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 پیش گفتار



 پیش گفتار
روانشناسی فرقھ ھا  بر Margaret Thaler Singerمارگارت تالر سینگر اشراف فوق العاده 

مھارت فلسفی و  ترکیب نادری ازجھت رسیدن بھ چنین اشرافی، ده ھا سال طی او است.  منحصر بھ فرد
 است.شجاعت فردی را بکار گرفتھ 

 نسبتا از – پدیدهاین  بھ طیف گستردهنسبت  . اومیباشدمتوجھ پیچیدگی ھای پدیده فرقھ  بخوبی سینگر
آگاه است.  – فکری سیستماتیک بازسازیھای  پروسھتا  گرفتھ ،باشدیک جانبھ  اگر مجاب سازی ،بی ضرر

. میباشد قضیھقلب  ،بدون استفاده از خشونت فیزیکی و چھ ھمراهچھ ، روانی سلطھاعمال او ھمچنین میداند کھ 
انضباط اعمال فراتر از  ،گروه ھای خودکامھدر خصوص عمومی  بحثکھ  اقف استودر عین حال او بخوبی 

 . پیدا میکندتری  گسترده ابعاد تاریخیحتی نیروھای اجتماعی و  در خصوصبوده و  یمعمول حرفھ ای
 ،مطالعھ میکردمفکری چین  بازسازیدر خصوص میالدی  ۱۹۵۰در نیمھ دھھ  کھ یمن از زمان

نازی  مکتب آموزگاران مطالعاتی کھ نسبت بھدر سپس و  ؛خودکامگی بوده اممبحث بھ درگیر سؤاالت مربوط 
بیشتر در خودکامگی . بازگشتم بھ ھمان موضوعات بعمل آوردم ۱۹۸۰و اوایل دھھ  ۱۹۷۰در اواخر دھھ 
و ھا  نمود یعنی دوره ھایی کھد، سر بر میآور دنوندبوقوع میپی یا روانیتاریخی  تحوالتدوره ھایی کھ 

نقالب ا تحوالت،بھ این  نسبت معاضدت. ھستندغایب  مینمایدساختارھایی کھ چرخھ زندگی انسان را ھدایت 
با دسترسی  ان قابل توجھی برای ھر یک از ما،امکدر ھر لحظھ کھ  ؛را بوجود آوردرسانھ ھای ارتباط جمعی 

تاریخ گذشتھ  طول در وران فرھنگیھر د درجھان معاصر یا در ھر جای گرفتھ  نشاتھای یا ایده  تصاویربھ 
 کھ این ھمان ما را بیشتر میکند:زندگی  تحوالت وجود دارد کھ یک نفوذ قدرتمند البتھ. فراھم میسازد ،بشریت
، و است قابلیت فناوری اواخر قرن بیستمی ما برای نابود کردن خودمان بعنوان یک گونھ جانوری از آگاھی

. آنچھ از این نیروھای تاریخی منتج صورت میگیرد ھدفمندی بدون قصد و غرض و بدون کارانجام این 
احساس میکنیم کھ روانی خود را از دست میدھیم. ما  لنگرگاه ھای داریم است کھ ما فراگیر این احساس میشود

 .میشویمخودمان سرکوب اجتماعی رادیکال  متغیرھایتوسط جریانات غیر قابل کنترل و 
این حرکت،  معاصر است. بنیاد گراییاپیدمی گسترده جھانی  ،درگمیبھ این سر عمدهیک واکنش 

ارتقاء خواست دگم  بعالوهکھ ، ناشی میگردد فقدان اصول ازفھم میشود، از ترس  ھمانطور کھ بطور عموم
ھرگز وجود البتھ ھارمونی کامل کھ یک با مقدس ھمراه تماما تحت نام گذشتھ خویشتن یکپارچھ، مطلق و 

 .میگرددارائھ  نداشتھ است
برای یک نفر،  فرقھالبتھ ما فرقھ می نامیم بیانگر یک وجھ مھم از بنیادگرایی است. را کھ آنچھ 

ھمانطور کھ سینگر ما را متوجھ میسازد، . استی برای فرد دیگر یا یک سازمان سیاسی یا اقتصادی مذھب
معینی قضاوت  معیارھایر گروه با در خصوص ھ تا، برقرار سازد تمایزات دقیقیدر این رابطھ فرد باید 

نماید. اوال، تمامی فرقھ ھا دارای یک رھبر کاریسماتیک ھستند، کھ خودش بطور فزاینده ای سوژه پرستش 
است. اعتقادات مذھبی بھ طور  اخالق عرف و میشود، و در بسیاری از موارد، اشاعھ دھنده اعمال خالف

روش ھا یک سری از در فرقھ ھا . ثانیا، مینمایدباز این شکل  بھ عمومی راه را برای خداگونھ کردن رھبری
" نامیده فکری  بازسازی" یا "  تحمیلی سازیمجاب با آنچھ "  ار ارتباطھای روانی کھ میتواند  و پروسھ

رابطھ . و ثالثا، یک قرار گیرنداستفاده  مورد ، ھمانطور کھ با جزئیات در این کتاب تشریح شده است،میشود
رھبر و جمع حاکم) و ایده آلیسم از پائین  اھرماز باال ( ذھنی و استثمار روانی سوء استفادهاقدام بھ  متقابل

 جذب و عضو گیری) وجود دارد. بستر(
انگاشتھ شوند. یک جایگزین وجود دارد،  حتم کالمولی نھ بنیادگرایی و نھ تشکیل فرقھ نباید بھ عنوان 

در  آنچھ منتاریخی سر بر می آورند.  بسترکھ از ھمان  ای استکننده امیدوار  بسیارطرح ھای  عبارت ازکھ 
 کھ میتواند منطبق با متغیر ھای بزرگتری در اطراف ما استو منعطف تر  گشوده تر خویشتنیک  دارمذھن 

اسطوره ای خدای خادم مترجم: ( Proteusبعد از پروتئوس    Protean. من آن را خویشتن پروتئانعمل نماید
 نامیده ام.  )آیدشکلھای مختلف در بھ قادر بود باستان کھ یونانیان  دریای

این  دارد. و وجوه بسیار نبودهبستھ قھ، یا خویشتن فر گرابیناد خویشتن مقابلخویشتن پروتئان، در 
، و عناصر آوردهغیر معمولی بوجود و ترکیبی  یواکنش، باشدتجویز شده  نظریبا تنگ  در برابر آنچھ پدیده

 . خویشتن پروتئان فاقد دشواریھای معمول در جستجوی دائمشامل میگردد ھم از مزاح و تمسخر را مھمی
مطلق ھا و بن بست ھا و  از فضیلت اجتناب اما مرکزی منطبق بر اصول اخالقی است، محوربرای یک 

 . داردرا  تغییر و تحول دائمیامکان 
در برابر وضعیت تاریخی فعلی ما  اولیھواکنش  باید بھ این شکل، در حقیقت، من معتقدم پروتئانیسم

بھ بنیادگرایی و تشکالت فرقھ ای بھ صورت واکنش ھایی در برابر پروتئانیسم بھتر فھم  موجود باشد. تمایالت
میدانیم این واکنش ھا میتوانند شدید باشند. اما این مطلب ھم صحیح است کھ حتی  خوبد. ھمانطور کھ نمیشو

 the Centre on Violence andمرکز خشونت و نجات انسانی  کار جدیددر ور کھ ، ھمانطبنیادگراھا



Human Survival افراد چرا  آنست کھدلیل این امر یعنی . مشخص گردیده، مستعد تمایالت پروتئانی ھستند
 . بکشنداز بینادگرایی دست یا و  کردهفرقھ ھا را ترک  میتوانند

 مسیر کامل، بازگشت میباشدبھ جلو رو ی فردی، حرکتی ھمیشھ از آنجا کھ تاریخ، کما اینکھ زندگ
از یک بین جھت گیریھای پروتئانیسم  تقابلمعاصر ما مربوط بھ  ینیست. اغلب مشکالت دنیاطی شده میسر 

سلمان انگلیسی نویسنده  قتل شگفت انگیزدر حکم است، ھمان طور کھ  از طرف دیگر و بنیادگراییطرف 
 گرای مسلمان آیت هللا خمینی متجلی گشت. بنیاد از جانبرشدی 

مبارزه  بازتاب ھمینبیشتر آنچھ کھ مارگارت سینگر در کتاب " فرقھ ھا در میان ما " نوشتھ است 
رب او کھ بھ سختی بھ دست تجااز تمامی کھ میتوانیم  جاییاین است کھ تا  انجام دھیماست. کار خوبی کھ باید 

 استفاده نماییم.  نسان ھاا برای حفظ آزادی ذھن آمده اند
 

  ۱۹۹۵نیویورک، ژانویھ 
 

 Robert Jay Lifton   روبرت جی لیفتون
 John Jay College   کالج جان جی

 City University of New York   دانشگاه سیتی در نیویورک
 

 قدردانی
 



 قدردانی ھا
کھ برای کاری کھ  ،ایده ھا، تحقیقات، و نظراتشان را بسیاری از ھمکاران در طی سالیان،

کمک بھ اعضای سابق فرقھ ھا بسیار مھم بوده در جھت انجام داده ام و  عملکردشاندرخصوص فرقھ ھا و 
، Robert Jay Liftonتوجھات رابرت جی لیفتون   از من بھ طور خاصدر اختیارم قرار داده اند.  ،است

 David McKayکی رایوک   ، دیوید مکRichard Ofshe، ریچارد اوفشھ  Laura Naderلورا نادر 
Rioch ادگار شاین ،Edgar Schein  لوئیز جولیون وست ،Louis Jolyon West   و لیمان واین ،

Lyman Wynne مینمایم.  تشکر 
و شبکھ  American Family Foundationمریکا بدون یاری بنیاد خانواده آمن ھرگز نمیتوانستم 

منابع،  تعبیھمستندات،  ارائھحمایت و کمک بی شائبھ آنان در و  Cult Awareness Networkفرقھ  آگاھی
ماعی کنفرانس ھای ساالنھ کھ افراد بسیاری را کھ بھ این مشکل اجت برگزاریتھیھ مطالب و تنظیم مقاالت، و 

معنوی   تقلبات. من ھمچنین از نفرات پروژه برسمد، بھ چنین دستاوردی توجھ داشتند گرد ھم می آور
Spiritual Counterfeits Project  کتابخانھ و بخاطر بزرگی شان در اجازه دادن بھ من در استفاده از

منابعشان تشکر میکنم، و میخواھم از بسیاری از دوستان و ھمکارانمان در سراسر جھان کھ سخاوتمندانھ 
 مدارک و مطالبی را در اختیار قرار دادند سپاسگذاری نمایم. 

