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 دیباچه

درآمدم كه يك گروه پوششي  One  World  Crusadeمانند بسياري از افراد، با فريب به عضويت سازمان جنگ صليبي

معروف است . در اين حال اما چيزي Mooniesها بود كه به فرقه موني unification  Churchبراي فرقه كليساي اتحاد 

بودم . درآن Queens  Collegeدانستم. من نوزده سال داشتم و دانشجوي كوئينز  كالجدر خصوص كنترل ذهن نمي

تحصيل  ،تازه با دوست دخترم به هم زده و لذات هدف مطلوبي براي آنان بودم: باهوش،4791فوريه سرنوشت ساز سال 

پذير ، در برابر لبخندهاي سه بانوي جذاب آليست ، وبه طور خاص در آن مقطع آسيبكرده، از يك  خانواده محكم، ايده

 كه به من مراجعه و مرا به شام دعوت كردند؛ شامي كه به ديدارهاي مفصل بعدي منجر شد. 

د ترك تحصيل كنم، شغلم را رها كنم، حساب خواهبعد از يك نشست سه روزه فشرده، متقاعد شدم كه خدا از من مي

بروم.  Sun  Myung Moonام يعني جناب سون ميونگ مونو پدر واقعي« مسيح» ام را تسليم كنم و به دنبالبانكي

 4799در دسترس است، جنگ جهاني سوم در سال  Armagddonطي چند هفته، به اين اعتقاد رسيدم كه آرماگدون 

 ما به تنهايي مسوول شكست دادن شيطان و برپا كردن بهشت روي زمين هستيم. شروع خواهد شد، واين كه

كردم، اعضاي جديد را جذب و توجيه كردم، كمك مالي جمع ميهجيده تا بيست ساعت در روز و هفت روز هفته كار مي

با مون و ياران رده باالي او گرفتم، به طور مستمر هاي سياسي را به عهده مياي روابط عمومي و فعاليتكردم، برنامهمي

مالقات داشتم. به عنوان يك آمريكايي، هيچ قدرتي نداشتم و فقط داراي عناوين بودم. سطوح باالي سازماندهي به طور 

اي ها در موقعيت نژادي برتر بودند. مون به اياالت متحده آمده بود و نياز اي و ژاپني ها بود كه كرهخاص متشكل از كره

  4مريكايي در خط مقدم داشت كه دانا، عاطفي و متعهد باشند. طي حدود يك ماه، من از يك گروه جذب نيروبه افراد آ

CARP  در كالج سابق خودم به رده معاون مدير كليساي اتحاد در مقر ملي در مانهاتانManhattan منتقل شدم. خود «

 معرفي نمود.« نمونه عضو» كرد و در يك نقطه مرا به عنوانمرا بسيار تحسين مي« مون

،بعد از اين كه سه روز نخوابيده  4791اگر يك معجزه اتفاق نيفتاده بود، ممكن بود امروز هنوز عضو فرقه باشم. سال 

ها بود، چرت زدم و به پشت يك كاميون آوري كمك مالي براي مونيبودم، پشت فرمان يك وانت كه مربوط به جمع

مرا تا آستانه مرگ برد، به خانواده من اين فرصت را داد كه به من كمك كنند تا از  هيجده چرخ كوبيدم. اين تصادف كه

خوانده « بازسازي»فرقه خارج شوم. درآن زمان، تنها وسيله موجود براي والدينم يك روش نجات با اعمال زور بود كه 

در روز دوم برنامه  2شود، ه ميشد كه نوعا به اين صورت است كه عضو فرقه بر خالف ميلش در مكاني نگاه داشتمي

من پدرم را به صورت خشونت آميز تهديد كردم كه درآن نقطه او گريست و از من پرسيد، اگر به جاي او « بازسازي»

كردم. صميميت او مرا تكان داد و براي يك لحظه توانستم به موضوع از ديد او نگاه كنم ودرد او را احساس بودم چه مي

بار قبول كردم تا با يك تيم از اعضاي سابق به مدت پنج روز ديدار كنم و طي اين مدت فرار نكنم و نمايم. من تحت اج

 با فرقه هم ارتباط برقرار ننمايم.

                                                 
است، نام ماهي است كه سمبل صدر مسيحيت بوده است. « انجمن ايده آليست براي تحقيقات اصول»كه معرف  CARPحروف اختصاري  1

ها مورد براساس اطالعات من، اين گروه هرگز چيزي را مورد تحقيق قرار نداد، بلكه در عوض براي جذب دانشجويان به درون فرقه موني
 استفاده قرار گرفت. 

 كند ومربوط به متن انگليسي است.( كنم/)مترجم: در فارسي فرقي نميبراي سادگي از ضمير مذكر استفاده ميهايم من در طول نوشته 2
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بجنگم ، ولي اطالعاتي كه در اختيار « بازسازي» به عنوان يك موني متعد و وفادار، من هرآنچه توانستم كردم تا با روند

چيست، همان « مغزشويي»دريج در من رسوخ كرد . در روزهاي بعدي، به اين درك رسيدم كه من قرار داده شده، به ت

-مامشناسي تكرد. كتاب اصالح فكري و روانسياسي كمونيستي خود اجرا مي« بازپروري» كه مائوتسه تونگ در مراكز

-كمك كرد  تا دريابم، تكنيك( به من 4714)انتشارات  نورتون  Robert Jay Liftonخواهي نوشته روبرت جي ليفتون

اده زندانيان سياسي مورد استف« مغزشويي » گرفتيم، بسيار شبيه آنهايي بود كه درهايي كه ما در فرقه موني به كار مي

گرفت. عاقبت من به درك يك واقعيت دردناك رسيدم و آن اين كه نه تنها سوژه روند كنترل ذهن بودم، بلكه قرار مي

 ين روند فرقه موني جذب نمودم.ديگران را هم به ا

. شناسي ادامه دادمبعد از انجام روند بازسازي، به كالج بازگشتم و به تحصيلم در كارشناسي ارشد رشته مشاوره روان

در حالي كه به موقعيت منحصر به فرد خود به عنوان يك عضو سابق فرقه و نيز مشاوره واقف بودم، خود را وقف كمك 

هاي بسياري روش 4797ايي از وضعيت كنترل ذهن مخرب و بازگشت به زندگي عادي كردم. از سال به ديگران براي ره

هاي كنترل ذهن به كار گرفتم. درآن سال به دنبال كشتار جمعي براي آموزش دادن به افراد در خصوص خطرات گروه

 –ها را ضاي سابق فرقه موني،يك موسسه اع Guyanaگويان  Jonestownدر جونزتاون Jim Jonesپيروان جيم جونز

ك تأسيس كردم. من ي –بود « مون»كه يك سازمان تعليمي غير انتفاعي متشكل از اعضاي سابق فرقه كليساي اتحاد 

 »هاي مطبوعاتي ترتيب دادم و يك مركز اطالع رساني براي دادن اطالعات حول سازماننيوزلتر چاپ كردم، كنفرانس

كه يك شبكه اطالعاتي و حمايتي  -FOCUSمدت يك سال به عنوان هماهنگ كننده ملي  به وجود آوردم. بعدا به« مون

فعاليت كردم. در حال حاضر مركز اطالع رساني آزادي ذهني را به  -اي مخرب استهاي فرقهبراي اعضاي سابق گروه

وص عملكردهاي كنترل ام كه داراي يك وب سايت اينترنتي است و كارش اطالع رساني به افراد در خصوجود آورده

 هاي مخرب است.ذهن مخر و فرقه

را نوشتم. اين كتاب يك راهنماي  Combatting  Cult  Mind  Controlايكتاب مبارزه با كنترل ذهن فرقه 4711سال 

 دهاي مخرب بود )انتشارات پارك و پرس(. انتشار اين كتاب به من كمك كرپرفروش براي نجات و بازسازي افراد از فرقه

اي در اختيار مردم سراسر جهان قرار دهم.  اين كتاب به اسپانيايي، هاي خودم را به عنوان يك مشاور امور فرقهتا تجزيه

اوره مش» فرانسوي، آلماني، ژاپني، ايتاليايي، لهستاني و زبان چك ترجمه شده است. مبارزه بر اساس كار من در صحنه

ي هاشده بود كه به عنوان يك جايگزين قانوني و غير تحميلي در برابر روش هاي نجات استواربراي ارائه روش« خروج

 بازسازي تحميلي و اغلب غير قانوني معرفي شد.

هاي خود را مورد تجديد نظر قرار دهم. اوايل تغييرات سيزده سال گذشته مرا وادار كرد تا رويكرد خود را تغيير و روش

اند. تا بتوانند اعضاي ههاي بزرگ، شروع به خريدن كتاب  من كرداري از فرقهميالدي دريافتم كه رهبران بسي 79دهه 

 خود را براي مقابله با روند مشاوره خروج آماده كنند.

ظاهرا كتاب مرا در يك نشست جمعي  –المللي مسيح است كه موسس كليساهاي بين – Kip McKeanكيپ مك كين 

باالي دست  نگاه داشته و به پانزده هزار شركت كننده گفته بود هر كس اين كتاب را بخواند يا با نويسنده آن ديدار كند 

 ها در جهتها قادر بودند مانع كوشش بسياري از خانواده، گناه بزرگي مرتكب شده است. به اين ترتيب، رهبران فرقه

 از ديدار آنان با افراد خارج گروه بشوند.ممانعت 
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هاي موثرتري براي دانم اين مانع و سد در حقيقت يك پوشش مفيد براي من بود، چرا كه وادارم كرد راهمن حاال مي

ها و دوستان فرد گرفتار در فرقه يابم و به آنان ياد بدهم كه چگونه به صورت استراتژيك و موثر در برابر آموزش خانواده

عزيزان خود در يك راه خالق عمل كنند. شروع به ديدار با دوستان و خانواده اعضاي فرقه كردم كه آسيب جدي و در 

ري تبرخي موارد خيلي عميق ديده بودند . دريافتم كه براي به تحرك درآوردن و واداشتن آنها به اين كه برخورد خالق

نان، هم به عنوان يك فرد و هم به عنوان يك گروه از افراد بزرگسال يافتم تا به آهايي ميبايست راهداشته باشند،مي

 »كنم و آن راعاشق و نگران ، قدرت ببخشم. اين نوع رويكرد ، نقطه عطف روشي بود كه من در حال حاضر استفاده مي

 نامم.مي« رويكرد تعاملي استراتژيك

نفر در سراسر جهان است و يك رويكرد عملي و قابل اين كتاب حاصل بيست و پنج سال تجربه من در كمك به هزاران 

كند. به عالوه اين كه به وجود آمدن اند، تشريح ميدسترس را براي كمك به كساني كه از روند كنترل ذهن آسيب ديده

اي در دهد، نقش ارزندهاي خاص ارائه ميهاي فرقهاينترنت كه دسترسي سريع و اقتصادي به اطالعات در خصوص گروه

 ارتقاي رويكرد من داشته است. اين كتاب حقيقتا قبل از به وجود آمدن اينترنت قابل نوشتن و ارائه نبود.

يك تكامل اساسي در ارتقاي مشاوره خروج و يك دوره درمان خانواده محور و غير  SIAرويكرد تعاملي استراتژيك »

روند القائات آنان در اختيار دوستان و خانواده يك عضو هايشان و تأثيرات ها، روشتحميلي است و درك باالتري از فرقه

انداز جديدي  در مقابله با فوبياي القا شده توسط فرقه و ابزار موثري براي فائق آمدن دهد. اين روش ، چشمفرقه قرار مي

 دهد.برآن ارائه مي

ن قرار گرفته و نتيجتا  توان براي كمك به عضو فرقه طراحي شده تا درك كند كه وي تحت نفوذ كنترل ذه SIAروش

فردي خود را تسليم گروه و رهبرش كرده است. با كار مداوم و اعمال اين روش، فرد به تسلط و كنترل دائمي گروه بر 

كند تا حس توان فردي هاي من به او كمك ميرسد، روشبرد. زماني كه عضو سابق به اين بيداري ميزندگي خود پي مي

ي خويش را بازيابد. برعكس آنچه به آنان القا شده تا بترسند، اغلب اعضاي  فرقه بعد از كار من گير، تماميت و جهت

اند ، به خانواده خود بازگردند و جلوي بسياري اند. آنان قادر بودهتولد مجدد  عاطفي، رواني و حتي روحي را تجزيه كرده

 از صدمات، حتي در مواردي مرگ، گرفته شود.

ها و دوستان با انگيزه تواند توسط خانوادهطي هدفمند براي استفاده متخصصان طراحي شده است و مياين دوره ارتبا

اي نوشته نشده و براي حل هر مشكلي نيز به كار گرفته و اعمال شود. اين كتاب به منظور جايگزيني براي مشاوره حرفه

ست، نيست. اين كتاب براي افراد مطلع كه خود را در كه خانواده و دوستان يك عزيز گرفتار در فرقه با آن روبه رو ا

دانند چه كنند، نوشته شده است.  همچنين مخاطب  آن صدها نفري هستند كه بعد از اند ونميشرايط دشواري يافته

ر ااند، چه كار ديگري براي كمك به عزيز گرفتاي  با من تماس گرفته و پرسيدهمطالعه كتاب مبارزه با كنترل ذهن فرقه

 توانند انجام دهند.در چنبره كنترل ذهن مي

گيرم كه شما اميدواريد تا به يك فاميل يا دوست كه به از آنجا كه در حال خواندن مقدمه هستيد، فرض را براين مي

هايي باشد كه اين كتاب به معني كمك به اعضاي توانيد سرسپرده يكي از سازماندردسر افتاده، كمك كنيد. البته مي

توانيد عضو سابق يك فرقه باشيد يا شايد صرفا به رويكرد تعاملي استراتژيك عالقه مند هستيد. نگاشته شده يا مي آن

ا نويسم. جدخواهند در خصوص اين موضوع بدانند، ميبه منظور كمك به همه افراد،اين كتاب را براي همه كساني كه مي
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عات كافي و مشاوره به همه كساني بدهم كه نيازمند هستند يا با من توانم و امكانش را ندارم كه اطالمتأسفم كه نمي

گيرند و هر كدام به كمك كردن به يك دوست يا عزيز براي فرار از چنگال يك فرقه كنترل ذهن مخرب تماس مي

 هستند. من اميدوارم اين كتاب بتواند كمك كند.

د، جزئي از تجربه انساني است و اين كه وقتي افراد تشويق تمامي رويكرد من بر مبناي اين اعتقادم استوار است كه رش

 كنند . طي سفرهايم به دورشوند، طبق اعتقادات خود مبني براين كه چه چيزي برايشان بهتر است، عمل ميبه رشد مي

اي جهاني پايهگيري كردم كه نيازهاي دنيا ، با افرادي برخورد كردم كه دستگاه اعتقادي كامال متفاوتي داشتند و نتيجه

خواهند حس مثبت فردي داشته و با وجود دارد كه فراتر از نيازهاي جسم فيزيكي هستند. من فهميدم كه مردم مي

خواهند احساس عشق و بخشندگي را به جاي نفرت و ترس تر در ارتباط باشند. آنان ميديگران در يك جامعه بزرگ

 خواهند به جاي اسير بودن آزاد باشند.حرف راست بشنوند. ميخواهند كه به جاي دروغ تجربه كنند. آنان مي

هاي كنترل ذهن، احترام عميق من هاي اصلي من در برمال كردن عملكردهاي مخرب و اغواياگرايانه فرقهيكي از انگيزه

يا نداشته به آزادي مذاهب است. من عقيده دارم، هر كس براساس انتخاب خودش حق دارد،به چيزي اعتقاد داشته باشد 

 ام كهباشد. هيچ مشروعي نبايد از انتقادات صادقانه در خصوص عملكردش واهمه داشته باشد. در حقيقت من فهميده

ها كمك كرده است تا ببينند كه آنان، ندانسته سوژه مدل من براي آناليز عملكردهاي كنترل ذهن به برخي افراد و گروه

ق انساني آنان نقض شده است. عموما اعتقاد دارم كه بهترين راه جلوگيري از ترين حقواياند و پايهكنترل ذهن شده

 گيرند.بروز چنين تضييقاتي، آموزش و هشدار به افرادي است كه در معرض كنترل ذهن قرار مي

، شود. در اساس شمارد كه مربوط به اعتقادات فردي مياولين تبصره قانون اساسي آمريكا آزادي مذهب را محترم مي

خواهند و دوست دارند، اعتقاد داشته باشند؛ حتي اگر اين اعتقادات به صورت آشكار مردم حق دارند به هر آنچه مي

غلط باشند) مثال اين كه كره زمين گرد نيست و مسطح است يا اين كه مردان بر زنان برتري دارند يا برعكس (. به هر 

دهند كه رفلتاري داشته باشند كه حقوق ديگران يا قواني كشور نميحال قانون اساسي به مردم يا موسسات اين حق را 

زم اي اعتقاد دارند كه الرا نقض كند، حتي اگر آنان ادعا كنند كه انگيزه آنان مذهبي بوده است . بسياري از رهبران فرقه

 استفاده كنند، ولي در هاي كنترل ذهن براي حفظ آناست به داليل ايدئولوژيك از فريب براي جذب نيرو و از تكنيك

كنند فرد را وابسته و مطيع خود سازند و لذا اعتقاد دارم، اين عمل زيانبار كنند ،اين است كه تالش ميعمل آنچه مي

گيرد.  شود. نهايتا ارزش گذاري هر سازمان بر اساس رفتار و عملكرد آن صورت مياست و حقوق افراد درآن نقض مي

 ه ارزش گذاري و تمايز بين عملكردهاي قانون و غير قانوني يا اخالقي و غير اخالقي است.ترين راهمچنين اين راحت

اند ، اگر چه من قطعا نقش خود را در هاي ظاهرا مذهبي شدهبسياري از كارهاي من با كساني بوده است كه درگير فرقه

 هاي تعليماتهاي بزرگ برنامهكنندگان گروهام . من به كارآموزان سابق و شركت كمك به افراد ساير گروهها نيز ديده

ه اند و عرضهاي بازسازي  غير مسووالنه با استفاده از مواد مخدر بودهبه اصطالح آگاهي بخش، كساني كه درگير برنامه

اي غير هاي اخير، با وضعيت فرقهام. در سالهاي اقتصادي بازارهاي  هرمي بزرگ كمك كردهكنندگان سابق فعاليت

و  شان فرقه مانند بودام. مانند كساني كه موقعيت خانوادگيتر به صورت گسترده و انواع مختلف برخورد داشتهيرسم

زناني كه قرباني سندرم كتك زدن همسر بودند. در طول زمان، به اين درك رسيدم كه آنچه نقطه مشترك همه اين 

كند و سلطه اي فكر كردن واحساس كردن محدود ميهاي كنترل ذهن است كه قدرت يك فرد را برهاست، روشوضعيت

 كند.خود را بر وي اعمال مي
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ها و نفوذ مخربشان هرگز به اين اهميت نبوده است. خودكشي دسته جمعي اعضاي فرقه نياز عمومي براي شناخت فرقه

 Wacoراژدي شهر ويكو دروازه بهشت، به عالوه آنهايي كه در گروه معبد خورشيد در كانادا و سوئيس كشته شدند و ت

در تگزاس)مترجم: واقعه مربوط به فرقه داويديان به رهبري ديويد كوروش مستقر در يك مزرعه است كه در درگيري 

ا را هباپليس فدرال آمريكا در نزديكي شهر ويكو در ايالت تگزاس همه غير از تعداد اندكي كشته شدند( خطرات فرقه

 است. در برابر وجدان جهاني قرار داده

نفر پيروانش ديگر ساكن زمين نباشند، با  799اي حتي بعد از اين كه جيم جونز تصميم گرفت ، هاي فرقههنوز فعاليت

هزار فرقه مخرب در جهان امروز در  49دهد  كه بيش از شتاب در حال افزايش است. برآوردهاي محافظه كاران نشان مي

 ميليون نفر را درگير خود كرده است. اين رقم با سرعت در حال افزايش است.ها حال فعاليت است كه به طور مستقيم ده

ترين داليل آن سست شدن اساس خانواده، كنند. يكي از اساسيها در تعداد و اندازه به داليل زيادي رشد ميفرقه

ارند. واقعيت اين هاي  اقتصادي نيز نقش داجتماع و رشد اين احساس است كه جامعه ما در حال افول است. مشخصه

است كه  يك بخش بزرگ و در حال رشد جامعه جهاني فقير است، در حالي كه يك بخش نسبتا كوچك بر بخش بزرگ 

شود. آنان به دنبال پاسخي در و در حال رشدي از منابع كنترل دارند و نارضايتي از وضعيت موجود هر روز بيشتر مي

هاي شبه كنند تا گروههستند كه ارشاد مي -هاي مدرناتيك گرفته تا گروههاي فناز سكت -هاي فعال از هر نوعگروه

 نظامي كه به دنبال انقالب سياسي و اجتماعي هستند.

 اي ضروري است.هاي فرقهاي كه فهم آن در افزايش فعاليتبه همه اينها ورود به هزاره سوم را هم بايد اضافه كرد ؛واقعه

 هاي نوظهوري نيستند. آنچه جديداند، پديدههاي بزرگي پذيرفته شدهايي كه توسط گروههاي فاجعه بار، حتي آنهنظريه

تواننددر جهت گسترش افكار خود استفاده كنند. ما تلويزيون ، فاكس و اينترنت داريم است، وسايلي است كه آنها مي

ه تواند به ما تكنولوژي داريم كه ميتر اين كدهند.خطرناكهاي غير دقيق و خطرناك را به سرعت گسترش ميكه ايده

ترش تواند براي گسها و بلكه افراد قدرتي بدهد كه بتواند فجايعي به وجود آورند. از طرف ديگر، همان تكنولوژي ميگروه

 اطالعات با ارزش در جهت حفاظت از افراد مورد استفاده قرار گيرد.

كه درآن تغييرات عميق، چه مثبت و چه منفي رخ خواهد داد.  هاي آتي يك دوران خاص زماني استبه اين داليل، سال

كه در گذشته هرگز تا اين حد به وسيله ارتباطي گسترده نشده  -هاي باورنكردني اين جهانما بايد خود را با استرس

 توانداي كه ذهن ميمنطبق كنيم. به منظور حفظ آزادي شخصي و جمعي خودمان، الزم است افراد در خصوص نحوه -بود

به صورت مثبت يا منفي تحت نفوذ و كنترل قرار گيرد، بيشتر بياموزند. افراد بايد ياد بگيرند كه خود را بشناسند و 

ها و رفتار خود را قبول كنند. آنان بايد همچنين يك شبكه حمايتي اجتماعي به وجودآورند مسووليت اعتقادات، ارزش

تر وصل و به آنان كمك كند تا از  روابط سالم و مستقل برخوردار منابع جوامع بزرگ و مورد استفاه قرار دهند تا آنان را به

 شوند.

ها و مناسبات سالم را از ناسالم تميز داد. رهبران در اين كتاب، معيارهايي را معرفي خواهم كرد كه بتوان با آنها گروه

با سازمان هاي مشروع خيرخواه مقايسه كنند. ما  هاي خود رااي و مدافعان آكادميك آنان دوست دارند تا گروهفرقه

هاي عمده معطوف خواهيم كرد. فصل به فصل، آنچه را كه عملكرد و تاكتيك كنترل ذهن مخرب تمركز خود را بر تفاوت
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توانند با يكديگر ها ميها، خواهيد ديد كه چگونه خانوادهاست، آناليز خواهم كرد. با مشخص كردن سناريوي عام فرقه

 كار و عزيزان خود را آزاد كنند.

-هاي ارزش گذاري  براي طراحي يك رويكرد جديد و مرور استراتژيهاي مقوالت مهم، پر كردن فرمبا مرور چك ليست

هاي ارتباطي گفتاري براي آماده شدن جهت ارتباط با عزيز خود اطالعات عملي به دست خواهيد آورد.)در بسياري از 

 ر اين كتاب، نام افراد و خصوصيات هويتي آنان تغيير داده شده تا حريم خصوصي آنان حفظ شود.(سناريوها و گفتارها د

تر از عشق مشروط است. عشقي كه اعضاي خانواده و دوستان نزديك به يك فرد من اعتقاد دارم، عشق واقعي،  قوي

هاي كنترل ذهن معموال بر مناسبات در گروهتر از هر رابطه ديگر در يك فرقه كنترل ذهن است. روابط و دارند، بسا قوي

عبور كرد و آثار مربوطه دروي بارز « كنترل ذهن»مبناي شرايط اطاعت و عضويت است. حتي زماني كه يك عضو از فاز

شد، دوستان و خانواده هنوز ظرفيت افزايش نفوذ مثبت را در طول زمان بر او دارند. زمان به نفع آنان است ، زيرا كنترل 

 خواهندها  به آنچه ميخواهد آزاد باشد و به همين دليل ، نهايتا فرقههرگز صددر صد نيست، چرا كه روان انسان مي ذهن

 رسند. ، نمي

 استیون  حسن                   
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 فصل اول

 مشكلي وجود دارد 

است. بيست و ششم ماه مارس شوند كه براي كمك به قربانيان آنها دير شده هاي مخرب اغلب زماني شناسايي ميفرقه

جسد سي و نه مرد و زن كه همگي لباس متحدالشكل به صورت شنل عنابي رنگ پوشيده بودند، درنقاط مختلف  4779

يك خانه بزرگ يك ميليون دالري در ساندياگوي ايالت كاليفرنيا پيدا شد. چند هفته بعد در خصوص داستان تكان 

چگونه چندين عضو، به بهانه به اصطالح  طي كردن بخشي از روند خلوص، خود دهنده فرقه دروازه بهشت شنيديم كه 

پيروان خود را  Marshall Applewhiteشان مارشال اپلوايترا از بين برده بودند؛ كه چگونه رهبر شصت و شش ساله

؛ و اين كه چگونه «ازدسخروج روح از بدن ، ارتقاي آنان به سطح معنوي باالتري را ممكن مي»وداشت تا باور كنند كه 

اين گروه را به  Hale-Boppهاي بوپ تمامي اعضاي فعال، اقدام به خودكشي كردند تا يك بشقاب پرنده از سياره

 هاي خودكشيترين و بارزترين نمونهببرد. تراژدي فرقه دروازه بهشت، يكي از بزرگ« ملك الهي» فضاهاي دوردست يا

ت پذير اسين واقعه بسياري از ما را به تعجب واداشت كه چگونه چنين چيزي امكاندسته جمعي در خاك آمريكا بود و ا

 وچرا بايد كسي چنين كاري انجام دهد؟

برخي افراد براي يافتن جواب به بررسي سيستم اعتقادي گروه مربوطه پرداختند . بسياري نظر خود را به وب سايت 

يه اطالع» ه اعضا نظراتي در خصوص  خودكشي جمعي مربوط به اينترنتي گسترده و پرطرفدار آنان معطوف كردند ك

كه زدند بلگذاشته بودند. براساس بيانيه داده شده، اعضاي فرقه دروازه بهشت، مرگ خود را رقم نمي« مطبوعاتي خروج

 گذاشتند.روي زمين جا مي« سطح تكاملي باالتر» ظرف فيزيكي خود را به منظور رسيدن به

ات در خصوص چنين اعتقاداتي با ارزش است، اما فهم خودكشي تا زماني كه در رفتار اين گروه دقت در حالي كه تحقيق

هاي آنان دقيقا اي گوناگون است، ولي روشهاي مخرب به طور گستردهنكنيم، كامل نخواهد بود. اساس فلسفه فرقه

هيم ديد كه چگونه افراد با تهاجم و فريب هايي نظير دروازه بهشت، خوامشابه يكديگر است. با مطالعه عملكرد فرقه

شوند تا از طريق كنترل ذهن به رهبر و گروه شود؛ و وادار ميكنند، ذهنشان با اعتقادات جديد پر ميعضوگيري مي

 وابسته شوند.

 (3داستان گيل ميدر)

عضويت او در گروه دروازه آليس و روبرت ميدر تا زماني كه ويدئوي خداحافظي دخترشان را نديده بودند، هرگز متوجه 

  Rancho  Santaبهشت نشده بودند. اين ويدئو دو روز بعد از كشف اجساد خودكشي دسته جمعي در رانچو سانتا في

Fe اش او را خيليهاي زير چشمان تو خاليپخش شد. گيل مانند ساير اعضاي فرقه، موي خود را كوتاه كرده بود وكيسه 

                                                 
3 Gail  Maeder 
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كامال قطع كرده بود واين زماني بود كه به تازگي  4771اش را از سال اد. او رابطه با خانوادهدسال نشان مي 29تر از مسن

 با دوست پسرش به هم زده بود و سپس توسط گروه مربوطه جذب شد.

ها، والدين گيل به سرعت فهميدند كه او در يك فرقه است و شروع به تحقيق در خصوص برخالف بسياري از خانواده

ها اغلب افراد را در خالل دوران گذار هاي كنترل ذهن فرقه مربوطه كردند. آنان دريافتند كه فرقهو تكنيك هاتاكتيك

نمايند . همچنين پذيري آنان در اين دوران براي كنترل ذهن سوء استفاده ميكنند واز آسيبشان جذب ميدر زندگي

كند كه در گروه او حق انتخاب آزاد وجود دارد، اما ادعا مي فهميدند كه اگر چه رهبر فرقه دروازه بهشت يعني اپلوايت

 كه شامل« گناهان بزرگ و كوچك » اي است كه رفتار آنان با تنظيم ليستي از عملكردش  در خصوص اعضا به گونه

كردن با  اقدام به عمل بدون چك» ، «نقض دستورات يا اطاعت آگاهانه از آنها» ، « هاها و نامقبولمقبول»مواردي از 

 شود. است، كنترل مي« استفاده از ذهن خويش » يا « اعتماد كردن به قضاوت  شخصي» و « خانواده

 گيل به قضاوت اپلوايت اعتماد كرد كه عواقب مخرب و ناگواري براي وي به همراه داشت.

