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   ايرانيانۀتحليلی روانشناختی بخشی از جامع

)٢(	
  

ھای آنھا  ی اسالمی ايران و آسيبھای  رژيم جمھور ھائی در داخل زندان ، با بررسی خشونت رابخش اول اين نوشتار

در اين بخش به . يابی، به رفتارشناسی و سپس به تشخيص و درمان پرداختم بر ھموطنان شروع کردم و از ريشه

ھای رسمی و  مان در خارج از زندان وطنان ھائی که شب و روز ھمۀ ما ايرانيان، ھم ھای ناشی از خشونت بررسی آسيب

  . پردازم رو ھستيم میه  فقيه، در درون و بيرون مرزھای ايران، با آنھا روبغيررسمی رژيم واليت مطلقۀ

به اھميت .... شناسی، اقتصاد، و شناسی و مردم ھای جامعه ھای دانشگاھی علوم انسانی جديده، از جمله رشته رشته

 شايد بيشترين بازتاب .ھای روانشناختانۀ امور و وقايع سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرھنگی پرداخته است ريشه

ھای گروھی مشاھده نمود که تالش دارم  ھای اکادميک مربوط به رسانه ثيرات اين گونه مطالعات را بتوان در رشتهأت

ھا در ايران و نيز در دنيا، در  نقش بسيار مھم رسانه.  اين قلم، قرار دھمۀآنھا را به زبانی ساده در اختيار خوانند

  .  ايران و دنيا، به سادگی مشھود و به آسانی ملموس استسرنوشت امروزۀ شھروندان

ھای فراوانی از اثراتی که حاالت روحی و روانی  تواند در تجربيات روزانۀ خويش مثال خوانندۀ اين قلم، خود نيز می

ی الزم به يادآوری است که حاالت روح. يک فرد بر رفتار و کردار وی دارد را مورد مشاھده و بررسی قرار دھد

 ديگری که با آن فرد در تماس مستقيم و گردد و به نوبۀ خود بر افراد نمی به خود وی منتھی روانی ھر فرد، مسلماً 

برای مثال شخصی که دچار بيماری اضطراب است، ترس و . گذارد غيرمستقيم ھستند نيز به درجات مختلف اثر می

 فردی به علت ابتال مثالً . ثيرگذار استأاش ھم ت روزمرهوحشت مزمنی که بر روحيۀ وی حکمفرما است، در امور سادۀ 

به بيماری اضطراب و ترس از فضاھای بسته و ازدحام و خفگی، برای رفتن به طبقات ديگر ساختمان، نتواند مانند بقيۀ 

ض مادر و يا  اگر اين بيماری، عارمسلماً . ھا استفاده نمايد مردم از آسانسور استفاده کند و ھميشه مجبور باشد از پله

 و تلقين و ءمورد را به فرزندان خويش و بقيۀ خانواده القا پدری باشد، چه بخواھند و چه نخواھند آن ترس و وحشت بی

 پدری و يا مادری ھميشه به فرزندش که مثالً  اين. ظاھر قضيه ھم ممکن است قابل قبول به نظر بيايد. کند منتقل می

ناپذيری را به ھمراه دارد  بار و جبران موجود است و خطرناک است و نتايج فاجعهبگويد که امکان خراب شدن آسانسور 

ھا بياورد، بدون ترديد در روحيۀ فرزند اثراتی "فاجعه"انگيز ھم از اين گونه  ھای زندۀ ترسناک و وحشت  مثالو احياناً 

ه باشد و حتی چه بسا که به نسل بعدی تواند در تمام زندگی آن فرزند اثری مھم و منفی داشت مزمن خواھد گذاشت که می
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سفانه ھميشه فقط به ھمان يک مورد، در اين أھای مزمن و تکرار شونده، مت ھا و ترسيدن اينگونه ترساندن. ھم منتقل شود

جامعه از . ای شکننده و ترسو و منفعل پيدا کنند  روحيهشود و بعضی افراد ممکن است کالً  مثال آسانسور،  خالصه نمی

ھا در سطح افراد و  ياد داشتن اين گونه مثاله با ب. شود ۀ افراد، با خصوصيات روحی ھر کدام از آنھا، تشکيل میمجموع

آوری را در سطح جامعه و  بايد به بررسی جامعه پرداخته شود، و در اين صورت تشابھات حيرت ھا، می خانواده

ی شدن در اختيارشان ئ ص جامعۀ سياسی که امکانات رسانهسابقه و متشخّ  افراد خوش. توان دريافت رفتارشناسی ملی می

 از روی عمد طور که آن والدين مسلماً  ھمان. گيرد، مصداق ھمان والدينی که در مثال فوق آورده شد را دارند قرار می

انفعال کنند، آن دسته از افراد سياسی ھم که با ترساندن مردم، جامعه را  به سکون و  به فرزند خود توصيۀ شر نمی

خوانند، قصد سوئی ندارند ولی در عمل آن فرزند، خود را در چھار چوب ترس محصور و از امکانات موجود  می

کند، و آن جامعه و ملت، به دست  خود، خويش  را در زندان رژيم محبوس و از استقالل و رشد و آزادی،  بھره می بی

 سرکوب رژيم واليت مطلقه و با امکانات و بودجۀ ھنگفتی که توجه داشته باشيم که در جو خفقان و. کند نصيب می بی

شوند که حتی در عين مخالفت ظاھری،  می" یئ رسانه"برای مغزشوئی در اختيار دارد، آن عده از مخالفان رژيم 

 اً که اکثر(ھای خارجی ھم  رسانه. نويسند گويند و می نادانسته در جھت منويات قدرت داخلی افکار متوحش خود را می