یش از سھ ھزار قربانیان فرقھ گرم ترین تشکرات من و عمیق ترین احساس قدردانیم معطوف بھ ب
بھ من کمک نمودند تا در خصوص  و، سھ بھبودیشان را با من شریک شدندتان ھا، آالم، و پروکھ داسھاست 

 فرقھ ھا و آسیب ھایی کھ بر بسیاری از مردم رسانده اند بیاموزم. 
 Janja تیز ھوشی، و قلم ھوشمندانھ ھمکارم جانجا اللیچ این کتاب بدون تشویق ھا، بر انگیختن ھا، 

Lalich را بر  یشد. تدوین کتاب زمانی شروع شد کھ ھر دوی ما یک بعد از ظھر پیشنھادنوشتھ نمی ھرگز
مانند دو دوست قدیمی با ھم کار کردیم. از ھدر اتاق غذاخوری باز کردیم، و از آن زمان ما  مروی کامپیوتر

 جانجا متشکرم. 
در نشریھ جوسی  نا، سردبیر مAlan Rinzlerو در نھایت، ھم جانجا و ھم من مایلیم از آلن رینزلر 

ھمیشھ در تشکر نماییم. حمایت او از این پروژه از ابتدا مشھود بود، و در طول آن نیز او  Jossey-Bassباس 
 . مینموددادن پیشنھادات و نظراتی کھ کار ما را ارتقا میداد سریعا عمل 

 
 

 برکلی، کالیفرنیا
  ۱۹۹۵ژانویھ 

 
 مارگارت تالر سینگر

 
 

 ینی شدهمقدمھ بر نسخھ بازب
 



 مقدمھ بر نسخھ بازبینی شده
پدیده مصیبت بار جھان نسبت بھ  ،گردید عرضھ ۱۹۹۵از زمانی کھ چاپ اول این کتاب در سال 

 است. بودهدر گیر با آنھا  )خوب یا بد(فرقھ ھا آگاه گردیده، و زندگی من نیز بیشتر 
د، کھ اگرچھ آورچاپ اول این کتاب بھ تحقیق فرق زیادی را در زندگی بسیاری از مردم بوجود 

ولی نھایتا مایھ خوشنودی است. تقریبا ھر روز در طی ھشت سال گذشتھ، بعضا بیش  قدری ھراس انگیز بود
از این  و بودهاز یک بار، تلفن من زنگ زده و فردی بھ من گفتھ است کھ: "سینگر عزیز، من یک عضو فرقھ 

م، ه ارا خواندم فوق العاده خوشحال و سبک شدکتاب تو  از وقتی، ولی بسیار ناراحت و شرمنده بودم بابت
این بعد از ھمھ  این امکان وجود دارد کھخیلی کمک کننده بود. حاال من احساس میکنم کھ این کتاب زیرا 
، نبود بودن من بھ نوعی گمراه وارد شدن من بھ یک فرقھ نرمال شده باشم. حاال میفھمم کھ علت یانسان مسائل

 م."ه بودردی کھ باھوش، آموزش دیده و حقھ باز بود بھ درون یک فرقھ جذب شدتوسط فبلکھ در حقیقت 
من تابحال با ھزاران مورد از چنین افرادی برخورد داشتھ ام، بنابراین بواسطھ تجارب طوالنی و 
 شخصی خود میدانم کھ افراد میتوانند از تسلط شیادانھ و قدرتمند فرقھ ھا فرار کرده و کنترل زندگی خود را

. در ھر صورت، بالغ بر دو میلیون نفر در حال شوند، و بار دیگر ذھن خود را مالک بگیرندمجددا بدست 
تنھا در ایاالت متحده ھستند، و ھر روزه افراد بیشتر و بیشتری توسط  مختلففرقھ  ۵۰۰۰حاضر عضو حدود 

 موقعیت ھایبسیاری افراد در روش ھای سوء استفاده ذھنی کھ در این کتاب تشریح شده است اسیر میگردند. 
و کامال در برابر قول ھای  کردهنسبت بھ زندگی خود احساس عدم رضایت ، ناپایدار و غیر قابل پیش بینی

. افراد جوان کھ برای اولین بار میگردندچنین سازمان ھایی آسیب پذیر  دروغین و ایدئولوژی ھای ساختگی
نبال ھویت مشخص و حس امنیت از نوع کانون خانواده ھستند، دور از خانھ بھ سر میبرند، افرادی کھ بھ د

افراد مسنی کھ از غم از دست دادن کسی یا احساس تنھایی رنج میبرند، افراد شاغلی کھ مشتاق یافتن نسخھ ای 
ظاھرا زمینھ ھای مساعدی را برای جھان امروز  دراقتصادی ھستند،  بھ لحاظ خصوصاجھت رشد سریع 
 . آورده استد بوجود نند بھ این افراد آنچھ را کھ فاقدش ھستند میدھفرقھ ھا کھ میگوی

ولی فرقھ ھا قدرتمند و خطرناک ھستند. آنھا آزادی ما، ارتباط ما با کسانی کھ دوستمان دارند، و 
دارایی ما را از ما میگیرند، و آنھا تالش میکنند دشمنان خود را سرکوب نمایند. من این را خوب میدانم، زیرا 

چاپ اول این کھ  یآنھا از من متنفرند و ھر زمان بتوانند بدون تردید  این تنفر را بھ من نشان میدھند. از زمان
بیرون آمد، فرقھ ھای بسیاری افرادی را فرستاده اند تا زنگ درب خانھ مرا در تمامی ساعات شب بھ  کتاب

ھای من قرار دھند، و درست مثل بچھ ھای صدا در آورند، اغلب یادداشت ھای تھدید آمیزی در صندوق نامھ 
(مترجم: شب سی و یکم اکتبر کھ در آن کودکان نقاب میزنند و  Halloweenدر شب عید ھالووین  بازیگوش

. اعضای فرقھ ھا ھمچنین کامپیوتر مرا ھک برونددر  )میگردندخانھ بھ خانھ برای گرفتن شیرینی و انعام 
hack  و  نموده(مترجم: شماره تلفن فوریت ھای پلیسی در آمریکا) استفاده  ۹۱۱کرده و از آن جھت تماس با

نیمھ شب بھ خانھ من بیایند، و این کار را ھفتھ ھا ادامھ داده اند تا  ۲افسران پلیس را وادار کرده اند تا ساعت 
 . نسبت بھ من کاھش دھندحساسیت پلیس را نسبت بھ موارد اضطراری 

عالوه بر این مزاحمت ھای بچگانھ، یک دعوی حقوقی نیز بر علیھ من و کتاب مربوطھ اقامھ گردید؛ 
قضایی، کھ بھ بن بست انجامید، و من مطمئن ھستم صرفا برای سرکوب و  یک تجربھ پرخرج و وقت گیر

ظور منصرف ساکت کردن من و کارم طراحی شده بود. من اعتقاد دارم کھ این اقامھ دعوی ھمچنین بھ من
 نیزاز انتشار تحقیقات مشابھ و تحلیل فرقھ ھا در ایاالت متحده و  ،کردن ھمکاران دانشگاھی و کلینیکی من

جنحھ و جنایی پرونده ھای دادگاھھای  از شھادت دادن بر علیھ فرقھ ھا، ھمانطور کھ من در بسیاری از پرھیز
ھ بھتر است این بود ک برای سایرین وی حقوقیاپیام این دع بود. م،ه ابین فرقھ ھا و قربانیان قبلیشان انجام داد

سر بھ سر ما نگذارید وگرنھ آنچھ بھ سر مارگارت سینگر آمد میتواند بھ سر شما ھم بیاید. یک استراتژی 
 ھولناک و البتھ در برخی مواقع مؤثر. 