ر كردم. آنان به من گفتند ها ديدابعد از تراژدي  ، من با آليس و روبرت در يك كنفرانس آگاهي بخش در خصوص فرقه

، توانستند درك كنند كه چه برسر دخترشان گيل آمده است. «هاي كنترل ذهنمقابله با فرقه» كه با مطالعه كتاب من،

داد. آرزوي قلبي من اين است كه كتاب حاضر واقعا نجات بخش ساير اعضاي كاش اين كتاب جان دختر آنان را نجات مي

 ها باشد.فرقه

اي است. ساير اعضا اهداف خيلي بارزي نبودند. يك جست و جو گر معنوي، گيل، نمونه بارزي از يك جذب فرقه به عنوان

 هاي ثابتي داشتند . در ميان سي و نه كشته شده يكبسياري قبل از اين كه تصميم بگيرند به اپلوايت بپيوندند، شغل

يك فروشنده اتومبيل، يك پرستار، يك دستيار  راننده اتوبوس، يك مربي كامپيوتر، يك متخصص محيط زيست،

حقوقي، يك دستيار پزشكي، يك بنا،و يك گوينده تلويزيون محلي وجود داشتند. اگر چه تغييرات موقعيتي و رواني 

ته هاي كنترل ذهن آگاهي نداشپذيرتر كند، ولي هر كسي كه از تاكتيكاي آسيبتواند يك فرد را در برابر جذب فرقهمي

 هاي مخرب محسوب شود.تواند هدف فرقهمي باشد،

 فرقه مخرب چيست

گيري در اين باره را كه هاي مخرب بسيار متنوعي وجود دارند و تكثر اعتقادات و عملكرد آنها برخي اوقات تصميمفرقه

هايي هستند كه سازد. اگر چه هنوز گروهآيا عزيزي از آنان در دردسر افتاده يا خير، براي خانواده و دوستان مشكل مي

ر پوشند ولي اكثهاي متحدالشكل ميكنند و لباسپيروان آنان مانند اعضاي فرقه دروازه بهشت موهاي خود را كوتاه مي

-ها از اعضاي خود ميدهند. براي مثال ،بسياري از فرقههاي مدرن امروزه به هيچ وجه چنين كاري را انجام نميفرقه

 شند تا بتوانند در محيط خود تأثير گذار باشند.هاي مناسب بپوخواهند كه لباس

هاي مخرب از خطوط رفتاري مشخصي ام كه فرقهها ممكن است يك شكل به نظر نيايند، ولي دريافتهتمامي اعضاي فرقه

يا آتوانيد مشخص كنيد كه كند. با فهم اين خطوط رفتاري، شما ميها متمايز ميكنند كه آنان را از ساير گروهپيروي مي

مند هستيد، واقعادر يك فرقه درگير شده است يا خير. يك گروه نبايد تنها به خاطر اعتقادات يا كسي كه به او عالقه
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 هاي كنترلاي كه از فريب و تكنيكهاي مخرب به وسيله استفادهمراسم غير معمولش فرقه خوانده شود، بلكه فرقه

 سازند، قابل شناسايي هستند.و را به رهبر وابسته ميكنند  واذهن براي تسلط بر اراده آزاد فرد مي

 هاي خودكامهرهبران فرقه

شود كه كنترل كامل برهمه اساسا فرقه مخرب، گروهي خودكامه است كه توسط يك شخص يا گروهي از افراد اداره مي

هاي جهاني براي اعمال نفوذ اي كاريزماتيك اغلب ادعاهاي افراطي از الوهيت يا ساير قدرتچيز دارند . رهبران فرقه

كنند. بسياري از مذاهب مشروع داراي يك شخصيت  قدرتمند هستند كه ارتقاي روحيه فراواني در خود بر اعضا مي

دهد، اما به هيچ افراد خود به وجود  آورده است. يك رهبر قدرتمند بودن،  گر چه پتانسيل سوء استفاده را افزايش مي

شود كه رهبر آن به طور فعال از چنين قدرتي براي فريب اعضا و ك گروه زماني مخرب ميعنوان امر غلطي نيست. ي

كند. براي مثال، از من خواسته شد تا اراده آزادم را به نماينده شان استفاده ميچپاول آنان و گرفتن آزادي فردي و اراده

فته شد، اين اراده آزاد امري شيطاني است. مارشال خدا روي زمين يعني جناب مون و افراد بعد از او تسليم كنم. به من گ

كند  و از اين موضوع براي توجيه كنترل اپلوايت به پيروانش گفت،يك موجود بيگانه از طريق وي با آنها صحبت مي

، سيحالمللي مهاي متعدد شامل فرقه دوازده قبيله، كليساهاي بينمطلق خود بر زندگي آنان استفاده كرد. رهبران گروه

 كنند كه اين اراده خداوند است كه پيروان از آنان پيروي كنند. شاهدان يهوا و غيره ادعا مي

 فريب

كنند. زماني كه من براي اولين بار با افراد فرقه هاي مخرب همچنين از فريب براي جذب اعضاي جديد استفاده ميفرقه

هستند كه من بعدا فهميدم، يكي از بسيار « جهاد يك جهان» ها روبه رو شدم، آنان به من گفتند كه بخشي از گروهموني

است . آنان ادعا كردند، دانشجوياني هستند كه دريك گروه كوچك براي « كليساي اتحاد » هاي پوششي فرقهگروه

ها طول كشيد تا من فهميدم، اين گروه واقعا حرفش چيست و كنند. مدتبرداشتن موانع فرهنگي در جامعه تالش مي

دهد، خواهند . چيزي كه موضوع را خيلي موجه جلوه ميي آن واقعا به چه چيزي معتقد هستند، و از من چه مياعضا

هاي كنترل ذهن قرار كنند زيرا آنان خود موضوع همان تكنيكاين است  كه اعضا با خلوص نيت صحبت و رفتار مي

 كنند.اند كه براي جذب ديگران استفاده ميگرفته

 ربكنترل ذهن مخ

كنند. شما در هاي كنترل ذهن براي وابسته و مطيع نگاه داشتن اعضاي خود استفاده ميهاي مخرب از تكنيكفرقه

خصوص معيارها و تعاريف كنترل ذهن به طور خاص در فصل دوم مطالعه خواهيد كرد، اما به طور عام كنترل ذهن 

ل كردن سيستم هويت واقعي فرد و جايگرين كردن آن شود كه براي مختاي، يك سيستم نفوذ رواني شناخته ميفرقه

با هويت مصنوعي جديد طراحي شده است. با غوطه ور كردن فرد در يك محيط به شدت كنترل شده و تحت فشار 

هاي مخرب كنترل رفتار، افكار ، عواطف و دسترسي به اطالعالت را در اعضاي خود به طور كامل بسيار باالي رواني، فرقه

 گيرند. گيرند . در يك كالم آنها ذهن افراد را در اختيار ميميبه دست 

هاي هاي اجتماعي از تركيبها در بسياري زمينههاي متفاوتي ظاهر گردد و امروزه گروهتواند به صورتكنترل ذهن مي

هاي ذهبي، فرقههاي مها شامل فرقهنمايند. چهار نوع اصلي فرقههاي  كنترل ذهن مخرب استفاده ميمتعدد تكنيك
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نه ها چگوهاي اقتصادي هستند. فهم اين كه هر نوع از اين فرقههاي تعاليم آگاهي بخش يا درماني و فرقهسياسي، فرقه

كند تا وضعيت خود را ارزيابي كنيد و براي مباحث آينده چهار چوبي از معيارها به شما كنند به شما كمك ميعمل مي

 دهد.مي

 هاچهار نوع اصلی فرقه

 هاي مذهبی یا معنويگروه

كنند كه هاي شرقي استوار است)هندو ، بودايي، سيك، جين، صوفي( ،رهبران ادعا ميهايي كه بر مبناي فرقهدر گروه

ستند. هاي گذشته دور هنقص يا ازنومتولد شدگان  اربابان معنوي متعدد سالبه معنويت بااليي دست يافته و اربابان بي

يك فرقه كامپيوتري بودايي را با ايدئوژي  Fredrick  Lenzميالدي ، مردي به نام فردريك لنز 19ل دهه  براي مثال، اواي

پول، قدرت ،  شهرت ، وحرص پايه گذاري كرد كه همه اينها  دراعتقادات بودايي حرام هستند. او خود را ابتدا   آتماناندا 

Atmananda و سپس زن ارباب راماZen  Master  Rama   خواند و عاقبت نامش تنها راما شد و ادعا كرد كه يك

ن كنند ارباباهاي پاگان ونوپاگان، رهبران ادعا مياش بوده است. در فرقههاي گذشتهارباب معنوي در بسياري از زندگي

ا هان فرقهكنند. برخي رهبرها از يك پوشش تعاليم مذهبي استفاده مياجنه و جادوگران و ساحران هستند. ساير فرقه

دار ادعا كرد كه به يك روح  هاي بزرگ وصل شوند. يك خانم خانهتوانند از ابعاد ديگري به قدرتكنند كه ميادعا مي

 سي و پنج هزار ساله در قاره آتالنتيس وصل شده است.

. روي يك تراشكار ، صرفا محصول اختراع رهبرشان هستندRoyها، مانند بنياد فهم بشري به رهبري رويبسياري از فرقه

واند شما تچگونه ذهنتان مي» اي در راديوي سراسري به نامبرليان و هيپنوتيزم كننده نمايشي روي صحنه بود كه برنامه

تواند يك فرم جديد از مديتاسيون به افراد ياد بدهد، كرد ميكرد و نوارهاي آن را كه ادعا مياجرا مي« را سالم نگاه دارد

هاي قوي هيپنوتيزم براي القاي كه من به نوارهاي او گوش دادم، برايم روشن شد كه او از تكنيك فروخت. زمانيمي

كند. بعدا به پيروانش گفت كه او يك مسيح معصوم است، وسمينارهايي ترتيب داد افكار خود در ديگران استفاده مي

ن رسيدند كه ايكرد و آنان به اين اعتقاد ميرج ميكه درآنها به وسيله هيپنوتيزم افراد، ارواح خبيث را از بدن آنان خا

 اند.ارواح، جسم آنان را ترك كرده

شوند، ولي ما درون واقعي آنان را زماني مشاهده كنند از يك منبع معنوي تغذيه مياي ادعا مياگر چه اغلب رهبران فرقه

ا ههند؛ سبك زندگي پر زرق و برق، ميليوندبينيم چقدر اين رهبران به زندگي مادي خود اهميت ميكنيم كه ميمي

 العاده و ...دالر امالك، تجارت و كاسبي فوق

 هاي سياسيفرقه

گناه براي رسيدن به اهدافشان شوند كه اقدام به كشتن  شهروندان بيهاي تروريستي ميهاي سياسي شامل گروهفرقه

ها را تشريح كند. چنين اعمال فناتيكي اين روش تواند به سادگيكنند. تحقيقات من در خصوص كنترل ذهن ميمي

 اغلب نتيجه كنترل ذهن مخرب است.
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ها نوعا كوچك بوده، تعداد ام. اين گروههاي سياسي كوچك در اياالت متحده ديدار و گفت و گو كردهمن با اعضاي فرقه

لت اجتماعي هستند ودر عين حال، كنند كه قهرمان حقوق بشر و عداهاي پوششي دارند. آنان ادعا ميزيادي سازمان

فعاليت آنان به توصيه استاد دانشگاهش آنقدر كوچك و محدود است كه هيچ شانسي براي ايجاد تأثير اجتماعي ندارند. 

 اشزني كه مالقات كردم، عضو يك آژانس خدمت اجتماعي شده بود. او تقريبا هفده سال بود كه اجازه نداشت به خانه

مدعي بود يك انقالبي بزرگ است و بعد از مرگ او، ميراثش يك فرقه چند صد نفره و انبار كوچكي  برگردد. رهبر فرقه

 از تفنگ و فشنگ بود.

 هاي تعاليم آگاهي بخش و درماني گروه

درمانگران سوداگر ، به جاي قدرت بخشيدن به بيماران و تبديل آنان به افراد مستقل و موثر، آنها را به خودشان وابسته 

ب كنند، اغلشوند. چنين درمانگراني كه از مرزهاي اخالقي عبور مياي آنان مبدل ميكنند و در نتيجه به رهبر فرقهمي

 كنند تا حسابشان  ايزوله و مجبورشان مينمايند و آنان را نسبت به دوستان و خانوادهاز بيماران خود سوءاستفاه مي

د تواننهاي ظاهرا  درمانگر ميايد از آنان سوءاستفاده جنسي نمايند. فرقهبانكي شان را در اختيارشان قرار دهند يا ش

از درمانگراني باشند كه نه تنها يك درمانگاه و جلسات درماني گروهي شامل تنها يك درمانگر و بيمارانش  يا مجموعه

 گيرند.نان را ميهاي آنمايند تا جمعي زندگي كنند و داراييكنند بلكه اعضا را وادار ميرا اداره مي

حتي درمانگران خويش نيت ممكن است سيستم ارزشي خود را به صورت غير اخالقي بر بيماران بلكه اغلب آنها به 

شوند و حتي وادار اند. در جلسات گروهي بيماران تشويق ميدليل سوء استفاده جنسي در زمان كودكي به وجود آمده

ي دوران كوكي  خود را بازگو نمايند. در اين رابطه مواردي كه بعضا حتي هاي جنسگردند تا خاطرات سوءاستفادهمي

 شوند  كه در كودكي مورد آزار جنسي قرارپذر به باور رسانده ميگردند . برخي بيماران آسيباند بازگو مياتفاق نيفتاده

 اند.ها از هم گسسته شدهاند و در نتيجه اين باور خانوادهگرفته

كنند. در حالي كه آمار اي كار ميبه روشني زير استاندارد مراقبت الزم براي ارائه خدمات سالم حرفهاين درمانگران 

اين  شود،سوءرفتار جنسي بر كودكان به ميزان وحشتناكي باالست و درحالي كه روشن است ، زماني كه فرد بزرگ مي

ثابت نماند تمامي يا حداثل اكثريت بااليي از مشكالت  گذارد، ولي هيچ مدركي وجود ندارد كهاقدام اثرات مخربي براو مي

دهند كه خاطرات سوءرفتار دوران شود. از طرف ديگر مدارك علمي نشان ميبزرگساالن به اين موضوع مربوط مي

تواند فراموش شود. درك رابطه اين موضوع نيازمند دقت و مهارت درمانگر است و  وي به كودكي در برخي افراد مي

-تواند اعتقاد داشته باشد كه مشكل همه همين است و بعد هدف از درمان خود را بازگو كردن اين سوءاستفادهنمي راحتي

 ها قرار دهد.

شناسي يا مشاوره ممكن است حتي يك مدرك ساده در روان«هاي تعليمات آگاهي بخش بزرگبرنامه» هايرهبران فرقه

دهند و صدها و بعضا هزاران دالر را به وجود آورده و سمينارهايي ترتيب ميهايي هم نداشته باشند، ولي آنها درمانگاه

-نيكها اساسا از تكگيرند تا مثال در يك اتاق هتل به روشنگري رواني و ارتقاي معنوي فرد دست بزنند. اين گروهپول مي

 جاي تعجب ندارد كه بسياريكنند و شركت كنندگان استفاده مي« قله» هاي كنترل  ذهن براي خلق تجربه رسيدن به

 اند.هاي كنترل ذهن بودههاي اقتصادي زماني عضو فرقهاز رهبران فرقه
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نام كنند كه ظاهرا بتوانند در عمق العاده گران تر ثبتهاي باالتر و فوقشوند تا براي دورهبرخي مشتريان وادار مي

ان شود يا دوستان و خانواده و بستگعضو مربوطه گفته مي معنويت گروه فرو بروند. زماني كه فرد به گروه متعهد شد، به

ها موارد بسياري اش را با آنان چنانچه موافق گروه نيستند قطع كند. اين گروهو همكاران را جذب گروه  نمايد يا رابطه

رد اند كه حتي به موااز هم به ريختگي عصبي و گسستن پيوندهاي خانوادگي و شكست در زندگي را موجب شده

ها را اداره اند كه مدارك آنها موجود است. كساني كه اين گروهبار منجر گرديدهخودكشي و مرگ در اثر حوادث تأسف

 كنند، اغلب سوابق مشكوك و فاقد اعتباري دارند.مي

ت ااگر براي شركت در يك جسله درماني در آخر هفته با پرداخت صدها دالر تحت فشار قرار بگيريد و بخواهيد جزئي

به خواهم تجرمن نمي» يا « توانم چيزي بگويممن نمي:» آنچه قرار است انجام شود را بدانيد... اگر واكنش اين باشد كه 

 «نه، متشكرم» ، نصيحت من به شما اين است كه با قاطعيت كامل پاسخ بدهيد:«اول شما را خراب كنم

 هاي تجاريگروه

ونه گكنند تا با اغواگري افراد را به داخل يك تعهد بردهقدرت رسيدن بازي ميها با تخيالت پولدار شدن و به اين فرقه

شوند، وجود دارند هاي هرمي چند سطحي بازاريابي كه در آن اعضا با فريب عضوگيري ميبكشانند. بسياري از سازمان

 آمد عضوتوانند در صدي از دريكنند . به اين ترتيب ظاهرا  آنها مكه اين افراد به نوبه خود ديگران را عضوگيري مي

 ها به منبرند ولي اعضاي سابق اين گروههاي فردي را باال ميكنند انگيزهها ادعا ميجديد را به دست آورند. اين گروه

ارهاي آوردند تا نوها ماندند،احساس بدتري داشتند. اعضاي باالتر به آنان فشار ميگفتند كه هر چه بيشتر در اين گروه

گيري به طور مرتب شركت كنند كه به اين قدرت عمل و تصويري انگيزاننده را خريداري كرده، در جلسات انرژي صوتي

 خود را باال ببرند . برخي گفتند كه آنقدر پول در اين رابطه خرج كردند كه بسيار بدهكار و نهايتا ورشكسته شدند .

ان سود جو براي تعليم كاركنان استفاده كنند. نتيجه موسسات تجاري مشروع بزرگ ممكن است نادانسته از مشاور

 اي به داخل شركت قرار گيرند.تواند اين باشد كه مورد نفوذ يك گروه فرقهمي

كنند تا در جلسات فرقه شركت كنند. ها اعتقاد دارند، ساير كاركنان را نيز وادار ميكساني  كه داخل شركت به اين گروه

هاي كامپيوتري زيادي به اين ترتيب تصاحب و نهايتا شوند. شركتاج يا تنزل داده مياگر آنان اجتناب كنند،اخر

 ورشكسته شدند.

اي كامپيوتري تا ها شامل فرقهشمار انواع فرقهگيرند، اما بيها قرار ميبنديها در يكي از اين دستهاگر چه اغلب فرقه

اي فضايي و بشقاب پرنده رويكرد به هزاره سوم،بسياري فرقههاي عصر جديد وجود دارند. اين هاي علمي و فرقهرمان

گيرند. در سراسر جهان،مردم به دليل وجود موسسات سياسي ، اجتماعي و مذهبي موجود دچار استرس، جديد را در مي

 لبيطاي كاريزماتيك تشنه قدرت و پول و جاهاند. مردم تشنه اميد هستند. رهبران فرقهخوابگي و خياالت شدهبي

 داري رواني جذب و مغزشويي كنند.مشتاقند از اين وضعيت سوءاستفاده كنند و افراد را به سوي برده

 گيرندها قرار ميچه كساني تحت تأثير فرقه
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اي هاي فرقههاي متعددي از سراسر جهان داشتم. برخي از جانب اعضاي سابق گروهها و فاكسها، ايميلها ، تلفننامه

نده مرا خوا« مقابله  با كنترل ذهن»هرگز نامشان را هم نشنيده بودم. اغلب از طرف كساني بود كه كتاب بودند كه من 

توانند به عزيزشان كمك كنند تا فرقه را ترك كند. افراد اغلب  والديني خواستند بيشتر بدانند كه چگونه ميبودند و مي

گرفتند. برخي نگران  تا بيست و چهار سال داشت، تماس ميبودند كه در تالش براي نجات فرزند خود كه بين هيجده 

 افرادي بودند كه بيش از سي حتي پنجاه سال داشتند.

خواستند والدين خود را ها صرفا از طرف والدين نبود. بستگان  بسياري با من تماس داشتند؛ فرزنداني كه ميتماس

كردند خواهران خود را نجات هند،برادراني كه سعي ميخواستند شوهر خود را نجات دنجات دهند، همسراني كه مي

كرد كاركنان خود را نجات دهد، يك مربي كه تالش دهند و از اين قبيل . من حتي با يك فرما كار كردم كه تالش مي

 كرد عضو كليساي خود را نجات دهد.داشت عضو تيم خود را نجات دهد، و يك روحاني كه سعي مي

ها تواند درگير يك فرقه شود.تمامي ما متأثر از فرقهمي -ايو در هر رابطه –ام ،اين است كه همه كس آنچه آموخته

 ها و خواهرزادهها، عموها، برادرزادهها، خالهها ، پدربزرگهستيم. مادران، پدران ، فرزندان، برادران، خواهران، مادربزرگ

نابرادري، ناخواهري ، همسران، شوهران، دوست پسر يا دختر، دوستان، ها، پسرعموها و دخترعموها، نامادري، ناپدري، 

همسايگان، كارفرمايان،  كاركنان، همكاران، مربيان، روحانيون، رهبران مذهبي، معلمان ،درمانگران، مددكاران 

ها، ابق فرقهپزشكان، مشاوران راهنما، دكترها، وكال، ضابطان اعمال قانون، اعضاي ساجتماعي، روان شناسان، روان

 ها، شهروندان نگران، ماليات دهندگان،  و ....سياستمداران، دولت

توانستم بگويم، هر كس به من مراجعه كند، كمك خواهد شد. حقيقت اين است كه افراد ممكن است دريابند كاش مي

مك به وي را ندارند. كه عزيزشان در يك فرقه است، ولي احساس كنند انگيزه و توان  يا حتي شجاعت كافي براي ك

كند كه بتوانند به يك نفر كمك كنند تا از بسياري موضوعات مختلف، افراد را در برخورد فعال با موضوع مستاصل مي

يك فرقه مخرب خارج شود. اين موضوع در فصل پنجم شرح داده خواهد شد. خواندن اين كتاب و كسب اطالعات از 

دم براي فائق آمدن برچنين موانعي است . تا زماني كه عزيز شما زنده است، توصيه ها و مقوله كنترل ذهن، اولين قفرقه

آيد و هر تالشي كه در حيطه قدرتتان هست، به كار گيريد، تا او را هر چه زودتر نجات كنم، هر كاري از دستتان برميمي

 شود كرد.دهيد، زيرا اگردير باشد، ديگر كاري نمي

 هاسناريوي مشترك فرقه

هايي از شوند، نمونهاي مياي به شما بدهم كه افراد چگونه به طور گسترده گرفتار وضعيت فرقهراي اين كه ايدهب 

كنم كه اساسي آورم. يادآوري مياند، ميهايي را كه اخيرا به حالت اضطراري  از من كمك خواستههاي خانوادهداستان

ترين وجوه بحث افته است. من اين موارد را براي تأكيد بر مهمو هويت افراد به منظور حفظ حريم خصوصي تغيير ي

 ام و در پايان اين فصل مجددا به اين موارد اشاره خواهيم كرد:كنترل ذهن آورده

 پسر خانواده در فرقه انجيلي -4مورد 

اي درس انجيل ثبت نام گويد: پسر هجده ساله ما جفري تازه وارد دانشگاه شده بود. چند ماه قبل، به ما گفت برمادر مي

كرد كه چگونه كليساها و كرده است. طبعا از اين بابت خوشحال بوديم. حاال وضع اين طور نيست. مدام صحبت مي
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خواست اند و معنويت از آنها رخت بربسته، البته غير از همان كه به آن پيوسته است. او ميمكاتب مسيحيت مرده

خواست دكتر راي جذب افراد به داخل گروه كار كند. جفري هميشه از كودكي ميتحصيل را كنار بگذارد و تمام وقت ب

 دانيم چه كار بايد بكنيم.بشود. ما خيلي نگران و ناراحت هستيم. نمي

 پرسد: بيشتر توضيح بدهيد. نام گروهي كه او درگير آن شد، چه بود؟استيون حسن مي

 دانيم.مادر: نمي

هاي زيادي در المللي مسيح به رهبري كپ مك كين باشد. من تماسي كليساهاي بينهاتواند يكي از گروهحسن: مي

 ام. براي ارزيابي نياز داريم، نام گروه و رهبر آن را بدانيم.خصوص اين گروه داشته

 «. عيسي مسيح» پدر: من يك بار از او سوال كردم. رهبر گروه شما كيست و او جواب داد

گذاري كرده و رهبر پسر خود سؤال كنيد، چه كسي اين موسسه را به طور قانوني بنيان حسن: اين خيلي عام است. از

اي از گروه به شما داد؟اگر داده باشد، كند. آيا او نشريهمحلي آن كيست و چه كسي در سطح گسترده آن را رهبري مي

 ممكن است اطالعات بيشتري در اختيار ما قرار دهد. 

خواهد ما را نجات دهد، گويد: ميكند. ميكند، آياتي از انجيل را كه حفظ كرده تالوت ميمي پدر: زماني كه با ما صحبت

 كرديم.ولي ما هميشه خود را مسيحيان خوبي تصور مي

 شناسم.مادر: من ديگر پسر روشن و خون گرم و دوست داشتني خود را نمي

اشكال دارد. ما با كشيش محل خودمان صحبت كرديم پدر: او به يك فناتيك تبديل شده است. يك چيزي اينجا واقعا 

توانيد اطالعات خوبي در زمينه ديكتاتوري ذهن به ما بدهيد. او گفت، شما . او شما را به ما معرفي كردو گفت، مي

 توانيد به ما كمك كنيد.مي

مي خاص خودشان را اعمال هاي انجيلي خود را از جريان معمولي كليساي ارتودكس جدا و ديسيپلين هرحسن: اين گروه

ها به يك عضو ديگر وصل است كه وي را در تمامي وجوه زندگي و روابط اجتماعي  واقتصادي كنند. هر عضو اين گروهمي

 كند.در هر كجا و هر زمان كنترل مي

 مادر: حاال چه كار بايد كرد؟

فرستم. اين فرم را پر كنيد و ما مجددا با هم حسن: من فرم سوابق امر) در انتهاي اين فصل آمده است( را برايتان مي

 كنيم. صحبت مي

المللي  نبايد با جريانات معمولي مانند كليساي مسيح يا كليساي متحده مسيح اشتباه شود. گروه توجه: اين گروه بين

 در لكسينگتون ايالت ماساچوست تأسيس شد. 4797مك كين سال 

 برادر در روابط مخرب هرمي-2مورد 
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ام. ما هر دو حدود بيست و پنج سال داريم. از زماني كه گويد :من كامال ار دست برادرم پيتر به ستوه آمدهميآليس 

كوچك بوديم  خيلي به يكديگر نزديك بوديم، ولي ديگر نيستيم. اين اتفاق از زماني افتاد كه او با پتي دوست شد. فكر 

 كنم، از آن زمان زندگي او رو به افول رفت.مي

 پرسد: چگونه اين اتفاق افتاد؟تيون حسن مياس

 كنند، چرا وي با آن زن رابطه دارد.آليس :برادرم گفت، از خانواده ما خسته شده كه مدام شكايت مي

 حسن: در خصوص پتي بيشتر توضيح بدهيد.

 كه برادرم سعي كرده از دانمكند. من ميتر و مطلقه است. او تنها زندگي ميآليس: پتي ده سال از برادر من پتير بزرگ

كنم كه اين نوعي تهديد رواني است. اخيرا آن زن فاصله بگيرد، ولي او تهديد كرده كه خودش را خواهد كشت. فكر مي

ام. تالش كردم، او تهديد كرده كه برادر مرا قبل از اين كه جان خودش را بگيرد، خواهد كشت. واقعا به آخر خط رسيده

كنند. احساس آنها اين است كه از جانب فرزندشان كاري انجام دهند ولي آنها مساله را شخصي مي والدينم را وادار كنم

توانند بكنند، اين است كه با يكديگر در خصوص پيتر و پتي بحث كنند كه تقصير كدام اند. تنها كاري كه ميطرد شده

شما را در راديو شنيدم. در اين برنامه، شما در  كردم، مصاحبهيك بوده است. وقتي از سركار به سمت خانه رانندگي مي

 هايي كه صدها عضو دارند، صحبت كرديد.خصوص روابط هرمي و سپس كنترل ذهن مخرب و فرقه

 تواند به شدت مخرب باشد.حسن: روابط هرمي برمبناي القاي ذهني و فريب و وابسته وايزوله كردن استوار است كه مي

 برادر من هست؟آليس: آيا جاي اميدي براي 

اي هستيد. همين براي من كافي است خواهيد كمك كنيد و به دنبال مشاوره حرفهحسن: حقيقت اين است كه شما مي

 كه اميدوار باشم. ما نياز به زماني داريم كه بنشينيم و وارد جزئيات شويم و يك طرح مناسب براي اجرا بريزيم.

 پدر تحت كنترل مرموز -3مورد 

را جست وجو كردم تا اطالعاتي به دست آورم و به وب سايت شما « cult»گويد: من در اينترنت واژه فرقه اريك مي

اي روي پدر ما گذاشت. او يك كاتوليك متعهد رسيدم. مادر ما دو سال پيش فوت كرد واين مسله تأثير روحي فوق العاده

 كند نيروي پيامبران در اوست.وي  مندي است و ادعا مياست كه به دام يك زن جادوگر چهل و پنچ ساله افتاده. نام 

-كند. استيون حسن ميگويد: من و برادرم هر دونگران هستيم. مندي دارد روابط ما با پدرمان را خراب ميكارول مي

 اند اطالعاتي در خصوص اين زن به دست آوريد؟پرسد: بيشتر توضيح بدهيد. آيا تاكنون توانسته

ك كارآگاه خصوصي استخدام كرديم تا واقعيت و گذشته اين مندي را معلوم كند. اين كارگاه اطالعات اريك: بله. ما ي

اختند شنزيادي به دست آورد . اين زن زماني براي فحشا دستگير شده است. در صحبت با كساني كه وي را از گذشته مي

 گويي دارد. ، معلوم شد او جنون دروغ
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كرديم قطعا از خواب غفلت بيدار خواهد شد و از اين را در برابر پدرمان گذاشتيم، تصور ميكارول : وقتي ما اين مدرك 

 كابوس نجات خواهد يافت، اما برعكس  ، حاضر نشد حقيقت را بپذيرد. 

 حسن: بعد چه اتفاقي افتاد؟ 

دامه دهيم، به طرز وحشتناكي هايمان ادهد كه اگر كارول و من به دخالتاريك : ازآن  زمان مندي  به پدر ما هشدار مي

 گويد، اگر پول بيشتري به سازمان خيريه ساختگي او بدهيد، خدا خشنود خواهد شد.خواهيم مرد. او به پدر ما مي

 دهد؟حسن: آيا پدر شما به اين زن پول وهديه هم مي

 كند.ن وي صرف ميكارول: مبالغ زيادي پول به او داده است . بيشتر وقت خود را با اين زن و ساير پيروا

 شناسيد؟ديده باشند، ميحسن: آيا افراد ديگري را كه از جانب اين زن آسيب

شناسيم، نام او راجر است كه دوست  نزديك پدرم بوده، قبل از اين كه بامندي آشنا شود. ما اريك : بله، يك مرد را مي

 به حرف او گوش بدهد.كنيم پدرم با او صحبت كرديم. او مايل است كمك كند ولي فكر نمي

 ايد با كشيش محل خود صحبت كنيد؟حسن: از آنجا كه پدر شما يك كاتوليك متعهد است، آيا سعي كرده

 رسد كليسال محل ما نسبت به اين كه دخالت كند، ترديد دارد. كارول :بله،ولي به نظر مي

بستگان شما در خصوص درگيري پدرتان چه  رسد، مندي كنترل قابل توجهي روي پدرشما دارد ، بقيهحسن: به نظر مي

 احساسي دارند؟

 دانيم چه كار بايد بكنيم.كدام نمياريك: همه ناراحت هستند ما بستگان زيادي داريم، ولي هي

 اي ترتيب بدهيم و با يكديگر مالقات كنيم. حسن: به همه بگوييد كتاب مرا بخوانند و بعد جلسه

 زنددي خود را برهم مينامزد در فرقه مخفي نامز-1مورد 

اي خواندم كه ذهنم را مشغول كرد. نام اي مقالهگويد: من در روزنامه بوستون گلوب  در خصوص يك گروه فرقهريكا مي

شما در اين مقاله آمده بود و لذا فكر كردم با شما تماس بگيرم. نامزد سابقم جورج و من پنج سال بود همديگر را 

 با هم ازدواج كنيم. –يا حداقل داشتيم  –ريم شناختيم. ما تصميم دامي

 پرسد: چه اتفاقي افتاد؟استيون حسن مي

رفت. به من كرد و هر ماه يك آخر هفته براي كارش به مسافرت ميريكا: جورج سه شنبه و پنج شنبه شب كار مي

ه جلسات مخفي باشد. مخفي كاري رسيد كناميد ولي به نظر ميهاي مهم ميرود. اين برنامه را كالسگفت، كجا مينمي

توانستم باقي عمرم را با مردي سپري كنم كه يك زندگي مرموز  ديگر دارد؟ به او كرد. چگونه مياو اعصاب مرا خرد مي

 كند.رود و چه مياولتيماتوم دادم وگفتم، بايد به من بگويد كجا مي
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كردم؟ چه كار يه( تقصير من بود؟ چه فكري بايد مياش را با من قطع كرد... )درحال گرحسن:  چيزي نگفت: رابطه

 توانستم بكنم؟ لطفا مرا ببخشيد. خيلي ناراحتم.مي

كنم با فردي از يك گروه سال گذشته برخوردداشتم. او ده سال حسن گفتيد سه شنبه  شب و پنج شنبه شب؟ فكر مي

 زنم بشناسد. ه . حدس ميشناسد يا ندانم جورج را ميبود كه به اين گروه پيوسته بود. نمي

 خواهم به او كمك كنم.ربكا : من هنوز عاشق جورج هستم، مي

 خواهي كمكش كني؟حسن: اگر او ديگر نزد تو برنگردد، باز هم مي

ربكا: بله، من عاشق او هستم، اگر حداقل بتوانم تالش كنم تا او را از خواب غفلت بيدار نمايم، احساس خوبي خواهم 

 داشت.

تواند گيرم تا ببينم ميكنم، بتوانم كمك كنم. با فردي كه سال گذشته به او كمك كردم، تماس ميخوب، فكر ميحسن: 

 با شما صحبت كند يا خير.

 كنددختري در فرقه، خانواده خود را طرد مي -5مورد 

 برخورد و از او« دبي»دختر ما گويد : تمامي اين ماجراي عجيب  يك ماه قبل اتفاق افتاد؛ زماني كه در خيابان باپدر مي

 خواسته شد  يك تست شخصيتي مجاني بدهد.

گويد: آنها وي را به مقر  خود براي تماشاي فيلمي با شركت معبود او جان تراولتا دعوت كردند. ظاهرا اين يك مادر مي

اي موفق و در عين حال شهتواند هنرپيبود. چگونه يك فرد مي Scientologyفيلم جذب نيرو از جانب فرقه ساينتولوژي

 عضو يك فرقه باشد؟

پرسد: اين سوال خوبي است. دو بخش متمايز در اين گروه وجود دارد. افراد ثروتمند پول خود را استيون  حسن مي

بينند . افرادي كه صدها كنند. آنها تنها طرف آراسته اين فرقه را ميبراي تمامي جلسات و مباحثات تعليمي صرف مي

 نند.كشوند كه براي مبلغ جزئي در ماه كار ميروند و نهايتا جزو نيروهايي ميالر دارند، زيرا بار قرض سنگيني ميهزار د

كند،ولي برخالف هنرپيشه ،عضو دانيد كه عضو فرقه مانند  هنرپيشه سينماست كه نقش خاص خودش را بازي ميمي

شوند و در اين گروه خاص، آنها اعتقاد دارند، مردم خداگونه ميكند، نقش او در عالم واقع، حقيقت دارد. فرقه فكر مي

تواند اي؟ شخصيتي مانند تراولتا ميرا ديده«  Phenomenonپديده» نمايند . آيا فيلم سينماييتله پاتي برقرار مي

يمز درآورد. چهاي كاغذ را به حركت ظرف بيست دقيقه يك زبان جديد ياد بگيرد و با چسباندن انگشتانش به هم، تكه

باز است، يك ميليون دالر جايزه براي كسي كه بتواند نشان دهد چنين قدرتي دارد، تعيين كرده است. رندي كه شعبده

 اي چنين كارهايي انجام دهد.باز حرفههيچ كس تاكنون موفق نشده است، در برابر چشم  يك شعبده
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داند كه اين گروه يك فرقه است . او دم . به او گفتم ، آيا نميمادر: زماني كه گفت، چه اتفاقي افتاده است، عصباني ش

ي تواند گروه بدكنم. گفت كه اگر جان تراولتا درآن گروه است، اين گروه نميفقط به من خيره شد وگفت، اشتباه مي

 باشد.

تر و در جهاتي هاي معروف  سينما هم انسان هستند. زندگي آنان ممكن است در جهاتي بسيار موثرحسن: هنرپيشه

 پذير باشد. تواند آسيبحتي غير مؤثرتر باشد. هر كسي در برابر يك فرقه كنترل ذهن مي

مادر: دختر ما معتقد بود، اگر اين گروه اينقدر به يك هنرپيشه بها داده است ، ارزش دارد كه به صورت امتحاني وارد آن 

 شود.

اي از بدنه كنند . افراد سرشناس نوعا حساب  جداگانهخورد نميهاي مخرب با همه به يك روش برحسن: رهبران فرقه

ط ها روابكنند. فرقهشوند، تجربه نمياي را كه اعضاي عادي استثمار ميفرقه دارند. افراد ثروتمند و مشهور، همان نحوه

 كنند.عمومي بااليي دارندو در اين ارتباط پول زيادي صرف مي

اي هگذار اين گروه نويسنده پير رمانادي با دبي صحبت كنم. به دخترم گفتم، بنيانپدر: من تالش كردم، به صورت ع

 شناسي ندارد.تخيلي است و هيچ گونه اعتبار مذهبي يا روان

 مادر: ولي آنچه اساسا براي او اهميت داشت، اين بود كه هنرپيشه محبوب او عضو اين گروه است.