منويات قدرتھای ) شوند  اداره می،اند توسط افرادی که از ھمين گونه مخالفان رژيم ھستند و به خارج از کشور آمده

با يادآوری تاريخ معاصر ميھن، آيا در ذھن خواننده شکی مانده است  که قدرتھای خارجی . دھند خارجی را اشاعه می

 و ئیر ايران نيستند؟ آيا خواستۀ قدرتھای داخلی و خارجی ھر دو، برپاواقعاً خواستار برقرار و استمرار مردمساالری د

؟ نظامی که با کمی "حفظ نظام از اوجب واجبات است"پيشبرد و پويائی مردمساالری در ايران است و يا پيشبرد فتوای  

 شود تا قدرتھای خارجی و ھا اداره لياقت ھا و بی کفايت ای ديگر، توسط  بی ای با مھره جرح و تعديل و با تعويض مھره

  . گستری، به تاراج وطن ما ادامه دھند داخلی بتوانند با خشونت

انسانھا در شرايط ترس و فشار و تنش، واکنشھا و رفتارھای متفاوتی از خود بروز . به مواردی بالينی بازگرديم

در يک حادثه، شخص مورد نظر بعد از . آورم دو مثال واقع را دربارۀ ھمين آسانسور و از کار افتادن آن می. ھند د می

کند با ابتکار و خالقيت، راه حل  خراب شدن آسانسور و محبوس شدن در آن برای خالصی از وضعيت حادث، تالش می

کند و بعد از اينکار با آرامش به خواندن کتابی که  موران مربوطه را باخبر میأآورد و م مناسب را پيدا و به عمل درمی

در . خواند، تا کمک از راه برسد يابی می ن را ھم به آرامش و چارهاضرپردازد و بقيۀ حا اه داشته است می ھمراتفاقاً 

تواند در  ھای سادۀ تماس با بيرون را ھم نمی موردی مشابه، شخص ديگری با باختن روحيۀ خود و ترس مفرط، حتی راه

کند و از شدت ترس و تنش، سرنوشتش به خطراتی  میمغز خود حالجی کند و استعداد ابتکار خود و ديگران را کور 

ھای بقيه  دھد و توانائی اند نيز سرايت می شود و ترس را به تمام کسانی که ھمراه او محبوس شده مانند سکته، نزديک می

  . کند دار می را ھم خدشه

تواند  به خود بگيرد، میکند و اگر جنبۀ مزمن  ات ھورمونی ايجاد میتغييرترس و فشار و تنش در سيستم اعصاب 

ھای  در امريکا، بيماری. ھای عصبی و روانی، از جمله افسردگی و اضطراب مبتال کند بعضی افراد را به بيماری

در بعضی . اند، بسيار شايع است اند و از جنگ برگشته روانی در ارتشيانی که در خشونت و تخريب دست داشته

د تلفات انسانی به علت خودکشی و يا ديگرکشی از تعداد تلفات سربازان آمارھای ارائه شده در اين جمعيت، تعدا

ھا و مجروح و معلول کردنھا و  خشونتھای خانوادگی، کتک زدن. ين عمليات جنگی، افزون گشته استح ئیامريکا

در . کشتن زنان و فرزندان، زنگ خطر عوارض جنبی محتوم اعمال خشونت را بلندتر از پيش به صدا در آورده است

توانيم از سرخوردگی جامعه  مورد روانشناسی اجتماعی ھمين جامعۀ امريکا اگر بخواھيم مثال ديگری بياوريم، می

اين سرخوردگی در حکومت آقای کارتر و بحران گروگانگيری .  به علت جنگ ويتنام مختصری بگوئيمئیامريکا
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فکران  رياست جمھوری رسيدن آقايان ريگن و بوش و ھمسفارت امريکا در ايران به اوج خود رسيد و از داليل مھم به 

تبعات اين . کاران امريکائی در قلمروھای  سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی گرديد آنھا و پرقدرت شدن نومحافظه

تان و زمانی به قدرت رسيدن امثال خانم تاچر و آقای بلر در انگلس بينيم که ھم روانشناسی، به امريکا محدود نشد و می

  . ای که امروز شاھد آن ھستيم رسانيده است افرادی مشابه در ساير کشورھا، جو خشونت را در دنيا به اين درجه

منظور نظرم بررسی وقايع اخير از منظری ديگر .  در اين مختصر، غرضم ارائۀ يک مطلب تخصصی پزشکی نيست

 با ياری ھمديگر، برای وطنمان سرنوشت ديگری و به زبان غيرتخصصی است تا بلکه کمکی باشد که ھمۀ ھموطنان

 ئیھا دھند، در طول حيات خود فراز و نشيب ھا و ھمۀ جوامعی که آن انسانھا را تشکيل می ھمۀ انسان. را رقم بزنيم

يابی نمايم تا بعد از تشخيص،  ھا را در بعضی از افراد جامعه، ريشه تالش دارم بعضی نشيب. داشته و خواھند داشت

اعضای ھر ھسته و ھر جامعه، اين خود ھستند که رھبران آن ھسته و آن جامعه . ای نمايان و يا ارائه گردد  بايستهدرمان

ن و تعريف و ييحاکمان يک قوم را خود افراد آن قوم ھستند که تب. نمايند حتی اگر آنھا انتخابی نباشند را مشخص می

که وضعيت  صرف اين. نتخابی به قدرت برسند و در آن اريکه بمانندکنند، حتی اگر آن حاکمان در نظامی غيرا  میتعيين

ايران و ايرانی در سه دھۀ گذشته، پيوسته بد و بدتر و بازھم بدتر از پيش گشته است، نشانگر اين واقعيت است که ھمۀ 

ھا در   ناھنجاریايم و تشخيص و درمان کاری کرده مندی کم ما مردم در ساختن و پرداختن فرھنگ مردمساالری و حقوق