یر ولی در عین حال بنابراین نبرد ادامھ دارد. رھبران طماع و فاسد فرقھ ھا ھنوز افراد آسیب پذ
نرمال را در یک نقطھ بحرانی در زندگی شان گیر انداختھ، ایمانشان را تخریب کرده، ذھنشان را استثمار 

نموده، از بدنشان سوء استفاده کرده، و اموالشان را بھ غارت میبرند. والدین، دوستان، مشاوران، و سایر افراد 
از قبل در  فرقھ ھا کمک نمایند. افرادی بیش تحمیلی و تخریبی اینتالش میکنند تا بھ آنان جھت فرار از نفوذ 

در حال ترک فرقھ ھا میباشند. بنابراین شاید  نیز حال پیوستن بھ فرقھ ھا ھستند، ولی در عین حال بیشتر از قبل
کاری کھ من و سایرین انجام میدھیم تأثیری در ھوشیار کردن مردم در خصوص خطرات این سازمان ھای 

 ظاھر و مقاصد واقعی آنان داشتھ باشد.  خوش
توالی تضییقات فرقھ ھا کھ تیتر اخبار را در ایاالت متحده و سراسر جھان در چند سالھ اخیر بھ خود 

اختصاص داده است ممکن است ھمچنین بھ مردم کمک کند تا از فرقھ ھا بترسند. شما مطالب بیشتری در 
خودکشی ھای دروازه بھشت شامل کشتار جمعی اوگاندا،  ،کتابخصوص این وقایع رقت بار در مؤخره این 



Heaven’s Gate توسعھ و تغییر استراتژی امپراتوری کشیش سان میونگ مون ،Reverend Sun 
Myung Moon  ،و ارتباط جدیدش با محافظھ کار ترین جناح ھای گروه ھای مختلف سیاسی و مذھبی

قریبا آن سازمان فرقھ ای را در این کشور نابود کرد، کشتار کھ ت Hare Krishnaافتضاحات ھاره کریشنا 
و  اعتقادات ظھوردر سیستم متروی ژاپن، و البتھ  Aum Shinrykoگاز سمی توسط فرقھ اوم شینریکو  

در تھاجمات تروریستی اخیر توسط بمبگذاران انتحاری در خاور میانھ، در ایاالت متحده فرقھ ای  روش ھای
 سراسر جھان، خواھید خواند. در سایر نقاط  در ، و۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱در 

کتاب  شدهبھ روز  نسخھ بنابراین کتاب را بخوانید. من این مقدمھ و ھمچنین یک مؤخره را برای
د در ارائھ کمک مینمایحقایقی کھ این کتاب برمال میکند و راھھایی کھ از طریق آن ھا تالش اضافھ کرده ام. 

 ی مناسب تر است. امروزه از ھر زمان دیگر
 

 مقدمھ چاپ اول
 



 مقدمھ چاپ اول
اینکھ چگونھ کلمات تصاویری را در ذھن خلق میکنند، چگونھ داشتھ ام:  عالقھمن ھمیشھ بھ کلمات  

، و چگونھ میگردندبیدار  یایده ھا و احساسات دیگر چگونھ سپس مینمایند،آن تصاویر احساسات را تحریک 
ھمیشھ . وقتی خیلی جوان بودم، میکنندمردم از کلمات برای سرگرمی، آموزش، و نفوذ در یکدیگر استفاده 

در محاوره، راه  بستگانمسالگی متوجھ مھارت  ۱۱کردم. در میلیستی از کلمات جدیدی کھ می آموختم تھیھ 
، شدم. من کنجکاو بودم کھ چرا برخی از نمایندبازگو را گذشتھ  مربوط بھجالبی کھ آنھا میتوانستند وقایعی 

توانستند داستانھای قدیمی زندگی شان را، در خصوص مردم و محل بستگان بطور مشخص خیلی خوب می
 کلمات در برابر شما زنده میکنند؟را در قالب  چگونھ مفاھیم ،ماھر راویانھای دوردست، تعریف کنند. 

بودم. حاال،  نمودهداستان گویی را تمرین کرده و مکالمھ را مطالعھ زمانی کھ وارد کالج شدم  
اده سخنرانان از کلمات، ادلھ، و صوت را بھ صورت مؤثر یاد بگیرم. بنابراین من در کالج میخواستم نحوه استف

دلخواه من تحلیل و منطق  در مباحثھ، فن بیان، و سخنوری فی البداھھ وارد شده و دریافتم کھ کالس مورد
 .الزم میباشد منطقتفحص زبان و ھا  دوره، و برای آن است تبلیغات

مرکز بسیاری از تحقیقاتی شد کھ انجام  ،زبان و ارتباطات ینیکی شدم و مجدداک روانشناس کلمن ی 
، بھ عنوان Coloradoدادم. بعد از چندین سال در بخش روانشناسی دانشکده پزشکی دانشگاه کلورادو می 

آزمایشگاه روانشناسی در انستیتوی تحقیقات والتر  بھ کار مشغول شدم. سپس جھت کار درروانشناس ارشد 
، یی کھ انجام میدادمبھ شھر واشنگتن رفتم. آنجا، در میان سایر کارھاارتش،  مربوط بھ Walter Reedرید  

مجاب  مختلف اشکال بامن با مردمی کار کردم کھ بر روی زندانیان جنگی در جنگ کره مطالعھ میکردند. من 
در  معمولی بلکھ ھمچنین شھروندانی یلی، یا برنامھ ھای بازسازی فکری، کھ نھ تنھا زندانیان جنگسازی تحم

من ھمچنین . گردیدم و نسبت بھ آنھا کنجکاودر خاور دور در معرض آن قرار داشتند، آشنا  مختلفمحیط ھای 
توسط  ۱۵۳۴(مترجم: یسوعیان راھبانی ھستند کھ رستھ آنان در  Jesuitبا بسیاری کشیشان راھب یسوعی 

Ignatius Loyola (در معرض پروسھ ھای در زندان  و چین سرزمین مرکزی در کھ ،بنیان گذاری شد
 مصاحبھ کردم.  ،بودندبازسازی فکری 

تاریخ آشنا شدم.  اشکال در طولدر نتیجھ این کار، من با سوابق مجاب سازی تحمیلی در بسیاری  
شده توسط انجام  "نفوذ انشناسان اجتماعی، مطالعات "میدانسپس، مطالعات آزمایشگاھی انجام شده توسط رو

تماما در مطالعاتم  ،مردم شناسان، و تحلیل ھای تبلیغاتی انجام شده توسط تحلیل گران سیاسی و زبان شناسی
معاصر از پروسھ ھای بازسازی فکری کھ تغییرات رفتاری  فرقھ ھا و سایر گروھھای استفادهنسبت بھ نحوه 

از کلمات برای مجاب سازی، کنترل، و حتی  آنان بکارگیریو کرداری در اعضایشان ایجاد میکنند، و نحوه 
بھ  دادنمیالدی، من شروع بھ گوش  ۱۹۶۰مورد استفاده ام قرار گرفتند. در دھھ آسیب رساندن بھ مردم 

 سال بوده و معموال فرد گم شده جوان، بین ھجده و بیست و پنجاده ھایی کھ اعضایشان گم شده اند کردم؛ خانو
خانواده، و ای فرقھ ای کھ در آن سالھا فعال شده بودند گردیده بوده است. در گیر یکی از انواع گروه ھ

سایرینی کھ فرد را میشناختند، در خصوص تغییر ناگھانی در شخصیت، روش جدید صحبت کردن، محدود 
کردن ابراز عواطف، و جدا شدن از خانواده و گذشتھ صحبت میکردند. من دریافتم کھ آنچھ بھ شکل تأثیرات 

ھ بازسازی فکری یا نوعی مجاب سازی حاد و کنترلھای اجتماعی بھ نظر میرسید، ھمانھایی بودند کھ برنام
کان ھای خیلی دور من مدتھا تحت مطالعھ قرار داده بودم، چیزھایی کھ تا آن زمان ما فکر میکردیم اغلب در م

 ولی حاال درست در وطن خودمان بھ وقوع میپیوستند.  اتفاق می افتند؛
ھر تعداد از با شروع بھ مصاحبھ با ھرآنچھ از خانواده ھای اعضای فرقھ ھا کھ توانستم کردم، و من  

. افرادی صحبت کردم برکلی دانشگاه کالیفرنیا پیدا کنم بخشاعضای گروه ھای فرقھ ای جدید کھ میتوانستم در 
تعداد کثیر گروھھایی بود کھ  یافتمکھ از این گروھھا بیرون آمده بودند نیز شروع بھ تماس با من کردند. آنچھ 

 از روش ھای کنترل روانی و اجتماعی حاد و بخوبی برنامھ ریزی شده استفاده میکنند. 
خود با روحانیون و حرفھ ای ھای سالمت  نا موفقدر عین حال، اعضای سابق فرقھ ھا از ارتباطات  

 ازروانی  استفاده سوء ای نفوذ اجتماعی،اطالعی از برنامھ ھ بھ من میگفتند؛ این افرادو بھداشت روان 
. در ی زندگی بعد از ترک فرقھ نداشتند، یا دردھاشدید بسیاربا کنترل بستھ استرس ھای زندگی در گروھھای 

میالدی، من اولین مقالھ را برای چاپ در نشریات مردمی جھت کمک بھ کسانی کھ از فرقھ ھا  ۱۹۷۹سال 
 ھ "خارج شدن از فرقھ" نام داشت و در نشریھ "روانشناسی امروزبیرون می آمدند نوشتم. این مقال

Psychology Today "گردید. با توجھ بھ مشاورت ھایی کھ بھ بسیاری از اعضای سابق تا آن زمان  عرضھ
داده بودم، امیدوار بودم چنین مقالھ ای بتواند مورد استفاده افراد فرقھ ھا کھ ھیچ کس را برای صحبت در 

ی کھ در فرقھ بودند و انواع مشکالتی کھ ھنگام خروج از گروه با آنھا روبرو گشتھ بودند خصوص زمان
توسط مشاور خروج،  مقالھنداشتند قرار گیرد. صدھا عضو سابق فرقھ ھا بھ من گفتند کھ وقتی کھ یک کپی از 

  .آنرا فوق العاده مفید یافتند دوست بھ آنھا داده میشدیک نگر، یا ادرم



کھ از پروسھ ھای  ییفعلی و سابق فرقھ ھا و گروه ھا عضوبیش از سھ ھزار  با ان، مناز آن زم 
من ھمچنین با صدھا خانواده کھ عزیزان خود را در بازسازی فکری استفاده میکنند مصاحبھ و کار کرده ام. 