شان  موفق هستند، به اين معني نيست كه تحت تأثير يك فرقه كنترل در حرفحسن: اين كه افراد ثروتمند مشهورند يا 

 گيرند.ذهن مخرب قرار نمي

 خواهيم با او صحبتخواهد ما را ببيند. وقتي ما تماس گرفته و ميمادر: او به مقر مركزي گروه نقل مكان كرد. ديگر نمي

 ترسيم.گويند در دسترس نيست. ما واقعا ميكنيم، مي

كند. هاي به اصطالح آموزشي ميانداز خود را صرف اين دورهتوانم تحمل كنم، او تمامي پس: او بالغ است . من نميپدر

 چه كار بايد بكنيم؟

تان كنم فورا با دادسدهم، گروه مربوطه به هر ميزان كه بتواند، پول از دختر شما بگيرد و لذا توصيه ميحسن: من قول مي

-توانيد به دبي كمك كنيد. هر چه زودتر در خصوص تكنيكپروژه بزرگ خواهد بود، ولي شما مي تماس بگيريد. اين يك

هاي آنان و همچنين در خصوص ارتباطات  هدفمند  و رويكرد تعاملي ها، اهداف و انگيزههاي كنترل ذهن مخرب، فرقه

 به وجود بياوريد.تر خواهيد توانست، تغيير جدي در زندگي دختران استراتژيك بدانيد،  سريع

 اند، كمك كندخواهد به كساني كه در گروه ماندهعضو  سابق مي-1مورد 

شناس گويد: ماه گذشته از يك گروه روان درماني كه خيلي فرقه گونه بود، خارج شدم. رهبر آن يك روانسوزان مي 

ي كردم. من درآپارتمان مقر گروه بدون مجوز بود. عاقبت اين كه من پانزده سال عمرم را تحت كنترل كامل وي سپر

ترين دوستانم را هم جذب كردم . دكتر مربوطه مرا مستقر شدم وشوهرم هم به من پيوست. همچنين دو نفر از نزديك
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متقاعد كرد كه من و شوهرم مناسب يكديگر نيستيم و لذا از هم طالق گرفتيم. اين روان شناس تمامي رفتار، افكار و 

ل خودش درآورد. من تماما تحت تسلط او بودم. عاقبت خواست با من و ساير زنان گروه رابط عواطف مرا تحت كنتر

جنسي برقرار كند. به من مواد مخدر داد كه ديگر نتوانستم تحمل كنم. من فرار كردم، ولي دوستان و همسر سابقم هنوز 

 اند.در گروه باقي مانده

شان قطع كنند و اگر خواست تا رابطه خود را با خانوادهافراد مي شناس مربوطه ازپرسد: آيا رواناستيون حسن مي

 خواست ، هزينه درمان خودشان را بپردازند؟كردند، ميمخالفت مي

 سوزان: دقيقا. دكتر مربوطه به ما گفت، تمامي مشكالت ناشي از والدين  ما و خانواده ماست. 

 ام. كنند، قبال برخورد داشتهپول بدهد و بعد آنها را متهم ميخواهند خانواده ها كه اول ميحسن: من با اين گروه

عادي  توانم به زندگيسوزان :البته هيچ كس معالجه نشد.ما فقط بيشتر و بيشتر به گروه وابسته شديم. حاال من نمي

 بازگردم، مگر اين كه دوستان و همسر سابقم را كه هنوز گرفتار هستند، نجات بدهم.

ايد. توصيه من به شما اين است كه اول است، نگران وضعيت كساني باشيد كه پشت سرجا گذاشته حسن:كامال طبيعي

، تر شويدها و كنترل ذهن مطالعه كنيد و براي اين كه قويوقت گذاشته، روي خودتان متمركز شويد. در خصوص فرقه

 كمك و مشاوره بگيريد.

خواهم،وارد يك برنامه روان درماني ان درماني هستم و ديگر نميسوزان: با كمال احترام آقاي حسن، من قرباني يك رو

 بشوم.

رسد يكگ فرقه كنترل ذهن است و از روان درماني به عنوان ايد كه به نظر ميحسن:شما قرباني درمانگري شياد شده

اس را در پوششي براي مقاصد خود استفاده كرده است. اگر شما در يك فرقه مذهبي بوديد، ممكن بود همين احس

شمارد و به وي ابزاري كرديد. روان درماني و مشاوره اخالقي استقالل فرد را محترم ميخصوص تمامي مذاهب پيدا مي

بخشد. هدف كمك به افراد است كه روي پاي خودشان بايستند و كنترل تر كند و به فرد قدرت ميدهد خود را وسيعمي

واني تهند افراد ايزوله و وابسته باشند. اول بايد به خودت كمك كني و سپس ميخواها ميزندگي را به دست بگيرند. فرقه

 كمك موثر به ديگران بنمايي.

-توانم در شرايطي كنوني وارد اين قضيه بشوم كه با يك درمانگر بنشينم و صحبت كنم. فقط ميسوزان:من ديگر نمي

 خواهم دوستانم را نجات بدهم.

ر اي كه داي يا برنامه ويدئويي در اين باره ديدهكنم . آياهيچ كتابي در اين رابطه خواندهحسن: احساس شما را درك مي

 ها توضيح دهد؟هاي كنترل ذهن فرقهخصوص روش

 ام. به همين دليل اينجا هستم.سوزان: من كتاب شما را خوانده

 اي با خانواده دوستانت ارتباط برقرار كني؟حسن: آيا تالش كرده
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  ايم.توانم با آنها تماس بگيرم. آيا بايد اين كار را بكنم؟ مدتي طوالني است كه با هم ارتباط نداشتهسوزان: مي

ند اكنم، گام به گام پيش برويم. آيا مايل هستي با كساني كه زماني را در يك فرقه سپري كردهحسن: پيشنهاد مي

 ،صحبت كني؟

 سوزان:چرا بايد اين كار را بكنم؟

هاي واحد كنترل ذهن عمق بيشتري م برايت مفيد خواهد بود ، اگر به درك و فهم خود در خصوص روشكنحسن:فكر مي

گويي و چه بر سرت آمده، كمك شوند، چه ميببخشي. همچنين صحبت با اين افراد كه بيشتر از ديگران متوجه مي

اي را به خصوص موضوع كنترل ذهن فرقهتوانند  برخي ويدئوها در وحمايت عاطفي خوبي در برخواهد داشت . آنها  مي

 تو بدهند. اول بايد خودت را قوي و سپس به دوستانت كمك كني.

 متولد شده در يك فرقه  -9مورد 

هاي توانستم  خواستهگويد: من سي و سه سال دارم. زماني كه پانزده سال داشتم، از خانه فرار كردم. نميمتيو مي

 ام زندگي كنم. خواستم مانند دوستان مدرسهكنم. مي ام را تحملسركوبگرانه خانواده

 خواستم آزادانه و بدون ترستر از اين ،ميخواستم يك نفر برايم جشن تولد بگيرد. حتي مهمخواستم بازي كنم. ميمي

 از تنبيه مطالعه كنم و ياد بگيرم.

 اي.بزرگ شده رسد، تو در فرقه شاهدان يهوا به دنيا آمده وپرسد: به نظر  ميحسن مي

 متيو: دقيقا زماني كه من به اندازه كافي بزرگ شدم،  در سپاه تفنگداران دريايي آمريكا نام نويسي كردم. 

 والدين من ترسيدند، زيرا طبق اعتقادات آنان اگر عضو شاهدان يهودا باشي وارد شدن در ارتش ممنوع است.  

دانست . به مرا كافر مي Watchtower  Societyيرا انجمن برج مراقبت ام داشتم، زها رابطه بسيار كمي با خانوادهسال

 اند. خانواده و دوستان من گفته شده بود، اگر با من صحبت كنند مرتكب گناه شده

 ات در ارتباط هستي؟حسن: آيا با هيچ يك از اعضاي  خانواده

ود. شحبت كند كه البته اين كار مخفيانه انجام ميمتيو: بله. طي دو سال اخير خواهرم روت تمايل يافته است، با من ص

ترسد. او مرا و من داند كه اين فرقه مشكل دارد، ولي از اين كه اقدامي بكند و ميكنم، او آماده فرار است. ميفكر مي

 دهم. ام كاري انجامخواهم تا براي نجات خانوادههم او را دوست دارم. من كتاب شما را خواندم و از شما كمك مي

 اي هستي؟حسن: به لحاظ اعتقادي در چه نقطه

 خوانم.متيو: به خدا اعتقاد دارم و بعضي اوقات انجيل مي
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شود و خيلي داني كه اين گروه، قرائت خاص خودش را از انجيل دارد كه ترجمه جهان جديد ناميده ميحسن: حتما مي 

كنند كه اين قرائت د، صدها خطا دارد . اعضا البته تصور ميگويناند و ميواقعي نيست. مذهب شناسان آن را رد كرده

 هاي پيشين است كه فريب بزرگي است. برتر از تمامي قرائت

در Bethelاي؟ او مسوول سابق در مقر فرقه شاهدان يهوا در شهر بتل را خوانده Randy  Wattersآيا كتاب رندي واترز

است. او دو كتاب در  Ray  Franzكه از اين فرقه جدا شده، ري فرانز  بود. باالترين كسي Brooklynايالت بروكلين 

 خصوص اين گروه نوشته است. او عضو سابق ارگان رهبري كننده و شست سال عضو گروه بود.

 متيو: واقعا؟ شصت سال؟ و بعد جدا شد؟

آوري. تاريخچه فرقه شاهدان خواهم فهم روشني از موضوع به دست حسن: مطالب زيادي هست كه بايد مطالعه كني . مي

د ها را باييهوا، تناقضات درون دكترين آنها، مشكالتي كه با انجيل دارند، به عالوه مقوله كنترل ذهن و موضوع فرقه

 بداني.

 متيو: مايلم همه اين مطالعات را انجام دهم. آيا به عقيده شما اميدي هست؟

 تواني حركتي به جلو داشته باشي. گفتيز گروه خارج شوند، ولي ميحسن: بله، ممكن است نتواني به همه كمك كني تا ا

پذيرد، پس بايد ابتدا طرحي براي تعامل استراتژيك با وي بريزيم. بسياري اعضاي خواهرت روت بيش از بقيه تو را مي

 سابق هستند كه حمايت و كمك خود را از تو دريغ نخواهند كرد.

 شود. بشقاب پرنده پيوسته و ناپديد ميدانشجوي دانشگاه به فرقه  -1مورد 

گويد:پسر بيست و هفت ساله ما در گير گروه بشقاب پرنده شده است. ما هيچ خبر نداريم كه او كجاست. پنج آدام مي

 سال است كه خبري از او نداريم.

 داشته باشند، مگر اينها مايل نيستند، اعضايشان با خانواده و دوستان خود رابطه پرسد: اغلب فرقهاستيون حسن مي

ها يا جواب دادن به تلفن بتوانند آنها را جذب كنند يا از آنها پول بگيرند. در برخي موارد،عضو فرقه از پاسخ به نامه

ياري هاي بسداند، عزيزش كجا مستقر است. شما تنها نيستيد. خانوادهكند. در موارد ديگر، خانواده حتي نمياجتناب مي

 يتي مثل شما قرار دارند.هستند كه در وضع

 شود كسي را كه ارتباطي با وي وجود ندارد، از فرقه خارج كرد؟دام:سوال من از شما اين است كه آيا مي

ها اين است كه رابطه برقرار شود، ولي هر موردي در نوع خود منحصر به فرد حسن:بله البته، يكي از ضروري ترين گام

شود تا براي موفقيت كاري صورت گيرد. اين موضوع همچنين به منابع در دسترس  است و استراتژي معيني بايد اتخاذ

 بستگي دارد. يك دادستان محلي نزد من آمده بود. 

اي از خود باقي اش فرار كرد و هيچ رد و نشانهاو ماشينش را به پسرش قرض داد. مرد جوان همراه دوستان فرقه

ويش به سرقت رفته است. پليس پسر او را در تگزاس پيدا كرد. آنها  حتي نگذاشتند. پدر به پليس گزارش كرد كه خور
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ماري جوانا در خودروي وي پيدا كردند . او از پليس خواست، پسرش را تا زماني كه به محل برسد، نگاه دارد. پدر توانست 

ك شدم. اين ي اخواندهبا قاضي صحبت كند و ترتيب آزادي پسرش را به قيد ضمانت بدهد. من براي صحبت با پسر فر

 راه حل خالق براي حل مشكل بود.

هاي پستي و ايميل ( به اعضا گفته شده بود از صندوقFredrick  Lenz)فردريك لنزRamaدر مورد فرقه كامپيوتري راما

قاط ديگر به ن ها اعضا راكنند. بسياري از فرقهصوتي استفاده كنند و هرگز نگذارند، خانواده آنها بفهمند ، كجا زندگي مي

برند تا خانواده و دوستان رد آنها را گم كنند.چيزهايي وجود دارد كه حتي اگر ندانيد كشور يا حتي خارج از كشور مي

گويم حداكثر تالش خود را بكنيد و از همه  امكانات خود توانيد انجام دهيد. من ميكند، ميعزيزشما كجا زندگي مي

 شود انجام داد، آمده است:مايي در خصوص آنچه ميبهره بگيريد. در زير چند راهن

 بدهيد.« فرد گمشده»اعالن-

 در اينترنت  به جست و جو بپردازيد.-

 يك كارآگاه خصوصي قابل اعتماد استخدام كنيد.-

 اي ارتباط برقرار كنيد.هاي ضد فرقهبا سازمان-

 با اعضاي سابق گروه  ارتباط برقرار كنيد.-

 ضاي گروه  ارتباط برقرار كنيد.با خانواده ساير اع-

 شود عضو سابق فرقه را پيدا كرد؟آدام: چگونه مي

. توانيد تالش كنيدهاي من هست كه بتواند كمك كند. خودتان هنوز ميگردم ببينم كه آيا موردي در پروندهحسن: مي

د دارند. اگر ما نتوانيم عضو سابق ها را به داستان جلب كنيم. منابع زيادي وجوهمچنين ممكن است بتوانيم نظر رسانه

لند به ها هستند كه مايكنيم عضو سابق فرقه مشابهي را پيدا كنيم. هزاران عضو سابق فرقهگروه را پيدا كنيم، سعي مي

 ها اسير هستند، كمك كنند. به كامپيوتر دسترسي داري؟كساني كه هنوز در فرقه

 آدام: البته

درست كن تا هويتت حفظ شود. از موتورهاي جست و جو گرد متعدد استفاده كن. حسن: اول يك آدرس ايميل ناشناس 

تري دارند كه به طور خودكار، موتورهاي ديگر را هم براي شما وارد كار ها جست وجو گرهاي پيشرفتهبرخي سايت

 ام.م گذاشتههاي خبري متعددي وجود دارند . من ليست اين منابع را در وب سايت خودكنند . همچنين گروهمي

دانيد كه فرقه دروازه بهشت، يعني گروهي كه گروه پسر شما ممكن است خودش يك وب سايت داشته باشد. مي

خودكشي دسته جمعي كرد،به اعضايش گفته بود، ارتباط خود را با خانواده و دوستان قطع  4779اعضايش در ماه مارس  

گي كردند، به سادرنتي داشتند. اعضا از آنجا كه جمعي زندگي ميكنند، ولي آنها وب سايت داشتند. حتي تجارت اينت
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توانستند بكنند تا با اعضاي دروازه  شد كه خانواده و بستگان و دوستان چه كار ميقابل رديابي بودند. از من سوال مي

 بهشت ارتباط برقرار كنند.

وصيه اند. تي است كه به تازگي خارج شدهاولين استراتژي من كمك به مشخص كردن مكان اعضاي  سابق خصوصا كسان

ارزد. برخي از آنان ممكن است كنم ، با اين افراد صحبت شود. صرف وقت و پول براي انجام چنين كاري واقعا ميمي

بخواهند كمك كنند، اطالعات بدهند و حتي با دوستان خود در فرقه ارتباط برقرار كنند. خانواده اعضاي يك فرقه بايد 

 خود را در اين رابطه متمركز كنند. امكانات

اند تا از استراتژي ديگر ، مشخص كردن مكان و مشخصات افرادي است كه در كار خود از اعضاي فرقه استفاده كرده

دهم كه اين هايي را پيشنهاد ميكنم و راهآنان كمك خواسته شود. من يكي دو روز صرف آموزش افراد مناسب مي

بتوانند با اعضاي فرقه از جانب خانواده و دوستان تماس بگيرند. همچنين اگر فرقه داراي ارگان همكاران به طور موثر 

رتيب گيرد وبه اين تتوانيد موقعيتي به وجود آوريد كه انگار كسي براي دريافت خدمات آنان تماس ميانتفاعي است، مي

پسر شما در كار انتشار كتاب و نوار است و به اين ترتيب،  رود . گروهرابطه ايجاد كنيد. اين رويكرد گام به گام به پيش مي

 خواهد اعضاي جديد بگيرد. درست است؟مي

 آدام :بله.

-حسن: اين راه ديگري براي كشف آنهاست. روش من يعني رويكرد تعاملي استراتژيك مشوق خالقيت در همه زمينه

كنيم كه چگونه  به صورت استراتژيك وارد كار شويم. يهاست. آماده سازي بسيار زيادي بايد انجام شود . ما طراحي م

شايد تعجب كنيد كه چگونه و چه تعداد راه براي ارتباط با يكي از بستگان گمشده ممكن است وجود داشته باشد. 

 برد.اي شانس شما را براي ارتباط با عزيزتان باال ميانعطاف پذيري و كار گروهي به ميزان قابل مالحظه

اي براي ها بود كه به عنوان يك سازمان پايه( سالCANاي )قب باشيد. شبكه غير انتفاعي آگاهي بخش فرقهتوجه: مرا

 كرد. دادن اطالعات و حمايت به كساني كه نيازمند بودند، تالش مي

ي گتوسط فرقه كليساي ساينتولوژي در دادگاه فدرال رسيدگي به ورشكست CAN،نام و لوگو و شماره تلفن 4771سال 

هاي پذيرند، فرقهشود كه هرگز نميتوسط اين فرقه و حاميانش  اداره مي CANاين ارگان تصاحب شد. در حال حاضر

گيرند ، آنان هرگز تماس مي CANخبر با كنترل ذهن وجود خارجي دارند. زماني كه خانواده يا دوستان از همه جا بي

در اين تبادالت به دست فرقه ساينتولوژي افتاد. خبر  CANد محرمانه دهند. متأسفانه اسناكمك مورد نياز را ارائه نمي

تأسيس شد كه مقر مركزي  4777فوريه سال  Leo J. Ryanخوب اين است كه سازمان جديدي به نام بنياد لئوجي رايان

بنياد خانواده را پر كند. در عين حال ،  CANاست. اين بنياد سعي دارد ، جالي خالي  Connecticutآن در كانكتيكات 

ها از طريق به كار خود براي كمك به ارتقاي آگاهي در خصوص فرقه American  Family  Foundationآمريكا 

 ها  در ضميمه كتاب موجود است.دهد. رد و نشان اين ارگانتبليغات و انتشارات ادامه مي

 كندكارفرما براي فرقه جذب نيرو مي-7مورد 
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مهماني شام آشنا شدم كه توسط يك دوست مشترك برگزار شده بود . وقتي او فهميد، من متخصص من با دايان در يك 

 هاي كنترل ذهن فريبكار هستم، سواالت زيادي داشت كه با من درميان بگذارد.گروه

« ر تحولسمينا»دايان: كارفرما و مسوول من ماري به من گفت، بسيار مهم است كه من دو آخر هفته آينده را در جلسات 

ا كردم. آنها واقعشركت كنم. دو آخر هفته زيباي پاييزي را بايد تماما در سالن اجتماع گرم و تاريك يك هتل صرف مي

تو عاشق اين جلسات خواهي شد. من :» كرد كه چه دارند به من بگويند، كه نظر مرا جلب كند؟ ماري مدام تكرار مي

 حاال آقاي حسن نظرتان چيست؟«. د داد و وضع تو به مراتب بهتر خواهد شددهم كه زندگي تو را تغيير خواهضمانت مي

 ممكن است داراي خصوصيات مشخصي از يك فرقه تجاري كنترل ذهن مخرب باشد.« سمينار تحول» حسن:

و  كنم خواهم رئيسم را ناراحترسد، حق انتخاب ندارم. نميدايان: مجبورم پانصد دالر براي آن بپردازم، ولي به نظر مي

 توانم شغلم را از دست بدهم.نمي

ترسم، به اندازه كافي آماده مقاومت در برابر روند جذب حسن: بدون آمادگي به چنين جلساتي رفتن عاقالنه نيست. مي

 هتوانم ابزار و منابعي در اختيار تو قرار دهم كه خود را آمادو القاي ذهني كه عليه تو به اجرا درخواهد آمد، نباشي. مي

توانم تو را با اعضاي سابق اين گروه آشنا كنم. كني. مقاالت خوب بسياري در خصوص اين گروه در اينترنت هست. مي

 كنيم، بهترين راهكار را مشخص كنيم. متأسفانه ممكن است مجبور شوي، شغل ديگري پيدا كني.سپس تالش مي

 بردپيوندد و فرزندانش را با خود ميهمسر به فرقه مي -49مورد 

كنم خودم را براي كارزار حقوقي تلخ به دست آوردن سرپرستي فرزندانم آماده كنم. مصمم گويد: سعي ميدان مي

اي كه همسر من  خودش را درگير آن كرده، مسموم خواهم فرزندانم توسط عملكرد عجيب يك رهبر فرقههستم كه نمي

 دت در دادگاه طالق من، به عنوان متخصص حاضر شويد.خواهم براي شهاام و ميشوند. من كتاب شما را خوانده

 ايد؟پرسد: چند سال است كه ازدواج كردهحسن مي

 دان: نوزده سال.

 حسن: چند فرزند داريد؟

 دان: سه فرزند . دو دختر دوازده و چهارده ساله و يك پسر هفده ساله.

 حسن: همسرت را دوست داري؟

كنيد. البته كه دوستش دارم. من هنوز خيلي عاشق او هستم. بعد از مطالعه كتاب دان: جالب است كه چنين سوالي مي

 دانم كه او هدف يك فرقه كنترل ذهن مخرب قرار گرفته است. شما، حاال مي

 ايد؟حسن: به اين ترتيب شما بايد تالش كنيد تا او را نجات دهيد . تو يا او، كدام يك درخواست طالق داده

 خواهد اموال و دارايي ما را تصاحب كند.دانم، رهبر فرقه ميداده است. تا جايي كه من ميدان: او درخواست 
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 حسن: خانواده همسرت در خصوص وضعيت او چه نظري دارند؟

ام. زماني كه او با رهبر فرقه ارتباط برقرار كرد، خانواده او ترسيده بودند. هاست كه با آنها صحبتي نكردهدان: من ماه

اش گفت، من حقوق او را نقض و دائما هايي در خصوص ازدواج ما به آنها گفت.  او به خانوادهر من به دروغسپس  همس

 كنم.او را كنترل مي

 كردي؟ حسن: آيا اين كار را مي

 ام. تمام اين جريانات مثل كابوس است.دان: من شخصيتي قوي دارم، ولي هرگز حقوق او را نقض نكرده

اي و موضوع كنترل شوند. زماني كه با يك رهر فرقهوابط طوالني مدت معموال قدري پيچيده ميحسن: به هر حال، ر

شود، ولي من اعتقاد دارم، اگر گام به گام جلو برويد، با تر و غامض تر ميشويد، قضايا به مراتب پيچيدهذهن درگير مي

ه همسر و فرزندانت اعتماد بدهي. آيا تا به حال يك شعر توانيم راهي بيابيم كه جاذبه باالتري به وجود بياوري  وبهم مي

ه اي و حاضر باي؟ ممكن است بتواني به او بگويي كه نظرت را عوض كردهعاشقانه يا يك نامه عاشقانه براي او نوشته

كنم خواهي همراه او سراغ يك مشاور خانواده بروي. در عين حال ، فكر ميطالق نيستي.اين كه عاشق او هستي و مي

اش بروي و آنها را نيز وارد كار كني. مطلوب اين است كه آنها هم در جريان تعامل استراتژيك حتما بايد سراغ خانواده

وارد شوند و البته كار نيست، در موضوعات زناشويي دخالت كنند، ولي  فعال كاري انجام نده. من به جزئيات بسيار 

د عمل شويم،  نياز دارم، چرا كه اين يك استراتژي دراز مدت است. اين ده بيشتري در اين خصوص ، قبل از اين كه وار

اند. بسياري از افرادي كه به آنها هاي گذشته از من كمك خواستههاي كوچكي بودند كه افراد طي سالمورد تنها نمونه

خير. اگر به دقت موارد را  ام، ابتدا مطمئن نبودند كه عزيزشان در وضعيت كنترل دهن مخرب قرار گرفته ياكمك كرده

 ها مشترك است. مطالعه كنيد ، خواهيد ديد كه موراد زير در تمامي اين داستان

 خصوصيات مشترك محيط كنترل ذهن

 انحصاري بودن/ايزوله بودن

 *مانيپوالسيون)دستكاري ذهن(، فريب، وابستگي وايزوالسيون )انزوا(

 غير معنوي هستند. شود كه تمامي مكاتب ديگر، مردود و*ادعا مي

 *روابط هرمي منضبط )هر فرد تحت مسئوليت يك مسوول با ديسيپلين باال( 

 *پشت كردن به تمامي دوستان گذشته

 *صرف وقت بيشتر و بيشتر با گروه

 *جلسات مخفي

 *نقل مكان كردن به محل گروه
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 هاي تلفنيها و تماس*پاسخ ندادن به نامه

 كند .ا زندگي ميداند عزيزش كج*خانواده حتي نمي

 سوءاستفاده از قدرت

 *سوءاستفاده رواني

 *تهديد و ايجاد ترس

 *گرفتن پول و امكانات فرد

 *كسب درآمد هر چه بيشتر براي گروه

 *تسليم كردن  تمامي دارايي و مايملك

 *سوءاستفاده كاري و حتي جنسي

 ايخلق شخصيت فرقه

 شناسم.ديگر نمي*من پسر روشن، خون گرم و دوست داشتني خود را 

 *كنترل رفتار، افكار و عواطف

 است.  كنند، واقعيرسند كه نقشي كه بازي ميكند. آنها واقعا به اين اعتقاد مي*عضو يك فرقه مانند هنر پيشه عمل مي

اگر بيش از يكي از اين خصوصيات به نظر شما آشنا باشد، به احتمال زياد گروه مورد نظر يك فرقه مخرب است. در 

تري براي ارزيابي يك گروه داراي ظرفيت تخريب به شما عرضه خواهيم كرد. بسياري هاي آينده، معيارهاي مشخصفصل

ام، زماني كه شوند، ولي من دريافتهشوند ، عزيزآنان در يك فرقه است، سرخورده و نااميد مياز افراد وقتي متوجه مي

شوند، اين حس نااميدي اغلب جاي خود را به اعتماد به يك نايل ميدوستان و بستگان به درك رويكرد تعاملي استراتژ

 دهد. نفس واميدواري در خصوص آينده عضو فرقه مي

 وجوه مهم رويكرد تعاملي استراتژيك

 تر از عشق مشروط است.*عشق واقعي، قوي

دهد دليلي براي كنيد، نشان مياي مي*اين حقيقت كه شما مشتاق هستيد كمك كنيد ودرخواست مشاوره حرفه

 اميدواري وجود دارد.

 *من عاشق او هستم.
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 *كارآماده سازي: آموختن فكر و عمل به صورت استراتژيك

ها و همچنين ارتباطات هدفمند و درمان تعاملي هاي كنترل ذهن مخرب فرقه*هر چه زودتر در خصوص تكنيك

 ر زندگي او به وجود آوريد.تر قادر خواهيد بود، تغيير مثبت داستراتژيك بياموزيد، سريع

 ها و كنترل ذهن بياموزيد و مشاوره مناسب دريافت كنيد.*در خصوص فرقه

 *فهم روشني از موضوع كسب كنيد.

 *ارتباطات هدفمند

 *جاذبه و اعتماد باالتري به وجود آوريد.

 *رويكردتان صرفا بايد گام به گام باشد.

 *خالقيت

 *انعطاف پذيري و كارگروهي

 به تمامي بستگان ودرگير كردن آنها *مراجعه

 هاي مختلف براي ارتباط مجدد در ازاي روابط ظاهرا قطع شده وجود دارد.*راه

 طلبد.*هر مورد منحصر  به فرد است و راه حل متناسب و استراتژي خاص خود را مي

خانواده نگران به صورت ياري رساندن به فردي براي ترك يك فرقه مخرب زماني نتيجه خواهد داشت كه دوستان و 

بايست بر مبناي عشق، احترام، گروهي كار كرده، خود را آماده و يك استراتژي عملي طراحي كنند. اين استراتژي مي

تر از همه، يك درك روشن از كنترل ذهن مخرب استوار باشد. صرف وقت براي فكر كردن در خصوص خالقيت و مهم

-تواند يك تجربه درماني باشد، و به شما كمك خواهد كرد، تجربهو احساسات ميوضعيت خودتان و نوشتن تمامي افكار 

 هاي خود را با اطالعات ارائه شده در اين كتاب پيوند بزنيد. 
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 فصل دوم

 BITEتكامل مدل

تواند متأثر در خصوص  كنترل رفتار، افكار و عواطف وجود دارد. هر مقوله ميFestingerسه مقوله در تئوري فستينگر

تواند برهويت و شخصيت يك فرد تسلط پيدا از دو مقوله ديگر باشد. با مانيپوله كردن اين سه عنصر است كه فرقه مي

آن  ام وها، مقوله چهارم را نيز كه به اندازه بقيه مهم است، يافتهام با اعضاي سابق  فرقهكند. من براساس تجريه كاري

ل كنيد، ظرفيت او را براي تفكرمستقفرد مجاز به دريافت آن است، كنترل مي كنترل اطالعات است. وقتي اطالعاتي را كه

، Behaviorكنيم) رفتار استفاده مي BITEكنيد. اين چهار فاكتور كه براي به خاطر سپردن آنها از حروف محدود مي

ز كنترل ذهن عمل (، به عنوان مبنا و اساس درك شما اEmotionsوعواطف  Thoughts،افكار Informationاطالعات

آيد كه تأثيرات كلي اين چهار مقوله به وابستگي خواهند كرد. مهم است بدانيم كه كنترل ذهن مخرب  زماني به دست مي

و اطاعت از يك رهبر فرقه يا يك مفهوم كلي انجاميده باشد. الزم نيست، مقوالت ذكر شده تماما اعمال شود. اعضاي 

ار در محل خودشان زندگي كرده، شغل خودشان را داشته باشند و ازدواج كنند و بچهتوانند ديك فرقه كنترل ذهن مي

 شوند، ولي در عين حال قادر نباشند مستقل فكر وعمل كنند.

 BITEمدل

 كنترل رفتار

 كند.*عضو مربوطه كجا، چگونه و با جه كسي زندگي و رفت وآمد مي

 ي دارد.پوشد، چه آرايش و مدل موي*چه لباسي و چه رنگي مي

 نوشد، به چه چيزهايي عالقه دارد يا ندارد.خورد، چه مي*چه مي

 تواند بخوابد. *چه ميزان مي

 اش درچه حد است.*استقالل مالي

 كند.*چه ميزان )كم يا زياد(براي تفريح ، سرگرمي، وتعطيالت وقت صرف مي

 .تنظيم كردن واقعيت فيزيكي فرد4

 هاي جمعيالقاي ذهن و نشست .تعهد صرف زمان كافي براي جلسات2

 هاي اصليگيري.لزوم گرفتن اجازه براي تصميم3

 ها به مسوول يا مافوق.لزوم گزارش افكار، احساسات و فعاليت1
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 مثبت يا منفي(، تقبيح فرديت و تشويق تفكر جمعي -هاي بازسازي رفتار.تشويق وتنبيه) تكنيك5

 .مقررات و ضوابط خشك1

 گي.لزوم اطاعت و وابست9

 كنترل اطالعات

 *مخلي نگاه داشتن عمدي اطالعات

 تر كردن آنها*دستكاري اطالعات به منظور مقبول

 *دروغ به اصطالح مصلحت آميز

 *كتاب، مقاله، روزنامه، مجله، تلويزيون ، راديو

 *اطالعات انتقادي

 *اعضاي سابق

 باشند.*مشغول نگاه داشتن اعضا به حدي كه فرصت فكر و بررسي نداشته 

 *اطالعات به سادگي در دسترس نيست.

 شود.*اطالعات بسته به سطوح مختلف هرم تشكيالت و مأموريت هر كسي متفاوت داده مي

 گيرد، چه كسي در چه زماني به چه اطالعاتي نياز داشته باشد.*رهبر فرقه تصميم مي

 *به وجود آوردن سيستم مانيتورينگ براي برقراري كنترل

 ونه افكار، احساسات وعملكرد خالف نظر فرقه به رهبر*گزارش هر گ

 شود.*رفتار  هر فرد توسط كل گروه مونيتو مي

 *خبرنامه، مجله، روزنامه، نوار صوتي، نوار ويدئوئي و ساير موارد

 اي*نقل قول غلط، دادن بيانيه خارج شده از متون و منافع غير فرقه

 دن مرزهاي هويتيفرد براي زدو« گناهان » *اطالعات در خصوص

 گذشته براي مانيپوالسيون و كنترل و بخشش و صرف نظري هم در كار نيست. « گناهان» *استفاده از
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 .استفاده از فريب4

 اي و تقبيح آن.به حداقل رساندن دسترسي به اطالعات و منابع غير فرقه2

 هاها در برابر دروني.جداسازي اطالعات، دكترين بيروني3

 ي روي ساير اعضا.تشويق جاسوس1

 .استفاده گسترده از اطالعات وتبليغات توليد شده فرقه5

 .استفاده غير اخالقي از اعتراف گيري1

 كنترل افكار

 *پذيرش طرح گروه از واقعيت به عنوان تنها واقعيت محض

 *طرز تفكر سياه و سفيدي)چيزي درميانه وجود ندارد(

 *حق در برابر باطل) خير در مقابل شر(

 ها(ها در مقابل بيرونير برابر ديگران) دروني*ما د

 )تكذيب ،سفسطه،توجيه ،افكار رويايي

 *شعار دادن

 *مديتاسيون

 اي*دعا و مراسم خاص فرقه

 اي*زبان مخصوص فرقه

 *سرودخواني

 .نياز به جا انداختن دكترين گروه در ميان اعضا به عنوان تنها واقعيت4

كنيم. اين كلمات مخصوص به جاي مخصوص ،كلمات ابزاري هستند كه با آنها فكر مي.استفاده از زبان درازي بار 2

تواند فكر كردن را كال متوقف كند. آنها پيچيدگي تجارب را در انجامد و حتي ميگسترش فهم به محدود كردن آن مي

 آورند.حد مفاهيم غير اصيل پايين مي

 گيرند.تشويق قرار مي مورد« مناسب»و « خوب » .تنها افكار به اصطالح3
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 هاي هيپنوتيزم براي ايجاد ترس و نگراني در فرد.استفاده از تكنيك1

 .مانيپوالسيون ) دستكاري( خاطرات و ايجاد خاطرات قالبي5

كند كه به آن توقف افكار منفي وايجا افكار هاي توقف تفكر كه حسن واقع گرايي را متوقف مي.استفاده از تكنيك1

 شود.مثبت گفته مي

هاي منطقي، تفكر انتقادي، انتقاد سازنده ، هيچ سوال انتقادي در خصوص رهبر فرقه، دكترين .مردود دانستن تحليل9

 يا سياست گروه مجاز نيست.