گرچه نبايد با فرافکنی، نقش خود ما مردم را . اشکال نبوده است ھا و در سطح جامعه و ملت،  بی سطح افراد و ھسته

  :نقش نبوده است و  به قول مولوی که گفت ناديده گرفت، ولی بخشی از جامعۀ سياسی ايران، در اين دارو و درمان، کم

  اند خود عمارت نيست، ويران کرده       اند گفت آن دارو که ايشان کرده

، يکی از ١٣٩٢] جوزا[گيری خرداد یأبا ھمين عنوان، اين بود که بعد از ر) ٢٣( مصاحبۀ اخيریمناسبت اين نوشته و 

ای ھم شد به  اشاره.  برايم ارسال نمود، انجام داده بودم٢٠١٢ اپريلای را که در تاريخ چھارم  لم مصاحبهھموطنان ف

 منجر گيری که بعداً  یأ و در مورد شرکت گروھی از مردم در ر١٣٨٨ و سپس در  خرداد ١٣٨۴ھمين تمثيل در سال 

ته به روانشناسی فردی و اجتماعی در گذش. نژاد و سپس جنبش خودجوش مردمی گرديد شدن آقای احمدی" انتخاب"به 

اند را به نوشتن خاطرات خود از اين ديدگاه  ام دوستانی که اين شرايط را تحمل کرده ام و نيز سعی کرده زندانيان پرداخته

دھد که  پذيرد و با انفعال خود اجازه می بر اين باورم که الزم است به روندی که ملتی با سکوت خود می. تشويق بنمايم

 مطالعه گردد تا دوباره شاھد اين فاجعه نباشيم که انھای سياسی دوباره به اشکال ديگری در کشور برپا گردند، عميقاً زند

در ھمين باب در مورد ھموطنانی که داغ . ھا،  زندانبانان سياسی فردا بشوند زندانيان سياسی امروز، ھمچون الجوردی

شرايطی که زندانيان سياسی در رژيمی مانند رژيمھای . ام  بحث کردهاند نيز و درفش زندانھای سياسی را تحمل کرده

اند، شايد از شديدترين شرايط تنش و فشار و  خودکامۀ سلطنتی خانوادۀ پھلوی و بعد از آن رژيم واليت فقيه تحمل کرده

ھا تا وقتی که  ژيماين گونه ر. کنند  از ساواک و واواک تصويری مخوف در ذھن خود مصور میمردم اکثراً . ترس باشد

ن خود کنند تا روحيۀ مخالفا ی فراوان میھا گوئی  قدرت سوار ھستند، دربارۀ قدرت و امکانات امنيتی خود زيادهۀبر اريک

 ترس بر وجودش ءافتد، از ھمان ابتدا مورين امنيتی میأو با اين سابقه، وقتی کسی به چنگال م. را بيشتر تضعيف نمايند

چه نظام در ايجاد ترس و وحشت  در سطح افراد جامعه و بازجو و زندانبان در سطح فرد زندانی ھر . گردد مستولی می

شود که نظامی که بر مردم   ديده میولی بعد از فروپاشی، معموالً . شود تر می تر باشد، عمر رژيم طوالنی سياسی، موفق

 کتمان ھرگونه شکنجه را در رژيم سلطنتی انکار و. از درون پوسيده بوده استحد حاکميت و واليت داشته، تا چه 

  . ايم خانوادۀ پھلوی، توسط عوامل آن نظام شاھد بوده

شود که شمارگان مطالب آورده شده در دو سرفصل ذيل، تشابھاتی با  با مراجعه به قسمت اول اين نوشتار، مشاھده می

ام که حتی کلمات و  ر مطلب، تالش کردهت برای درک ساده. ھمين سرفصلھا در مورد زندان و زندانی سياسی دارند
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نوا بياورم تا خواننده بتواند يکسانی  رفتارشناسی بعضی افراد را در شرايط مشابه،  ای ھم ھا را ھم به گونه بندی جمله

  .بدون يک تشخيص صحيح، عالج بايسته ناممکن است. يابی کند و تشخيص دھد تر ريشه راحت

  

  :ی جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی، برخی از موارد ذيل را حاکی استتحليل روانشناختی بعضی از اعضا

  .تحقير؛ ارعاب؛ توھين؛ پيدا کردن نقاط ضعف و فشار بر آنھا؛ خرد کردن شخصيت ملی: ھای اعمال روش .١

در اين شرايط . محدود کردن اخبار و اطالعات در سطح کشور و انتشار سوءاطالعات و ضداطالعات .٢

 .گردد تر می عه آسانپذيری افراد جام تلقين

ی  ئپروپاگندا و فعاليت رسانه. شود جانبه و مغرضانه به مردم داده می اطالعات و اخبار فقط به صورت يک .٣

 .وسيع جھت مغزشوئی، نه تنھا در ايران بلکه در سطح جھان

اند که خود رس ترساند و مردم را به جائی می نظام  مکررا مردم را از سرنوشت بدتری که منتظر آنھا است می .۴

کنند که ھرچند وضع موجودشان   میءن اين ترس را القااگيرد و به خود و ساير اين وظيفه را به عھده می

 . که به منويات رژيم، گردن نھند العاده  بد است ولی آينده بسيار بدتر خواھد بود، مگر آن فوق

آورد تا ھرچه بيشتر آنھا را از  انجام  نظام  با روشھای مختلف و متفاوت به جامعۀ  سياسی و مدنی  فشار می .۵

 . عملی در حال يا آينده منصرف کند

آورد تا سرنوشتی را برای ھر يک از  نظام  با روشھای مختلف و متفاوت به جامعۀ  سياسی و مدنی فشار می .۶