از طرف  ۱۹۷۱ل فرقھ ھا از دست داده اند مصاحبھ نموده ام. بھ دلیل آشنایی من با وضعیت نفوذ حاد، در سا
 او شوم.کھ در حال محاکمھ بود  Patricia Hearst  ھرستمأمور معاینھ پاتریشیا از من خواستھ شد تا دادگاه 

بعد از مجبور شدن توسط فرقھ در شرکت در توسط یک فرقھ تروریست رادیکال ربوده و زندانی شده و سپس 
. من ھمچنین بھ بسیاری از نجات یافتگان بود شدهدستگیر  در جریان یک سرقت از بانکفعالیت ھای آنان 

 ۱۹۷۸کھ در آنجا در سال  Peoples Templeو خانواده ھای اعضای معبد خلق  Jonestownجونزتاون 
مردند  ۱۹۹۳در سال  Wacoکھ در واکو  Branch Davidiansمردند، ھمچنین خانواده ھای شاخھ داوودیان 

مواردی کھ اعضای سابق فرقھ ھا اقدام قانونی بر در بسیاری از مشاوره دادم. من از طریق مشاھدات شخصی 
 شده بودم.  متخصصعلیھ این گروه ھا انجام میدادند 

نھ تنھا بر پایھ پنجاه سال سابقھ من بھ  Cults in our midstبنابراین کتاب فرقھ ھا در میان ما  
ست، بلکھ ھمچنین بر پایھ مشاھدات مفصل عنوان یک روانشناس کھ کارھای تحقیقاتی و کلینیکی انجام داده ا

من بر روی تأثیرات مستقیم اجتماعی و روانی روش کار فرقھ ھا و پروسھ ھای بازسازی فکری بر روی 
 افراد کثیری استوار میباشد. 

 
*  *  *  *  * 

 
در خصوص یک فرقھ ارائھ گردیده است، و برخی اوقات نویسندگان، زیادی  و نظرات تعاریف 

خودداری میکنند. واژه "فرقھ" مفھومی مربوطھ کال از بیان واژه  فرقھ ھا ھیان، و حتی اعضای سابقدانشگا
اسرار آمیز، چیزی کھ نرمال نیست، و چیزی کھ مربوط بھ ما نمیشود را میرساند. ولی کتاب "فرقھ ھا در 

سانی کھ بھ آنھا میپیوندند اصال میان ما" نشان خواھد داد کھ فرقھ ھا اصال مقولھ ای حاشیھ ای نیستند، و آن ک
، در فھم ما از یکدیگر، و در در جامعھ ما ارائھ مینمایندمتفاوت با شما و من  نمیباشند. موضوعی کھ آنھا 

نقش  وجود دارد،در این جھان  استفاده ذھنیپتانسیل سوء اینکھ پذیرش ما نسبت بھ اینکھ آسیب پذیر ھستیم و 
 مبنایی دارد. 

من از واژه ھای "فرقھ" و "گروھھای فرقھ ای" برای اشاره بھ ھر یک از بیشمار  در این کتاب، 
، گروه ھایی کھ در جامعھ ما بوجود آمده اند و در منشأ پیدایش، ساختار قدرت، و نحوه مدیریت مشابھ ھستند

عضایشان اعمال . فرقھ ھا طیفی از نسبتا بی آزار تا آنھایی کھ کنترل فوق العاده بر زندگی ااستفاده میکنم
تشکیل میدھند. در حالیکھ  را نموده و از پروسھ ھای بازسازی فکری جھت اعمال نفوذ و کنترل استفاده میکنند

انتقادات از طرف غیر عضو ھا میشود، واژه "فرقھ" بخودی خود  بروز مدیریت فرقھ ھای بخصوصی موجب
ه است کھ حول یک شخص شکل میگیرد کھ معنی بدی ندارد و صرفا توصیفی است. این واژه بیان یک گرو

با کسانی کھ تقریبا تمامی قدرت تصمیم  این دانش را مدعی است دارای مأموریت یا دانش ویژه ای است، کھ
 خود را در اختیار آن رھبر خود انتصابی قرار دھند شریک خواھد شد. فردی گیری 

د و افرادی را در ھر سن و سابقھ ای فرقھ ھا در تمامی اندازه ھا و حول ھر موضوعی یافت میشون 
عضو گیری می نمایند. تمامی فرقھ ھا، آنطور کھ برخی مردم میپندارند، مذھبی نیستند. دلیلی کھ آنھا برای 

باشد. دیگری فلسفھ سرھم بندی شده ھر ارائھ میدھند ممکن است مذھب، سبک زندگی، سیاست، یا  خود وجود
و تمامی کسانی کھ می پیوندند برای پیوندند،  یک فرقھ مراجعھ میشود نمیتمامی کسانی کھ بھ آنھا از جانب 

ھمیشھ نمی مانند. فرقھ ھا در میزان دارایی مالی و قدرت سیاسی کھ بکار میگیرند متفاوت ھستند. برخی پدیده 
ی را ھای محلی با صرفا چند ده عضو ھستند. بعضی دیگر ھزاران عضو داشتھ، فعالیتھای اقتصادی چند ملیت

 اداره نموده، و سازمان ھای پیچیده چند میلیون دالری (اگر چند میلیارد دالری نباشد) را اداره میکنند. 
از آنچھ یک فرقھ نامیده  مبھمیفرقھ ھا ھمیشھ در نگاه اول قابل تشخیص نیستند. اکثر مردم ایده  

تھ آگاه ھستند. بھر ترتیب، آنچھ نسبت بھ ظھور گروه ھای فرقھ ای در دھھ ھای گذش صرفا میشود دارند و
کھ فرقھ ھا این کار را  کنترل زندگی افراد میباشد بدست گیریمردم بطور عموم از آن مطلع نیستند نحوه 

 . بخوبی انجام میدھند
در مطالعاتم در خصوص فرقھ ھا، من دریافتم کھ شخصیت، سالئق، و عالئق رھبر در ارتقای ھر  

ھستند. از آنجا کھ ساختار فرقھ  ھا ری دارد. فرقھ ھا حقیقتا فرقھ ھای شخصیتیک از این گروه ھا نقش محو
اساسا خودکامھ است، لذا شخصیت رھبر اھمیت تام دارد. فرقھ ھا منعکس کننده ایده ھا، سبک ھا، و تفکرات 

 رھبر بوده و نشأت گرفتھ از رھبر ھستند. 
در حقیقت، اما ھا افرادی کاریسماتیک ھستند. تمامی رھبران فرقھ قول عمومی بر این اتفاق است کھ  

مھارت در مجاب سازی و قدرت اعمال تسلط بر دیگران دارد. بھ  نسبت بھاھمیت کمتری تیک بودن کاریسما
 یگران را متقاعد بھ پیروی از خودمنظور شکل دادن یک گروه، یک رھبر نیاز بھ دانستن راھھایی دارد کھ د



میتواند البتھ کنترل خود دست بکشند. رھبری فرقھ قدرت ندارند از تمایل  زھرگ بنماید، و چنین رھبرانی
نفوذ  خود زمانی کھ مشاھده نماید میزان کنترلی کھ بدست آورده کافی است و بھ سادگی میتواند بر پیروان

 ھدایتی بھ عھده بگیرد.  صرفا داشتھ باشد نقش
وص این سؤال کھ آیا یک فرد باید کنترل عالوه بر مقولھ فلسفی در خص جذبیک مقولھ فرقھ ھا  

، چگونھ یک تا آنجا کھ بھ جذب یک فرد مربوط میشودتقریبا تام و تمام بر سایرین اعمال نماید، ارائھ مینمایند. 
فریب مشخص میکنند کھ  مدارک؟ می افتدعضو بالقوه فرقھ میفھمد کھ چھ اتفاقی دقیقا در جریان عضویت 

تماما از اینکھ بعد از پیوستن بھ گروه فرقھ در فاز عضو گیری بکار گرفتھ شده و اعضای جدید  ھای زیادی
کھ  اندبھ من گفتھ  ھا سابق فرقھ بسیاری اعضای. داشتھ میشوند ناآگاه نگاهای چھ در انتظارشان خواھد بود 

 . یافتند بود بتدا ظاھر گردیده، محتوای فرقھ را بسیار متفاوت از آنچھ در اندزمانی کھ در گروه گرفتار شد
شغل،  کھچگونھ یک نفر میتواند تا بھ این درجھ سرش کاله برود بھ منظور فھم این مطلب کھ  

تکنیک ھای اعمال نفوذ اجتماعی و روانی کھ توسط بھ خانواده، و آزادی تصمیم گیری فردی اش را بدھد، باید 
 این روند نفوذ طراحی شده، پنھانی، و ھماھنگنظر بیفکنیم.  فرقھ ھا و گروه ھای فرقھ ای بکار گرفتھ میشوند

ریشھ ھمان  – میگویندکھ عامھ بھ آن شستشوی مغزی یا کنترل ذھنی یا در کالم فنی تر بازسازی فکری  –
 چیزی است کھ رھبر فرقھ بواسطھ آن کنترل را بدست میگیرد. 