 .هيچ طرز تفكري غير از تفكر فرقه مجاز، مناسب يا قابل استفاده نيست. 1

 كنترل عواطف

 هستيد.*شما چه كسي هستيد؟ خودتان به تنهايي هيچ 

 *خانواده شما

 *گذشته شما

 هاي شما*تعهدات و وابستگي

 *افكار ، احساسات وعملكرد شما

 *گناه شخصي

 *گناه اجتماعي

 *گناه تاريخي

 *ترس از تفكرمستقل

 *ترس از دنياي خارج از فرقه

 *ترس از  دشمن يا دشمنان

 *ترس از نرسيدن به نجات وعده داده شده

 گروه *ترس از  جدا يا طرد شدن از

 *ترس از مورد تأييد نبودن
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 *هيچ خوشي يا رضايت در خارج از گروه وجود ندارد.

پولي، امراض  العالج، تصادف ، خودكشي شوند: جهنم، بي*عواقب وحشتناكي در انتظار كساني است كه جدا مي

 ،ديوانگي، ده هزار بال وغيره

 خانواده*ممنوعيت مرخصي، ترس رد شدن از جانب دوستان، آشنايان و 

* هيچ دليل مشروعي  براي جدا شدن وجود ندارد. هر كس از گروه جدا شود ضعيف ، نامنظم، غير معنوي ، دنيا دوست، 

 شود.مغز شويي شده توسط خانواده يا مشاوران ، پول پرست ،ديواه سكس يا هوسران معرفي مي

 شود. .مانيپوالسيون فرد به طوري كه طيف احساسات وي محدوتر و محدودتر4

 .ايجاد اين احساس در فرد كه هر مشكلي وجود دارد، تقصير خود اوست و رهبر و گروه در هيچ2

 اي مقصر نيستند.رابطه 

 .استفاده گسترده از ايجاد احساس گناه3

 .استفاده گسترده از ايجاد حس ترس ووحشت1

 .باال و پايين شدن افراطي احساسات5

 .اعتراف)اغلب در جمع( به گناهان و بيان و مرور آنها. 1

.القاي فوبيا: ايجاد ترس غير منطقي در خصوص جدا شدن از گروه يا حتي زير سوال بردن اختيارات رهبر. فرد تحت 9

 اي مثبت و مناسب را بدون بدون در كنار گروه داشته باشد. تواند تصور آيندهكنترل ذهن نمي

 كنترل رفتار

ترل رفتار يك روند افزايشي براي به كنترل درآوردن واقعيت فيزيكي فرد است كه هم شامل محيط پيرامون كن

خوابد( و هم شامل خورد، زماني كه ميكند، كسي كه با او رفت وآمد دارد، غذايي كه ميفرد)جايي كه زندگي مي

هاي مختلف شود. كنترل رفتار به شكلها( ميتكند وساير فعاليهايش، خدماتي كه ارائه ميعملكردهاي او)مأموريت

شود كه شامل محرومين از خواب به منظور مانيپوالسيون ذهني و رواني، تغيير رژيم غذايي ، شكستن حريم اعمال مي

 شود.خصوصي، جدا كردن از دوستان و ساير افراد بيروني، ايزوله كردن از محل كار يا ساير عملكردهاي القايي مي

كنند تا بتوانند رفتار آنان را تحت كنترل اغلب يك زمان بندي سخت كاري بر زندگي اعضايشان تحميل مي هافرقه

هاي القابي نيستند، معموال براي اهداف مشخصي فرستاده اي و نشستهاي فرقهدرآورند. زماني كه اعضا درگير فعاليت

گيرد تا آنها د. هر كاري كه بتوان انجام داد  صورت ميشوند تا زمان آزاد نداشته باشند و رفتار آنان محدود شومي

 هاي مخرب، هميشه كاري براي انجام دادن وجود دارد.مشغول نگاه داشته شوند. در فرقه
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شود. آنان هاي افراطي، مانند فرقه دروازه بهشت، رفتار افراد با ممنوع كردن آنها از تنها بودن كنترل ميبراي فرقه

رند، جمعي كار كنند، جمعي ديدار داشته باشند وحتي به صورت جمعي بخوابند و بيست وچهار بايدجمعي غذا بخو

دگي گرفت، چگونه زنساعته با هم باشند.يك عضو سابق فرقه دروازه بهشت به من گفت، رهبر فرقه اپلوايت تصميم مي

روه انداز خود را به گبيم. ما تمامي پسكنيم، چه بپوشيم، مويمان را چگونه كوتاه كنيم، چه بخوريم، چگونه و كي بخوا

ها را به كار كرديم. فرقه انجيلي دروازه قبيله نيز تمامي همين تاكتيكداديم، تمام وقت خود را در گروه صرف مي

ا مجبور هشد، اعضاي برخي فرقهپذيرفت. فرديت تقبيح ميگرفت. فقط تفاوت در اين بود كه تحت نام خدا صورت ميمي

ي با اهاي فرقهكرد. تمامي اعضاي گروهشدند يا فرد معيني رفتار روزانه آنان را مانيتور مينظم شديدي مي به پذيرش

اي به يكديگر متصل هستند كه شامل رفتار)نحوه سخن گفتن، ژست گرفتن، ميميك صورت( مشترك مناسبات فرقه

شدند، ما مجبور بوديم احساس خاصي در ر شناخته ميها نژاد برتايها، از آنجا كه كرهشود.در فرقه مونيويكسان مي

بل هاي خود را قاي بخوريم، تعظيم بكنيم و كفشاي داشته باشيم، ترشي كلم كرهها و سرودهاي محلي كرهقبال ترانه

 از ورود به مقر گروه درآوريم.

صورت تشويق و تنبيه بررفتار اعضا دهد تا سيستم محدود كننده خود را به ها به رهبران اجازه ميساختار هرمي فرقه

 گيرد در حالياعمال كنند. اطاعت كردن و رفتار مناسب با ستايش در جمع، دادن هديه ، يا ترفيع مورد تشويق قرار مي

كه عدم اطاعت يا رفتار نامناسب به وسيله انتقاد، تحقير، يا سپردن كارهاي پايين مانند نظافت توالت مورد تنبيه قرار 

 .گيردمي

هاي يك كليساي مشروع و اصيل با يك فرقه ها براي فهم كنترل رفتار اين است كه به تفاوتترين راهيكي از ساده

توانيد به كشيش يا مسوول كليسا مراجعه انجيلي نگاه كنيم. در يك كليساي مشروع، اگر مادر شما مريض باشد، مي

در « روم. لطفا او را دعا كنيد.براي ديدن او به بيمارستان مي مادر من مريض است . من» كرده، به وي اطالع دهيد كه:

هاي مخرب ،معموال اجازه داده يك فرقه انجيلي، انتظار از شما اين است كه براي ديدار مادرم بروم؟ در اغلب فرقه

استند اعضا درگيري خوها،  هر كجا رهبران نميتر است. در فرقه مونيشود، كار گروه مهمشود يا به فرد گفته  مينمي

ني البته تمامي افراد بيرو« ها را دفن كنندها مردهبگذاريد مرده» شد:شان داشته باشند، به ما گفته ميعاطفي با خانواده

 شدند. به لحاظ معنوي مرده فرض مي

ايد از جانب فرقه توانيد همسر ياشوهر خود را خودتان انتخاب كنيد و بنمي» گفتند: ها به اعضاي خود ميساير گروه

بايست عضو گروه شديد، مياگر شما عاشق كسي مي« ترها اجازه بگيريد.شما بايد از بزرگ» يا اين كه:« معين شود.

شديد. اعضاي فرقه اغلب شديد كه عضو گروه نبود، منزوي ، اخراج يا فاقد صالحيت ميباشد واگر عاشق كسي مي

كردند .در مورد فرقه شاهدان اي به خصوص كسب اجازه ميدرس خواندن در رشتهبايست كه براي رفتن به دانشگاه يا مي

هايي نظير كريسمس يا عيد پاك نگيرند چرا كه اگر اين كار را شد، جشن ازدواج يا تولد يا جشنيهوا، به اعضا گفته مي

ه بود، زيرا او يك كارت تولد شناسم  كه درگروه شاهدان يهوا منزوي شداند. من زني را ميبكنند، مرتكب گناه شده

ا شيطاني هها مجاز نيستند به كليسا پا بگذارند ، زيرا آن مكانبراي يك فرد غير عضو فرستاده بود. بسياري اعضاي فرقه

توانند با اعضاي سابق گروه، حتي با دوستان گويد كه نميشوند. زماني كه يك فرقه به اعضايش ميو فاسد تلقي مي

 كنند.شان، ارتباطي داشته باشند، كنترل رفتار و اطالعات را اعمال ميافراد خانوادهنزديك خود يا 

 كنترل اطالعات
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تواند بدون داشتن اطالعات، عملكرد درستي داشته باشد. با كنترل فرد، هم جريان اطالعات و هم قدرت ذهن انسان نمي

شود. آن گاه نفرات، قضاوت منطقي در خصوص زندگي مي هاي رهبر فرقه تنظيمافراد در تجزيه و تحليل منطبق با داده

 هاي فرقه خواهند داشت.خود نداشته و عملكردي براساس خواسته

شود وآن زماني است كه فرقه براي كشاندن افراد به داخل گروه كنترل اطالعات از همان ابتداي جذب نيرو آغاز مي

كشانند. افراد زماني گرفتار يك ها افراد را به داخل فرقه ميه فرقهشوند، بلكها نميدهد. افراد جذب فرقهاطالعات مي

 شوند كه: فرقه مي

 *توسط دوست يا خويشاوندي كه خودش عضو است، به آنها مراجعه شود.

 كند، به آنها مراجعه شود) معموال از جنس مخالف(*توسط يك غريبه كه اظهار دوستي و محبت مي

 يك برنامه آموزشي يا سمپوزيوم يا فيلم سينمايي دعوت شوند.*به يك برنامه فرقه، مانند 

 ترين كتاب معرفي شده است، تشويق شوند.*به خريد يك كتاب فرقه كه به عنوان پرفروش

 * به شركت در جلسات مطالعاتي كه ظاهري موجه دارند، دعوت شوند.

 

 *يك پوستر يا مطلب تبليغاتي نظر را جلب كند.

 متعلق به فرقه استخدام شوند. * در يك شركت تجاري

كند كه عضو يك فرقه شده است. شايد يك دوست يا خويشاوند با نظرات و خيلي اوقات، يك شخص اصال شك نمي

خواهد آنها را به ديگران هم منتقل كند. اگر مراجعه كننده غريبه باشد، اغلب اي روبه رو شده و ميالعادهتجارب فوق

آيد. دوستي اي پيدا كرده است، ولي در واقعيت،  دوستي يك شبه به وجود نميتازه كند كه دوستشخص تصور مي

گيرد كه افراد در يك حالت متوازن و به تدريج نظرات خود را به يكديگر منتقل واقعي در مدت زماني طوالني كل مي

بدون اين كه خود اطالعات از خود شوند در گرفتن اطالعات از اشخاص، ها كه براي جذب انتخاب ميكنند.افراد فرقهمي

-گويند كه چه كسي هستند و  چه اعتقادي دارند و نهايتا چه مييا گروهشان بدهند، مهارت دارند. آنها به كسي نمي

 خواهند.

كنند. به افراد تنها اطالعاتي ها اعضاي خود را از ديدن تصوير كل يك پديده محروم ميبا مجزا سازي اطالعات، فرقه

دانند تا كارشان را انجام دهند كه خود الزم مياي اطالعات ميشود و به اندازهشود كه مناسب تشخيص داده مييداده م

ا هكند كه شامل دكترين معروف درونيها مشخص ميها سطوح مختلفي را در رابطه با بيان واقعيتدهند. ايدئولوژي فرقه

ها كه شامل وجوه رقيق شده اعتقادات فرقه است. به افراد بوط به بيرونيكارانه مرشود. اطالعات محافظهها ميو بيروني

شود كه آنان هنوز به حد كافي براي شود. به افراد جذب شده كه سوال دارند، اغلب گفته ميعادي و تازه واردها داده مي

 حد كافي تحت القائات ذهني اند. اطالعات دروني صرفا مخصوص كساني است كه بهها آماده نشدهدانستن تمامي واقعيت
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ها براي افراد جذب شده تا زماني كه قدرت تشخيص درست فرد به حد اند. به اين ترتيب، ارائه دكترين فرقهقرار گرفته

 افتد.كافي تنزل داده نشده، به تأخير مي

ها خيلي راحت فرقهيك شكل عمومي كنترل اطالعات ، مسدود كردن ابراز هرگونه انتقاد يا نظر مخالف است. برخي 

اي مانند روزنامه، مجله، تلويزيون ، راديو و اينترنت منع اعضاي خود را نسبت به دسترسي به هر گونه منبع غير فرقه

كنند. به طور مثال، براي محدود هاي ظريف تري براي كنترل اطالعات انتخاب ميكنند، در حالي كه برخي ديگر راهمي

افزاري را به اعضاي خود داده بود كه به طور خودكار دسترسي به فرقه ساينتولوژي نرمكردن دسترسي به اينترنت ،

 كرد.هاي اعضاي سابق و منتقدان فرقه را فيلتر ميسايت

رود درباره يكديگر شود. از اعضا انتظار ميكنترل اطالعات همچنين شامل كنترل ارتباطات اعضا با ساير افراد مي

ي يا اا اظهار نظرات نامناسب از نظر فرقه ، مانند انتقاد به رهبر فرقه و انتقاد به تفكرات فرقهجاسوسي كنند و رفتار ي

شود، سازماندهي را گزارش كنند. اين اطالعات، به عالوه هر چيزي كه توسط يك عضو در خالل  اعترافاتش گفت مي

نند كها مكالمات تلفني را ضبط مييرد. برخي فرقهگاغلب عليه آنان و در جهت مانيپوله كردنشان مورد استفاده قرار مي

 كنند تا اطالعاتي به دست بياورند و بتوانند براي كنترل اعضاي سابق و فعلي مورد استفاده قرار دهند.ها را باز ميو نامه

را  رقه مخربتواند يك فترين راهي است كه مينظر انداختن برنحوه رويكرد گروه نسبت به جريان آزاد اطالعات، سريع

تشخيص داد.يك سازمان مشروع، هميشه  افراد  خود را به تفكر و مطالعه  آزاد به هر نحوي كه مايل باشند، تشويق 

گذارد تا با هر كس مايلند صحبت نمايند و به تصميم خود برسند، در حالي كه يك گروه كند و آنان را مختار ميمي

 همه فكر كند.خواهد، خودش به جاي كنترل ذهن مخرب مي

 كنترل فكر

ود، شدر يك فرقه كنترل ذهن، دكترين گروه به عنوان حقيقت مطلق و تنها پاسخ به تمامي مشكالت مردم معرفي مي

ما تنها راه فالح هستيم! ما تنها حقيقت مطلق هستيم! هر » آموزد تا به اين باور برسند كه:دكترين فرقه به اعضا مي

فرقه تفكر سياه و سفيد را تبليغ « دانند.دانيم و آنان هيچ  نميمراه است. ما همه چيز را ميكس كه در گروه ما نيست، گ

كند كه تماما در مقابل فرقه صف كشيده است. سازانه خير و خارج از فرقه را شري معرفي ميكند و فرقه را سادهمي

ترين فرقه مشكل دارند، چرا كه تفسير و شود. پيروان عموما در درك و فهم دكدكترين فرقه حقيقت محض تلقي مي

 تعبير آن از سوي رهبر فرقه مجاز  ودائما دستخوش تغيير است.

هاي داراي  بار ويژه است. اين ها زبان دروني خاص خودشان را دارند كه شامل كدهاي مخصوص و واژهبسياري از فرقه

آيد ، به آن ها، هر زمان كاري غلط از آب درميه مونيرود. در فرقاي براي بستن تفكر افراد به كار ميكلمات كليشه

بايست در شرايط معنوي خاصي قرار بگيريد كه اشتباه گذشته را به گفتند  و معني آن اين بود كه شما ميمي« بيمه »

» ين رد، اخوباريد و برنامه به هم ميبيمه آينده تبديل كنيد. اگر در استاديوم يانكي در حين سخنراني مون باران مي

شد ، چرا كه آمريكا به حد كافي عاشق مسيح نبود كه اين سخنراني ايراد شود. كلمات ابزاري است كه تلقي مي« بيمه

توانست  كنند كنترل كنيد، خواهيدكنيم. اگر شما بتوانيد كلماتي را كه مردم استفاده ميما براي تفكر از آنان استفاده مي

 .افكار آنان را هم كنترل كنيد
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شود، مستقيم و آگاهانه نيست، بلكه اغلب از هايي كه به اعضا آموزش داده ميهاي مخرب، بيشتر روشدر اكثر فرقه

ن تر، گوش دادشود. آنان با نگاه كردن به اعضاي با سابقهطريق روند مدل قرار دادن رفتار به خصوصي به فرد اعمال مي

گيرند. عاقبت بدون اين كه خود متوجه باشند رفتار موضوعات را ياد ميبه سخنان رهبر فرقه و الگو قرار دادن آنان 

كنند. زماني كه من ياد گرفتم، چگونه در گروه مون رهبر فرقه، مانند نحوه سخن گفتن و ژست گرفتن را جذب مي

ا اندم تا خدشمار جلسات سخنراني  شركت كردم و نگاه كردم وگوش دادم و دعا خوسخنراني كنم، وقتي بود كه در بي

ها خارج كند. چهار سال بعد كه از فرقه مونيروح خود را وارد وجود من كند وبتوانم مانند برادري شوم كه سخنراني مي

شدم، بيشتر در خصوص هيپنوتيزم آموختم و دريافتم به من آموزش داده شده بود تا از روند هيپنوتيزم استفاده كنم، 

ست. براي مثال، به من ياد داده شد كه چشم، دريچه روح است. وقتي با افراد صحبت بدون اين كه بدانم هيپنوتيزم چي

« اهخيره شدن به چشم» كنم بايد به عمق چشمان آنان نگاه كنم. بعدا فهميدم اين يك روش هيپنوتيزم است كهمي

ر گيرد. استفاه غير اخالقي از تواند براي ايجاد يك وضعيت خلسه در ساير افراد مورد استفاده قراشود و ميناميده مي

تواند براي گيج و مخدوش كردن ذهن يك فرد مورد استفاده قرار گيرد و به اين ترتيب، آنان هاي هيپنوتيزم ميتكنيك

 را به بردگان مطيع تبديل كند.

ريزي عصبي هاي برنامهها به طور مشخص تكنيكاگر چه من آگاه هستم كه تعداد زيادي از رهبران فرقه

اند، اما مظنون به اين هستم كه اغلب را مورد مطالعه قرار داده  NLP(Neuro-Linguisstic  Programming)كالمي

 كنند. آنان آنچه را كه خودهاي هيپنوتيزم غير رسمي براي ايجاد وضعيت خلسه استفاده مياي ازتكنيكهاي فرقهگروه

گيرند. استفاده از مديتاسيون براي بستن راه خياالت، فرياد كردن يك نامند، به كار ميهاي هيپنوتيزم طبيعي ميروش

هاي قدرتمندي هستند كه رشد معنوي را موجب ها يا مرور مكرر جمالت مثبت تماما راهشعار به طور مداوم براي ساعت

مانيپوالسيون به  تواند در جهت غير اخالقي به عنوان متدهايي براي كنترل ذهن وها ميشوند، ولي همين تكنيكمي

 كار گرفته شود. 

يابد اما ذهن او از كار شود، هوشياري و قدرت تجزيه و تحليل ذهني او كاهش ميوقتي يك فرد وارد وضعيت خلسه مي

ايستد. خلسه خواب نيست،بلكه تمركز توجه است. اگر شما قدرت تمركز ذهن روي  تنها يك موضوع را داشته نمي

د، گذرد توجه نكريك وضعيت متفاوت از هوشياري شويد. مهم است كه بتوان به صداها و آنچه مي توانيد واردباشيد، مي

تواند خطرناك باشد. زماني كه در حالت خلسه ولي اگر يك فرستاده فرقه بخواهد شما را تحت نفوذ خود قرار دهد مي

-تحت القائات فكري قرار دهد، به مراتب آسيبهاي پنهاني سعي دارد شما را ها و برنامههستيد و كس ديگري با انگيزه

تواند به راحتي  به اعماق ضمير شما نفوذ هاي داده شده ميپذيرتر خواهيد بود. در اين حالت خاص از آرامش كامل، پيام

-ها حتي از هيپنوتيزم براي مانيپوله كردن خاطرات افراد خود و كاشتن خاطرات دروغين استفاده ميكند. برخي فرقه

 نند.ك

گويد و آنان حق ندارند به وي شك كنند و او را شود كه رهبر فرقه هميشه درست ميها آموزش داده ميبه اعضاي فرقه

بايست با هاي رهبر فرقه است. هر فكري ديگري ميمورد  سوال قرار دهند. افكاري خوب است كه در جهت صحبت

ه شود. هر احساس منفي تقصير فرد است. هر تفكر ناصحيح به اين اند از ذهن زدودشعار دادن يا تكرار آنچه ياد داده

ون تو به درستي مديتاسي» يا« دانيتو واقعا خود را متعهد نمي» معني است كه عضو مربوطه كار اشتباهي انجام داده است:

ترين برداشت ممكن است دك» ، يا «ممكن است رهبر فرقه اشتباه كرده باشد:» هيچ جايي  براي گفتن  « كني.نمي

وجود ندارد. در نتيجه ،توان عضو  براي تشخيص درست از غلط سركوب شده است. « درستي از  انجيل نداشته باشد
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بريد. مديتاسيون يا ورد خواندن، كه به اگر شما بتوانيد تنها مثبت فكر كنيد، افراد و احساسات بد خود را از بين مي

 «توقف فكر»تواند افكار انتقادي رامسدود كند. از طريقي روشي كه د، ميگيرصورت خودكار مورد استفاده قرار مي

شود كه هر كجا عضو مربوطه احساس ريزي ميشود، هر گونه اعمال معمولي، مفيد و با ارزش به نحوي برنامهناميده مي

هت  تواند در جت كه ميترديد ، هيجان يا عدم قطعيت كرد؛ مكانيزم آن اعمال شود. توقف فكر يكروش تغيير رفتار اس

 مشروع به كار گرفته شود. 

شود. افرادي كه به صورت مزمن افسرده هستند، اغلب با با موقعيت استفاده درست مي در حال حاضر از اين تكنيك

زندگي بوي تعفن »، «دهدهيچ كس به من اهميت نمي» ، «من احمق هستم» كنند:خود در جهت منفي صحبت مي

گردانند، تكرار اين افكار منفي آنان را در وضعيت افسردگي تثبيت فراد اين افكار را مدام در ذهن خود مياين ا« دهد.مي

، «من در حال رشد هستم» نشاند:كند. يك راه مشروع درمان، يعني توقف فكر، افكار مثبت را به جاي افكار منفي ميمي

مخفي در كار نيست. بيمار، و نه درمانگر، كنترل تغيير رفتار در اين حالت، هيچ برنامه « من در حال خوب شدن هستم.» 

 را به دست دارد.

ها، به من گفته شد، توقف فكر به من كمك خواهد كرد، به لحاظ معنوي رشد كنم و به من امكان  خواهد در فرقه موني

به من القا شده بود تا باور كنم  دانستم اين يك روش كنترل ذهن است .داد تا تمركز خود را روي خدا قرار دهم. من نمي

چرا مون » پرسيد:افكار منفي، ارواح خبيثه را به درون من خواهند آورد و آن را اشغال خواهند كرد. اگر كسي از من مي

« جالل در بهشت، صلح در زمين.» كردم:به طور خودكار در ذهن خود تكرار مي« دارد؟ M-41خود يك كارخانه تفنگ 

شود. مرور مداوم متون، بيان هاي انجيلي، ابليس يا شيطان منبع ترديدهاي عضو معرفي ميدر فرقهبه طور متناوب 

 گيرند.برخي شعارها و خواندن بعضي سرودها براي متوقف كردن افكار انتقادي مورد استفاده قرار مي

توانند گروه را ترك ساني مياز نظر يك فرقه كنترل ذهن، هرگز يك دليل موجه براي ترك گروه وجود ندارد. تنها ك

كنند كه ضعيف ، خودخواه، يا درگير مسائل جنسي ،مواد مخدر، يا ساير عادات منفي باشند. در درون گروه، افرادي كه 

 توانند فداكار باشند يا برتمايالت خود غلبه كنند. شدند كه نميشدند به عنوان كساني معرفي ميجدا مي

 كنترل عواطف

 »پيوندد. اكثر اعضاي سابق به شما خواهند گفت:نيت كه فريب بخورد و مانيپوله شود، به يك فرقه نميهيچ كس با اين 

به منظور برقرار كردن كنترل « گفت كه مواظب باشم و خودم را نجات دهم!طي روند القائات ذهني صدايي درون من مي

 عواطف ، فرقه بايد اين صداي دروني راساكت كند.

گويد. كنترل عواطف اين خودآگاهي را به وسيله مخدوش و محدود كردن كه نياز داريم بدانيم، به ما ميعواطف آنچه را 

شوند. از ها با برهم زدن تعادل رواني  اعضاي خود بر عواطف آنان مسلط ميدارد. فرقهاحساسات يك فرد از ميان برمي

كنند و تحت ند، فرد مهمي هستند و آنان را ستايش ميكنند كه احساس كنها افراد را وادار مييك طرف، اغلب فرقه

دهند تا آنان را اتشويق به وفاداري و تعهد نمايند. از طرف ديگر، آنان زمان وانرژي زيادي صرف بمباران محبت قرار مي

ته وابس كنند و احساس گناه و ترس را در ضمير آنان كاشته، به اين ترتيب آنان را به گروه مانيپوالسيون  عضو مي

رود كه هميشه به گروه شوند. از اعضا انتظار ميكنند. خشم، دلتنگي و حسادت احساسات خودخواهانه خوانده ميمي

 فكر كنند و هرگز به خودشان اهميت ندهند.
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 شود، اما زماني كه فردي به سطوحآليسم آغاز ميالعاده زياد ترس! اگر چه پيام گروه با عشق و ايدهترس!ميزان فوق

شود؛ ترس از اين كه مثال كره زمين قرار است منفحر شود، ترس از دروني گروه كشانده شد، جهان اومملو از ترس مي

را  ها ترساي، ترس از قطع شدن ارتباط معنوي، ترس  از اين كه تحت سلطه شيطان قرار گيريم، فرقههولوكاست هسته

گيرد كه اعضا ممكن است دچار پارانويا  اين كار به ميزاني قرار ميكارند، براي بند كردن عضو به گروه در ضمير وي مي

 يا فوبيا شوند.

هاي تواند واكنشترس آلود غير منطقي نسبت به كسي يا چيزي است. يك واكنش فوبيايي شديد مي فوبيا واكنش

. همراه داشته باشد فيزيكي، مانند شديد شدن ضربان قلب و خشك شدن آب دهان وعرق كردن و گرفتگي عضالت رابه

ا هدهد كه چگونه فرقهاگر چه من در اين بخش  به اين مساله اشاره كردم، اما فصل دهم اين كتاب با جزئيات نشان مي

بريد كه توانيد اين فوبيا را از بين بكنند و چگونه شما مياز فوبيا به صورت سيستماتيك براي القائات ذهني استفاده مي

 دهد، به خارج بودن از گروه فكر بكند.نميهرگز به عضو اجازه 

 دارد. خواهند انجام دهند، باز ميكند و آنان را از كارهايي كه واقعا ميفوبيا اغلب افراد را قفل مي

هاي كنترل ذهن، فوبيا به صورت روشمند در تواند حق انتخاب افراد را از آنان سلب كند و در فرقهدر واقع فوبيا مي

توانند از گروه جدا شوند و در عين حال رنگ سعادت را ببينند. شود تا آنان احساس كنند كه نمياشته ميضمير افراد ك

ا نجات اند تشد، ده پشت آنان در دنياي ارواح منتظرند و به آنان اميد بستهها به اعضا گفته ميبراي مثال ، در فرقه موني

انجام ندهند، تمامي اعقاب آنان در دنياي ارواح ، آنها را تا ابد مورد  گويد،يابند. اگر آنان آنچه را كه رهبر فرقه مي

  Jehovah  sمواخذه قرار خواهند داد كه چرا به مسيح ايمان نداشتند و خيانت كردند. در فرقه شاهدان يهوا

Witnesses يدم در . شنتواند فوبياي شديدي نسبت به اين داشته باشد كه وارد ساختمان يك كليسا شوديك فرد مي

يك مورد مجبور شدند يك جوان فرقه شاهدان يهوا را كه در برابر تخليه اضطراري يك مدرسه به داخل يك كليسا 

 كرد كليسا مملو از شياطين است.زد، چرا كه فكر ميكرد و فرياد ميكرد، به زور ببرند  در حالي كه گريه ميمقاومت مي

ن درون يك فرقه عليه آنها مورد استفاده قرار گرفته، شجاعت بدهم. يك زن در من سعي كردم به افرادي كه فوبياي آنا

اي شد، به وي گفته شد، اگر زماني به اش در يك گنجه با يك موش حبس شده بود. وقتي او وارد يك گروه فرقهبچگي

ون نخواهد داشت. من يك رهبر فرقه خيانت كند، در يك اتاق با ده هزار موش محبوس خواهد شد و تا ابد راهي به بير

كه به وي گفته شده بود، اگر گروه را ترك كند، ده هزار بار به  Hare  Krishnaبار با يك عضو سابق فرقه هاره كريشنا 

ام، فرقه صورت سوسك يا مگس متولد خواهد شد ، صحبت كردم . از آنجا كه من در يك خانواده يهودي بزرگ شده

شش ميليون يهودي در هولوكاست به خاطر بيمه گناه  يهوديان درعدم پذيرش عيسي  ها به من گفته بودند كهموني

هاي وحشتناك  مبنايي شد براي مون كه همان مسيح گفتند، اين مرگمسيح، به عنوان ناجي كشته شدند. آنان مي

ابد مرا مورد مواخذه قرار  شوند و تااست تا مجدد بيايد و اگر آنان از مون تبعيت نكنند، تمامي اين افراد خشمگين مي

 خواهند داد.

-كنترل رفتار، اطالعات،  افكار، وعواطف هر كدام به نوبه خود پتانسيل تغيير شخصيت يك فرد را به ميزان قابل مالحظه

راهنمايي  BITEگيرد، تأثير آن به مراتب بيشتر است. مدل اي دارد. وقتي تمامي اشكال كنترل مورد استفاده قرار مي

كنند. هاي مخر ب از تمامي آنچه اشاره كردم، استفاده نميدرك و فهم وجوه مختلف كنترل ذهن است. اغلب گروه براي
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ود، شورزد، در يك مكان دور افتاده ايزوله مستقر ميكند، بر لباس مشخصي اصرار ميگروهي كه اسامي افراد را عوض مي

دهد. تر از گروهي است كه اين كارها را انجام نميمراتب خطرناككند به وتمامي ارتباطات با دنياي خارج را قطع مي

 آنچه مهم است تأثير كلي بر يك فرد و برآزادي عمل و توان مستقل فكر كردنش است.