 . اعضای اين جوامع مھندسی کند که درس عبرتی برای ديگران باشد

ھای مکرر و ھمراه با ارعاب و  آزارھای اجتماعی،  زدائی و توھين متزدائی و کرا زدائی، شأن با منزلت .٧

دھد و شروع به  کم به مردم احساس واخوردگی و سرخوردگی دست می اقتصادی، فرھنگی و سياسی، کم

شوند و به تدريج از سر  ھای خود و نظام ارزشی خود مشکوک می کم به آرمان کم. کنند سرزنش خود می

 در خارج از مرزھای کشور اند و ھر زوری را در کشور و يا حتدار گام برمیمواضع خود به عقب 

 . پذيرند می

مداران و دولتمردان در مقامی  نظام تالش دارد که به مردم بباوراند که ھر دو از يک جنس ھستند ولی قدرت .٨

" قدرت خوب"در مقام مداران و دولتمردانی که  اين بخصوص در مورد قدرت. اند تر و واالتر قرار گرفته رفيع

ھر چه  مردم بيشتر متقاعد شوند که ھمه و يا بعضی از . کند گيرند صدق می قرار می" ديکتاتور صالح"و يا 

اند، ميزان فرمانبرداری و  تری قرار گرفته  از جنس خود آنھا ھستند که در مقام رفيعئیقدرتمداران  بشرھا

 .شود ھمکاری ملت  با دولت بيشتر می

ھا زيادتر  ھا در ميان مردم کمتر، و نفرت و دشمنی د که عشق و دوستیکن يط را طوری مھندسی میرژيم شرا .٩

تشويق به ھمکاری با جاسوسی کردن عليه بقيۀ مردم، بدون مغزشوئی و احساس نفرت از ديگران مھيا . شود

 . گردد نمی

و بھتر خواھد شد و يا الاقل از ايجاد ھای وی تسليم شود، وضعيت ا باوراند که اگر به خواسته دولت به ملت می .١٠

ھای بعدی را با ابعادی بيشتر  ولی ھميشه ھر تسليمی، اجبار به تسليم. وضعيت بدتری جلوگيری خواھد گرديد

شود که با روشھای مختلف از خود مردم به عنوان  نظام سرکوب و خفقان موفق می. در پی خواھد داشت

 اگر رژيم موفق شده است  که ملت را حاضر به انفعال و سکوت مثالً . دابزاری برای تخريب بيشتر استفاده کن

شود که ملت در مقابل کشتارھای   کند، نظام مطمئن می١٣۵٧ھای روزھای اول بعد از انقالب  در مقابل اعدام

 .  برسد١٣۶٧دھۀ شصت ھم منفعالنه سکوت خواھد کرد تا سرانجام به اوج آن فاجعۀ ملی در تابستان 
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متھم کردن مردم به . ھای مداوم ايجاد جو تنش و فشار و ناآرامی. مورد ھای شديد و بی گيری دائمی سختتحميل  .١١

ھای بد و بدتری  بين گزينه" انتخاب"اتھامات دروغين ولی سنگين برای ايجاد رضايت تدريجی در آنھا برای  

 و فساد  را به اکثر جوانانی که ءفحشانظام اتھام جاسوسی، تھاجم فرھنگی و . کند که نظام به جامعه تحميل می

بدين ترتيب و با توجه به محيط . کند اند وارد می  چند تار مويشان پيدا است و يا لباس آستين کوتاه پوشيدهمثالً 

، به  بينند که برای رھائی خود از سرنوشتی بدتر ھای قدرت، مردم خود را مجبور می کشور و فشارھای عمله

شروع شد، " يا روسری، يا توسری"لۀ تحميل حجاب اجباری، که با شعار موھن أمس. ندسرنوشتی بد تسليم شو

 بعضی مراجع اھای آنھا و نيز حت  و يا خانوادهگرچه بسياری از متشخصان اين رژيم. مثالی از اين دست است

مبنای دينی داشته کند، اگر ھم  اند، حجابی که رژيم به جامعه تحميل می بيشتر در نھان و گاھی در آشکار گفته

بسياری از کسانی که در خيابانھا برای اين بھانه مورد . جنبۀ سياسی گرفته است و نه عقيدتی!) که ندارد(باشد 

تری دارند تا پوشش و آرايش  اند، حجاب پوشيده  چند نفری در خيابان آنھا را ديدهگيرند که مثالً  تعرض قرار می

 آرايش  و پوشش اخيراً . شوند سالمی توسط ميليونھا نفر ديده میبعضی کسانی که در تلويزيون جمھوری ا

رغم  علی. ھای مردمی ديديم ھای اجتماعی و رسانه بعضی از اعضای خانوادۀ آقای خمينی را ھم در شبکه

تر از افزايش  ای ساده کند، چه بھانه آفرينی نياز پيدا می سازی و تنش اينھا ھمه، باز ھر وقت که رژيم به بحران

با انتخاب شدن (ھا در بارۀ حجاب برای توھين و تحقير جامعه و اجبار انتخاب بين چادر و مقنعه  گيری سخت

با (و يا روسری و نمايان شدن چند تعداد بيشتر از گيسوان ) نوری و يا احمدی نژاد و يا  جليلی آقايان ناطق

 )انتخاب شدن آقايان خاتمی و يا روحانی

 تالش دارد که مردم را متقاعد کند که مجبور و ملزم ھستند  که فقط و فقط مابين دو نظام با روشھای گوناگون .١٢

 متضاد، يکی اخالقی و ديگری ضداخالقی، که توسط نظام به افراد ارائه روش متفاوت و چه بسا اکثراً 

 در مقابل مردم  که نظامئیھا گردد که غير از گزينه طور تلقين می به ملت اين. شود، يکی را انتخاب نمايند می