فرقھ ای معینی توضیح میدھم یا فیلم  برخی اوقات مردم وقتی بھ آنھا در خصوص محتوای گروھھای 
ھایی در خصوص این گروھھا نشان میدھم، میخندند. برای مثال، من بھ آنھا در مورد کمک بھ اعضای سابق 

یک فرقھ اسب، یک فرقھ فضایی، یک فرقھ ورزشی، یک فرقھ وزنھ برداری، یک فرقھ اردوی موسیقی، یک 
 ویم.فرقھ رژیم غذایی، و یک فرقھ آرایش مو میگ

در عین حالیکھ چنین گروه ھایی ممکن است عجیب بھ نظر برسند، کتاب "فرقھ ھا در میان ما" در  
این کتاب در خصوص این است کھ خصوص افراد غیر عادی کھ بھ گروھھای دیوانھ می پیوندند نیست. 

ر طی آن فرد دیگری چگونھ ھمھ ما، در زمان ھای مختلف، میتوانیم در وضعیتی آسیب پذیر قرار بگیریم کھ د
میتواند نفوذ بیشتری از سایر زمان ھا بر ما اعمال نماید. ھمھ ما در برابر تملق گویی، فریبکاری، اغوا، و 

وسوسھ زمانی کھ تنھا، غمگین، و احساس نیاز میکنیم آسیب پذیر تر میشویم. در چنین دوره ھای گذرای آسیب 
جھت فریب خوردن در برابر تملق گویی و  آماده ترو اد پذیرتر، پذیری، اغلب ما قابل سوء استفاده تر، پیشنھ

 اغوا توسط اشخاص حقھ باز میباشیم. 
 

*  *  *  *  * 
 

بازسازی فکری تمایل دارند تا اوتوپیا (= مدینھ فاضلھ)، جایی کھ فرقھ ھای عصر جدید و گروه ھای 
وای فرقھ اینست: "اگر شما فقط با ما ھمراه اغتمامی بیماریھای نوع انسان شفا خواھند یافت ارائھ نمایند. 

 شوید، ھمھ چیز درست میشود، و ھمھ کس از این پس بھ خوبی و خوشی زندگی خواھند کرد." 
نوشتھ اند، اما آنھا ھمچنین در خصوص چنین اوتوپیا ھای موعودی  افراد زیادیدر طول زمان، 

 ، جرج۱۹۴۹نفی خوانده شود. در سال اوتوپیای م کھ ممکن است ،را ھم توضیح داده اند این قضیھ وجھ منفی
بیم  ۱۹۸۴احتمال سربرآوردنش تا سال کھ او از  ،در خصوص اوتوپیای منفی George Orwellاورول 

و جک لندن ، Aldous Huxley، آلدوس ھاکسلی  Daniel Defoe، نظیر دانیل دفو  نوشت. دیگران ،داشت
Jack London سیاسی بھ  ھای سیستم ھاتوپیاھای منفی نوشتھ اند کھ در آندر خصوص اوقبل از او ، نیز

خفھ  خالقیت، علمی بودن، و دلرحمی با توجیھتدریج منحرف شده و نھایتا مرکزی ترین ظرفیتھای مردم را 
در چنین حکومت ھای متمرکز واقعی یا فرضی، شکنجھ، مواد مخدر، و فنون مرموز و غامض روش . میکنند

  . کردکنترل  راممکن  میتوانکھ بوسیلھ آنان ھای ترسناکی ھستند 
روش ھای اجتماعی و روانی از متد تحمیلی  ی ازنبوغ اورول در این درک نھفتھ بود کھ ترکیب

" ساده تر، مؤثر تر، و ارزان تر است. مجاب سازی اجتماعی و روانی احتماال توجھات اسلحھ روی پیشانی"
کمتری وجود دارد تا مخالفت ھای زودرس و مستقیم از طرف کسانی کمتری را جلب می نمایند و لذا احتمال 

کھ مورد سوء استفاده قرار گرفتھ اند بھ حرکت در آید. اورول چنین استدالل میکند کھ اگر دولت بتواند تمامی 
رسانھ ھا و ارتباطات بین اشخاص را کنترل نموده و ھمزمان شھروندان را مجبور نماید تا از زبان خاص 

ل شده سیاسی استفاده نمایند، تفکر مستقل را میتواند مسدود نماید. اگر فکر بتواند بھ کنترل در آید، کنتر
. اورول نھ تنھا در کتابش بھ نام "ھزار و کرداجتناب  ورشگرایانھ در برابر رژیم میتوانبنابراین از اعمال ش

ت و زبان انگلیسی بر روی قدرت نھصد ھشتاد و چھار" بلکھ در ھمچنین در رسالھ ھایش در خصوص سیاس
دسترسی بھ تفکرات کلمات تأکید میکند. کلمات نمایانگر تفکرات ھستند، و بدون توان ابراز تفکرات، مردم 

 خودشان را ھم از دست میدھند. 



رسید، بسیاری از حکومت ھای خودکامھ در حال کنترل و سانسور رسانھ ھا و ۱۹۸۴وقتی سال 
برادر بزرگ  کتابھای اورول نظیر ندیش بودند. و طی سالیان، بسیاری از نسخھ ھایمنکوب کردن افراد دگر ا

Big Brother  مترجم: دولت یا ھر سازمانی کھ در امور خصوصی و داخلی مردم دخالت و جاسوسی کند و)
نظور (مترجم: بھ کار بردن کالم چند پھلو و مبھم بھ م Newspeak نعل وارونھ  آنھا را سخت مھار نماید)، 

)، و پلیس خشن گمراه سازی یا مھار عقاید عمومی بھ ویژه توسط دستگاھھای تبلیغاتی و مراجع دولتی
Though Police کھ برخی تھدید آمیز تر و سلب تر از بقیھ بودند، در اینجا و ھمھ جا در سراسر جھان ،

وگر بودن ذھن آدمی وقتی گردیدند. پیش بینی ھای اورول ممکن است ھرگز بطور کامل، بدلیل جستج عرضھ
بھ عنوان اخطار بھ میزانی کھ برای استدالل کردن آزاد گذاشتھ میشود، محقق نشوند. ولی ایده ھای او ھنوز 

 تفکرات مردم میتواند زیر نفوذ گرفتھ شوند کمک کننده ھستند. 
ه ھای میالدی، رشد این پدیده نھ صرفا مربوط بھ حکومت ھا بلکھ مربوط بھ گرو ۱۹۶۰از دھھ 

بیشمار منجی ھای اقتصادی مستقل  کھ درگیر سوء استفاده ذھنی و تغییر شخصیت افراد بودند نیز میشد. 
دروغین، دغلکاران، و رھبران فرقھ ھا و گروه ھای بازسازی فکری کھ روش ھای سوء استفاده ذھنی تعریف 

و، فاقد تعلقات، خوش باور، و آنان افراد کنجکاسر بر آورده اند.  را بکار میگیرند شده توسط اورول
بشردوست را عضو گیری مینمایند. آنھا یک اوتوپیای روشنفکرانھ، معنوی، سیاسی، اجتماعی، و خود محققانھ 

 Pied Pieper of Hamiltonفلوت نواز ھمیلتون  (مترجم:  Pied Pipersرا نوید میدھند. این فلوت نوازان 
کھ ارائھ مینمایند، راھی بھ  آنچھعصر حاضر، در میان  با خود میبرد)افسانھ آلمانی کھ بچھ ھای دھکده را در 

خدا، نجات، انقالب، ارتقای شخصی، رستگاری، سالمت کامل، رشد روحی، مساوات، راھی برای صحبت با 
را نیز شامل  ، و ارتباط با موجودات فرا زمینیمحیط زیست ایده آلسال پیش، زندگی در  ۳۵۰۰۰طرف ھای 

 میشود. 
ای از انواع فرقھ ھا و گروه ھای فرقھ ای معنوی، روحی، سیاسی، و غیره  یقتا مجموعھ گستردهحق

کھ بھ دنبال پیروان وفادار و متعھد ھستند وجود دارد. بر خالف این افسانھ کھ کسانی کھ بھ فرقھ ھا میپیوندند 
وان را پیدا میکنند. عاقبت، آن خودشان جستجوگر بوده اند، این فرقھ ھا ھستند کھ فعاالنھ و مھاجمانھ پیر

برخوردھای خنثی کردن ذھن قرار میدھند، راه ھر گونھ تفکر گروھھایی کھ پیروان خود را در معرض 
مقھور  را در یک ظرف ھرمی تحمیلی محدود و انتقادی و ارزش گذاری را بستھ و حق انتخاب مستقالنھ

 نموده است. 
سوء استفاده ھای ذھنی سلب و پنھان می باشند. زمانی کھ دانش گذشتھ اینطور بیان میکرد کھ اغلب 

و اعتقادی شیاد ولی ذھنی چی یک نوع سوء استفاده  یافتھ تکاملتصویر اورول تئوری خود را ارائھ نمود، او 
موفق را نشان داد. این چنین فردی بھ صورت یک برادر بزرگ (در باال توضیح داده شد) لبخند بر لب و 

بھ جای یک برادر بزرگ امروزه در جھان بیشمار برادر بزرگ ما . ولی ظھور پیدا میکندده ظاھرا مفید فای
  میبینیم. کھ بسیاری از آنھا رھبران فرقھ ھا ھستند. 