تواند از ميزان كم تا موارد خيلي شديد بسته به طور مدام وگسترده وجود دارد و مي BITEبه خاطر داشته بايد كه مدل 

تواند به صورت گسترده در يك گروه مشخص  متغير باشد. اعضاي ت باشد. همچنين ميزان كنترل ذهن ميبه گروه متفاو

ها يترند. من در بررسكند تا كساني كه به هسته مركزي نزديكاي معموال كنترل به مراتب كمتري را تجربه ميحاشيه

-كنم تا به اعضاي حاشيه آن. براي مثال، سازمانيو ارزيابي خودم به اعضاي نزديك به هسته مركزي يك سازمان نگاه م

هستند اگر چه اغلب افراد  BITE( منطبق بر مدل Transcendental  Meditation)TMهاي مديتاسيون خلسه اي 

دوبار در روز   TMدهند و جلسات خصوصي دارند و پانزده دقيقه روش در حاشيه هستند. آنان پول مي TMهاي سازمان

 كنند و يادها مديتاسيون ميروند، هر روز براي ساعتهاي  باالتر ميروند . كساني كه به دورهر از اين نميدارند و جلوت

المللي ماهاريشي بروند و به ديدار ارباب خودشان يعني تنها فرد رها شده روي گيرند كه پرواز كنند و به دانشگاه بينمي

 گنجد. دل كنترل ذهن ميزمين بروند كه اين مقوله  قطعا در چهارچوب م

تواند به سادگي از نفوذ اگر چه روند نفوذ ذهني در تمامي وجوه زندگي نوين بشر مشهود است، اما نفوذ سازنده مي

مخرب تميز داده شود. در يك گروه سالم ، روند نفوذ مثبت و اخالقي است و اساس كنترل در دست خود فرد است. از 

رديت ، شود. فگيري مستقل و خودآگاهي و تسلط برخويشتن استفاده ميتفكر و تصميم نفوذ رواني براي تنها ارتقاي

شود. افراد نفوذ اعمال شده پيرامون خود را شناخته ودرك خالقيت، واراده  آزاد مورد احترام است و ارتقا داده مي

 گيرد.كنند. دسترسي به منابع اطالعاتي متفرقه مورد تشويق قرار ميمي

گيري خود را فرقه مخرب، اساس كنترل در دست گروه يا رهبر فرقه آن است. فرد جذب شده قدرت تصميمدر يك 

كند و كنترل را به دست شود كه  خويشتن واقعي را سركوب ميكند. يك شبه شخصيت كاذب خلق ميواگذار مي

شوند، و روندي كه و ابهام نگاه داشته مي شود. افراد در تاريكيرود ، واراده آزاد محو ميگيرد . فرديت از بين ميمي

 شود. دهد، ظاهري معنوي و مرموز دارد. دسترسي به هر گونه اطالعات متفرقه قطع ميآنان را تحت نفوذ قرار مي

 ايخلق هويت فرقه

كنند كه شامل اعتقادات، دهند، مانيپوله ميبه طور مستمر عناصري را كه هويت فردي را شكل مي   هافرقه

كند و هويت ها، و روابط مهم شخصي است. دستگاه كنترل ذهن  يك فرقه، فرد را از هويت ذاتي خودش دور ميارزش

نشاند. از نظر بهداشت روان، فرقه كنترل ذهن عناصر رواني يك فرد را اي وابسته به گروه را به جاي آن ميجديد فرقه

ايي كند كه ناشي از نارسعضو فرقه شروع به بروز عالئمي ميكند. به شخصيت ديگري دور از شخصيت قبلي تبديل مي

شناسان شود كه در جزوه انجمن روانشناخته مي DSM-IVچنين قطع ارتباطي با شخصيت قبلي است و به عنوان 

 تواند نشان دهد كه شخص مربوطه دچار نارسايي شخصيتي وابسته شده است.آمريكا تشريج شده است. رفتار فرد مي

ها و دوستان اين است كه عزيز آنان ناگهان دچار تغيير راديكال شخصيتي شده هاي مشترك خانوادهز نگرانييكي ا

گيرد،  چگونه خويشتن قديمي خود را مانيپوله و سركوب كند. است. براي اين كه بتوان عضو خوب فرقه بود، فرد ياد مي
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يش موي جديد، رفتار جديد در صحبت كردن، اخالق جديد، اين كار اغلب شامل داشتن نام جديد، مدل لباس جديد، آرا

 شود.خانواده و دوستان جديد، افكار جديد ، عواطف جديد، و نوع جديدي از ارتباط با خدا مي

تواند تمامي نقاط مشترك فرد را با خانواده و دوستانش تحت الشعاع قرار دهد. زماني كه درگير شدن در يك فرقه مي

كنيد، خيلي مشكل است كه بتوانيد يك بحث منطقي را پيش ببريد. آنان قه كنترل  ذهن صحبت ميشما با يك عضو فر

 هاي كنترلرسد، دارند. استفاده از تكنيكيك مجموعه معيارهاي متفاوت از آنچه در مدل واقعي شما منطقي به نظر مي

دم، ها شبرد. وقتي من عضو فرقه مونيسوال ميترين واقعيات  را هم زير كند كه طبيعياي  عمل ميذهن مخرب به گونه

فهميدند كه فرقه چگونه شخصيت مرا مضمحل يا منجمد كرده است. براي آنان كامال خانواده و دوستان من واقعا نمي

شناسند، تبديل كرده است. زماني كه من وارد اين انجماد شدم و هويت روشن بود كه كسي مرا به شخصي كه آنان نمي

 توانستند  با من به صورت قبل ديالوگ كنند.گرفتم، آنها ديگر نمي فرقه را

ت بايساي، جفت كردن  عضو جديد با يك عضو قديمي  است. عضو جديد ميترين متد براي شكل دادن هويت فرقهعام 

رقه را هم اي برقرار كند كه حتي نحوه صحبت كردن و آهنگ صداي رهبر فدر تمامي امور با عضو قديمي چنان رابطه

سازي  شده رهبر فرقه است. در دوراني كه من در حال به خود آمدن بودم اي ضرور  تا شبيهعينا تقليد كند . هويت فرقه

خواستم مانند او كوچك باشم. مي« سان  ميونگ مون»شد يك به من رهنمود داده مي -وخصوصا تحت حالت  خلسه –

احساس كنم،  مانند اوحرف زنم، و مانند او راه بروم.  فرقه انجيلي كليساي فكر كنم، مانند او رفتار كنم، مانند او 

ت عينا بايسكند  كه هر كس ميالمللي مسيح، به شدت افراد را تشويق به تقليد از رهبران در اعمال و رفتارشان ميبين

كند. مسوول تشكيالتي نبال ميرفتار و كردار  مافوق خود را داشته باشد. اين تكنيك مدل سازي اهداف  متعددي را د

كند بهترين رفتار را داشته باشد. همچنين تمايل عضو جديد را براي رسيدن به يك سطح مطلوب تحريك را وادار مي

 كند تا بتواند روزي مدلي براي اعضاي جديد ديگر شود.مي

  Coerciveن مجاب سازي تحميليبا عنوا Edgar  Scheinها را ترك كردم، به كتاب ادگار شاينوقتي من فرقه موني

Persuasion نشانند، مفيد بود. شاين ها چگونه يك هويت جديد را در ضمير عضو ميرسيدم كه براي درك اين كه فرقه

 دهد:اين طور توضيح مي Kurt  Lowinروند كنترل ذهن را با مدل بازسازي فكري كورت لوين 

 كافد.ش*باز كردن: روندي كه ضمير وروان فرد را مي

 *تغيير : روند القائات ذهني و مانيپوالسيون رواني.

 شود.*بستن: روندي كه هويت جديد تثبيت مي

طور كه در كتاب مجاب سازي تحميلي آمده است، قبول دارم و البته آن را اي كورت لوين را همانمن مدل سه مرحله

 ام.بسط داده

 سه مرحله كسب كنترل بر ذهن يك فرد

 باز كردن:
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 ما سازي/گيج كردن فردمع

 محروميت از عواطف يا بمباران عواطف

 مانيپوالسيون رواني.

 محروميت از خواب

 محروميت از داشتن حريم خصوصي

 تغيير دادن رژيم غذايي

 هيپنوتيزم

 فرسايش

 توهم سازي

 داستان سرايي و متافور

 تعهدات دو برابر كالمي ، استفاده از ارائه پيشنهاد

 دادن، ورد خواندن، خواندن سرودمديتاسيون، شعار 

b.وادار كردن فرد به اين كه هويت ذاتي خود را زير سوال ببرد ) 

c)(باز تعريف گذشته فرد) كاشتن خاطرات كاذب، فراموش كردن خاطرات مثبت گذشته 

 تغيير دادن:

a جديد  به صورت گام به گام« هويت»(ايجاد و نصب 

 فكريهاي القاي .به صورت رسمي در نشست4

 .به صورت غير رسمي توسط اعضاي قديمي، نوارهاي صوتي و تصويري، كتاب وغيره2

bهاي  تغيير رفتار(استفاده از تكنيك 

 .پاداش و تنبيه4

 هاي توقف فكر.استفاده از تكنيك2
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 .كنترل محيط3

c مانيپوالسيون پررمز و راز) 

dهاي تغيير ذهن(استفاده از هيپنوتيزم و ساير تكنيك 

 ار ،سكون ، سرود خواني .تكر4

 .شعار دادن ممتد، دعا كردن، بيان علني مواضع. توهم سازي2

eاستفاده از اعتراف و شهادت) 

 بستن:

aشود.(هويت  جديد  تثبيت و هويت قديمي تسليم مي 

 .جدا شدن از گذشته، كاهش يا قطع ارتباط با دوستان و خانواده.4

 مقبولهاي .تسليم كردن مايملك و دارايي2

 آوري اعانه، زندگي اشتراكي با ساير اعضا در فرقه.شروع به انجام كار براي فرقه: جذب نيرو، جمع3

b نام جديد، مدل لباس جديد، آرايش موي جديد، نحوه صحبت كردن جديد، خانواده جديد ) 

cتر ،سيستم تن واحد(جفت شدن با الگوهاي قديمي 

d  هاي  گروهيفكري، جداسازي ، سمينارها ، مطالعات فردي، فعاليت(القائات ذهني ادامه دار، كارگاه 

نده اي را در من زخاطره –باز كردن، تغيير و بستن  -كنم، سه مرحله لوينها نگاه ميوقتي به گذشته خود در فرقه موني

است. طي كردم  شخصيت من ذوب شده اي داشتم كه احساس ميكند. وقتي تازه عضو گيري شده بودم، تجربهمي

القائات ذهني، من درگير يك تغيير شخصيت راديكال شدم، وقتي هويت من روشن شد، گويي به شبيه سازي شده رهبر 

 سان ميونگ مون بدل شدم.

،روان شناس برجسته FlavilYekleyاين وجه از القائات ذهني و فكري فرقه به صورت علمي توسط دكتر فالويل يكلي  

را  Myers-Briggsبريگز -نشان داده شده است. او آزمايش تعيين نوع شخصيت مايرزو عضو كليساي مسيح اصلي 

به اجرا گذاشت. در آن  Kip Mc Keanعضو فرقه كليساي مسيح بوستون، گروهي به رهبري كيپ مك كين 199روي 

يل ان به اين دلكنم، رهبرزمان، اين فرقه تالش داشت، از ميان اعضاي كليساي مسيح اصلي عضو گيري كند. تصور مي

توانند در ميان دو ميليون عضو كليساي مسيح اصلي كردند به اين وسيله ميبا اين برنامه موافقت كردند كه فكر مي

 اعتبار كسب كنند.
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كند. نوع شما هر چه باشد ، در طول زندگي شما ثابت خواهد بود. بريگز شانزده نوع شخصيت را مطرح مي -روش مايرز

گرا/ برون گرا، حساس/ عادي، احساسي، متفكر و مردد/ حسي هستند. يك فرم صلي به صورت درونهاي ابنديدسته

ت گرا دوسكند. براي مثال ، افراد برونشود تا پر كند كه تمايالت و طبيعت فرد را مشخص ميسواالت به فرد  داده مي

دهند با كتاب و كامپيوتر و با خودشان ا ترجيح ميدارند با افراد بيرون بروند و با ديگران راحت هستند. افراد درون گر

توان به صورت كساني كه به تر هستند، واقع گرا تر هستند، در حالي كه افراد عادي را ميباشند. افرادي كه حساس

كند و بندي ديگر متفكر) كسي كه اهدافي را مشخص ميروند ، توصيف كرد. دستهدنبال احساس و گمان خود مي

شوند، آنهايي گيرد( واحساسي) فردي كه خيلي عاطفي است(  است. كساني كه مردد معرفي ميمعقول ميتصميمات 

شوند، در حالي كه كساني كه گذارند و منتظر آخرين دقايق براي گرفتن تصميم ميهستند كه آخر هر كاري را باز مي

 ودتر انتخاب كنند.گيري و هر چه زخواهند فورا نتيجهحسي هستند، آنهايي هستند كه مي

يت  بندي شخصاي را براي معين كردن نوع و دستهيكلي كاري كرد كه خيلي خالقانه بود. او از اعضا خواست، پرسشنامه

 هر فرد در سه نوبت  پر كنند . از آنها خواسته شده بود:

 .هر سوال را به صورتي كه قبل از پيوستن به گروه بوديد ، پاسخ دهيد .4

 حالي كه عضو گروه هستيد،  پاسخ دهيد..فرم را در 2

 .فرم را در حالتي كه پنج سال ديگر خواهيد بود، پر كنيد.3

اي هوقتي يكلي نتايج اطالعات تست اول را بررسي كرد، دريافت كه اعضا قبل از اين كه وارد گروه شوند، شخصيت

حركت بودند. آنان شروع به تطبيق با گوناگوني داشتند. در تست دوم، اعضا به سمت يك نوع شخصيت واحد در 

 شخصيت رهبر فرقه كليساي مسيح بوستون كرده بودند.

تست سوم نشان داد كه حتي يك گرايش دسته جمعي واحد براي كسب نوع شخصيتي رهبر وجود دارد. يكلي اين 

اصلي  ليساي مسيحآزمايش را در خصوص اعضاي كليساهاي كاتوليك، باپتيست، لوترن، متديست، و پرسبايترين و ك

گونه تغيير شخصيتي قبل و در خالل و بعد از پيوستن به كليساي مربوطه مشاهده نشد. يكلي نتايج اين انجام داد. هيچ

منتشر كرد كه روي اينترنت به صورت  Discipline  Dilemmaها ومطالعات را در كتاب خود، مشكل ديسيپلين آزمايش

 مجاني در دسترس است.

كند و تكامل خواهد يافت، اما نوع يك خويشتن ذاتي است. اگر چه يك فرد سالم در طول زمان رشد مي هر كس داراي

شخصيت او نبايد هرگز تغيير كند. تغييرات در نوع شخصيت، اغلب بيانگر فشار اجتماعي غير سالم است كه فرد را 

ا اين ههاي مطالعات يكلي نشان داد، فرقهگيري اي رفتار كند كه گويي فرد ديگري  است. نتيجهكند، به گونهمجبور مي

گيرد ، اثبات شد. يكلي اي كه خويشتن ذاتي را در بند خود ميكنند. همچنين وجود هويت فرقهنوع فشار را اعمال مي

 هاي كنترل ذهن مخرب را نشان داد.بر مبناي آمار و ارقام، تأثيرات روش

ي) ازم است، تفاوت بين هويت قبل از فرقه) قبل از عضوگيري(، هويت فرقهزماني كه با عزيز خود در تعامل هستيد، ال

در زمان عضويت( و خويشتن ذاتي شخص را بشناسيد كه براي هميشه همراه فرد است. حتي افرادي كه در يك فرقه 
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ن ذاتي، نجات اند، داراي خويشتن ذاتي هستند كه زمان تولد آنها سركوب شده است . اين قدرت خويشتبه دنيا آمده

سازد. زماني كه ها بعد از گرفتار شدن در درون يك فرقه ممكن ميها را بعد از ساليان طوالني ، حتي دههافراد از فرقه

كنند تا عزيز خود را در خصوص كنترل ذهن مطلع سازند، خانواده و دوستان آگاه به صورت يك تيم شروع به كار مي

 كنند.اي شروع به خراب شدن ميقهديوارهاي برپا شده توسط هويت فر
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 فصل چهارم

 

 برآورد وضعیت

عزيزتان به شما گفته، زندگي خود را وقف يك مجموعه اعتقادات و اعمال جديد كرده است. شما نگران هستيد كه او 

نيد؟ صحبت كايد تا بنشينيد و واقعا با او در خصوص تجارب خودش و خودتان ديگر به فكر خودش نباشد. آيا سعي كرده

ايد، روابط بهتري با او برقرار سازيد؟ آيا با گروه مربوطه ديدار كرده و مطالب آنان را خوانده و با رهبرانشان آيا تالش كرده

ايد  كه عزيز شما مايل به نشستن و بحث كردن حول موضوعات مورد عالقه شما ايد؟ آيا متوجه شدهصحبت كرده

اي نداريد، راه حلي ممكن است پديد آيد كه شما را به ارتباطاتي رسد ديگر راه  چارهنيست؟ حتي زماني كه به نظر مي

 تر رهنمون شود.اي مطلوببهتر و نتيجه

اي براي راهكار خود بر مبناي وضعيتي كه با آن رويكرد تعاملي استراتژيك به شما نشان خواهد داد كه چگونه نقشه

منحصر به فرد است، ما هر  SIAاي، هر عضو فرقه و هر تيم نجا كه هر گروه فرقهروبه رو خواهيد شد، طراحي كنيد. از آ

كنيم. قبل از اين كه براي انجام كاري عجله كنيد، مهم رويكرد خود را براي مقابله با شرايط خاص مربوطه طراحي مي

 اي زير صرف كنيد:است وقت كافي براي بررسي سواالت پايه

 است؟ چگونه از آنجا سردرآورد و چگونه تا اين حد گرفتار شد؟ .عضو فرقعه در چه وضعيتي4

 .ظرفيت تخريبي فرقه چقدر است؟2

 هاي شما دقيقا چيست و چرا مخاف فعاليت وي در فرقه مربوطه هستيد؟.نگراني3

يكرد گام ونگراني شما البته به ميزان تخريب بودن فرقه واين كه چقدر بر عزيز شما تأثير گذاشته، بستگي دارد. يك ر

به گام و پاسخ دادن به هر سوال به ترتيب و به صورت مجزا، به شما كمك خواهد كرد تا خوب فكر و بررسي كنيد و 

 ببينيد كه در هر نوبت،  چگونه به طور موثر نگراني خود را به عزيزتان منتقل كنيد.

 درك وضعيت عضو فرقه

بر ذهن خود تسلط كامل دارند. فرض گرفتن اين موضوع كه تفكر اغلب افراد مايلند، باور كنند كه در تمامي اوقات 

ستيم، پذير هتر از اين است كه قبول كنيم، ما همگي در برابر كنترل ذهن آسيبناپذير خواهد بود، سادهمنطقي ما آسيب

 جذب كنند.دهد افراد خوش خيال را ها امكان ميناپذير بودن است كه به فرقهولي دقيقا همين اعتقاد به آسيب

توانند به درون يك فرقه جذب سه دليل مقدماتي وجود دارد كه چرا افراد باهوش و تحصيل كرده با سوابق استوار مي

ها برمال ها و كنترل ذهن وجود دارد. حتي زماني كه مقوله فرقه در رسانهشوند. اول، ناآگاهي عمومي نسبت به فرقه

توانم به شما بگويم ، شود. من نمييا در بهترين حال، دچار سوء برداشت ميشود، مقوله كنترل ذهن اغلب فراموش مي
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آيا شما مغزشويي » ام كه مجري از يك عضو فرقه سوال كرده استهاي گفت و گوي  تلويزيوني  بودهچند بار در برنامه

بله! من مغزشويي »ويد كه گويي قرار است عضو فرقه بگ« نه ، البته كه نه» وعضو  فرقه پاسخ داده است« ايد؟ شده

تواند درك كند، اين است كه عضوي كه تحت كنترل ذهن قرار دارد، هرگز نخواهد آنچه مجري برنامه نمي« امشده

دانست، با انبوهي عوامل كنترل كننده محصور شده است، مگر اين كه بتواند قدم به خارج از گروه بگذارد و در خصوص 

 ا اطالعاتي كسب كند. هجذب نيرو و القاي فكر فرقه

سازد. براي مثال، فردي كه والدينش پذير مياي آسيبدوم، شرايط بسياري هست كه افراد را در برابر عضوگيري فرقه

هاي يك عضو  فرقه كه در خصوص گروه توضيح اند، بيشتر احتمال دارد به حرفاز يكديگر جدا شده يا طالق گرفته

كند، گوش دهد. كسي كه روابط رمانتيك يا توصيف مي« نواده بزرگ خوشبختيك خا» دهد و آن را به صورتمي

ازدواجش  اخيرا به انتها رسيده، بيشتر مستعد است كه به دام يك فرد كاريزماتيك بيفتد. ساير شرايط متفاوت است 

ن  ه( و نقل مكان كردالتحصيل  شدن) از دبيرستان يا دانشگاكه شامل مرگ يك عزيز، بيماري، از دست دادن شغل، فارغ

پيوندند. به سادگي پذيري در زندگي هر كسي به وقوع ميشود. شرايط آسيببه جايي ديگر )شهر، ايالت، كشور( مي

توان ديد كه چگونه افراد در برابر يك عضو جذاب فرقه يا جمعي مهربان كه عشق و معناي زندگي را در هر جلسه مي

 پذير هستند.دهند، آسيبارائه مي

كند . به طور عموم، تر ميسوم، برخي افراد داراي شرايط رواني خاصي هستند كه جذب آنها به داخل يك فرقه را ساده

تري هستند. براي مثال، افرادي كه به جادو يا سرنوشت هاي سادهافرادي كه در رابطه با تفكر انتقادي مشكل دارند، هدف

تر در برابر اغواي  رهبر فرقه يا وقايعي كه به صورت هماهنگ اتفاق تاز پيش تعيين شده اعتقاد دارند، خيلي راح

شوند. افرادي كه عادت دارند خشنودي ديگران را جلب كنند، كساني كه به نظرات جمع و ديگران افتد، جذب ميمي

اعتماد به نفس كنند و افرادي كه داراي دهند و خود را در برابر انتقادات ديگران ضعيف احساس ميخيلي اهميت مي

پذير هستند . كساني كه داراي تمركز خوب و قدرت ها آسيبپاييني هستند، بيشتر در برابر فشار جمع و افراد فرقه

يير دهد) را تغ« ميزان هوشياري»تواند هايي كه ميپردازي هستند، در برابر هيپنوتيزم ، مديتاسيون و ساير فعاليتخيال

 پذيرتر هستند. افراديهاي كامپيوتري( آسيبعه كتاب، ورزش، موسيقي ، ويدئو و بازيمانند تماشاي تلويزيون، مطال

كه نارسايي در يادگيري، مشكل مواد مخدر يا الكل، مشكل  حل ناشده جنسي) با زمينه هويت جنسي يا احتماال تجربه 

ها را كشف كرده، پذيرياين آسيب هاتري هستند. فرقهتجاوز در گذشته يا وحشت از مزاحمت( دارند، نيز اهداف ساده

كنند كه گروه آنان تمامي اين كنند و اغلب ادعاهاي بزرگي مياز آنها عليه افراد در جهت جذبشان سوء استفاده مي

مشكالت فرد را حل خواهد كرد. مردمي كه هرگز در خود به يك احساس خوشي و امنيت دست پيدا نكردند، خيلي 

ها از جذب كساني كه شديدا بيمار هستند يا به نوعي به لحاظ فيزيكي يا . از طرف ديگر، فرقهشوندتر  گرفتار ميساده

اي به حساب بيايد، نه آنكه تعهدي خواهند كه برايشان سرمايهكنند. آنها افرادي را ميرواني مشكل دارند اجتناب مي

 بر دوششان بگذارد.

به  توانيد شروعپذيري عزيز شما شده است، نگاه كنيد، ميب آسيبزماني كه شما به فاكتورهايي كه ممكن است، موج 

 ارزيابي وضعيت  فعلي وي در فرقه كنيد. در اينجا، دو سوال اساسي مطرح است:

 كند؟عزيز شما كجا زندگي مي-
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 عزيز شما تا چه ميزان در فرقه جذب شده است؟-

 كند؟عزيز شما كجا زندگي مي

هاي مكرر را بريزد. در عين ر خانه دارد، اين است كه خانواده ممكن است طرح دخالتامتيازي كه زندگي عزيز شما د

تر كند. اعضاي خانواده الزم است، قدري ها را مشكلحال، حضور عضو فرقه ممكن است ، طراحي و اجراي آن طرح

ه جايي بگذارند كه توسط عضو فرق فاصله خود را با او حفظ كنند. به عنوان مثال، الزم نيست، حتما مقاالت انتقادي را در

گويند،مراقب والدينشان باشند و دفتر تلفن يا قبض تلفن آنها را چك كنند ها به اعضاي خود ميپيدا شود. برخي فرقه

ا و هاي در ارتباط هستند يا خير. قبوض تلفن به عالوه مقاالت و كتابهاي معروف  ضد فرقهتا ببينند آيا آنان  با ارگان

 ا بايد در جايي مطمئن نگهداري شوند.نواره

 شانهايي در محل زندگيكنند، اگر شريكها دور از خانواده در يك آپارتمان يا خانه زندگي ميبسياري از اعضاي فرقه

دارند، آيا آنها نيز اعضاي فرقه هستند؟ اگر چنين است، آيا به آن افراد هم رابطه دوستانه داريد؟ اگر آنان در محل 

كنند، آيا تنها هستند؟ اگر چنين است اين نشانه خوبي است، چرا كه ميزاني از زندگي خصوصي ن زندگي ميخودشا

كنند كه در فرقه نيستند؟ اين هم نشانه خوبي است. به اين صورت وجود دارد. آيا آنها با همسر و فرزنداشنان زندگي مي

ي ام ديگر اين است كه آيا فرد براي يك موسسه غير فرقهشود. سوال مهكنترل محيطي كمتري از جانب فرقه اعمال مي

تر باشد، كنترل كمتري از جانب رهبر فرقه بر كند. هر چه فرد به لحاظ مالي و فيزيكي مستقلكار و حقوق دريافت مي

 گيرد. وي صورت مي

ست كند، الزم ا، زندگي مياگر عزيز شما در يك محيط استقرار جمعي ايزوله كه تمامي ارتباطات بيروني قطع شده است

هايي كه عزيزانشان در گروه هستند و از راهي براي ارتباط با گروه پيدا شود. از اينترنت براي ارتباط با ساير خانواده

ه استفاد –هاي فرقه داشته باشند اي در خصوص فعاليتكه ممكن است اطالعات تازه -متخصصان امر و منتقدان فرقه

انيد فرقه كجا مستقر شده، ممكن است از روحاني محل يا رئيس پليس منطقه كمك بخواهيد . وقتي دكنيد. اگر شما مي

توانندمورد استفاده باشند. به دنبال آنان بگرديد فكر طرف هستيد، اعضاي سابق به طور ويژه ميهاي افراطي كوتهبا گروه

هوم كنترل ذهن را بفهمند،واز  آنان درخواست كمك  و با آنان تعامالت كوچك برقرار كنيد تا به آنان كمك كنيد، مف

كنيد تا طرحي ارائه دهند كه بتوانيد داخل فرقه شويد. اعضاي سابق فرقه عزيز شما ممكن است، برخالف ديگران به 

عنوان تهديد به حساب نيايند . به آنان ممكن است به صورت افراد يا پتانسيل بازگشت نگريسته شود و لذا آنان 

 واهند بود به عنوان مأموران خانواده بدون اين كه شكي رابرانگيزند، عمل كنند.قادرخ

 اگر ندانم عزيزمن كجاست،چه كار بايد بكنم

اي كه عزيز شما درگير آن است،  ، اولين گام مهم براي يافتن اوست. باز هم اعضاي سابق شناختن گروه يا رهبر فرقه

يد و آنها را بيابيد. به هر حال ، شما در خالل تحقيقات، ممكن است بخواهيد از توانند كمك شاياني كنند. بگردفرقه مي

 ها دورخواهند اعضا را از ارتباط با خانوادههايي طرف هستيد كه مينام مستعار استفاده كنيد، خصوصا وقتي با گروه

اقدام براي نجات عزيز خود هستيد، آنان نگاه دارند. اگر هويت خود را پنهان  نكنيد و رهبران فرقه بفهمند كه به دنبال 

تر خواهند كرد. به عنوان مثال، ممكن است عزيز شما را كامال پنهان كرده، دور از كار را براي شما به مراتب مشكل

دسترس قرار دهند. اگر نسبت به استفاده از نام مستعار راحت نيستيد، شايد دوستان يا ساير بستگان مايل باشند، كار 
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اي مختلف ايميل بزنيد كه در سايت هاي ضد فرقهم را انجام دهند. به سازمانخط مقد

WWW.freedomofmind.com .ليست شده است.  اين وبسايت متعلق به من است 

رود،  استفاده كنيد. ممكن است يهاي امنيتي در صورتي كه سوء ظن اعمال غير قانوني مو ساير ارگان FBIاز پليس و 

هاي خالقي دست يابيد. به عنوان مثال، يك مراجعه كننده داشتم  كه بعد از اين كه فرزندش شما با هم به استراتژي

همراه خودرويش ناپديد شد، گزارش كرد كه ماشينش به سرقت رفته است. يك فروشنده مواد مخدر به نام شامان 

shamanقبل از وارد شدن به فرقه اجازه استفاده از خودرو را در هر زمان داشت، ولي خودرو به نام  همراه وي بود. پسر

پدر بود وبدون اجازه او از ايالت خارج شده بود. پليس پسر را در ايالتي ديگر يافت و دستگير كرد. خيلي زود پدر كه 

را به ضمانت او آزاد كند. او سپس پسرش را متقاعد اي بود، اقدام و قاضي را متقاعد كرد تا پسرش سابقا دادستان منطقه

 كرد تا با من مالقات كند. مشاوره موفقيت آميز بود و البته اتهامات عليه وي هم برداشته شد. 

رويكرد ديگر، اگر توان مالي داشته باشيد، استخدام يك كارآگاه خصوصي است تا رد عزيز شما را بيابد و اطالعاتي در  

 ه، سوابق گروه و محلي كه درآن مستقر هستند، ه دست آورد.خصوص رهبر فرق

هاي خاصي پيدا كرد و نام و نشاني و تلفن آنها را به دست افزارتوان از طريق اينترنت و نرمامروزه،بسياري از افراد را مي

ك باشند تا بتوانند رد يهاي ديگر يا حتي ساير كشورها داشته آورد . اغلب كارآگاهان ممكن است نياز به سفر به ايالت

 تواند خيلي هزينه برباشد.نفر را بيابند كه مي

توانند خيلي زود عمل كنند. آنان نيازي ندارند كه هويت مشتري خود را برمال كنند. آنان ممكن كارآگاهان خصوصي مي

وجه اي قابل تبه سرمايه است يك معامله سودآوريا هر موضوع ديگري را پيشنهاد بدهند تا عضو فرقه را براي دستيابي

به طمع بيندازند. در خصوص اين استراتژي البته بايد مراقب بود. اين كار ممكن است به ضد خود تبديل شده، رهبر 

 فرقه را وادار كند تا بيشتر به عضو مربوطه بچسبد.

را با عنوان King Dennis«دنيس كينگ»اگر بودجه محدودتري داريد و مايليد كارها را خودتان انجام دهيد. كتاب 

بخريد . اين كتاب حاوي اطالعات مفيدي در خصوص يافتن  Get  the facts on Anyone1«يافتن اطالعات افراد»

 دهد. كتابگيرند، توضيح مياي مورد استفاده قرار ميهاي بسياري را كه توسط حرفهاشخاص گمشده است و تكنيك

 A  Manual for:Investigating«ها:دستورالعمل اعمال قانونافراطيتجسس »توان خواند خوب ديگري كه مي

Extremists  Enforcement Law  5«الري زيليوكس»نام دارد كه توسطLarry  Zilliox    .نوشته شده است 

مك ك دانيد عضو فرقه كجاست، ولي امكان ارتباط وجود ندارد،سعي كنيد كه از خود رهبر فرقه يا جانشين هاي اواگر مي

بخواهيد. رهبراني كه مايلند وجهه مثبتي از خود نشان بدهند و دنبال مشروعيت اجتماعي هستند ، ممكن است به طور 

 خاص نسبت به اين استراتژي مساعد عمل كنند.

                                                 
 1111سال Arcoانتشارات آركو  4
 تهيه كرد.Investigative Research Specialistsتوان از موسسه متخصصان تحقيقات تجسسي اين كتاب را مي 5

www.extremistgroups.com 
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نوان ع تان الزم است كه مبتني بر تمايالت رهبر و ارائه دهنده تصوير مثبتي از گروه او باشد. بهنامه شما يا تماس تلفني

 توانيد بنويسيد يا بگوييد:مثال مي

دانم كه گروه شما به ام تا درخواست كمك كنم. من ميمن با شما)رهبر فرقه يا يكي از جانشينان او( تماس گرفته»

 خدا)خانواده،عشق نيكي(اعتقاد دارد، ولي من نگران پسر/دختر خود هستم.

ام ام.حقيقتا به خاطر انجاي داشتهدانم كه گفتار و رفتار ناراحت كنندهام. ميدانم كه اشتباهات فراواني مرتكب شدهمي

كنم يا پسر/ دختر من ام و هيچ دلخوشي ندارم. خواهش ميخوابي دچار شدهچنين كارهايي شرمنده هستم. به بي

 «منون خواهم شد.اندازه مصحبت و وي را متقاعد كنيد تا با مادر داشته باشد)با ما صحبت كند،با مالقات كند(. بي

ها مايلند به عنوان افراد نيك معرفي دهد، با شما ديدار داشته باشد. رهبران فرقهبرخي اوقات، رهبر فرقه دستور مي

كنند. اين عمل منطبق با حس آيد ،استفاده ميشوند  و اغلب از فرصتي كه براي كمك به اتحاد خانواده پيش مي

ن شك كنند كه منظور شما صرفا متقاعد كردن عزيزتان به ترك گروه است، هرگز خودخواهي آنان است. البته اگر آنا

همكاري نخواهند كرد. اگر عضو فرقه رابطه خود را باشمابه خاطر يك مداخله ناموفق قطع كرده، از وي عذرخواهي كنيد  

ست كه از عضو فرقه بخواهيد: و قول بدهيد كه ديگر اين  كار اتفاق نخواهد افتاد و طلب بخشش كنيد. توصيه من اين ا

نيد  كبا طرح اين سوال از عضو فرقه، وي را ودار مي« چه كار بايد بكنم تا مجددا اعتماد تو را جلب كنم و بخشيده شوم؟ »

اي شناخته هاي ضد فرقههاي ارگانتا فكر كند، واميد است كه مواردي را ذكر كند. اگر عضو فرقه شماره تلفن يا نامه

شود، گام اول برقراري تفاوهم و ر منزل شما پيدا كند، ممكن است ارتباط خود را قطع كند. مجددا تأكيد ميشده را د

 اعتماد است.

 عزيز شما تا چه حد گرفتار شده است.

شود تا گروه را عضويت در فرقه است، اساسا سخت تر مجاب مي« ماه عسل»يك عضو جديد فرقه كه اصطالحا دررفاز 

كند. سعي كنيد با ساير اعضاي گروه ارتباط برقرار كنيد. دوستان ا كه او رابطه مثبتي را با گروه تجربه ميترك كند ، چر

عضو فرقه را مالقات كنيد و نام آنان را به خاطر بسپاريد. از آنان سوال كنيد، اهل كجا هستند . با آنان دوست شويد. 

هاي زيادي از گذشته گروه براي نقل كردن كه اغلب داستانهمچنين توجه خاصي به اعضاي قديمي تر داشته باشيد 

آيد كه ده سال پيش قرار يادم مي» دارند. به عنوان مثال، يك عضو قديمي ممكن است  به طور خصوصي به شما بگويد:

خود  زممكن است بعدا بتوانيد از اين نوع اطالعات براي كمك به واقع بين كردن عزي« بود آخر الزمان اتفاق بيفتد.