در عين حال، اين مطلب ھم . ای به جز انتخاب آنھا ندارد دھد، راه ديگری موجود نيست و ملت  چاره قرار می

که مثال مردم واقعاً از  اين. گردد که نيت مردم مھم نيست بلکه اين عمل آنھا است که مورد نظر است  میءالقا

 مھم اندازد معتقد و باورمند باشد يا نباشد، برای نظام اصالً  می" انتخابات"ی خود که در صندوق أته دل به ر

مھم آن است که اين کار مطابق ميل نظام انجام شود تا رژيم بتواند مشروعيت الزم را به افکار عمومی . نيست

 . در ايران و در دنيا نشان دھد

بينند که بيش از دو راه  گردد که بعضی از مردم خود را در اين نقطه محبوس می شرايط کشور باعث می .١٣

يا بايد تصميم بگيرند که آيا حاضر ھستند تسليم رژيم شوند و يا حاضر ھستند به ادامۀ . برايشان باقی نيست

اند  بيند ھر زمان  که تسليم شده رغم آن است که به وضوح می و اين تصميم علی. شرايط بدتر تن در دھند

عمر رژيم واليت فقيه، تصميم ملی ھميشه انتخاب  بد برای فرار در سه دھۀ . اند سرنوشت بھتری پيدا نکرده

سفانه ھميشه وضعيت ناشی از اين ترس، به بدتر از ھر دو و باز به بدتر از آنھا أاز بدتر بوده است، ولی مت

 مقصر خود آنھا ھستند رسند که اصالً  به لحاظ روانشناختی بعضی از افراد جامعه به اين باور می. رسيده است

اين . اند ھا گشته است و اين خود آنھا  ھستند که خشونت رژيم را باعث شده که سرنوشتشان تحمل اين سختی

که باعث استقرار و استمرار اين .... و اين انقالب بوده است و ....و  اين دين ايرانی  ....فرھنگ ايرانی است

 .رژيم شده است

را که ...) دين،... انقالب،( راھی کنند که اصالً  واقعاً باور می و رسند که عميقاً  ای می بعضی از مردم به نقطه .١۴

 . غلط بوده استءاند از ابتدا انتخاب کرده
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ه ای از حاالت روحی روانی ذيل ب در بعضی از مردم  با افزايش فشارھا ممکن است قسمتی و يا مجموعه .١۵

 :وجود آيد

a.  گردد شکلی غيرملموس، مخدوش میقدرت بررسی و ارزيابی و ارزشيابی و نقادی به تدريج و به. 

b. وجود آمدن شک و ترديد در باورھا و آرمانھا و عقايده ب 

c. حس فراموش شدگی، تنھاگذاشته شدگی و رھاشدگی . پناھی کسی  و بی احساس تنھائی و بی  

d. شوی مغزی و آماده شدن برای پذيرش اطالعات نادرست از منابع خبری رژيم و شست 

e.  به طور ناخودآگاه اجازه دادن به نظام برای ھمراه کردن مردم در روند جايگزين کردن سيستم جديد

  )   آموزی مرام(=عقيدتی مطابق ميل قدرت حاکم 

ربط و نامرتبط برای ساختن جو روانی تنش و ايجاد بحرانی  مطرح نمودن موضوعات متفاوت و چه بسا بی .١۶

 . بعد از بحرانی ديگر در کشور

، و جر و )مانند حجاب اجباری(ل وی بر مردم ويش  قدرت رژيم برای يادآوری قدرت و سلطه و کنترنما .١٧

خوابی در اثر اضطراب و افسردگی و فشارھای شغلی و  م با بیأپايان تو ی بیئ بحثھای اجتماعی و رسانه

ت در صورت عدم ھای تکراری و فرسايشی در جامعه، تھديد و تحديد و خشون معيشتی و خانوادگی، و جدل

دھی و  خرجی و ويژه خاصه(شنوی و ھمکاری و تشويق و ترغيب در صورت باب ميل نظام عمل کردن  حرف

 ).خواری تشويق به رانت

کند که به لحاظ روحی و روانی و در انفعال کامل اسباب دست  شرايط کشور، بعضی از مردم را مجبور می .١٨

در اين حالت روحی و روانی، ھيچ . بين بد و بدتر بيابند" خابانت"رژيم شوند و خود را پيوسته ناگزير از 

تصور ھر گونه ابتکاری برای خوب و خوبتر . تواند بيايد ، نمی"شکسته"گونه خوبی به چشم يک فرد منفعل و 

ردگی ھر در اضطراب و افس. نمايد شدن وضع موجود و بھتر و بھتر شدن سرنوشتش برای وی غيرممکن می

پذيرد و در اين راه اخالقيات و اصول خود را ھم  ندازد برای اجتناب از بدتر، می جلويش بيبدی را که رژيم

کند و برای منزوی و تنھا نماندن، ھمۀ آن دروغھائی را که  گذارد و خود را برای بقيه ھم توجيه می زير پا می

دھد و   ھم اشاعه میبه خود گفته است تا که راضی شود خالف فطرت و باور خويش عمل کند، به سايرين

کند  کند و تالش می شود و با خودسانسوری سعی در سانسور ديگران می مستخدم بی جيره و مواجب نظام می

بعضی از اين دست مردم  در اين . بين بد و بدتر اسير کند" انتخاب"ن را ھم در زندان خودساختۀ اکه ساير

ست که در تخريب ھموطنانی که راه مقاومت و عدم برند و ديده شده ا وادی گوی سبقت را از رژيم ھم می

اند و حتی در ترور  تر بوده دل اند،  از رژيم سنگ اند و بر روی اصول خود ايستاده انفعال را پيش گرفته