و من امیدواریم تا بتوانیم فھم و درکی از پدیده فرقھ  Janja Lalichدر صفحات بعدی، جانجا اللیچ 
کھ شما و اطرافیان شما مراقب بوده و ھوشیار باشید. این تصویر زیبایی در جامعھ خودمان تقدیم کنیم، بطوری

 نیست، ولی من متعتقدم کھ این تصویری است کھ ضرورتا باید بھ آن نگاه کرد. 
 

*  *  *  *  * 
 
بھ شدت اھل دعوا بوده و از ثروت و قدرت خود خوانندگان کتاب باید بدانند کھ تعدادی از فرقھ ھا  

منکوب کردن منتقدین استفاده مینمایند. شھروندان، دانشگاھیان، خبرنگاران، اعضای سابق  برای سرکوب و
گرفتھ تا نشریھ انجمن پزشکی  Time Magazineفرقھ ھا و خانواده ھای آنان، و نشریاتی از مجلھ تایم 

ھ توسط کقرار گرفتھ اند اھداف دعاوی قانونی  Journal of American Medical Associationآمریکا 
. یک اقامھ گردیده استبسیاری از فرقھ ھای ثروتمند در جھت کوشش برای پس زدن و ساکت کردن منتقدین 

از خودش در برابر اتھامات دروغینی کھ از طرف برخی از این فرقھ ھا بھ  بھرحال در دفاعفرد معمولی کھ 
س ھای حقوقی ھدف مھم فرقھ ھا نباشد. برنده شدن در کی البتھ ظاھرا. خورد خواھد شد کامال او وارد میشود

 انگیزه آنان بیشتر بھ نظر میرسد کھ سرکوب، تخریب، و ساکت کردن منتقدین باشد. 
سال گذشتھ بھ تنھایی، یک گروه فرقھ ای در تقریبا دویست دعوای حقوقی با مقامات دولتی، منتقدین،  

ده بودند در گیر بود. تاکتیک بکار گرفتھ و اعضای سابق کھ در خصوص زمانی کھ در گروه بودند صحبت کر
عمومی قابل توجھ است. شما در  درکاعمال نفوذ بر استنباط و شده توسط فرقھ ھا و سایر گروه ھا برای 

 فصل نھم در خصوص این گونھ تھدیدات و اعمال سرکوبگرانھ خواھید خواند.
سبتا آشکاری در سابقھ کاری من در در حقیقت، و البتھ با کمال تأسف، این نسخھ کتاب حاوی غفلت ن 

در گسترش انواع مشخصی از یک حرکت مشخص است. علیرغم تأثیر عمیق یک فرد مشخص و سازمانش 



اشاره ای بھ این سازمان بین المللی و رھبر کامال شناختھ شده اش نکرده ام. من  ھیچیاد شده، من  عملکردھای
کھ بھ دلیل چاپ نسخھ نابجا علیھ خودم و جانجا اللیچ قوقی یک کیس ح جاری بودناین کار را صرفا بھ خاطر 

 . کرده ام اولیھ این کتاب پیش کشیده شده است
بھ این دالیل، و بھ علت اینکھ من میخواھم ھمچنان بھ اعضای سابق فرقھ ھا کمک نمایم تا درک کنند  

بر زندگی آنان وارد ر فرقھ ھا کھ چھ بر سرشان آمده است و چگونھ بر برخی آسیب ھای دراز مدتی کھ رفتا
در خصوص فرقھ ھا بنویسم، بطوریکھ انرژی من بتواند  کلیبطور  باکردم  تصمیمکرده است فائق آیند، من 

. در طول کتاب، اسامی برخی افراد تغییر داده گردد آنانھمچنان صرف مطالعھ فرقھ ھا و کمک بھ قربانیان 
 . گردیده اندحذف  لزوماز افراد بعضا شده اند، و اسامی گروھھا و برخی دیگر ا

بدون اطالع کافی شھروندان نسبت بھ قدرت و میزان کنترلی کھ فرقھ ھا اعمال مینمایند، دموکراسی  
و آزادی میتواند قدم بھ قدم محدود شود. فرقھ ھا بخاطر ساختار و ماھیتشان کھ دموکراتیک نیست، ھرگز 

و آنتی تز ساختاری ھستند کھ در آن رشد کامل انسانی میتواند کسب  موافق آزادی بیان و آزادی عمل نیستند،
 گردد. 

و این  بکند؛ ش رادر میان ما ھستند، بیشتر از آنچھ شھروند معمولی بتواند تصور فرقھ ھای بسیاری 
 در بسیاری از عرصھ ھای زندگی ما نفوذ کرده اند. گروه ھای قدرتمند 
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 فصل یک: تعریف فرقھ
شاھد پایان مرگبار آنچھ پیروان یک فرقھ میتوانند بھ آن ھدایت شوند دو بار  ،در کمتر از پانزده سال

ملبس بھ لباس ھای  Jim Jonesپیروان جیم جونز  تن ۹۱۲، یک عکس ھوایی از ۱۹۷۸بوده ایم. در سال 
 Guyana ادر گویان مھ آلود در یک جنگل گلولھشلیک ھمچنین ر و سیانو حاویکھ با نوشیدنی ھای  براق،
سالگرد پایان جونزتاون   برابر باھر بار این عکس کھ  ،عرضھ شدتلویزیون  ، در مجالت وشده بودندکشتھ 

Jonestown  برنامھ ھای خبری تلویزیونی شلیک و کشتار ۱۹۹۳و در اوایل سال  ؛ظاھر میگرددمجددا ،
 Texas دشت ھای تگزاس بھسپس چند ھفتھ بعد آتش این موضوع و نشان دادند، را  Koreshرش وفرقھ ک

باید اتفاق بیفتد تا ما متوجھ شویم چقدر تمامی انسان ھا  Waco و واکوجونزتاون واقعھ نظیر چند کشیده شد. 
 درو ما یکصد کودکتقریبا بین این دو واقعھ، مازمان  مدت آسیب پذیر ھستند؟ در روانی در برابر اعمال نفوذ

علیھ بسیاری کودکان و  سوء رفتارگزارشاتی از مردند و  Indianaاز فقدان توجھ در ایندیانا ای فرقھ 
تالش کرد یک وکیل  Californiaیک فرقھ مستقر در کالیفرنیا . بدست آمده است ھا بزرگساالن دیگر در فرقھ

حقوقی را بر  کیسش بھ قتل برساند، زیرا او سھ حقوقی را با استفاده از یک مار زنگی در صندوق پستی ا
اقدام بھ مسموم کردن  Oregonدر اورگان  Rajneeshفرقھ راجنیش گروه بھ پیروزی رسانده بود. این علیھ 

و  Wascoصدمھ زدن بھ مقامات محلی در استان ھای واسکو  نمود تا با The Dallesمنابع آب در شھر دالز 
 ھا . اعضای فرقھبگیردرا میشد  تمامگروه بھ ضرر در ایالت ع قوانینی کھ وض جلوی Jeffersonجفرسون 

مجاب شده بودند تا  ی دیگرگروه ھا یاند توسط ھریک از این گروه ھا و ه اکھ زمانی شھروندان معمولی بود
 بھس تمایالت رھبر فرقھ بر اسا –شامل قتل، خودکشی، و سایر اقدامات خشونت آمیز  –را ھوس ھای گروه 

  .برسانندانجام 
ار شرم ، رفتبدلیل اندازه شان آنھایی ھستند کھ تشخیص میدھید احتماال فرقھ ھایی کھ اسامی آنھا را

ھم ولی بسیاری گروه ھای دیگر تر ھستند.  مشھود شان امحایی برخی، تمایالت خود در موردآورشان، و 
رناک میباشند. انبوھی از گروه ھای فرقھ ای بھ ھمان اندازه مسلط و خط اما، اندھستند کھ زیرک و پیچیده 

جھان کشورھای گسترش، و کسب پول و قدرت در ایاالت متحده و سراسر بطور فعال اقدام بھ عضو گیری، 
 بازسازیتوسط کارھای برنامھ ریزی شده ذھنی، یا روند  خود را مینمایند. این گروه ھا اعضا یا ھواداران

ھای متعددی انجام  روشذھنی میتواند بھ طرق یا  سوء استفادهقرار میدھند. تحت ستم و کرده استثمار  ،فکری
 شود. 