ا و هاستفاده كنيد. اعضاي قديمي تر به داليلي بيشتر طرف صحبت هستند، زيرا آنان ممكن است تجربه بسياري دروغ

ها را داشته باشند. همچنين بسياري از ها و رفتار منافقانه رهبران فرقههاي واهي، شكستن قولها، از قبيل وعدهفريب

ساسا كنيد اآيا فكر مي» شناسند. ممكن است از آنها بپرسيد:اند، ميرك كردهتر، كساني را كه گروه را تاعضاي قديمي

شناسيد؟ آيا كسي را هيچ دليل مشروعي براي جدا شدن از گروه خود دارد؟ آيا كسي كه گروه راترك كرده باشد، مي

ه ايد تا بدانيد كه واقعا به چشناسيد كه به دليل مشروعي از گروه جدا شده باشد؟ آيا تا به حال با آنان صحبت كردهمي

 «دليلي تصميم به خروج گرفتند؟ آيا جرأت صحبت با آنان در خصوص علت جداشدنشان را داريد؟

كشد تا تصميم بگيرد، با شما تعامل داشته باشد، چه رسد كه از ها طول مياگر كسي در فرقه به دنيا آمده باشد، سال

هاي ها بعد از تجارت از توهم خارج شدن در داخل گروهد، بسياري جداشدنگروه جدا شود،  ولي به خاطر داشته باشي
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داند، كساني در خارج از خبر باشيد. تا زماني كه عضو مربوطه ميافتد كه ممكن است شما از آنها بياي اتفاق ميفرقه

است. تجارب خالق  فرقه نسبت به وي نگران هستند، چنين احساس خواهد كرد كه انتخاب ترك گروه برايش محفوظ

 آميز را براي وي با خودتان وديگران كه عضو فرقه نيستند فراهم كنيد.و محبت

اند، ارائه يك راه زندگي جايگزين ام  كه كليد رهايي كساني كه تمامي زندگي خود را درون فرقه صرف كردهمن دريافته

كنند، مشاهده مي Jehovah s  Witnesses« شاهدان ياهوا» به آنان است. به عنوان مثال، زماني كه اعضاي فرقه

خوانند و زندگي اخالقي مناسبي دارند، آنان نيز اند، هنوز به خدا اعتقاد دارند، انجيل ميكساني كه گروه را ترك كرده

كنند. اگر آنان كسب و كاري دارند كه ساير اعضاي فرقه مشتريان آنان هستند، ممكن است بتوانيد به يبه خروج فكر م

هاي ديگري را شروع كنند، به نحوي كه مجبور نباشند به آنان كمك كنيد تا كاسبي خود را گسترش دهند يا كاسبي

 لحاظ مالي به گروه وابسته باشند.

عوت كنيد. اگر اودر گروهي مانند فرقه شاهدان ياهوا است، او را به جشن تولد دعوت هاي مهم دعزيز خود را به مناسب

نكنيد، چرا كه جشن تولد گرفتن از منظر آنان گناه است. تنها او را به يك مهماني دعوت كنيد و وجوه مربوط به تولد 

. هديه بفرستيد تا احساس مثبتي تري برقرار كنيد، بهتر است آن را كمرنگ تر كنيد. هر چه روابط اجتماعي مثبت

ال لباس.  كند، مثنسبت به شما ايجاد كند و تالش كنيد هدايايي انتخاب كنيد كه عزيز شما بيش از يك بار استفاده مي

هيه كرده ، كند تكوشش كنيد، ارتباطات مستمري داشته باشيد. يك كارت پستال با تصويري كه فضاي مثبتي ارائه مي

اين كار بهتر از هيچ كاري انجام « دوستت دارم. لطفا برايم نامه بنويس.»يا « دلم برايت تنگ شده» روي آن بنويسيد:

ها نامه و كارت پستان براي عزيز خود بفرستيد، هر كدام از آنها يادآور آن است كه شما هنوز ندادن است. حتي اگر سال

اي كنيد از خصوصيات خويشتن يد شروع به ايجاد پروندهنگران او هستيد. با در نظر داشتن اين فاكتورها در ذهن، با

باط هاي بهتر ارتتوانيد از اين پرونده براي يافتن راهاي وي. شما ميذاتي قبل از فرقه عزيز خود در برابر خويشتن فرقه

 برقرار كردن  با عزيز خود استفاده كنيد.

 

 پرونده خويشتن قبل از فرقه فرد چيست

آوري اطالعات مجدد، به رت يك كرونولوژي)گاه شمار( تا حد امكان بنويسيد. براي كمك به جمعافكار خود را به صو

روابطي فكر كنيد كه عزيز شما با افراد مختلف) پدر بزرگ و مادر بزرگ ، عمو و دايي، عمه و خاله، پسر عموها و 

ها، دوستان( به عالوه ها و دختر خالهسر خالهها، پها و دختر داييها، پسر داييها و دختر عمهدخترعموها  و پسر عمه

هايي فكر كنيد كه شما چه اعضاي اصلي خانواده) پدر و مادر، برادر و خواهر، همسر و فرزند( دارد. همچنين، به مكان

 اگيري در يك مكان خاص ياند. شايد فرد مربوطه به ماهيكردهدائم و چه به صورت گذراندن تعطيالت در آن زندگي مي

ست ها به جسفر به جايي كه معني شخصي داشته ، عالقه مند بوده است. همان  حالي كه در خاطراتتان براي يافتن مثال

داد، مانند ورزش، موسيقي، هايي كه وي به آنها عالقه نشان ميوجو مشغول هستيد ،مفيد است. در خصوص  فعاليت

كوشش براي به يادآوردن جزئياتي از اين قبيل، آگاهي شما نسبت نرمش، مطالعه ، تماشاي فيلم و غيره هم فكر كنيد. 

شود كه ما براي ارتباط با عضو فرقه مورد استفاده قرار دهد. همچنين سبب ايجاد منابعي ميبه فرد را افزايش مي

 دهيم.مي

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

زان اعتماد به نفس او قبل از نقاط قوت و ضعف عزيز خود را مد نظر قرار دهيد. براي مثال، در ارزيابي از يك تا ده، به مي

هاي هايي داشت و داراي چه مهارتداديد؟ براي او چه چيزهايي جالب بود و چه سرگرمياي ميپيوستن به فرقه چه نمره

هاي هنري بود؟ ساير سواالت مهم شامل اين موارد است : وقتي به فرقه پيوست، چند ساله ورزشي،موسيقي يا رشته

ه سالگي وارد فرقه شده، منابع بيشتري براي ترك گروه دارد، نسبت به كسي كه در داخل فرقه بود؟ فردي كه در نوزد

به دنيا آمده است . كسي كه در سي و دو سالگي عضو فرقه شده ، نسبت به فردي كه در نوزده سالگي به فرقه پيوسته 

است؟ آيا دوستاني داشته است؟ آيا  هاي زندگي بيشتري كسب كرده است. آيا او اهداف روشن و واضحي داشتهمهارت

كرده است؟ اگر فرد مربوطه قبل از وارد شدن به فرقه مشكالت زيادي داشته، شما در ارتباط با ديگران خوب عمل مي

 اي او ارتباط برقرار كند.آليستي و نارضايتي هويت فرقهتوانيد با خويشتن ذاتي او و همچنين با وجوه ايدهمي

 اي چيستپرونده هويت فرقه

با صحبت با اعضاي فعلي فرقه شروع كنيد و تصوير خوبي از عقايد، زبان و رفتارهاي آنان به دست آوريد. سپس با 

اي  كسب كنيد. شروع به ارزيابي هويت تري از يك نمونه هويت يك عضو فرقهاعضاي سابق صحبت كنيد تا ديد عميق

است؟ هر چه فرد بيشتر داخل گروه بوده باشد، تجارت توهم زدايي اي عزيز خود كنيد. چه مدت عضو فرقه بوده فرقه

-تر است، چرا كه از عمر خود در داخل فرقه سرمايهبيشتري كسب كرده، ولي در عين حال براي وي جداشدن سخت

هايي در فرقه داشته است؟ ليستي از تاريخچه شغلي فرد در فرقه تهيه كنيد. اگر گذاري كرده است. چه مسووليت

كند؟ آيا بعد از ده سال هنوز پردازد يا صرفا دريكي از مشاغل گروه كار ميدانيد ، بپرسيد. آيا او به جذب نيرو مينمي

عضو ساده است؟آيا زماني مسوول بوده و بعد تنزل يافته است؟ ميزان دسترسي فرد مربوطه به رهبر يا رهبران چقدر 

كند؟ در طول اقامت دارد يا در يك واحد كوچك دور از مركز كار مي است؟او كجا مستقر شده است؟ آيا در مقر اصلي

اي عزيز خود رادرك كنيد. هر چه بهتر، خويشتن ذاتي به عالوه هويت فرقه، پرونده را به مرور تكميل ميSIAاجراي روند

 توانيد به اوكمك كنيد تا مستقل فكر و عمل كند.تر ميكنيد، ساده

 

 فرقه ارزيابي توانمندي تخريب

وانيد تكنيم. با تجسس حوله سه مولفه رهبر فرقه، سازمان ودكترين گروه، ميحاال توجه خود را به خود فرقه معطوف مي

 ها روي عزيز شما تأثيردهند بفهميد و اين كه چگونه اين تكنيكهايي را كه براي كنترل ذهن مورد استفاده قرار ميراه

 اند. گذاشته

 رهبري فرقه

آوري اطالعات در خصوص يك گروه داراي پتانسيل تخريب، رأس آن است. بايد براي براي شروع جمع جاي اصلي

 سواالت زير پاسخ بگيريد:

 *رهبر فرقه چيست؟ آيا سابقه جنايي دارد؟ آيا سابقه مشكالت روحي رواني دارد؟

 دش عضو فرقه مخربي بوده است؟*چه تحصيالت، تعليمات و مشاغلي قبل از ايجاد گروه مربوطه داشته است؟ آيا خو

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 كند، داراي عقالنيت، قدرت و معنويت ويژه است؟*آيا رهبر ادعا مي

 *آيا هيچ گونه كنترل يا تعادل قوا در برابر او وجود دارد؟

 هايي داشته است؟ها يا سخنراني*رهبر فرقه چه نوشته

هاي بهتري نسبت به اين كه چقدر رهبر فرقه دههاي مشروع ايمقايسه رهبر فرقه عزيز شما با ساير رهبران سازمان

» ، رهبر فوت شده فرقهDavid  Moses Berg« موزز ديويد برگ» دهد. براي مثالتر باشد، ميتواند خطرناكمي

هاي كرد كه معشوقهكرد، او مقام الوهيت دارد و زماني زنان عضو گروه را تشويق ميادعا مي The  Family« خانواده

عيسي مسيح باشند. به اعضاي مونث گفته شده بود، در عشق خدا شركت كنند تا به اين وسيله پول و نيروي خاطرخواه 

جديد و حمايت سياسي به دست آورند. اين تعاليم توجيه كننده شركت در رابطه جنسي با كودكان نيز بود. جاي تعجب 

از آمريكا فرار كرد. همه رهبران مذهبي چنين رفتاري هايش از كودكان بعد از برمال شدن  سوء استفاده« برگ»نيست كه 

 كنند.را به عنوان فساد اخالقي فجيع محكوم مي

كرد است كه خود را روحاني بزرگ بودايي معرفي مي Ramaبا نام مستعار راما Fredrick  Lenzمثال ديگر فردريك لنز

او خودروهاي گران قيمت براند و افراد بايد رابطه بايست پول بسياري كسب كنند تا كه به پيروان خود گفته بود، مي

خود را با خانواده و دوستانشان قطع كنند و افكار و احساسات خود را از ديگران پنهان بدارند تا مانع شوند كه ديگران 

و قدرتمند رهبر معنوي  Dalai  Lamaهمان داالي الما Lenzاي لنز نقطه مقابل  بارز رهبر فرقه1انرژي شان را بگيرند. 

دهد و مبشر عشق ، محبت، خدمت و ارتباط با ساير موجودات زنده است. داالن الما در تبتي است كه زندگي را نويد مي

كرد، تنها او رويكردهاي خود بامالحظه و روشن بين بوده  ، براي تمامي مذاهب جهان ارزش قائل است. لنز ادعا مي

كرد تا بتوانند از انرژي و پتانسيل گاه درخواست پول از مردم ميه است و آنرستگار شده و به درك همه چيز دست يافت

بايست اطالعاتي در خصوص رهبر فرقه كرد. شما ميهاي بودايي را شديدا سركوب ميمند شوند. لنز ساير گرايشاو بهره

 اي بدست آوريد.هاي رسانهاز اعضاي سابق، منتقدان و داده

ر هاي تلويزيوني دهاي حمايت خانواده ارتباط برقرار كنيد. اغلب نوارهاي ويدئويي از نمايشوهتوانيد با گرهمچنين مي

فردريك لنز  Larry  Kingهاي مهم و مفيدي به ذهن بياورند. براي مثال ، در نمايش الي كينگ توانند ايدهگذشته مي

ك كرد. در جريان يروانش، چنين ادعايي را تكرار مياين ادعا را كه تنها فرد رستگار است، تكذيب كرد، ولي در برابر پي

ور طتوانست پاسخ بدهد. همانمصاحبه، حتي به سواالت ساده در خصوص شركت تجاري كامپيوتري كه مالكش بود، نمي

كه در فصل هفتم تشريج خواهيم كرد، هميشه بايد از اينترنت براي جست و جو و كسب اطالعات در خصوص رهبر 

 د گروه استفاده كرد.عالوه بر خو

 سازمان وتشكيالت

                                                 
  CPUاي رهبر كدهاي فرقه» ،مطلب با عنوان 1113نوشته مارك التكسر « مرا براي سواري ببر: پا به سن گذاشتن در يك فرقه مخرب» كتاب 6

د داياموند در مجله نوشته ديوي« نبرد خياباني در منطقه توئياليت» . مطلب با عنوان1111ژانويه  2نوشته زاخاري مارگوئيس در مجله وايرد 
 .1111سپتامبر  7وايرد 
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  هاي مخرب داراي شكلتوان به جريان قدرت درآن پي برد. به طور عموم، فرقهاغلب با نگاه به ساختار يك گروه مي

له گيرند. بالفاصهرمي هستند كه يك رهبر كاريزماتيك در رأس هرم قرار گرفته و اعضاي فرقه به ترتيب زير آن جا مي

كنند. در زير اين اليه، گروه بر فرقه يك اليه كوچك از مشاوران قرار دارند كه اساسا امور فرقه را اداره ميبعد از ره

اعضاي  –تر در يك طيف گسترده -كند. ذيل اينانتر از رهبر فرقه را ايفا ميتري است كه به شكلي نقش پايينبزرگ

مرده است، يك كادر كوچك از پيروان قديمي ممكن است براي هاست هايي كه رهبر سالعادي قرار دارند . در گروه

 كسب قدرت رقابت داشته باشند.

كند، به طوري كه قدرت به هر صورت ، وقتي فردي كه سابقه مشكوكي دارد گروهي را تشكيل داده و آن را رهبري مي

يري است. مبلغ مسيحيت نورمن گتوان فرض گرفت كه يك فرقه مخرب در حال شكلكامال در خود او متمركز است، مي

هر جايي كه در آن فردي » كند:كه شهرت جهاني دارد، اين موضوع را بدين صورت طرح ميNorman  Geislerگسلر

گيرد، اگر امروز فرقه نباشد، قطعا فردا خواهد كندولي هيچ مسووليتي به عهده نميادعاي ارتباط مستقيم با خدا مي

  9« بود.

 دهيد ، بايد به موارد زير توجه كنيد:ك گروه را مورد ارزيابي قرار ميزماني كه ساختار ي

 اي بر عزيز شما دارند؟*مسووالن گروه چه كساني هستند و چه نوع سلطه

 * گروه بزرگ است يا كوچك) هزاران نفر، ميليون ها نفر(؟

 *  مركز آن كجاست؟ آيا با جهان قطع ارتباط كرده يا به دنبال مشروعيت است؟

آوري كمك مالي؟  آيا گروه به عنوان يك موسسه آورد؟ از طريق اعانه يا جمع*گروه پول خود را از چه راهي به دست مي

 غير انتفاعي شكل گرفته است؟ آيا  صاحب كسب و كار است؟

وكال را براي  هايي ازكند؟ آيا تيمكند؟ آيا آن را صرف كارزارهاي روابط عمومي مي*گروه پول خود را چگونه هزينه مي

 كند؟ساكت كردن منتقدان از طريق فشارهاي قانوني استخدام مي

هاي مالي مشخص دارد، آيا واقعا دسترسي عمومي به آن وجود دارد؟ اگر كند، حساب*در صورتي كه گروهي ادعا مي

 دهد؟ ترسند سوال كنند، اين چه تصويري از فضاي داخل گروه را نشان ميافراد مي

 گروه همچنين با آزادي و اختيار نسبي اعضا براي ترك گروه ارتباط دارد: ساختار يك

 اند تا حتي نسبت به فكر كردن به ترك گروه واهمه داشته باشند؟* آيا اعضا وادار شده

 اند؟ آيا ارتباط آنان با خانواده و دوستان قطع شده است؟* آيا اعضا ايزوله شده

 به گروه وابسته هستند؟* آيا اعضا به لحاظ عاطفي و مالي 

                                                 
 .1111نوامبر  2در انستيتوي نيوانگلند براي تحقيقات مذهبي، « هاظهور فرقه» تدريس نورمن گسلر تحت عنوان 7
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 دكترين )سياست ، قواعد و مقررات( 

ند. با اين ككنيم ، نه به اعتقاداتي كه اعالم ميدر رويكرد تعاملي استراتژيك ، ما به نحوه رفتار و عملكرد گروه نگاه مي

چه ادعاها ، اعتقادات و  حال، دكترين گروه بايد در ارزيابي ميزان مخرب بودن آن مد نظر قرار گيرد. به طور عموم ، هر

ن تريتر باشند) آخر الزمان ، بشقاب پرنده( ظرفيت نقض حقوق اعضا باالتر است. خطرناكهاي داده شده افراطيوعده

كنند. هر چه دكترين پيشرفته و معقول ها آنهايي هستند كه فورا به ميل رهبر فرقه، دكترين خود را عوض ميگروه

 ثبات بيشتري است.باشد، گروه معموال داراي 

اند؛ چرا كه به هاي كنترل ذهن حمايت كردههاي مذهبي مشروع در مبارزات قانوني از فرقهدر گذشته، برخي سازمان

عيسي مالك همه چيز » گويد:مي Bible  The« انجيل» رسيد، اعتقادات مشتركي دارند. براي مثال، اگر فرقهنظر مي

است.رهبران « هاي خانوادگي ارزش»گويد : او طرفدارمي MooN  Miung  Sun «سون ميونگ مون»يا زماني كه « است

هاي نقدي شاياني به ها كمككنند، سازمان مربوطه داراي وجاهت است. برخي فرقهمذهبي مشروع اغلب تصور مي

ها براي ين گروهنامي اكنند و سپس از خوشمي Jerry  Falwell« هاي رهبران مذهبي ديگر، مانند: جري فالولارگان

كند كه گويا گروه مربوطه مشروع است اين مسأله توليد توهم مي 1كنند. مشروعيت بخشيدن به خودشان استفاده مي

تواند براي اعضاي فرقه قابل قبول جلوه كند. بايد خودتان اين مساله را مورد تحقيق قرار دهيد. شما ممكن است، كه مي

 هاي مذهبيدهند كه گويي علماي مذهبي و سازمانبرخورد كنيد كه اين طور نشان مي هاي فرقهبا بروشورها و وبسايت

شوند ها در تلويزيون ظاهر ميشود. رهبران فرقهكنند كه اغلب به  نام آزادي مذاهب مطرح ميمشروع از آنان حمايت مي

هاست كه حول دكترين به نفع فرقهدهند كه چگونه جنبش آگاهي بخش گروه آنان ضد خرافات است. اين و داد سخن مي

گيرند، ولي كنند كه به خاطر اعتقاداتشان تحت فشار قرار ميها مدام ادعا ميخود بحث  وجدل  به راه بيندازند. فرقه

هاي مخرب حقايق گيرند، ولي گروههاي مخرب حقايق را براي برآورده كردن نيازهاي مقطعي خود وارونه جلوه ميگروه

شوند كه شك و اي بسياري توزيع ميدهند. انتشارات فرقهورده كردن نيازهاي مقطعي خود وارونه جلوه ميرا براي برآ

هاي مشروع ، نيازي به تغيير دكترين خود ندارند كه بخواهند به كنند. گروهتردد در خصوص انتقادات به حق ايجاد مي

 به اين صورت است:فريب مردم بپردازند. سواالت مهم ديگر كه بايد طرح شوند، 

*آيا يك دكترين دروني و يك دكترين بيروني وجود دارد؟ آيا يك دكترين براي افراد خاصي در داخل گروه و يك 

 شود؟دكترين براي تغذيه عموم استفاده مي

 كند؟*  آيا حقايق  در سطوح مختلف در سلسله مراتب گروه فرق مي

ب هاي مخرخواهد بپيوندد، قرار گيرد. در پروسه عضوگيري، فرقههر كس كه مياعتقادات هر گروه بايد آزادانه در اختيار 

كنند كه شامل دروغ به اصطالح مصلحتي به عالوه پنهان يا مخدوش نگاه داشتن برخي اطالعات از فريب استفاده مي

 حياتي است. هيچ توافقي برمبناي اطالعات درست وجود ندارد.

 هاي خودتانشناخت نگراني

                                                 
 . 1117از اخبار كنسرسيوم سال  Robert  Parryروي تاريك كشيش مون:خريدن حق، نوشته رابرت پاري» كتاب 8
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ه درگير شدن عزيز شما و مخرب بودن گروه مورد بحث ارزيابي شد، زمان آماده كردن خودتان براي شروع تعامل حال ك

با عزيزتان است. اين كار شامل نگاهي از بيرون به فرقه و عزيزتان عالوه بر نگاهي از درون است. يكي از حياتي ترين 

رف كنيد و روي افكار، احساسات و رفتار خودتان دقت كرده ، توانيد انجام دهيد، اين است كه زمان صكارهايي كه مي

هاي  شما درخصوص شركت عزيزتان در يك فرقه ممكن است به صورت دخالت در خوب در كشان نماييد. برخي نگراني

م هدهايي را مورد بحث قرار ميزندگي ديگري نمايان شود و توليد استرس و هيجان زيادي بكند. من در فصل ششم، راه

اي ارتباط برقرار دهد. تنها در چنين حالتي است كه شما قادر خواهيد بود، به شيوهكه اين نوع بروز عواطف را كاهش مي

 كنيد كه عزيزتان به حرفتان گوش بدهد. 

 نگراني شما از ورود به فرقه چيست

افكار عضو خانواده  -صيانخصوصا ترس، خشم و ع –طور كه گفتم، هم عام وهم طبيعي است كه برخي احساسات همان

را مخدوش كند. براي كمك به يك فرد در درون يك فرقه، الزم است هر عضو خانواده و هر دوستي زماني صرف كند و 

هايي كه با عضويت او در فرقه دارد، روشن كند و آنها را بنويسد. برخي هاي خود را در خصوص عزيزش و مخالفتنگراني

كنند. نوشتن اين مطلب، هر گونه اين كه بگويند عزيزشان عضو يك فرقه است، اجتناب مي ها ساليان سال ازخانواده

 برد.تمايل به تكذيب آن را از بين مي

. در ها باشدكنم، حداقل يك ديدار خانوادگي ترتيب داده شود كه هدف از آن، نوشتن ليستي از نگرانيمن پيشنهاد مي

واند تد يادداشت بردارد. ضبط كردن صوتي و تصويري براي مستدل كردن ديدار ميخالل اين ديدار، هر عضو خانواده باي

مورد استفاده قرار گيرد، مگر آنكه كسي مخالفتي داشته باشد. پر كردن نوار، راه خوبي براي در جريان قرار دادن افرادي 

اني درآينده، به عضو فرقه در است كه حضور فيزيكي در جلسه ندارند. اين ديدار بايد محرمانه وخصوصي باشد. زم

موقع يك نفر خراب هاي خود را با دهن لقي بيخصوص اين جلسه گفته خواهد شد، اما بايد مراقب باشيد كه كوشش

 نكنيد.

توانند ديدي نسبت به عواطف و نحوه شنوند، خانواده و دوستان ميبينند و ميهاي  خود را ميوقتي افراد صحبت

وقتي او از شما » اي پرسيدم:دست آورند. من به خاطر دارم، در يك ديدار كه از مادر يك عضو فرقهگيري خود به ارتباط

خوب، من به اوخواهم » او جواب داد:« سوال كند، در خصوص عضويت وي در گروه چه نظري داريد، چه خواهيد گفت؟

چيزي كه اين زن درك « اهد انجام دهد.تواند هر كاري بخوگفت كه همه چيز خوب است، و اين كه او بزرگ شده و مي

هاي خود را به چپ و راست حركت كرد، با حالتي هيجاني ، دستها را ميكرد، اين بود كه در حالي كه اين صحبتنمي

داد. من اين نكته را به او گوشزد ، واو را تشويق كردم، مقابل يك آينه داد كه خيلي آشكارا نظر منفي وي را نشان ميمي

هاي غير كالمي )حرف زدن باحركات( به تد و وانمود كند كه دخترش در طرف مقابل آينه است. بارز كردن صحبتبايس

تواند به ما كمك كند تا حاال خود را بهتر درك كرده،بيان اين شكل، در مقابل آينه يا در مقابل دوربين ويدئوئي ، مي

اين نوارهاي صوتي يا تصويري را وقتي ديگر نيازي به آنها ندارند، دهند، بهتري داشته باشيم. معموال خانواده ترجيح مي

 از بين ببرند.

دختر من » هاي شما بايد شامل رفتارهاي هم عام و هم خاص باشد. يك نمونه از نگراني عام اين است كه:ليست نگراني

ز نگراني در خصوص رفتار خاص به يك نمونه ا« رسد، قادر به فكر كردن و عمل كردن به اراده خودش نيست، به نظر مي
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تواند تنها به خانه بايد. او هميشه اصرار دارد ، يك عضو ديگر فرقه را هم با خود او هرگز نمي» اين شكل است كه:

هايي پيدا كنيد كه چگونه عزيزتان به شما دروغ گفته يا با قلب حقيقت، وارونه گويي يا توانيد نمونهشما مي« بياورد.

 ي شمارا فريب داده است.دروغ مصلحت

 تغييرات منفي رفتار

رسد عزيز آنان فرد ديگري شده است. اگر اين نگراني شماست، رفتارهاي كنند كه به نظر ميها اغلب ادعا ميخانواده

خاصي را كه نمونه رفتارهاي خصوصيتي اونبوده با دقت و روشني يادداشت كنيد. بسته به فرد، رفتارهايي كه منطبق با 

گويي ،  شكستن قول و قرار براي ديدار و آمدن به منزل، نيامدن به منزل وصيات او نبوده، ممكن است شامل دروغخص

ها و ارتباط نگرفتن باشد. اگر فرد مدت زيادي درون فرقه بوده، صدها ها و تلفنتحت هيچ شرايطي، پاسخ ندادن به نامه

اند مانند متوقف كردن رژيم غذايي سالم و روآوردن به آشغال دهنمونه از رفتارهايي كه منطبق بر خصوصيات او نبو

 آوري پول يا نپرداختن قبوض مصرفي و ماليات وجود دارد.خوري ، رفتن به مناطق پر خطر براي جمع

ها ممكن است اهداف قبلي زندگي خود را فراموش كنند، رابطه خود را با خانواده و دوستان نزديك قطع اعضاي فرقه

ديگر كتاب و روزنامه نخوانند، به تماشاي فيلم نروند، خواب وخوراك كافي و مناسب نداشته باشند، بسياري  كنند،

كنند و هيچ گونه بازنشستگي يا بيمه بهداشتي و همچنين ساعات طولتني به صورت مجاني يا براي مزدي اندك كار مي

هاي خود، يا حتي اين كه كجا زندگي كنند را رند رابطههيچ گونه زمان تعطيلي ومرخصي ندارند. اغلب آنان اجازه ندا

 انتخاب نمايند.

 تغييرات مثبت رفتار

اي منفي نيستند. هر گونه تغيير مثبت از زمان عضويت در فرقه را هم يادداشت كنيد. براي مثال، تمامي رفتارهاي فرقه

شود. اگر فرد به دليل عضويتش سيگار قبيح ميهاي ظاهرا مذهبي، مصرف مشروبات الكلي يا مواد مخدر تدر اغلب فرقه

شود. اگر فرد قبال نامنظم بود وحاال خيلي مرتب شده، كشيدن را ترك كند، اين يك تغيير مثبت در زندگي اوتلقي مي

كرد و حاال فعال شده، اين مسأله را مد نظر داشته باشيد. اگر الزم است مورد تشويق قرار گيرد. اگر هرگز ورزش نمي

د اهل معنويات نبود و حال خيلي معنوي شده است، اين موضوع را به عنوان يك تغيير مثبت ثبت كنيد. بيان كردن فر

. دهدبيني و انصاف شما را نشان ميكنيد، مهم خواهد بود،زيرا او واقعچنين مشاهداتي، وقتي با فرد رابطه برقرار مي

 ر كنيد.كند، تفاهم و اعتماد برقراهمچنين به شما كمك مي

 بيان كدام نگراني بيشترين تأثير را در مباحثات خواهد داشت

دسته بندي « احتماال مؤثر نيست» يا « احتمال دارد، موثر باشد»هاي خود را به صورت ها و مخالفتشما بايد نگراني

ند ككاتوليك شركت نميهاي شما اين است كه پسر شما ديگر در مراسم مذهبي كنيد. براي مثال، اگر يكي از مخالفت

پيوسته، بايد تصميم بگيريد كه آيا ابراز چنين نگراني براي او موضوع مهمي خواهد بود يا خير. « انجيل» چون به فرقه

خواهيم آنهايي را بيان كنيم كه در تأثير گذاري رسد، ما تنها ميهاي شما فرا ميوقتي زمان بحث با او در خصوص نگراني

 ها، موثر يا غير موثر، بايد ليست شوند.يد باشند. به هر حال تمامي نگرانيبر فرد مربوطه مف
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كنيد.  ها را ثبتاز چك ليست ارزيابي زير استفاده كنيد تا به بازسازي خاطرات شما كمك كند و بتوانيد تمامي نگراني

، يگران بيان كنيد، زيرا در فصل بعديهايتان را خوب بدانيد، به طوري كه بتوانيد آنها را براي دمهم است كه شما نگراني

 كنيم.رسانيم و از آنان درخواست كمك ميهاي شما را به اطالع ديگر دوستان و اعضاي خانواده ميما نگراني

 چك ليست ارزيابي

 سالمت

 *آيا او تغذيه مناسبي دارد؟

 *  آيا او خواب كافي دارد؟

 * آيا او بيمه درماني دارد؟

 هاي درماني خوبي دارد؟مار يا مصدوم است، مراقبت* آيا او زماني كه بي

 تعهدات اوليه

يچ توانيم اين را باور كنيم . هتنها يك ترم مانده بود تا او كالج را تمام كند، اما ترك تحصيل كرد. ما نمي» -*تحصيالت 

 «كند كه درسش را تمام نكند.دليل منطقي او را قانع نمي

 «كند افراد را به داخل فرقه جذب كند.ايستد و سعي ميود. حاال كنار خيابان ميخواست دكتر شاو مي» -*شغل/هدف

 «خواستند ازدواج كنند و او نامزدي خود را به هم زد.آنها مي» -* روابط خاص

 مالي

را او تمامي پس انداز زندگي خود » يا « او تمامي پول، وسايل و خودروي خود را به گروه داد.» -*دادن تمامي دارايي

 «ها ومراسم فرقه كرد.صرف كالس

او حاال مجبور است پول تردد خود را هم از گروه بگيرد. هيچ پولي از خودش ندارد، به رغم اين كه » -*  موارد وابستگي

 «كند.بيست ساعت در روز كار مي

 

 تغييرات راديكال شخصيتي

 منسجم ، نگاه خير.تغيير در لباس، مو، وزن ، تغذيه. صحبت كردن غير  -*ظاهر فيزيكي

تغيير در نحوه حرف زدن، حاالت صورت و رفتار، پايين آمدن حس شوخي، رفتار پنهان كاري، متظاهرانه  -* شخصيت

يا تدافعي ، تحليل اعضاي خانواده ، هميشه با تعصب جدل كردن، تغيير از ولخرجي به خسارت يا برعكس، تغيير از 
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اي هاز تنبلي به فعال بودن، تغيير در ميزان صداقت، تمايل نداشتن به سرگرميتفكرات منطقي به تفكرات تخيلي، تغيير 

 مورد عالقه پيشين.

تغيير مسئوليت ناپذيري به مسووليت پذيري، تغيير از شلخته بودن به نظيف بودن  ، تغيير از وقت  -*  عادات شخصي

 نشناسي به سروقت حاضر شدن.

 افعي ، سخت ارتباط گرفتن، استفاده از مفاهيم شعاري، سخن گفتن در لفافه.تزوير، برخورد تد -* نحوه ارتباط گيري

تغيير در روابط كليدي، رويكرد به خانواده و دوستان به صورتي كه گويا بايد نجات داده شوند، زير فشار  -* روابط

،  دوستان)  حضوري ، تلفنيگذاشتن به منظور گرفتن پول براي داليل شخصي يا اعانه گروره، قطع ارتباط با خانواده و 

اي ( افت ارتباط فيزيكي)بوسيدن ، بغل كردن( ، حضور نيافتن در مراسم خانوادگي)تولد، اعياد ،عزاداري،نامزدي، مكاتبه

 شود.عروسي، سالگردها، بيماري ، فوت( عمده  وقت درگروه يا سازمان جديد صرف مي

عتقادات مذهبي، تغيير در تحصيالت فعلي) تغيير  از تمام وقت به تغيير در اعتقادات سياسي، تغيير در ا –*  فلسفه 

 نيمه وقت، تغيير رشته، ترك تحصيل(

 ترك ناگهاني شغل ، پول دادن، صرف مبلغ زيادي پول، تغيير راديكال در  اهداف زندگي. –*  شغل 

ينيك هاي پزشك، رفتن به كلتوصيهناديده گرفتن عالئم بيماري، مراجعه نكردن به دكتر، ناديده گرفتن  –* درماندگي 

 هاي آزاد.