 .اند شخصيت و فحاشی و نسبت دادن دروغ در بارۀ آنھا،  داوطلبلنه فعاليت کرده

شود که شرايط روحی روانی  ديده می". قدرت بد و قدرت خوب: "بينند مردم خود را با دو برخورد مواجه می .١٩

رسند، که در جامعۀ سياسی  بيشتر از جامعۀ مدنی مشھود است،   در بعضی موارد حتی  که مردم به آن می

آورند و باب  بينند و به آنھا پناه می می" سياستمدار خوب"و يا " قدرت خوب"آقای رفسنجانی و آقای خاتمی را 

در صورت انفعال بيشتر مردم، احتمال دارد در بر ھمين پاشنه بگردد و به اين ترتيب . کنند رفتار میميل آنھا 

گيری برای مقام رياست جمھوری، و  یأاز بعضی اين افراد نبايد تعجب کرد که چھار سال ديگر در ھنگام ر

زنند و بدون احتياج به محللی آقای نژاد سينه ب  زير پرچم آقای احمدیبرای اجتناب از يک بدتری، بروند و مثالً 

 !  نژاد نگردند ، وی را برای دور سوم به مقام رياست جمھوری برسانند تا گرفتار بدتر از احمدیئیمشا
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در اثر فشارھا، بعضی از اعضای جامعۀ مدنی و جامعۀ سياسی به درجات مختلف واکنشھای ذيل را نشان  .٢٠

 :دھند می

a. نظام عقيدتی رژيمتظاھر به پذيرفتن سيستم ارزشی و   

b. مندان و حتی تقبيح و تخريب آنھا مندی و آرمان تفاوتی و سکوت نسبت به آرمان و آرمان انفعال و بی  

c. تجديد نظر غيرارادی و ناخودآگاه در ارزشھا و باورھا  

d. ھای عفو و ابراز پشيمانی و اعتراف جلوی دوربين عليه خود و ديگران نوشتن نامه  

e.  در بعضی از مردم، به شکل خدمتکاری بدون جيره و مواجب رژيمدرجات مختلفی از تسليم  

ھای حاد و شديد و تشخيص  ھا در گونه ھای ناھنجاری ھا و علت جو و تالش برای نمايان گشتن ريشه و با جست

زدائی و بی اثر کردن ابزار  راه حل و درمان اصلی، خشونت. گردد آنھا، حرکت در جھت گذار به ھنجارھا آسانتر می

ھائی که در آنھا به نوعی در ارتباط و تعامل ھستيم، اگر با اميد و اعتماد به نفس  ھر کدام از ما و ھسته. کار قدرت است

به بررسی ھر کدام از عوامل شماره شده در فوق و تفکر در آنھا بپردازيم، به سادگی به ابتکار و خلق تعداد فراوانی راه 

 فکر ا که حترجه از انفعال و خودتخريبی و خودزنی و  خودسانسوری رسيده باشيمکه به آن د مگر آن. حل خواھيم رسيد

توانيم با يکی دو نفر از بستگان و دوستان خود تشکيل  ای که می کردن به اين موضوعات را ھم در توان خود و ھسته

  . دھيم، ندانيم

  

  : خوب و خوبتر برای ايران و ايرانیمند به سرنوشتیه ھای عالق نکات و پيشنھاداتی چند برای افراد و ھسته

ميزان زورپذيری يک فرد منفعل و مضطرب و افسرده، از يک فرد مقاوم و مبتکر و اميدوار بسيار فراتر  .١

  .ابديی شود، بر ھمين منوال نمايش م ای که البته از افراد تشکيل می جامعه. است

گردد به  سرده از يک ناماليمت احساس میفشاری و تنشی که در روح و جسم يک فرد منفعل  و مضطرب و اف .٢

 . کند  ھمان ناماليمت احساس میمراتب بسيار بيشتر از دردی است يک فرد مقاوم و مبتکر و اميدوار با دقيقاً 

و قضا .... ھيچ راه حلی نيست:  سرپيچی از تسليم  و خودداری از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که .٣

خواھند و کار  قدرتھای خارجی اينگونه می.... ا را يارای مقابله با قدرت داخلی نيستم.... و قدر بوده است

 ....آيد انگليس و امريکا و اسرائيل است و کاری از دست ما برنمی

سرپيچی از تسليم  و انفعال، و پرھيز از تن دادن به پذيرش اين تلقين که جرم زندانی بسيار بزرگ و غيرقابل  .۴

 .بخشش و تخفيف است

عرضه و  سرپيچی از تسليم و انفعال و خودداری از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که  مردم  بی .۵

عرضه و ناتوان نبودن مردم و تالش  پافشاری بر بی.  نيستتغييرناتوان ھستند و سرنوشتی که دارند قابل 

 .برای اثبات آن به خود و به ھرچه بيشتر از افراد جامعه

گيری موضوعات  سليم و انفعال و اجتناب از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که عدم پیسرپيچی از ت .۶

زدودن ھراس و . عملی، به نفع خود و ديگران است مربوط به ملت بھترين راه  حل است و اين سکوت و بی

يگيری و سکوت و وحشت از دل خود و ديگران در مقابل  تھديدات و تحديدات عملۀ قدرت  که خواھان عدم پ

ای،  به قول آقای خامنه"  (اينقدر کشش ندھند"انفعال ھستند و اين حکم که مسائلی که به آنھا مربوط نيست را 

 .)گيری فسادھای مالی در مورد پی

سرپيچی از تسليم و انفعال، و فشار به ھر مرجع و ھر بخشی از نظام برای احقاق حقوقی که خود اين نظام  .٧

 .اقل بر روی کاغذ در نظر گرفته استبرای  افراد، ال
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سرپيچی از تسليم و انفعال و خودداری از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که مصلحت نيست که در  .٨