در این کتاب، ما بھ دو دستھ اصلی از این گروه ھا نظر می افکنیم. اولی شامل گروه ھای فرقھ ای یا 
اعی ھای تحمیلی روانی و اجتم پروسھشبھ فرقھ ای است کھ اعضا و کسانی را کھ جذب کرده اند در برابر 

بر بھ میزان قابل توجھی را تغییرات رفتاری بوجود آورده و کنترل گروه  در آنھا سازمانیافتھ قرار میدھند تا
گول میزنند، زیر سلطھ  د. این فرقھ ھا اعضای خود رانزندگی اعضا و کسانی کھ جذب شده اند برقرار نمای

 امکان حفظ نمایند. آنھا را تا حد  تا و تالش میکنند ،استثمار میکنند میگیرند،
گروھی کھ بطور گسترده در بازار بفروش  اطالع رسانی آموزشی ومین دستھ شامل برنامھ ھای دو

کھ روند تحمیل ھماھنگ  میباشندروانی گوناگون مقوالت  مبتنی بر ساختھسازمانھای خود  ھمچنینمیرسند و 
مشتریانشان را برای دوره ھای طوالنی در را بکار میگیرند ولی بطور معمول قصد ندارند  یشده شدید مشابھ

ھا و تولیدات بیشتری را بخرند و مشتری ھای  آموزش ،شانپیروانعضویت نگاه دارند. آنھا ترجیح میدھند کھ 
 . میدھند ادامھھمکاری بھ دو سال  تنھا یک یا بیشتری را بیاورند، در حالیکھ

ا مورد استفاده قرار میدھند. بنیانگذاران فکری ر بازسازی، گروه ھا در ھر دو دستھ روند بھرحال
سرکوبگرانھ و کنترل تمایل دارند برنامھ ھای ھماھنگ شده نفوذ فکری  بازسازیفرقھ ھا و گروه ھای 

 القای بر محوربھ منظور تغییر دادن خصوصیات افراد  ،با استفاده از روش ھای قدیمی تحمیلرا رفتاری 
بنشانند. این سوء استفاده گران ماھر ظاھرا آگاه  افراد در ذھن آموزش ھا، و دیدگاه ھافلسفھ،  ای از گسترده

ھستند کھ الزم است مجموعھ ای از تکنیک ھا، تاکتیک ھا، و استراتژی ھای اعمال نفوذ را بھ منظور متقاعد 
در ھ البتکردن دیگران برای پیروی از آنان و عمل کردن بھ خواستھ ھایشان بکار گیرند. ھمھ این گروه ھا 

فکری برای عضو  بازسازیتمامی آنھا از تکنیک ھای فرقھ ھا،  کار میگنجد، ولی در راستاینتعریف فرقھ 
سھ برای بحث مفصل تر در  فصلخود استفاده میکنند. (بھ  پیروان، و استثمار افراد گیری، تغییر دادن

 فکری مراجعھ نمایید)  بازسازیخصوص روند 
 صورتبھ  –مؤسسات مشروع  پوشش تحتھ تعداد گروه فرقھ ای آیا ھیچ ایده ای دارید کھ چ 

رستوران، گروه ھای خود یاری، کارگاه ھای تعلیمات تجاری، باشگاه ھای رفاھی، کلینک ھای روانی، مراکز 



خود را ظاھر  –، و سازمان ھای سیاسی اردوییورزش ھای رزمی، طرح ھای رژیم غذایی، فعالیت ھای 
 بازسازی، فرقھ ھا و گروه ھایی کھ از روند تصور میکنندخیلی از مردم  ف آنچھبر خال کرده اند؟ پنھان

 باران رشد کرده اند. شدیدمانند رویش قارچ بعد از بارش بھ جای از بین رفتن،  ،مینمایندفکری استفاده 
ھ تنھا در در حال حاضر، بستھ بھ اینکھ فرقھ چگونھ تعریف شود، چیزی بین سھ تا پنج ھزار فرق

د. طی دو دھھ گذشتھ بھ اندازه بیست میلیون نفر برای مدت ھای متفاوتی با این گروه یاالت متحده وجود دارا
ضای خانواده ھا و آسیب دیده اند، بلکھ میلیون ھا اعدرگیر بوده اند. و نھ تنھا اعضای فرقھ ھا  نوعیھا بھ 

نگران و منتظر د رفتھ باشوام یا دوستانشان اق برآنچھ ممکن است برای طی سالیان برخی  دوستداران آنھا، کھ
  . صدمھ دیده اندبوده اند، 

نھ ھر کسی کھ مورد مراجعھ یک عضو گیر فرقھ قرار میگیرد بھ گروه جذب میشود، و نھ ھر کسی 
کھ جذب میشود برای ھمیشھ میماند. ولی بھ اندازه کافی جذب میشوند و بھ مدت کافی میمانند تا فرقھ ھا را بھ 

صحبت د. و من در خصوص مشکلی نکننده ای کھ سزاوار بررسی جدی است تبدیل نمای اجتماعی خردل مشک
. پرداختیک مباحثھ فلسفی یا یک برنامھ گفتگوی داغ افشاگرانھ تلویزیونی  بھ آن طی میتوان کھنمیکنم 

باره تھدیدات بسیار ست. من در ھاحرف خیلی عمیق تر از این است جامعھ از جانب فرقھ ھا متوجھتھدیدی کھ 
ھمچنین نگرانی  –کراتیک واقعی نسبت بھ سالمت جامعھ، سالمت روانی، قدرت سیاسی، و آزادی ھای دمو

این سوء استفاده ھا و  میدانیمھمانطور کھ صحبت میکنم کھ  – ھا زندگی شدن تباهھای افزاینده در خصوص 
بلکھ در بخش ھای اصلی و  حواشینھ تنھا در  آنھا گروه ھا و برنامھ ھای اغلب غیر اخالقیعملکرد این 
 د. ظاھر میگردنیز جامعھ ما حیاتی ارگان ھای 

عضو گیری فرزندان ایدآلیست، و در  بر فرقھ ھا دیگر صرفا موضوع نگرانی والدینی کھ ناظر
میالدی  ۱۹۷۰و  ۱۹۶۰ ھای ، ھمانطور کھ موضوع سالھای دھھھستندبرخی موارد سرخورده، و جوان خود 

ما شاھد بوده ایم کھ فرقھ ھا افرادی در ھر سن و سال و در ھر  ۱۹۹۰و  ۱۹۸۰ ھای . در دھھنیستند ،ودب
افراد غیر  –با جذب افراد بھ اصطالح حاشیھ ای . در گذشتھ، فرقھ ھا کرده اندمحدوده درآمدی را گمراه 

خود را محکم میکردند. ولی گروه جای پای  –وابستھ بھ سازمانھا، افراد سرخورده، افراد ناراضی از ھر نسل 
و روش ھای مجاب کردن افراد را حرفھ ای کرده اند کھ فراتر از  نحوه برخوردھای فرقھ ای امروز آنچنان 

 چھارچوب معمولی و در متن جریان اصلی حرکت میکنند. آنھا شما را میخواھند. 
فرقھ از انبوه فرقھ ھای موجود  –یا در برخی موارد چند   – من با بیش از سھ ھزار فرد کھ در یک

در ایاالت متحده بوده اند و ھمچنین صدھا نفر از بستگان اعضای فرقھ ھا مصاحبھ کرده ام. من ھمچنین بر 
بسیاری افراد، معموال زنان، کھ زندگی  بر روی روی ده ھا نفر کھ درگیر با گروه ھای با کنترل درونی باال و

ند مطالعھ کرده ام. از این تجارب ل میکرد بطوری کھ انگار در فرقھ بوده اشان توسط یک نفر کھ آنھا را کنتر
میتوانم بگویم کھ ھر زمان کھ فقط بیش از پنجاه سال مطالعھ، تحقیق، و کار کلینیکی،  یعنییک عمر و از 
  رد قبلی بودند.اکھ حتی عجیب تر از مو گردیدندکردم ھمھ چیز را شنیده ام، مدارک جدیدی ظاھر  تصور

در این کتاب، من اقدام بھ تشریح چگونگی ترک شھروندان معمولی از زندگی روزمره و تبدیل شدن 
بھ بخشی از یک گروه کھ دست بھ اعمالی از کارھای شنیع و غیر اخالقی گرفتھ تا خودکشی و قتل میزنند 

رھبران فرقھ ھا بھ نظر بھ نظر میرسد پایانی برای فعالیتھای غیر متعارف خود ندارند. کرده ام. فرقھ ھا 
اعضای فرقھ  از طرفی نمیشناسند. پیروانشناندر ستم بھ  ظرفیتی و نھایتی برای بی وجدانی و حدمیرسد کھ 

اعضای این ھا بھ نظر میرسد طاقتی فراتر از ظرفیت انسانی داشتھ باشند. و وقتی آنھا فرقھ را ترک میکنند، 
بازیافت استقالل خویش، و شکست ناپذیر برای مداوای خود،  سابق بروشنی روحیھ ای نامحدود و اراده ای

روحیھ و اراده ای کھ من فقط میتوانم در دارند.  بیرون آمدن بھ شکل مثبت از تجارب وحشتناکی کھ داشتند
 خصوص ھر فردی کھ مالقات میکردم بیشتر و بیشتر ستایش کرده و ارج بگذارم. 