نقل مكان به جاي جديد) خانه جمعي، كمون( در موقعيت جديد جايگير شدن، زندگي با  -*  تغيير در شرايط زندگي

 ها.غريبه

 آنچه بايد انجام شود

 *هر آنچه را در خصوص شركت عزيزتان در اين گروه دوست نداريد، بنويسيد.

 كند؟اصولي چه چيزي شما را ناراحت مي* به طور عام و 

 * چه رفتار خاصي بيشتر ناراحت كننده است؟

 اند؟هاي خود تهيه كنيد. آيا اين رفتارها در طول زمان شدت يافته* ليست گاه شماري از نگراني

 اند؟تر از همه كدام* ليست خود را اولويت بندي كنيد. سه نگراني مهم

 نطبق با خصوصيات فردي او تهيه كنيد. * ليستي از رفتارهاي غير م

 * ارزيابي كنيد كه آيا ابراز نگراني هايتان موثر است يا تأثيري ندارد. 
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 فصل پنجم

 ایجاد تیم نجات

ابند. يكنند، امكانات خود را نامحدود ميوقتي دوستان و خانواده فرد گرفتار در فرقه؛ عاشقانه و باانگيزه با هم كار مي

خواهيد براي كمك به يك عضو فرقه كمك كنيد، مورد تهديد قرار گيرد؛ خصوصا است، وقتي به تنهايي ميالبته طبيعي 

زماني كه فرد مربوطه بزرگسال است و اصرار دارد كه از شرايط خود راضي است. ممكن است به نظر رسد كه فرقه به 

 اي، اما غير از مواردي كه عزيز شما اهميت ويژهبرد. اين البته درست استلحاظ پول و نيرو در برتري كامل به سر مي

دهند . هر عضو معموال مورد توجه بسيار كمي براي رهبر فرقه داشته باشد، آنها به اندازه شما به فرد مربوطه اهميت نمي

ر اندازه كه تري براي تمركز  برآنها دارند. اگر شما هگيرد كه اساسا موضوعات بسيار مهماز جانب رهبران باال قرار مي

توانيد ،دوستان و بستگان فرد مربوطه را وارد كنيد تا يك تيم موثر به وجود بياوريد، در طول زمان برتري الزم را به مي

 دست خواهيد آورد.

اي حمايتي است كه نه تنها براي عضو فرقه، بلكه همچنين براي هر كسي يك تيم رويكرد تعاملي استراتژيك ، شبكه

ديده، كارآيي دارد. اين تيم براي صحبت با عضو فرقه و كمك به او، با حداقل  دخالت و تعامل طه آسيبكه در اين راب

هاي كنترل ذهن بازپروري شود. در هر مورد يك كند تا در برابر آسيبجزئي، وارد شده، نهايتا به عزيز شما كمك مي

تواند كمك موثري در روند بهبود بكند. اين قضيه مي ها پيش روست و هر فرد درگير درمجموعه منحصر به فرد از چالش

توانند به نفع خانواده عمل كنند. زماني كه آنها با با انعطاف پذيري   وقدرت تخيل، اتفاقات تصادفي  يا طراحي شده مي

واند زندگي تيابند تا به سيستم خانواده در طريقي كه ميكنند، اعضاي تيم فرصت ميهم كار واز يكديگر پشتيباني مي

 هر فرد را ارتقا بدهد، كمك كنند. 

 امور خانوادگي

هاي منحصر به فرد و موثر عمل تواند به راهشود و ميوقتي وارد عواطف مي SIAكنم كه سيستم من اغلب تعجب مي

طقه در من« عصر جديد» دهد، چند سال قبل، بعد از يك جلسه تدريس در يك مركز برنامهكند، چقدر سريع جواب مي

شهر بوستون، يك زن بيست و چند ساله به من مراجعه كرد و پرسيد كه در خصوص گروه به خصوصي كه يك رهبر 

من گفتم، نگراني عميقي درباره اين گروه دارم و به او در مورد وب سايتي كه در  7اي زن دارد، چه نظري دارم. فرقه

ن تشكيل شده، اطالعاتي دادم. او به من گفت چگونه  ده سال ارتباط با اين گروه از سوي يك عضو  سابق هفده ساله آ

قبل وقتي يك نوجوان بود، همراه مادرش با اين گروه آشنا شد. او حتي حدود دو سالي هم در هندوستان زندگي كرده 

و ابود كه در خالل ديدار دومش، مشكالت توهمي و تخيلي بسياري داشت كه به تصميم او براي ترك گروه منجر شد. 

هنوز دچار مشكل بود و نسبت به مادرش كه  يك رهبر آمريكايي قابل احترام  در داخل  گروه بود، احساس تناقض 

كرد. اين زن جوان شماره تلفن مرا گرفت و بعدا به من تلفن زد و درخواست جلسه مشاوره كرد. ما كارمان را شروع مي

 . كرديم و او بعدا از من خواست تا با مادرش كار كنم

                                                 
 خصات هويتي  براي حفظ حريم خصوصي افراد تغيير يافته است. در اين داستان مش 1

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

كرد كه به اندازه كافي نزد مادرش اعتبار دارد از آنجا كه او و مادرش هميشه خيلي به يكديگر نزديك بودند، احساس مي

كه از وي مستقيما بخواهد تا سه روز كامل را با او بگذراند، ولي زماني كه ما خود را براي دخالت  در موضوع آماده 

آيا بايد با برادرش هم  تماس بگرد يا خير. من توصيه كردم كه با برادرش هم كرديم، با ترديد از من سوال كرد كه مي

تماس بگيرد، خصوصا كه به من گفت در گذشته برادرش نسبت به وارد شدن آنان به اين گروه خيلي مخالف بوده است. 

مادر شما هنوز داخل گروه » بين او و برادرش  بعد از آن فاصله افتاد ومشكالتي درروابطشان به وجود آمد. به او گفتم:

كند و ببين، آيا مايل  است در دانيم كه برادر شما  مخالف بوده است. به او بگو در حال حاضر چه كار مياست و ما مي

 خوشبختانه او بسيار مشتاق بود.« اين مداخله شركت كند.

لرزيد و بعد از اداي هر كلمه، مكث بود و مي ريزي مداخله، برادر وي به من تلفن زد. او گيج شدهچند روز بعد از برنامه

خواهد بگويد. او ادامه زد. بعد از سكوت اوليه، از او سوال كردم موضوع چيست و چه ميكرد و بريده بريده حرف ميمي

كرده يك فرقه كنترل ذهن ها با آن كار ميالعاده شوكه شده چرا كه متوجه شده گروهي كه سالداد و به من گفت فوق

بسيار مخفي بوده است. از من خواست چيزي در اين باره خصوصا به خواهر و مادرش نگويم كه من هم قبول كردم. او 

داند. حتي نامزد او چند گفت اين گروه كوچك متشكل از حدوده زن ومرد است و هيچ فرد بيروني درباره آن چيزي نمي

گروه است.زماني كه نامزد اين مرد درباره جلسات متناوبش از دانست كه وي درگير اين كرد، نميسالي با اوزندگي مي

تواند درباره آنها هايي است كه نميهاي مخصوص، مربوطه به فعاليتشنيد كه اين كالسكرد، جواب ميوي سؤال مي

ز كرد، بخشي اصحبت كند. درگير شدن اودر اين گروه، علت اصلي افول در روابطشان شد، زيرا نامزدش احساس مي

 وجود وي براي او قابل دسترسي نيست.

 Gurdjieffكردند، مريد گوردجف از اوخواستم ،بيشتر درباره گروهي توضيح بدهيد كه رهبرانش ادعا مي

اي ديگري شده بودند كه قبال با كساني صحبت كرده بودم كه درگير يك گروه فرقه 49هستند. Ouspenskyواوسپنكي

بود. برادر مربوطه از من خواست  تا جلساتي با من داشته باشد و تجارب خود را بازگو كند. ظاهرا مبتني بر همان فلسفه 

 ) او بعدا با نامزد خود ازدواج كرد و آنها در حال حاضر دو بچه دارند. (

م، يريزي براي دخالت در خصوص مادر خانم جوان كه در يك فرقه بود شديم،  دريافتبنابراين در حالي كه مشغول برنامه

ادر اش  با مبراي او نيز درگير يك گروه مخرب ديگر است.  البته من برادر را تشويق كردم كه در خصوص درگيري فرقه

و خواهر به عالوه پدرش كه يك مربي قابل احترام بودايي بود، صحبت كند. مادر عاقبت ترك گروه را انتخاب كرد و 

به راه معنوي خود ادامه دادو به ديگران نيز كمك كرد تا از فرقه خارج  خانواده بيش از پيش به يكديگر نزديك شدند. او

،همان فرقه به اصطالح  Aum  Shinrikyoشوند. او حتي به من كمك كرد تا به يك زن درگير در گروه اوم شينريكيو 

 يم.در ژاپن انجام داد، مشاوره بده 4775و  4771هاي بودايي كه حمالت گاز اعصاب سارين را در سال

حدود يك سال بعد، من تماسي تلفني از طرف يك زن داشتم كه نام مرا در يك مقاله در روزنامه بوستون گلوب در 

نامزد او به تازگي نامزدي خود را با وي به هم زده بود، چرا كه  44خصوص فرقه ساينتولوژي و مساله اينترنت خوانده بود. 

كرد ، نامزدش با زن ديگري رابطه دارد يا حتي د. اين زن فكر مياش توضيحي بدهمايل نبود در خصوص جلسات سري

                                                 
اند. من هايي در خصوص يك مدرسه مرموز براي ارتقاي روان افراد نوشتهكوردجف يك شخصيت كامال جنجالي بود . هر دو مرد كتاب 10

 كنند. تفاده نميهاي گوردجف و اوسپنكي ديگري هم وجود دارند كه از فريب و كنترل ذهن اساعتقاددارم مدرسه
 ام. به اين مورد در فصل يكم اشاره كرده 11
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ي اشايد ازدواج كرده باشد، ولي  وقتي اين مقاله را خواند، چيزي به ذهنش خطور كرد. او با من تماس گرفت. ذهنم جرقه

ه وي به اين ترتيب  بود ك ام. من با برادر قبلي تماس گرفتم و موضوع زد  و به ياد آوردم، موضوعي شبيه اين قبال داشته

شناخت. من آن زن را راهنمايي كردم و نهايتا دومرد تلفني با هم صحبت كردند. من نامزد مربوطه را درآن سازمان مي

هايي با هم انجام داديم. او نيز تصميم گرفت، از آن گروه جدا شود و آن ها بعدا با نامزدش ديدار كرديم و مشاورهوآن

 ر هستند. دوهنوز با يكديگ

كنند، چرا كه هاي  نفوذ اجتماعي بسيار سازمان يافته و هماهنگي هستند كه موفق عمل ميها داراي سيستمفرقه

هاي كامال كنترل شده افراد را در چنبره خود  گير دهند تا با فشار و گذاشتن تله و طرحاعضاي خود را سازمان مي

ه آيد، چرا كه گروه را بك فرقه، يكي از نقاط ضعف آن نيز به حساب ميبيندازند، ولي يكسان بودن مناسبات دروني ي

تواند خالق و انعطاف پذير و غير در مقابل مي  SIAكند، اما تيم العاده در رفتار و عملكردش قابل پيش بيني ميحد فوق

 ي خواهيد داشت.هاي بيشتربيني باشد. هر چه افراد بيشتري براي كمك كردن پيدا كنيد، گزينهقابل  پيش

كنيد، ممكن است دريابيد كه برخي افراد نسبت به اين كه شركت زماني كه شروع به برخورد با اعضاي احتمالي تيم مي

ورزند.برخي افراد كامال وجود خود كنند ترديد دارند يا حتي نسبت به اهداف رويكرد تعاملي استراژيك مخالفت  مي

شود كه خانواده و دوستان عضو فرقه اين واقعيت تلخ را دريابند كه مشكلي مانع مي كنند.اين انكارمسأله را انكار مي

تواند مشكالت بيشتري از قبيل اعتياد به الكل يا مواد وجود دارد و كاري بايد انجام شود. مكانيزم رواني اين انكار مي

آوري اطالعات است. در خصوص تجارب ار جمعمخدر يا قمار اجباري را هم به وجود آورد. راه موثر براي غلبه براين انك

ها و دوستان نگران اي و همچنين خانوادههاي داراي مشكالت فرقهها، متخصصات ،ساير خانوادهاعضاي سابق فرقه

 صحبت كنيد.

ني ازم« چه مدركي نياز داريد تا متقاعد شويد كه مشكلي وجود دارد؟» كند، سوال كنيد:از فردي كه مساله را انكار مي

 هاي الزم برداريد.هاي الزم را براي ارائه اطالعات و تجربهتوانيد گامكه معيارها داده شد، آن وقت مي

-هاي مخرب چيزي نميكنيد، در خصوص فرقهبسياري اعضاي احتمالي تيم، زماني كه براي اولين بار به آنها مراجعه مي

و دوستان كامال منكر قضيه نباشند، ولي به اشتباه اعتقاد داشته دانند يا اطالعات مختصري دارند. ممكن است، خانواده 

فايده است. برخي دوستان عزيز شما ممكن باشند كه هر گونه صحبت در اين خصوص يا هر گونه عملي در اين ارتباط بي

برخي نيز  .خواهند دخالت كننداست ، نسبت به هويت فرقه مربوطه بيگانه باشند. بستگان ممكن است بگويند كه نمي

ممكن است به وجود موضوع كنترل ذهن اعتقادي نداشته باشند، ولي با آموزش و تشويق، بسياري از اين افراد به اعضاي 

 موثر تيم تبديل خواهند شد.

 مقابله با باورهاي غلط

قه نيز ت را به عضو فرالزم است بدانيد كه چگونه با اعتقادات نادرست افراد مقابله كنيد، چرا كه نهايتا بايداين موضوعا

 ام. هاي كنترل ذهن مشخص كردهمنتقل كنيد. براي كمك به آماده سازي خود، من ده باور غلط عام را در خصوص فرقه

 :4باور غلط شماره 
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 «.چيزي به نام كنترل ذهن وجود خارجي ندارد»

هاي كنترل ذهن دارند. اعتقاد تكنيككنند، معموال تصوير مخدوي از مقوله افرادي كه وجود كنترل ذهن را انكار مي

 «تواند شخصيت شما را پاك كند و شما را به يك ربات مغزشويي شده تبديل كند.كسي نمي» عمومي براين است كه 

كند ، بلكه در عوض يك خويشتن در عين حال، همان طور كه مشاهده كرديم، كنترل ذهن، خويشتن فرد را پاك نمي

كند . در صحبت با فردي كه در خصوص كنترل ذهن ترديد آورد كه اراده آزاد را سركوب مياي به وجود ميغالب فرقه

هاي دكترين كند كه شما خارج از چهار چوباي عمل مياي به گونهتوانيد توضيح دهيد كه چگونه هويت فرقهدارد، مي

اي بستگي به اين دارد كه با دقت قهفرقه حق فكر كردن،احساس كردن يا رفتار كردن نداريد. به درك كنترل ذهن فر

 اي و هويت خويشتن اوليه از يكديگر تميز داده شود.كامل، هويت فرقه

شما سه مدل قوي داريد براي تشريح آنچه به « كنترل ذهن مخرب چيست؟»با مطالعه فصل دوم اين كتاب تحت عنوان 

در  Dr.Philip  Zimbardoر فيليپ زيمباردو گوييم. همچنين مفيد است،مطالب خواندني دكتمي« كنترل ذهن»آن 

ور طمورد مطالعه قرار گيرد. همان« فلسفه كنترل ذهن»خالل تدريس فلسفه در دانشگاه استنفورد آمريكا تحت عنوان 

شناسان آمريكا بخشي با عنوان نارسايي توهم غير معمول دارد كه از كه قبال ذكر شد، جزوه آموزشي انجمن روان

 رقه و مغزشويي در آن استفاده شده است.هاي فهواژ

 دهد. افراديها به ميزان برابر تحت تأثير قرار نميهمچنين واقعيت دارد كه كنترل ذهن، تمامي افراد را در تمامي زمان

ا هكه در يك فرقه گرفتار هستند، ممكن است سطوح كامال متفاوتي از كنترل ذهن را تجربه كنند. برخي اعضاي فرقه

روحي داشته باشند،ولي اين موارد انواع خيلي است، از ظاهرشان ربات بودنشان نمايان باشد و چشمان خيره و بيممكن 

آيد. در بيشتر افراد، هويت پيشرفته هستند و اغلب اين حاالت در نتيجه محروميت از خواب يا سوءتغذيه به وجود مي

د شوگيرد. نتيجه اين ميرت هاي خويشتن اوليه در هماهنگي قرار ميافتد ، اما با استعدادها و مهااي كامال  جا ميفرقه

تواند كامال عادي ظاهر شود. با طرح برخي سواالت ، افكار و ميزان اراده كه در برابر فرد غير متخصص ، عضو فرقه مي

 42د. گيرد كه به چه ميزان تحت  تأثير كنترل ذهن قرار دارآزاد فرد مربوطه مورد ارزيابي قرار مي

شوند و لذا كنترل ذهن وجود خارجي اي جدا ميهاي فرقهبرخي ممكن است ، اين طور بحث كنند كه افراد واقعا از گروه

ندارد، ولي واقعيت اين است كه آنها ممكن است برفرض مريض شده باشند، از توهم خارج شده باشند يا اصال اخراج 

شوند، به اين معني نيست كه كنترل ذهن وجود ندارد. معني آن اين جدا ميها شده باشند. اين واقعيت كه افراد از فرقه

تواند خويشتن باطني يا روان فرد را كامال پاك كند، اين است كه كنترل ذهن مطلق نيست. از آنجا كه كنترل ذهن نمي

 امكان هميشه وجود دارد كه افراد بتوانند از فرقه فرار كنند و آزاد شوند.

اند، اگر چه اغلب ها داشتهشود، چرا كه افراد نسبتا كمي تجربه آن را دردرون فرقهب درست درك نميكنترل ذهن اغل

ايم. اگر يك عضوتيم نجات در درك كنترل ذهن مشكل دارد،سواالت زير ممكن است ، ما به شكلي به آن ربط داشته

 د، تشخيص دهد.كنبتواند به وي كمك كند تا روندنفوذ  رواني را به شكلي كه عمل مي

                                                 
 مورد بحث قرار خواهند گرفت.  11هاي آينده خصوصا در فصل اين سواالت در فصل 12
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ايد كه دروغ گفته باشد و از اعتماد و عشق شما سوءاستفاده ايد يا عاشق فردي شده*آيا هرگز به كسي اعتماد كرده

 كرده باشد؟

 شويد و آزادي عمل نداريد؟ايد كه درآن احساس كنيد، كنترل مي*  آيا هرگز درروابطي  قرار گرفته

 ايد كه كسي هيپنوتيزم شده باشد؟ايد يا ديده*  آيا هيپنوتيزم شده

ايد انجام دهيد، صرفا به اين علت كه فردي شما را تحت فشار قرار داده است، انجام * آيا هرگز كاري را كه ميل نداشته

 ايد) كمك مالي كنيد، ارتباط دوستي داشته باشيد، سيگار بكشيد، از دارو استفاده كنيد و غيره(؟داده

ياد ايد كه تبليغات زايد و بعدا متوجه شدهخواستيد بخريد، تهيه كردهايد يا نميكه نياز داشته* آيا هرگز محصولي را 

 ايد، شما را وادار به اين كار كرده است؟براي آن كاال كه در معرض آن قرار گرفته

بياورد و آنها را به مقوله  ها را به خاطرتوانيد  فرد را كمك كنيد تا برخي از اين تجربهبا طرح برخي از اين سؤاالت، مي

تواند به درجات مختلفي صورت پذيرد ، شايد مشاهده فرقه كنترل ذهن ربط بدهد. از آنجا كه روند نفوذ در ذهن فرد مي

 تر باشد.كنند، سادهها براي گرفتن باالترين نتيجه اعمال ميشرايط حادي كه فرقه

 :2باور غلط شماره 

 « هرچيزي كنترل ذهن است.»

لذا بايد  -شناسي، گفتار درماني، تبليغات، آموزش و در ارتشبه عنوان مثال در روان –ترل ذهن در همه جا هست كن

د. شوگوييم هر چيزي كنترل ذهن است، مبحث اصلي گم ميكنيم و ميپذيرفتني باشد. زماني كه موضوع را عام مي

كه به تداوم نفوذ در ذهن فكر كنيم : در يك طرف، قابل  تر اين استآيد . يك مدل سازندهاي به دست نميهيچ نتيجه

دهد، حقوق بشر و خالقيت قرار دارد ودر طرف ديگر هاي فردي را ارتقا مياحترام، اخالقي، نفوذ رشد دهنده كه ارزش

رل كنتشود . هر چيزي كنترل ذهن نيست، اگر چه ها تماما در رهبر فرقه خالصه ميفريب، وابستگي و بردگي كه ارزش

هاي نفوذ اجتماعي تواند توسط تقريبا هر موسسه يا فردي مورد استفاده قرار گيرد. موسسات و برنامهذهن مخرب مي

ه رسان هستند.در حالي كسيستماتيك بايد مورد به مورد ارزيابي شوند. برخي مثبت ، برخي دلسوز و برخي هم آسيب

اي يك پديده منحصر به فرد بشري وجود  دارند، كنترل ذهني فرقههاي تالش  هاي نفوذ ذهني در تمامي عرصهپروسه

 شود.است كه در منتهي اليه تداوم تخريب رواني يافت مي

 روان درماني

متخصصان سالمت روان كه به اخالق پايبند هستند، از علم خود براي نفوذ ذهني روي بيمارانشان در پروسه رشد و 

كنترل در تمامي مراحل  درمان بايد در دست بيمار ونه درمانگر ، باقي بماند. اين  كنند. عنانتغيير آنان استفاده مي

واقعيت دارد كه افراد بسياري هستند كه بيماري روحي و رواني دارند و نيازمند يك ساختار و اوتوريته و گرفتن كمك 

عمال نظر فردي خود نرسيده گيري هستند. افرادي ممكن است هرگز در رشد  شخصيتي شان به مرحله ابراي تصميم

اند. اگر شخصي به بيماري شديدروحي باشند. به عبارت ديگر آنها هنوز رفتار كودكانه دارند. وبه اصطالح بزرگ نشده
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-دچار شده باشد يا مشكل جدي رواني داشته باشد، نياز به تكيه به جايي و فردي دارد كه بتواند مجددا قدرت تصميم

البته درمانگران ناكارآمد و غير اخالقي هم وجود دارند كه اين وابستگي را براي منافع شخصي  گيري خود را باز يابد.

 آورند.خودشان به وجود مي

 تبليغات

هاي پيشرفته رواني تبليغات داراي تأثيرات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر زندگي ماست. تبليغ گران از روش

كنند. هدف آنان اغلب ايجاد نياز به چيزي است كه قبال ار و رفتار ما استفاده ميمانيپوالسيون با تكيه بر تمايالت ، افك

شده، يا بزرگ جلوه دادن يك نياز ونفوذ بر ذهن مردم در خصوص  نحوه برآوردن آن است. چنين نيازي احساس نمي

سان رتواند آسيبتبليغات ميايم. برخي اشكال هاي سيگار سازي آموختههاي تبليغي  كارخانهطور كه از تاكتيكهمان

و فريبكارانه باشد. البته تبليغات خوب هم وجود دارد كه هدف آن اطالع رساني، راهنمايي و ايجاد انگيزه در مردم  است 

كه در خصوص زندگي خودشان وزندگي همشهريانشان مسوول باشند. كسب هوشياري نسبت به قدرت تبليغات، يا 

ش كردن تلويزيون يا راديو به طور كلي مؤثرترين راه به حداقل رساندن تأثيرات منفي خامو -عوض كردن كانال رسانه

 تبليغات است. 

 آموزش

 ها تحجر واند. اين سيستمهاي آموزشي براي القاي فكر به جاي آموختن طراحي شدهشكي نيست كه برخي سيستم

نشجويان را به تفكر ، خالقيت و احترام به خود هاي ديگر آموزشي هم هستند كه داطلبند، ولي سيستمعبوديت را مي

كنند وتمركز خود را هاي آموزشي كه از احساس ترس و گناه استفاده ميكنند. آن دسته سيستموديگران تشويق مي

ي هاي تفكر انتقادكنند. به دانشجويان بايد مهارتهاي مخرب آماده مينهند، افراد را براي فرقهبر رقابت و تحجر بنا مي

آموزش داده شود و آنان بايد تشويق شوند كه با اطاعت كوركورانه مخالفت كنند. آموزش بايد همچنين دانشجويان را 

 تشويق كند كه از وجود وجوانب مختلفي فكر كنند تا به درك و فهم بيشتري برسند.

 ارتش

مراتب معين وجود دارد. سربازان  اي از يك سازمان داراي ساختار منضبط و هرمي شكل است . يك سلسلهارتش نمونه

پوشند ، نحوه صحبت كردن، راه رفتن، رژه رفتن و كنند واونفيفورم ميداراي شماره هستند، موهاي خود را كوتاه مي

تر از جامعه عادي دارد. در جنگيدن معيني دارند. اين يك شغل با انتخاب شخصي است  كه ضوابط و مقرراتي سخت

هاي كنترل ذهن وساير نيروهاي ويژه ، استفاده از تكنيك SEALا در تفنگداران دريايي، نيروي اردوگاه آموزشي، خصوص

 43براي خلق هويت يك سرباز ويژه الزامي است. 

                                                 
وجوه ام،  ارتش از خيلي از اي است كه من با خانم  مارگارت سينگر و سايرين اختالف نظر دارم . براساس مدلي كه من معرفي كردهاين نكته 13

كند، اين است كه با فريب جذب كند. )برخي كهنه سربازان در اين خصوص با من مخالفند، چرا كه كند. كاري كه ارتش نميكنترل ذهن استفاده مي
ن ويشتگويند موقع ثبت نام در ارتش به آنها دروغ گفته شده است ( ساختار چك و كنترلي كه در ارتش  حاكم است ، به هر حال به نوعي در خمي

 گذارد. ذاتي فرد اثر مي
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شود. رهبران نظامي در يك دموكراسي ولي برخالف يك فرقه مخرب، ارتش از جانب جامعه پذيرفته وارج گذاشته مي

 شود.نيز با كدهاي اخالقي و با يك ساختار چك و كنترل اداره ميبه دولت پاسخگو هستند . ارتش 

كنند. غير از چند استثناي  تأسف بار، ارتش از پيوندند وحقوق و مزايا دريافت ميافراد براي مدت معيني به ارتش مي

رود. ي از آنان ميدانند چه انتظارشوند، ميكند. زماني كه افراد وارد ارتش ميفريب براي جذب نيرو استفاده نمي

 شود.شوند كه با خانواده و دوستان خود رابطه داشته باشند ومرخصي ساالنه داده ميسربازان تشويق مي

گذرانند ، انتخاب آنان وقتي افراد تعليمات سختي را در دانشگاه پزشكي، دانشكده حقوق، ارتش يا حوزه علميه مي 

، به دهدو كشيش شدن است. اين تعليمات حس هويتي آنان را ارتقا ميدكتر شدن، وكيل شدن، سرباز شدن يا روحاني 

آورد. وقتي فردي با فريب به داخل يك فرقه مخرب دهد و منافع بسياري برايشان به ارمغان ميآنان علم و مهارت مي

فرد را آغاز  ريزي مجدد هويت ذاتيشود، رهبر فرقه فورا يك روند در هم دريدن، نفي كردن و برنامهعضوگيري مي

كند و هيچ راه منطقي براي خروج دهد. او به هيچ وجه بهره فردي كسب نميكند. فرد اراده آزاد خود را از دست ميمي

 افتخار آميز در كار نيست. 

 3باور غلط شماره 

 «گويد از وضعيت خودش راضي است!چرا بايد كاري كنم؟او كه مي»

دادند و كردند و بيانيه خداحافظي ميبه نوبت نوارهاي ويدئويي پر مي Heaven  s  Gate« دروازه بهشت»اعضاي فرقه 

گرفتند، وسايل نقليه  )منظور جسمشان بود( خود را رها كرده،دست به بايست تصميم ميكردند كه چرا ميتشريح مي

د و از اين كه به اقدام راديكان دهنخودكشي بزنند. تمامي آنان ادعا داشتند، اين كار را با اراده آزاد خودشان انجام مي

 العاده راضي وخوشنود هستند.زنند، فوقمبادرك ورزيده ومرگ خود را  رقم مي

خيلي خوش خياالنه است كه اعالم رضايت اعضاي يك فرقه را قبول كنيم. در يك فرقه، خوشنودي اغلب به صورت 

« دنبشر بو» و  « فرديت» بهشت به صورت غلبه برشود.رضايت در فرقه دروازه قرباني شدن و رنج كشيدن تعريف مي

 تعريف شده وخودكشي نيز به ارتقا به سطح باالتري ازوجود تعبير شده است.

  آيد. اين هويت مصنوعي نمايانگرهاي پيچيده كنترل ذهن به وجود مياي توسط تكنيكايم كه هويت فرقهولي ما آموخته

 اند، از پشتاند،وادار گرديدهاي شدهيد، كساني كه داراي  هويت فرقهفرديت شخص مربوطه نيست. ممكن است بگوي

يك ماسك لبخند به گذشته نگاه كنند. به خاطر  داشته باشيد، به اعضا آموزش داده شده است كه افكار و عواطف 

ت تعريف مثباند تا درخصوص عضويت خود در فرقه صرفا به شكل شخصي منفي خود را سركوب كنند. آنان تعليم گرفته

-اي اوست كه صحبت  مياست،  معموالاين هويت فرقه« راضي » گويد كه اوو تمجيد كنند. وقتي عضو فرقه مي

 كند.اي همان گونه كه رهنمود داده شده است، رفتار ميكند.خويشتن فرقه

ام، ولي زماني كه شما در ام هرگز به اين خوشبختي نبودهگفتم، در طول زندگيوقتي من در يك فرقه بودم، به همه مي

كند و خدا به عنوان  والد رنج كشيده تعريف هستند، نزديك بودن به خدا شما را خوشنود ميMoonies« هاموني»فرقه

شود. بنابراين، به ميزاني كه شما قلب رنج كشيده خدا رادرك وفداكاري كنيد، خوشنودتر خواهيد بود. با اين منطق مي
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ها، ماهمچنين آموخته شود. به عنوان اعضاي فرقه مونيخوشنودي برابر با رنج كشيدن مي  Orwellianاز نوع اوروليان 

بوديم، تمامي افكار و احساسات منفي خود را سركوب كنيم، و به اين صورت به خوشبختي  دست يابيم. ما اجازه 

-توبيخ و براي بازپروري فرستاده مي نداشتيم، احساس ديگري داشته باشيم. اگر آن احساسات در ما باقي مانده بود،

شديم. مردم نبايد چنين ادعاهايي را بدون بررسي عميق مساله قبول كنند.زمان تست واقعيات است. اگر افراد تيم 

گويد، او كامال خوشبخت و راضي است، دچار ترديد شوند، بايد آنان تشويق كنيد تا نجات به اين دليل كه عضو فرقه مي

 ها را با طرح سواالت زير از عضو فرقه، مورد ارزيابي قرار دهند.اين گونه ادعا

 كني؟ گويي خوشنود و راضي هستي، چگونه آن را تعريف مي*معني خوشبختي چيست و وقتي مي

 توانستي حداقل پيش خودت به آن اعتراف كني؟*اگر ناراضي بودي، آيا مي

 گفتي؟* اگر ناراضي بودي، آيا به ما مي

 ي الزم است در خصوص خودت بيفتد تا به حد كافي ناراضي باشي كه از گروهي كه درآن هستي، جدا شوي؟* چه اتفاق

 1باور غلط شماره 

 «او بزرگ شده است. ما حق نداريم در زندگي خصوصي اودخالت كنيم.»

ون در حقيقت، قان كامال عادي است كه مردم در برابر دخالت در زندگي بستگان يادوستان بزرگسال خود مقاومت كنند.

رسد )معموال هيجده سال  است. اما در برخي كشورها بيست ويك سال كند، زماني كه فرد به سن قانوني ميمشخص مي

در نظر گرفته شده است (، وي خودمسئول اعمال خودش است. به هر حال كنترل ذهن، ظرفيت يك فردرا براي تصميم 

دانند كه اين ميان چيزي ورود به يك فرقه، اعضاي خانواده و دوستان ميكند. خصوصا در آغاز گيري درست تخريب مي

ي ام. سعي نكنيد زندگبه من نگوييد چه كار كنم. من بزرگ شده» گويد:غير عادي است. آنان اغلب وقتي عضو فرقه مي

اسيو القاي پذيرش پ ها وكشند. مردم توجه ندارند كه اين يك تاكتيك خنثي كردن مخالفتعقب مي« مرا كنترل كنيد.

 ند.كنشان را قطع ميكنند كه اگر با آنان مثل يك فرد بالغ رفتار نشود، رابطهها اغلب تهديد مياست. اعضاي فرقه

ند. كاين واقعيت كه يك فرد در سن قانوني است، به اين معني نيست كه او حتما مثل يك فرد بالغ و مسوول عمل مي

 تواند به دوران كودكي برده شود. تيزم ميبراي مثال، يك فرد تحت هيپنو

كند. اين واقعيت آن فرد است . به طور عام رهبران فرد مربوطه در آن حالت مانند يك كودك فكر، احساس و عمل مي

اي ،ايجاد سادگي  درآيند. در حقيقت، وجه ضروري هويت فرقه« هاي خدابچه»خواهند تا به صورت ها از اعضا ميفرقه

نگري بچگي در فرد است. ايدهآليسم كودكانه و نگرش به اين صورت نسبت به والدين دقيقا همان چيزي است و ساده

ي امكانات اگيري از تمايالت يك كودك معصوم، كنترل ذهن فرقهكه رهبر فرقه براي كسب كنترل مطلق نياز دارد. با بهره

 كند.عادي عقالني يك بزرگسال را محدود مي

ا عضو خانواده كه نگران است،حق خود را براي دخالت در موضوع زير سوال ببرد، به او يادآوري كنيد، اگر يك دوست ي

كند كه نگران باشد و وارد عمل شود. اگر عزيزي تحت نفوذ ذهني يك فرقه عشق به فرد مربوطه اين حق را جايز مي
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وظيفه دارند اقدام كنند و روند كنترل ذهن  كنترل ذهن مخرب است، بستگان و دوستان وي حق دارند و فراتر از آن،

را بشكنند، به طوري كه فرد مربوطه بتواند مستقل فكر كند و تصميم بگيرد. وقتي عضو فرقه ، امكان اطالع يافتن از 

اي مخرب را بشناسد و با اعضاي  سابق و هاي آن را به دست آورد، اگر وجوه فرقهاي به نام كنترل ذهن و تكنيكمقوله

 نتقدان فرقه ديدار و گفت و گو كند ، در موقعيتي قرار خواهد گرفت كه انتخاب آگاهانه داشته باشد.م

 5باور غلط شماره

 «او حق دارد،به هر چه بخواهد، اعتقاد داشته باشد.»