استفاده از توانائی افکار عمومی و تالش برای اطالع رسانی و . بارۀ وضعيت ملت و کشور حرفی زده شود

، مردم را به سکوت و عدم ئیپروا با بی" طلبان اصالح"زھا اين رو. ای کردن وضعيت جامعه رسانه

گفت و اين " ١٣٨٨فتنۀ "خوانند، اين  يکی از ظلم مردم به رھبر در  گری از حکومت آقای روحانی می مطالبه

 ! بيندازد" سران فتنه"يکی داوطلب شد که طناب را بر گردن 

 خويش و ديگران به خصوص افرادی از جامعۀ سياسی باور به مردم و باور به خود و اعتماد به نفس دادن به .٩

اميد دادن و . اند ھای شخصی، اعتماد به نفس را در سطح فردی و ملی از دست داده و مدنی که به علت ضعف

درمان، و در . ايجاد شادی و نشاط کردن در خود و سايرين، به جای منع و سرزنش کردن خود و ديگران

که در جھت تخريب روحيه مردم و "  اپوزيسيون" منزوی کردن آن دسته از صورت بی اثری معالجه، طرد و

 .کنند مسئوليتی مردم تالش می خيالی و بی ايجاد انفعال و بی

مراعات آسيب پذيری روحی و روانی اعضای منفعل جامعۀ سياسی و مدنی، درک احساسات آنھا در  .١٠

 .و تالش و ھمکاری در ترميم آن.... وتسک... انزوا.... سرزنش.... شکست... شرم.... خودتخريبی

سرپيچی از تسليم و انفعال و تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشوئی که رژيم بنا بر حکم جبر و تقدير بر  .١١

نبايد .  جان و مال و ناموس ملت واقعاً واليت مطلقه دارد و سرنوشتی جز اين برای مردم متصور نيست

کند را دارا نيست و اکثر عوامل آن و بيشتر  بشری که تبليغ می مقام الھی و فوقای از ياد برد که رژيم آن  لحظه

 .پوشاند ھا و کمبودھائی را که نمی مقامات کشوری و لشکری، پشت نقاب خفقان و سرکوب، چه ضعفھا و عقده

زشوئی که سرپيچی از تسليم و انفعال و اجتناب از  تن دادن به پذيرش اين تلقين و اين تضعيف روحيه و مغ .١٢

کفايت و از ھمه کار  عمال سرکوب در حقيقت افرادی بی. شود، يک ابرقدرت است رژيم، آن گونه که تبليغ می

کفايت و از ھمه کار ناتوان ديگری  ناتوان ھستند در يک شغلی مستخدم ھستند و ماتحت يک گروه افراد بی

با . ورزد گويد و خشونت می ور میدر محيط سراسر خشونت رژيم، ھر مافوقی به ماتحت خود ز. ھستند

يادآوری و تکرار اين واقعيت در اذھان، مقابله و شکست دادن اين عملۀ قدرت، با ابتکار در روشھای 

کنند مشکل و يا الاقل غيرممکن نيست و با عرفان به اين حقيقت، انسان  زدا آن قدرھا ھم که تبليغ می خشونت

 .ابدئيتر م ود وضعيت را به خود گشودهروشھای ابتکار و خلق راه حل برای بھب

سرپيچی و امتناع از اعتماد کردن و نزديک شدن به عوامل قدرت داخلی چه در داخل و چه در خارج دولت و  .١٣

مردی در اين نظام، حال چه  ھر قدرتمداری و دولت. کند حيله و تالشھائی که رژيم در اين جھت اعمال می

و يا يک " دولتمرد خوب" ر خارج از آن باشد، و يا حتی اينکه يک اينکه در داخل دولت  و يا اينکه د

باشد، بر اساس نيازھای متفاوتی که آنھا برای حفظ نظام دارند، شغلش اين گونه ايجاب " ديکتاتور صالح"

بياد دارم که در يکی از مبارزات انتخاباتی، . کند به ھر طريقی که شده، از ملت يک بردۀ مطيع بسازند می

 رفسنجانی که به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، در ھمۀ کشتارھای رژيم نقش داشته است ابراز کرد که آقای

در اوايل انقالب به من مقام قضائی را پيشنھاد کردند ولی من به دليل  اينکه دلش را نداشتم ): "نقل به مضمون(

 ١٣٩٢شود که بعضی افراد باز در سال   میبايد پرسيد که چطور"!!!!. که کسی را به زندان بياندازم، نپذيرفتم

خواندند و زير " ناجی ايران"رياست جمھوری، وی را " انتخابات"و قبل از رد صالحيت برای شرکت در 

ساالری و جمھوری خواھی و الئيسيته و سکوالريسم و  بيرق او به خواندن تعزيۀ عدالت اجتماعی و مردم

ھائی از اين دست، به وضوح و بدون سانسور و  وال و پرسشتا اين س! پرداختند..... مندی و اخالق
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خودسانسوری در جامعه مطرح نشوند و مورد بحث قرار نگيرند، بعيد است که بتوانيم تحقق بيش از يک قرن 

 .آرزوی مردمساالری را در ميھن شاھد باشيم

مردم در دست رژيم، از "ئی که سرپيچی از تسليم و انفعال و پرھيز از تن دادن به پذيرش اين تلقين و مغزشو .١۴

تواند با مسلط شدن بر اعصاب خود، ابتکار عمل را  افراد منفعل می". اختيارتر ھستند جنازه در دست غّسال بی

با تدبير و . از نظام در عمليات روانی و تضعيف روحيه، به طور کلی و يا الاقل به ميزانی نسبی بگيرند

سرپيچی از تمکين در نحوه و روند ادارۀ کشور و ايجاد وقفه و اختالل زدا، و با  ابتکار در روشھای خشونت

. ھائی را در بھبود سرنوشتشان فراھم نمايند تواند امکان باز شدن روزنه ھا الاقل می در آن، افراد و ھسته

ھای زور و قدرت ھميشه در ميزان و نحوۀ اعمال فشار  برخالف تبليغ و تلقين، دست عناصر سرکوب و عمله

با افزايش فعاليتھا و با ھرچه فراگيرتر شدن جنبش خودجوش و با کمک گرفتن از افکار . بر مردم باز نيست

 .شود تر ھم می عمومی داخلی و خارجی، دست رژيم و عوامل سرکوب و خفقان، بسته

 توسل به ابتکار و شکوفا کردن خالقيت برای استفاده از ھر فرصتی برای يادآوری به خود، و در عين حال با .١۵

زدا، يادآوری به ُعّمال رژيم که دليل واقعی گرفتاری مردم در شرايط بد و بدتر فعلی و  روشھای خشونت

ھستند و نه " جمھور گوسفندان"سرکوب و خفقان ملت، در واقع اين نيست که مردم بنا بر تبليغ و تلقين رژيم 

ھای قدرت، واقعاً  و ساير عمله" م رھبریواليت مطلقه فقيه و مقام معظ"و نظام و "  جمھور شھروندان"

رژيم در تخريب روحيۀ يک فعال سياسی و توھين به او .  نمايندگان خداوند و امام زمان در روی زمين ھستند

اگر چه يک فردی که به علت انفعال و . کوشد تا يک فرد منفعل و نقض حقوق و کرامت و منزلت او بيشتر می

بوس شده است ھم بايد از ھمۀ منزلتھا و کرامتھا و حقوق بشر برخوردار ترس، در زندانی خودساخته مح

پذيری و عدم پذيرش خشونت و سرکوب است که در مخمصه  باشد، ولی يک فعال سياسی به علت مسئوليت

گيرد و بايد اين مھم را مرتب به خود و به ديگران و به خصوص به افراد منفعلی که وی را از اين  قرار می

زدائی استفاده شود و به کارگزاران  بايد از ھر روش خشونت. دارند، يادآوری نمايد اليتھا برحذر میگونه فع

رژيم و مستخدمين نظام يادآور شد که آنھا در واقع خود را ناتوان به کسب روزی آبرومند يافته و برای گذران 

ھای رژيم ھستند که کرامت و   اين عملهاند و خواری و به اين شغل پليد و کثيف تن داده امور معيشتی به ويژه

 . اند منزلت و شئون انسانی را در واقع خودشان از خويش گرفته

خط آقای خمينی را راجع به احکام اعدامھائی که او مرتکب شده بود  گفته شد که آقای خلخالی وصيّت کرده بود که دست

مرجع عالی "گری، فتوا و دستور از  برای آن ھمه وحشیدر کفن وی بگذارند که در آن دنيا مدرک مستند نشان بدھد که 

گی  گران و ماموران امنيتی و سرکوب، ھمه به ھمان مسخره بودن شکنجه"  مامور و معذور"ادعای . داشته است" قدر

است ولی ھمه يک واقعيت را حاکی است، و آن اينکه ھمۀ آنھا آن تصويری که خود از خويش،  و زورمداران از آنھا 

آنچه به امثال سعيد امامی . نامۀ منصوب به آقای الجوردی ھم تفکرانگيز است وصيت. کنند نيستند اذھان ترسيم میدر 

رود و خواھد رفت، بيش از آنکه موجب خوف و درس عبرتی برای ساير  رفت و آنچه با امثال سعيد مرتضوی می

 چه در بيرون ديوارھای زندانھا و چه در داخل زندانھا تواند و بايد برای ھمۀ مردم، نيروھای سرکوب و خفقان باشد، می

ھا است که غم انفعال، در سطح افراد  با يادآوری اين واقعيت. آفرين و نيروزا باشد و در زير شکنجه و خشونت،  مقاومت

  .دھد، شادی باور به خود و باور به ھموطن خود و در سطح ملی، جای خود را به شادی زندگی می

  روضۀ جانت گل و سوسن گرفت....م شادی افزودن گرفتچون تو را غ

  بط قوی از آب و مرغ خانه سست....آنچه خوف ديگران، آن امن توست
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تواند دروغ فوق بشر  با تلقين و القای خوف و غم به خود و ديگران و با شکسته شدن روحيۀ زندانی است که بازجو می

ھای  با ايستادگی و اعتماد به نفس فردی و ملی است که پايه. قين کندبودن خود و ولی فقيه را به خود و به ديگران تل

انفعال و سکون . گردد اثر می گر، بی شود و اسلحه در دست سرکوب تر می شخصيت متزلزل ُعّمال اين رژيم سست

جوش و شويم، با جنبش خود  که در آنھا فعال میئیھا با ابتکار و خالقيت، ما مردم و ھسته. غمناک است و مخوف

توانيم از خود  ھا، می زدائی، خوف و اضطراب و غم و افسردگی فردی و ملی را با افزون شادی خودانگيخته، با خشونت

در اين روزگاری که جھان دستخوش تحوالتی عظيم است، ايران ما را غم انفعال و خوف جنبش در بر گرفته . دور کنيم

را که ھر انسانی و ھمۀ ما انسانھا داريم را، از جمله، با يادآوری  ئیھا اميدوارم که با کمک ھمديگر، ضعف.  است

کاری و  برازندۀ ايران و ايرانی، اين نيست که با کم. مطالب اين نوشته به خود و ديگران، به توانائی و نيرو متمايل کنيم

  .رود انفعال ما بر وطن و ھموطن می
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