همان عيسي مسيح است، اين حق اوست. اگر  David  Koreshاگر فردي بخواهد اعتقاد داشته باشد كه ديويد كورش 

والدين  Hak  Ja  Hanوهاك جاهان  Myung  Sun Moonمردم بخواهند اعتقاد داشته باشند كه سون ميونگ مون

توانند،به هر چيزي كه مايلند اعتقاد داشته باشند، آل آنان هستند،مختارند . در يك جامعه آزاد ،مردم ميواقعي و ايده

كند به چيزي معتقد باشند كه مانع هاي نفوذ فريبكارانه، كه آنان را وادار ميال، بايد در برابر پروسهولي در عين ح

 شود، حمايت و حفاظت حقوقي و قانوني شوند.ارزيابي مستقل آنان از اعتقاداتشان مي

-راده آزاد خود تصميم ميكند كه گويا اعضا به ااي اين طور جلوه ميطور كه مشاهده كرديم ، كنترل ذهن فرقههمان

گيرند . وقتي افراد در يك محيط كنترل شده تحت گيرند، ولي اين واقعيت ندارد و آنان تحت نفوذ ذهني تصميم مي

وله مانيپ -هاي تغيير رفتاريمانند استقرار  و اسكان گروهي يا اعمال تكنيك -گيرندنفوذ رواني و اجتماعي قرار مي

شناسان هايي كامال مغاير  با سيستم اعتقادي خود را بپذيرند.  روانشود كه ارزشلقا ميشوند و به آنان اذهني مي

دهد، چگونه افراد تحت  اند كه به صورت نمودار نشان ميهايي را جمع بندي كردهاجتماعي در مطالعات خود ، تجربه

ه اي  خيلي پيچيدهاي كنترل ذهن فرقهشوند. از آنجا كه تكنيكشرايط خاص محيطي  به غايت نرم و انعطاف پذير مي

اي حتي موثرتر و تر و تهاتجمي تر از متدهايي است كه در اين مطالعه  مورد استفاده قرار گرفتند، القاي ذهني فرقه

 كند.سركوبگرانه تر روي اراده آزاد يك فرد عمل مي

خصوصا  اگر اين اعتقادات مغاير با سيستم اعتقادي  اگر فردي اصرار دارد، اعتقاداتش را با اراده آزاد انتخاب  كرده است،

گذشته اوست، قاعدتا بايد آمادگي داشته باشد تا به صورت اساسي مورد سوال قرار گيرد و نشان دهد، چقدر با آگاهي 

كامل در خصوص پذيرش اعتقادات جديد تصميم گرفته است . براي كسي كه دريك سيستم اعتقادي، مذهبي، سياسي 

گردد، الزاما اعتقاداتش را به چالش بكشد و رسد كه بالغ شدن وي موجب ميبه دنيا آمده، هميشه زماني مي يا غيره

 ود.شويم، انجام شتست كند.اين بيش از يك پروسه يكباره است و اين كار بايد توسط همه  ما وقتي بالغ و مسوول مي

  1باور غلط شماره 

 «قه شود.او باهوش تر از آن است كه عضو يك فر»

ام را بخشيدم و به بود وقتي دانشگاه را ترك كردم، شغلم را رها كردم، حساب بانكي 4791اين واكنش مادر من در سال 

كرداين موضوع را توجيه كند كه چگونه مون در محله كوئين نيويورك نقل  مكان كردم. او سعي ميمركز گروهي فرقه
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-تواند اينقدر نادان باشد كه به درون يك فرقه برده شود و چنين اعتقادات احمقانهپسر او ، دانشجوي ممتاز دانشگاه مي

 كرد كه من خيلي زود و به تنهايي به اين واقعيت پي خواهم برد. كاش حق با اوبود.اي را قبول كند. فكر مي

توانند مي -ب و با تحصيالت باالهاي خوكنند كه افرادي روشنفكر و بااستعداد، اغلب از خانوادهبسياري از مردم باورنمي

د. كنند كه باارزش باشنها افرادي را جذب ميكنند، اين است كه فرقهاي بيفتند. آنچه آنان درك نميدر دام كنترل فرقه

اد با سوخواهند  زحمت افراد بيها نميروند كه باهوش ، فداكار و با انگيزه باشند. اغلب  فرقهآنان به دنبال كساني مي

خواهند كه سخت كار كنند و كم بخوابند و چيزي شكالت حاد رواني يا فيزيكي  بردوششان   بيفتد.آنان اعضايي را ميم

اي باهوش و تحصيالت كرده بودند. آنان قدرت تخيل  ها كه من مالقات كردم، به طور ويژهنخواهند. اغلب  سابق فرقه

توجه خود را تماما به موضوعي معطوف كنند و واردتمركز حواس  فعال و ذهن خالقي دارند. اين ظرفيت را دارند كه

خواهند بيشترين خدمت را آليست و داراي وجدان بيدار اجتماعي هستند. آنان ميعميق بشوند. اغلب اين افراد ايده

 بكنند و تأثير مثبتي بر روند كل جهان داشته باشند.

ممكن، افرادي باهوش و پرتالش را جذب كنند. الزم است، تمامي كنند تا حد اي كوشش ميهاي كنترل ذهن فرقهگروه

تري داشته ها براي جذب، همين افراد هستند . هر چه فرد ذهن خالقاعضاي تيم نجات درك كنند كه اتفاقا هدف فرقه

قات  فكر برخي اوتواند  براي كنترل او مورد استفاده قرار گيرد. در حقيقت ، افراد روشنباشد، به همين ميزان ذهنيت مي

تر از رهبر گروه در خصوص گروه و دكترين آن هستند. عضو روشنفكر معموال به دنبال روياهاي داراي تخيالتي رويايي

 رود.ساخته و پرداخته خودش در سيستم اعتقادي گروه مي

 9باور غلط شماره 

ه نياز دارد. هميشه يك نفر بگويد چه گشته است. كسي است كاوقطعا خودش ضعيف بوده يا به دنبال راهي ساده مي»

 «كار كند.

توان تعميم داد. مردم اغلب سعي تواند درست باشد، اما آن را در خصوص اعضاي فرقه نمياين نظر به طور كلي مي

خود كسي را كه تجربه يك تراژدي را داشته است، مقصر جلوه دهند. گناه را به گردن « سرزنش قرباني»كنند با مي

شود، مردم تصوير غلطي نسبت به كنترل بر زندگي خويش پيدا كنند و از قرباني فاصله انداختن موجب ميقرباني 

شوند، كامال نادرست است. اغلب بگيرند. به هر حال ، واضح است،اين ايده كه مردم با آگاهي عضو يك فرقه مخرب مي

 شوند. برخيشود را بشناسند، جذب ميان اعمال ميپذيري ، بدون اين كه نيروهايي كه برآنافراد در يك لحظه  آسيب

كند. براي مثال، با بازي كردن  با اعتماد به نفس باالي اوقات، فرقه قدرت رواني و روحي فرد را هنگام جذب مانيپوله مي

فراد ا ها توانستند در يك جلسه سه روزه مرا جذب و بعد حفظ و كنترل كنند. شكي نيست كه بسياري ازمن، فرقه موني

اند، ولي هر كسي مشكالتي دارد. متمركز كردن ها داراي مشكالت عاطفي و ساير مسائل حل ناشدني بودهدر داخل فرقه

سرزنش بر اعضاي فرقه خطاست. اگر يك دوست يا يك عضو خانواده بخواهد، تقصير را به گردن عضو فرقه بيندازد، از 

 د:او بخواهيد، موارد زير را مد نظر داشته باش

تبعيد كردند و نوشيدني حاوي سيانور با نام كوليد  Jim Jones*چرا بيش از نهصد مرد، زن و كودك از دستور جيم جونز

Kool-Aidرا نوشيدند؟ 
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اجازه دادند، با هر زني درگروه) شامل افراد صغير( رابطه جنسي داشته David  Korosh*چرا اعضا به ديويد كورش

ر از داشتن رابطه جنسي حتي  با همسران  خود، به طور كامل منع شده بودند؟ چرا اغلب باشد، در حالي كه مردان ديگ

 اعضا درآتش سوختند و مردند، ولي تسليم مقامات قضايي و انتظامي نشدند؟

 خود را عقيم كردند؟  Marshall  Applewhite*چرا هفت مرد از پيروان مارشال اپلوايت

آور خوردند و اجازه دادند، كيسه پالستيكي  كا) نوشيدني الكي( همراه با قرص خواب*چرا اعضاي فرقه دروازه بهشت ، ود

 روي سرشان كشيده شود تا خفه شوند؟

 خواهد ، ترجيح بدهند، بميرند ولي اجازه انتقال خون ندهند.* چرا فرقه شاهدان ياهوا از اعضاي خود مي

ي ها افراد ضعيفتوانم اعالم كنم كه اغلب اعضاي فرقهقطعا مي ها،طي بيست سال و اندي كار با مقوالت مربوط به فرقه

ان خواهم به هر اندازه امكنيستند كه صرفا دنبال يك نفر باشند كه به آنها بگويد چه كار كنند. من قويا از همه شما مي

 گيري كنيد.ها مالقات و خودتان نتيجهدارد، با اعضاي سابق فرقه

 1باور غلط شماره 

 «ت، او همان جايي كه هست، باشد.بهتر اس»

كنند، يك فرد برايش بهتر است كه داخل هاي رواني، فكر ميها، دوستان و حتي متخصصان مراقبتبرخي اوقات خانواده

كرد، بازگردد. اين موضوع ممكن است وسوسه انگيز فرقه باقي بماند تا اين كه به جايي كه قبل از عضويتش زندگي مي

قع گردد، خصوصا وقتي فرد با ورودش به فرقه ترك اعتياد كرده يا از مصرف الكل دست كشيده است باشد و مقبول وا

ا سوء هگيرد؛ اگر چه برخي فرقهيا زماني كه فرد مربوطه ديگر به صورت فيزيكي يا جنسي مورد سواستفاده قرار نمي

 دهند.استفاده فيزيكي و جنسي هم انجام مي

آميز گذشته ارائه دهد، ولي درگير شدن در يك فرقه هرگز وقت نسبت به شرايط فاجعهيك فرقه ممكن است، رفاه م

ند. ككند. فرقه كمك مشروع به يك فرد را با عملكرد كنترل ذهن غير اخالقي جايگزين ميمشكالت كسي را حل نمي

اند توهاي كنترل ذهن ميكنترل ذهن مخرب به خودي خود يك سوءاستفاده رواني است . در دستان رهبر فرقه، تكنيك

اي غالب، كنترل ذهن نابود كننده روح و روان فرد باشد.با القاي يك حالت انزوا  از جهان خارج و توليد يك هويت فرقه

كند. مشكالت گذشته عضو فرقه با خانواده و دوستانش اي اساسا هويت ذاتي قبل از ورود به فرقه را سركوب ميفرقه

هاي گذشته حل شود.وقتي افراد از گيرد تا اين كه بر فرض آسيبو با آنها مورد استفاده قرار مي،براي قطع ارتباطات ا

شوند، تمامي اين موضوعات قبل از فرقه، عالوه بر مشكالتي كه عضويت دريك فرقه مخرب به وجود آورده، فرقه جدا مي

 شوند.بارز مي

ا دنبال توانند آنها را بار بوده، درمانگران پايبند به اصول اخالقي مياگر زندگي قبل از فرقه يك فرد غير سالم و فاجعه ب 

 كردن روند زير به راه درست در جهت بهبود آالمشان هدايت كنند:

 *رشد و تغيير مثبت
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 * ايجاد اعتماد به نفس

 * آموختن نحوه اعتماد به خود وديگران

 * ايجاد استراتژي هاي بهتر براي انطباق با مقوالت زندگي

يزان تواند به مهاي كنترل ذهن، زماني كه توسط يك متخصص بهداشت روان متعهد مورد استفاده قرار گيرد، ميتكنيك

هاي اخالقي وجود دارند زيادي مؤثر باشد، به شرطي كه اختيار بيمار هميشه محترم شمرده شود. به عنوان مثال، برنامه

با استفاده از الكل فائق بيايد. محيط ساخته و پرداخته شده به اين شكل توانند به فرد كمك كنند تا بر اعتياد كه مي

 كنند:هاي مخرب است، زيرا بيماران را به موارد زير تشويق ميتر و ايمن تر از محيط فرقهسالم

 *خودتان مستقل فكر كنيد.

 * با احساسات ونيازهاي خودتان ارتباط برقرار كنيد.

 باشيد.) بدون القا شدن از جايي( * بخشي از يك جامعه معني دار

شماري را شكي نيست كه افراد مستحق، شانس مجددي براي كنترل زندگي خودشان هستند. من اعضاي سابق بي

 اند.شناسم كه معلم، وكيل، دكتر، متخصص كامپيوتر يا والدين بودهمي

 7باور غلط شماره 

 « اش را كسب كرد، خودش بيرون خواهد آمد.وقتي آمادگي»

گيرد كه عضو فرقه داراي منابع اطالعاتي و انتخاب آزاد براي ترك فرقه است. اين طور نيست. اگر اين رويكرد فرض مي

طور كه خواهيم ديد، يك ها قبل اين كار را كرده بود. همانمدت -گويماز تجربه خودم مي -اوحق انتخاب آزاد داشت

كردن فوبيا از ذهن عضو فرقه است كه او را اسير خود نموده است. هر  گام حياتي در رويكرد تعاملي استراتژيك، پاك

چه در توان داريد، انجام دهيد تا به پروسه رسيدن به حقيقت سرعت ببخشيد، زيرا هر چه فرد در فرقه بيشتر بماند، 

ر نواده، دوستان و غيتري با خاشود، بيشتر است. هر چه عضو فرقه روابط سالمتخريبي كه بر زندگي اصلي او انجام مي

 شود.عضوها داشته باشد، شانس خروج زودتر وي بيشتر مي

هاي روابطشان صورت گرفته، ابراز ناراحتي اعضاي سابق اغلب نسبت به تخريبي كه روي اعصاب وروان آنان و بر ارزش

از همه، در قبال افرادي  خورند . بدترهاي شغلي افسوس ميكنند. آنها نسبت به ترك تحصيل و از دست دادن فرصتمي

اه اند، احساس گناند، و رفتارهاي غير اخالقي كه به عنوان عضو فرقه داشتهاند، پولي كه جمع كردهكه عضوگيري كرده

انشان هشوند نيز بيشتر است . فرقهكنند . هر چه زمان عضويت آنان بيشتر باشد، عمق تأسف آنان زماني كه خارج ميمي

تواند عواقب تراژيك به بار شود و غيره  ميويكرد پاسيو، دست روي دست گذاشتن، ببينيم چه مياند كه يك رداده

 آورد. تعداد قليلي شك برده بودند كه فرقه بشقاب پرنده مانند فرقه دروازه بهشت با خودكشي جمعي ختم شود.
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ن قرار دارد. من براي اولين بار با باب و كنند ، عزيز آنان تحت كنترل ذههايي هستند كه درك ميبه هر حال،  خانواده

در  Cult  Information  Servicesاي در يك جلسه خدمات اطالعات فرقه Bob  and  Alice  Maederآليس مدر

اش را با آنها قطع كرده بود، آنان مالقات كردم. با آن كه گيل رابطه Gailنيوجرسي، يك سال بعد از مرگ دخترشان گيل

و غالبا هوشمندانه  براي يافتن و ارتباط برقرار كردن با او انجام داده بودند. خانواده آليس مدر افرادي  اقدامات مكرر

خوب و والديني  دوست داشتني هستند. اگر چه آنان دختر خود را در فرقه دروازه بهشت از دست دادند، اما هنوز به  

كنند با اين اميد كه به ها شركت ميشوند و در مصاحبهميآيند، در تلويزيون ظاهر اي ميجلسات آگاهي بخشي فرقه

يز آيد، براي نجات عزهر كاري از دستتان برمي» خواهندبه  شما بگويند:رنج وحرمان ساير والدين پايان بخشند. آنان مي

 «خودتان انجام دهيد. هرگز عقب ننشينيد و منفعالنه منتظر نمائيد كه خودش خارج شود.

 49ه باور غلط شمار

 «ايم.ما اميدمان را از دست داده»

از دست دادن اميد يك مكانيزم انطباقي خالي از فايده است. حتي اگر خانواده ودوستان ديگر اعتقادي نداشته باشند 

كه فرد مربوطه گروه را ترك خواهد كرد، ولي حداقل ديگر نبايد غمگين و سرخورده باشند. برخي افراد حقيقتا به من 

 اگر فرد مربوطه هنوز نفس» گويم:اند. من به آنها ميكه آنان براي عزيز خود، گويي كه مرده باشد، عزاداري كرده اندگفته

 « كشد، پس هنوز زنده است.مي

 شدهكنند، هر كاري كه ميتوانند داراي ماهيت تسكين دادن باشند. افراد زماني كه فكر ميباورهاي منفي اغلب مي

اي نداشته است، اقدام به نجات او كرده، ولي شكست اند با فرد مربوطه صحبت كنند، ولي فايدهي كردهسع -اندانجام داده

شوند. نااميدي زماني اتفاق سرخورده مي -اند، عضو فرقه درون فرقه ازدواج كرده و صاحب فرزند شده استخورده

كند، هيچ كاري باقي نمانده كه انجام نواده فكر ميدهد. خاافتد كه خانواده گذشته منفي را به حال و آينده ربط ميمي

 بينند.نشده باشد، آنان خود را كامال خلع سالح مي

خانواده و دوستان بايد راهي پيدا كنند كه باور جديدي به دست آورند: اين كه عزيز آنها عاقبت فرقه را ترك خواهد 

كند. يك سيستم حمايتي درست در روند نجات  حفظ مي كرد، اميدواري، پايداري وانگيزه شما در خالل افت و خيزها

اند به عزيز خود بعد از يك دوره طوالني عضويت در فرقه كمك كنند، دعوت كنيد و ديگراني را كه با موفقيت توانسته

 كنيد. 

  Rayري فرانز اند.ها سال عضويت ترك كردههاي مختلف را بعد از دهام  كه فرقهشماري برخورد داشتهمن با افراد بي

Franz   ،بعداز شصت سال به همكاري خود با فرقه شاهدان ياهوا خاتمه داد. قبل از اين كه اميد خود را از دست بدهيد

ها با سوابق طوالني را بيابيد وبا آنها صحبت كنيد. به رغم مشكالت بسياري كه خواهم، اعضاي سابق فرقهاز شما مي

اند، راضي و خوشنود هستند.  تا زماني كه عضو فرقه ز اين كه براي هميشه آزاد شدهآنان وقتي خارج شدند داشتند، ا

 زنده است، دليلي براي اميدوار بودن وجود دارد. 

 براي معين كردن اولين قدم منطقي، حقايق را مرور كنيد:
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 ايد؟*چه مدت قبل، با عزيزتان صحبت كرده

 * شرايط دران زمان چگونه بود؟

 اط هدفمند را اجرا كرديد؟* آيا يك ارتب

 * آيا اطالعاتي درخصوص كنترل ذهن مخرب داشتيد؟

 ايد؟* آيا از امكانات اعضاي سابق استفاده كرده

بخشي از راه حل باشيد. هر  SIAتوانيد با شركت دركار كند، ميحتي اگر ندانيد، عزيزتان درحال حاضر كجا زندگي مي

-اهتوانيد براي تعامل مثبت در زندگي اعضاي ساير فرقهتاني بوده است. ميفردي در يك فرقه داراي بستگان و دوس

حتي اگربا عزيز خودتان رابطه  –ها هستند افرادي كه درهمان گروه عزيز شما هستند، به عالوه افرادي كه در ساير گروه

تان را يافتيد ،به شما كمك كنيد، ممكن است بعدا كه شما عزيزنداريد، وقت صرف كنيد. فردي كه امروزبه اوكمك مي

 كند.

 چه كسي بايدجزو تيم نجات باشد

خواهد كمك كند و چه كسي مايل نيست.شا اولين قدم براي تشكيل تيم، معين كردن اين موضوع است كه چه كسي مي

.از اين دكنيد ممكن است ،عضو تيم نجات شوند، شروع كنيتوانيد با تهيه ليستي كامل از تمامي افرادي كه فكر ميمي

موزش كنيم و آنان را تحت آليست، ابتدا با كساني كه بيشتر احتمال شركت دارند، براي ايجاد اعضاي موثر تيم دعوت مي

 دهيم.قرار مي

 تهيه ليست

شود. خانواده ممكن است سببي،مطلقه يا تركيبي محور تيم نجات معموال از خانواده بالفصل ودوستان نزديك تشكيل مي

هاي از هم پاشيده بعضا نگرانند كه با برقراري فرقه با خانواده نسبي خود در ارتباط نباشد.افراد خانوادهباشد،وعضو 

ها تجربه به من نشان داده است كه خانواده هاي كهنه مجددا سرباز كنند ،ولي سالارتباط با عضو فرقه ممكن است، زخم

ام كه ههايي را ديدبا تمركز برنيازهاي عضو فرقه بيابد. من خانوادهتواند راهي براي غلبه بر اختالفات گذشته معموال مي

اند، ولي گرد هم اند، مادران وپدراني كه ده سال آزگار هرگز مودبانه با هم صحبت نكردهاز هم جدا شده يا طالق گرفته

 ترك كار كردند.آمدندودريك اتاق نشستند،به همديگر كمك كردند، به حرف يكديگرگوش دادندودر جهت هدفي مش

به هر صورت، شما بايد به هر ميزان امكان دارد، از بيشترين تعداداعضاي خانواده و منابع آنان استفاده كنيد. بعد موارد 

 زير را هم به ليست خود اضافه كنيد:

 *دوستان و ساير بستگان قابل توجه

 آنها ارتباط داشته است.* افراد مهمي كه عزيز شما در طول زندگي قبل از ورود به فرقه با 
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 هايي كه خودشان هم عزيز در فرقه دارند.* ساير خانواده

 ها* اعضاي سابق گروه عزيز شما يا ساير فرقه

 توان به او اعتماد كرد.* هر كسي كه در خصوص كمك به يك عضو فرقه مشتاق است و مي

سوابق اجتماعي واقتصادي گوناگون با نظرات مذهبي و  ترين افراد را ازها ناهمگونام كار مبارزه با فرقهمن دريافته

گذاشت و سياسي متفاوت گرد هم آورده است. من يك مكانيك اتومبيل داشتم كه در برخوردش دست روي دست مي

كرد.من يهودي ارتودكس)سنتي(، هاي انتزاعي فكر ميدر كنار اويك پروفسور فلسفه بود كه درچهارچوب   وجوه وايده

انگليك، هنرمند، شكاك)فلسفه ترديد در خصوص همه چيز( ،اومانيست، مسلمان، بودايي، پدر بزرگ و مسيحي او

كساني كه از تمامي نقاط جهان بودند و با  -هاي كوچك، پليس، درمانگر، سياستمدار و اصحاب رسانهمادربزرگو بچه

 را ديدم. –كردند يكديگر همكاري و به يكديگر كمك مي

 اعضاي تيم نجات معيارهاي انتخاب

محور تيم يعني خانواده و دوستان نياز به تصميم گيري درخصوص هر فردي دارند كه ممكن است حضورش در تيم موثر 

هاي شما را تا زماني كه فر مربوطه عضو فرقه باشد. اعضاي احتمالي تيم بايد قابل اعتماد باشند وتعهد بدهند كه كوشش

عهدشوند كه الزم است، به عضو فرقه كمك شود. آنها بايدبخواهند وتوان اين را داشته است، برمال نكنند. آنها بايد مت

باشند كه سطح بااليي از تفاهم و اعتماد با عضو فرقه و ديگر افرادتيم برقرار كنند. اعضاي تيم همچنين بايد داراي 

ل تكليف نكنند . افرادي كه عالقه اصيهاي عاشقانه بوده، در خصوص وضعيت عضو فرقه نگران باشند و صرفا رفع انگيزه

بيش از هر  -خواهد به برادرش  كمك كند تا روي پاي خودش بايستدمثال خواهري كه مي -نسبت به عزيز شما دارند

 -گذارد و تأثير گذارترين  عضو تيم خواهد بود. افرادي كه به دنبال منافع خودشان هستندكس خالصانه قدم مي

خواهد به داليل خودخواهانه طرف مربوطه برگردد يا بستگاني كه نسبت به عضويت وي در مثالدوست دختري كه مي

توانند پروسه نجات را كمتر تأثير گذار خواهند بود و حتي مي -خواهند مسأله زودتر حل شواند وميفرقه شرمنده

راد برخورد كرده، به آنان در خصوص تر كنند. در يك رويكرد  تعاملي استراتژيك ، شما الزم است با اين گونه افمشكل

اي كه در خصوص سالمت روحي و جسمي  عضو فرقه داريد، آموزش بدهيد. تنها كساني كه اهميت موضوع و نگراني

 واقعا مشتاق هستند، منافع عضو فرقه را مقم قرار دهند، بايدوارد تيم شوند. 

فرد در فرقه  ندارند، ولي شما بايد در خالل تشكيل اگر چه هيچ دو عضو يك تيم، ديدگاه يكساني در خصوص عضويت 

د، در كنتر ميتيم نجات، تمامي وجوه مثبت ومنفي هر كس را بسنجيد. برخورد بعضي افراد، شما را به هدفتان نزديك

 هاي شما عمل كنند.حالي كه بعضي ديگر ممكن است در تقابل با كوشش

 

 برخوردبا اعضاي احتمالي تيم نجات

ين عضو خانواده بايد با هر كسي كه كانديداي شركت در تيم است، قبل از دعوت آنان مصاحبه كند . بعضي ترمناسب

ها اين بدان معني است كه يكي از والدين اين كار را انجام دهد، اما اغلب ديده شده كه يكي از خواهران يا برادران، وقت
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پيش ببريد كه با بيان يك شرح كوتاه از نگراني خود در خصوص گيرد. مصاحبه را به صورت گام به گام نتيجه بهتري مي

 شود: عزيزتان شروع مي

هاي خيلي مساله را باز نكنيد وزود همه چيز را لو ندهيد. به حرف« هستم. نظر شما چيست؟ Johnمن نگران حال جان» 

 دهيآيا قول مي» ل رازداري بگيريد:رسد كه فرد خودش هم نگران است، از او قوطرف مربوطه گوش دهيد. اگر به نظر مي

خواهم  چيزي به جان )عضو فرقه( گفته شود يا هر كسي كه هاي ما بين خودمان بماند؟ به طور خاص نميبقيه صحبت

  «كني ممكن است به كسي چيزي بگويد، لطفا اول با من چك كن.اثر كند.اگر فكر ميهاي ما را بيممكن است كوشش

كنيم، جان در يك فرقه ما فكر مي» است كه با اطالعات اضافي بخواهيد طرف را به وجود بياوريد:يك اشتباه عام اين 

گرفتار است. آيا مايلي اين اطالعات را بخواني و آمادگي داري با كسي كه نسبت به اين مسائل كامال مطلع است، صحبت 

اند باعث شود، طرف مربوطه هيجان زده شده،با عضو توتواند برخي افراد را بترساند. همچنين مياين برخورد مي« كني؟

اعتمادي كند و او را بيشتر در عمق تواند درعضو فرقه نسبت به خانواده ايجاد بيفرقه تماس بگيرد. اين موضوع مي

 دهاي خانواده ببرد، فرقه هم خواهگرفتاري فرو ببرد. هر عضو تيم نجات بايد آگاه شود كه اگر عضو فرقه پي به كوشش

 فهميد و انرژي ووقت بيشتري براي القاي ذهن فرد مربوطه خواهد گذاشت.

ه اگر جان بپرسد ك» توانيد  اين سوال فرضي را مطرح كنيد:براي كمك به فكر كردن فرد از پيش وكسب آمادگي ، مي

 »رد مربوطه مرور كنيد:سپس  يك واكنش منطقي را با ف«ايد يا خير، چه جوابي خواهيد داد؟آياشما با ما درارتاط بوده

خواستند بدانند كه آيا خبري از تو دارم يا خير. نسبت به تو بله، من مختصري با آنان پاي تلفن صحبت كردم آنها مي

اين جواب بهتر از انكار حتي يك تماس تلفني است. صادق نبودن كار درستي نيست . نبايد « ابراز عشق و عالقه كردند.

 ا بدتر كند.حرفي بزنيد كه وضعيت ر

رسد،افراد كليدي را حذف نكنيد. به دنبال دوستان عالقه به نظر ميصرفا به خاطر اين كه يك فرد مشغله زياد دارد يا بي

اند. اگر يك دوست در حال حاضر با هاست كه با يكديگر صحبت نكردهقبل از فرقه عزيز خود بگرديد، حتي اگر سال

اند، تيم بايد وي را درخصوص كنترل ذهن مخرب توجيه كند. ته رابطه خوبي داشتهعضو فرقه بيگانه است، ولي در گذش

اي فرد است، نه خويشتن ذاتي وي كه بين او ودوستانش جدايي انداخته است. من به اويادآوري كنيد، اين هويت  فرقه

ضو فرقه ديدار و روزها در اين ام كه يك دوست قديمي مايل بود توجيه شود و سپس با عبا موارد  بسياري روبه رو شده

ارتباط وقت صرف كند كه نشانگر داشتن ذهن روشن وتعهد نسبت به دوستي است. چنين افرادي اگربدانند، چه كار 

 توانند به ميزان بااليي مؤثر بوده،عضوفعال تيم باشند.بايد بكنند، مي

 وضوعات مهم را در ذهن داشته باشيد:دهيد، برخي مزماني كه اعضاي احتمالي تيم را مورد بررسي قرار مي

 *عضو فرقه به چه كسي اعتماد دارد؟

 گذارد؟* عضو فرقه به چه كسي بيشتر احترام مي

 تواند رابطه بهتري با او برقرار كند؟* چه كسي مي

 تر است؟* چه كسي به لحاظ سن و عاليق به او نزديك
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 من احساس» كند. اگر فردي بگويد:با ارائه كمك موافقت نمي كنيد، لزوماهر عضو احتمالي تيم كه با وي برخورد مي

شما بايد به نظر او « خواهم پشت سراو چيزي بگويم يا كاري انجام دهم.من نمي» ، يا«كنم، تعهدات متفاوتي دارممي

يد. كن كنيم. در خصوص اين موضوع فكرمادرك مي» احترام بگذاريد. ممكن است به اين صورت واكنش نشان دهيد كه:

حتي وقتي فرد راحت نيست كه نسبت به « اگر نظرتان را عوض كرديد و خواستيد صحبت كنيد، به من تلقن بزنيد 

رسيد توانيد بپچيزي متعهد شود، ما بقي صحبت بايد صرف كسب اطالعات و ساختن تفاهم و اعتماد شود. براي مثال، مي

: 

 دانيد؟*در خصوص درگيري عزيز ما چه مي

 تواند باشد؟هاي خاص شما چه مينگراني* 

 * سعي كرديد چه چيزهايي به او بگوييد؟

 كنم. خوشحالم كه با او ارتباط داريد.* دوستي شما را ستايش مي

 خواهيم به او كمك كنيم. شما رابط خوبي هستيد.*لطفا با ما در ارتباط باشيد. ما واقعا مي

اي من همه اين چيزه» يا اين كه« واقعا تغيير كرده ومن در اين رابطه خيلي ناراحتم اوه، او » از طرف ديگر، اگر فرد بگويد:

توانيد به مرحله بعدي برويد. زماني كه يك دوست، در اين حالت، مي« ام.وحشتناك را در خصوص اين گروه شنيده

ا هدن اطالعات به وي در خصوص فرقهآوري اطالعات را با داتوانيد  روند جمعخويشاوند يا همكار به كاري متعهد شد، مي

هاي كنترل ذهن شروع كنيد. هدف بعدي شما كمك به تيم نجات است تا خود را آموزش بدهند و به تمامي و تكنيك

ايد، لذا آنها آماده تعامل با عضو فرقه در يك وضعيت متوازن جوانب نظر بيفكند، همان طور كه خود شما اين كار را كرده

 بود. و مطلع خواهند

 دهند:برخوردهايي كه شانس موفقيت را افزايش مي

 *به اين كه فرد در شرايط كنترل ذهن است وبه موقع گروه را ترك خواهد كرد، باور داشته باشيد.

 * به قاطعيت ، ذكاوت و خالقيت وي باور داشته باشيد.

 هايتان باورداشته باشيد.* به تعهد خود و ديگران براي كمك وبه توانايي

 دهد، باور داشته باشيد.* به خدا، ذات متعالي كه به شما قدرت و پشتوانه و اميد مي

 * صبر، انعطاف پذيري ومصمم بودن رمز مسأله است.

 آورند:برخوردهايي كه شانس موفقيت را پايين مي

 *سلبي بودن، يكدندگي، پرخاشگري، خجالت كشيدن
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 * نااميدي ، دست پاچگي، عصبانيت

 «گويي.گويم، تو نادرست ميمن درست مي» -ضاوت*انتقاد و ق

 * دور شدن از معنويت و ايمان 
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 رانیا در تیبهائ ینترنتیا گاهیپا

 :ما با ارتباط
info@bahaismiran.com 

netinfo@bahaismiran. 
bahaismiran@gmail.com 

bahaism1@yahoo.com 
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