 

 تعاریف و خصوصیات. ۱
مانند افراد سایر  اعضای فرقھ،است.  ایستا استاتیک و بیانگر یک سازمان  cultواژه فرقھ  

کار درونی فرقھ ھا بھ علت گروھھا، بھ راه مخصوصی میروند، و این راھھا در طول زمان تغییر میکند. 
یک انجمن یا سازمان  میانتفاوت ھای تشخیص کھ وضعیت غیر معمول پیدا میکنند، بنابراین ھمیشھ  است

ھا چگونھ عمل میکنند باز . بعضی اوقات مردم از توجھ بھ اینکھ فرقھ کار ساده ای نیستیک فرقھ  با صادق
یا فرقھ ھا را ارگان ھایی مملو از مشتی دیوانھ می انگارند و یا فکر میکنند کھ  ،میمانند زیرا آنھا بھ اشتباه

 Loyalموس  ، یا محفل وفاداریRotary Clubباشگاه روتاری  مثلفرقھ ھا درست مانند گروھھای معمولی 
Order of Moose  میباشند. کھ با آنھا برخورد داشتھ اند 



 نیزمن  اماتعاریف فرھنگ لغات معمولی در خصوص فرقھ دارای وجوه توصیفی معینی است. 
 تری از و پویا شامل میشود بیان نمایم و تصویر دینامیک راآنچھ کھ زندگی در فرقھ ھای مختلف میخواھم 

 کھ در جریان ھستند ارائھ کنم.  پروسھ ھایی
و عملکردھایی کھ در  پروسھ ھا" برای بیان دقیق تر میدھم از عبارت " روابط فرقھ ای  من ترجیح

یک فرد آگاھانھ افراد در آن یک فرقھ در جریان است استفاده کنم. روابط فرقھ ای عبارت از روابطی است کھ 
تصمیمات مھم زندگی اش  تقریبا ھمھدر خصوص  )آن نزدیک بھیا ( کاملبطور  تامیکند  را واداردیگر 

کھ او دارای استعداد، نبوغ یا دانش ویژه ای  مینماید القا اینطوراین پیروان اعتقادی  بھوابستھ بھ او باشد، و 
 است. 

 میشود:  تعریففاکتورھای زیر  حولمنظور ما، فرقھ ھدف و برای 
 سر منشأ گروه و نقش رھبر .۱
 اختار قدرت، یا روابط بین رھبر (یا رھبران) و پیروانس .۲
بھ صورت عام تر  فکری یا بازسازیاستفاده از برنامھ ھای ھماھنگ شده مجاب کردن (کھ  .۳

 مغزشویی خوانده میشوند) 
ر نگردد. یتصو محقق دیگرآنچھ بھ عنوان فرقھ توسط یک محقق شناختھ میشود ممکن است توسط 

ن صرفا گروه ھای مبتنی بر مذھب را حساب کرده، فرقھ ھای بیشماری کھ تحت برای مثال، برخی محققی
تفکرات، تئوریھا، و عملکردھای مختلف شکل میگیرند را از قلم می اندازند. بکار گیری سھ فاکتور رھبر، 

 آن را فارغ از معینیا وضعیت طبیعت فرقھ ای یک گروه تا فکری بھ ما اجازه میدھد  بازسازیساختار، و 
 ارزیابی کنیم. بنابراین بیائید این سھ فاکتور را باز کنیم تا درکمان را گسترش دھیم. سیستم اعتقادیش 

 سر منشأ گروه و نقش رھبرالف. 
و تصمیم گیری در  ذار، در باالی ساختار قرار گرفتھ، عموما بنیانگیک فرد در بسیاری از موارد

عموما دارای جود دارند، ولی اغلب مرد ھستند) این رھبران وی متمرکز میشود. (برخی زنان رھبر فرقھ ھم و
 خصوصیات زیر میباشند:

کھ ادعا میکنند دارای  ھستند مجابگر و انتصابیخود افرادی رھبران فرقھ ھا 
برای مثال، رھبران فرقھ ھای بشقاب  مأموریت خاصی در زندگی بوده و یا دانش ویژه ای دارند.

 جھتمکان ھای خاصی رفتن بھ موجودات فضایی آنھا را برای ھدایت مردم بھ پرنده اغلب ادعا میکنند کھ 
انتظار برای رسیدن یک سفینھ فضایی مأمور کرده اند. برخی دیگر از رھبران ادعا میکنند کھ راھھای 

مدعی میشوند  تعدادی ھمینطوررسیدن بھ نور رستگاری یا درمان بیماریھا را مجددا کشف کرده اند، باستانی 
طرح ھای اختراعات علمی، انسانی، یا اجتماعی کھ میتواند پیروان را بھ سطوح جدیدی از آگاھی،  بھ ھک

 موفقیت، یا قدرت شخصی یا سیاسی برساند دست یافتھ اند. 
رھبران فرقھ ھا تمایل بھ اعمال اراده و تسلط داشتھ و اغلب بھ عنوان کاریسماتیک 

 کاریسماتیکشتن میزان کافی از برش، جذبھ، یا سایر قدرت ھای . این رھبران نیاز بھ داتوصیف میشوند
آنھا مریدان خود را وادار میکنند تا خانواده، شغل، سابقھ برای جذب کردن، کنترل، و اداره افرادشان دارند. 

 آنھا نھایتاآشکار یا پنھان،  ،کاری، و دوستان خود را برای پیروی از آنھا رھا کنند. در بسیاری از موارد
 دارایی، پول و زندگی پیروان خود را تحت کنترل میگیرند. 

. کشیشان، خاخام ھا، رھبران فرقھ ھا تکریم و ستایش را بر روی خود متمرکز مینمایند
را بھ  پیروانتکریم و ستایش  ،متولیان مذاھب، رھبران دموکراتیک، و رھبران جنبش ھای اصیل بشردوستانھ

تمرکز را بر عشق،  در مقابل رھبران فرقھ ھا،. معطوف میکنندگروه ، یا اھداف انتزاعیخدا، اصول 
در بسیاری از فرقھ ھا، ھمسران وادار بھ جدا شدن از برای مثال بنا میگذارند.  وفاداری بھ خودفداکاری، و 

 یکدیگر و والدین وادار بھ رھا کردن فرزندان بھ عنوان آزمایش سرسپاریشان بھ رھبر میشوند. 

 روابط بین رھبر و پیروان ساختار:ب. 
وارونھ را تصور کنید. رھبر بھ تنھایی در   Tبرای ترسیم یک منظر ساده از یک فرقھ، یک حرف   

 باال، و پیروان تماما در پایین قرار میگیرند. 
. رھبر بھ عنوان مقام عالی شناختھ میشود، اگر چھ او ممکن فرقھ ھا در ساختار خودکامھ ھستند 

نی را بھ چند زیر دست بھ منظور نظارت بر وفاداری پیروان نسبت بھ تمایالت و حکم او است قدرت معی
تفویض کند. ھیچ دادخواستی خارج از سیستم رھبر بھ سیستم باالتر قضایی وجود ندارد. برای مثال، اگر یک 



مقام دیگری شکایت معلم مدرسھ احساس کند کھ با او توسط مدیر غیر عادالنھ رفتار شده است، او میتواند بھ 
 نماید. در فرقھ، رھبر تنھا و آخرین حاکم بر تمامی مسائل است. 

رھبران فرقھ ھا ادعا میکنند کھ سنت شکنی . نوآور و منحصر بھ فرد ھستندفرقھ ھا ظاھرا  
 و ، و تنھا سیستم موفقیت آمیز را برای تغییراتی کھ مشکالت زندگی یا ضعفھانمودهکرده، چیزی بدیع ارائھ 

مدعی  Arizona  آریزونایک گروه مستقر در جھان را حل میکند بوجود آورده اند. برای مثال،  ھای ینارسای
فقط با باقی  البتھ – دست یافتھ است و بھ پیروانش گفت کھ آنھا نیز میتوانند برای ھمیشھ شد کھ بھ جاودانگی

چارلز، برنادین، (، تشکیل میشد می رھبراناین فرقھ کھ نام آن از جمع حرف اول اسا رھبران در کنارماندن 
بنابر گزارشات دارای  CBJ. گروه زنده بمانند – CBJ (Charles, BernaDeane, and Jamesو جیمز 

این با زندگی کردن با کھ  کرد اعالمسی ھزار پیرو در سراسر جھان است. در عین حال، یک گروه دیگر 
بھ تنھایی زندگی کنند. تقریبا  جونھایتا خواھند توانست در  ،گروه و با یادگیری یک روش سری نفس کشیدن

تمامی فرقھ ھا ادعا میکنند کھ اعضای آنھا " برگزیده " ، " انتخاب شده " ، یا " خاص " ھستند در حالیکھ 
 غیر عضو ھا موجودات پائین تری بھ حساب آورده میشوند. 

. از اعضا خواستھ میشود کھ شتھ باشنداخالقی دوگانھ ای دا سیستمفرقھ ھا تمایل دارند کھ  
در درون گروه باز و راستگو باشند و ھمھ چیز را در برابر رھبر اعتراف نمایند. در ھمان حال، اعضا 
تشویق میشوند غیر عضو ھا را گول زده و از آنھا سوء استفاده کنند. در مقابل، مذاھب شناختھ شده و 

یک  نسبت بھراستگو و درستکار باشند و در برابر ھمھ  تادھند بھ اعضا آموزش می پایبند اخالقگروھھای 
این است کھ وسیلھ ھدف را توجیھ  بھرحال فلسفھ مسلط بر فرقھ ھا. بمانند پایبنداخالقیات  از واحد مجموعھ

کھ بھ فرقھ ھا اجازه میدھد تا اخالقیات خاص خودشان را خارج از مرزھای اخالقی نرمال  ھ ایمیکند، نظری
 بوجود بیاورند.  جامعھ

و برخی  " خدعھ متعالی" ، و دیگری  " فریب بھشتی"  مفھومبرای مثال، یک گروه بزرگ  
" تحت نظام " را مطرح کردند یا خارج از خود را  " بابلیان باگفتگو " گروھھای نو مسیحی ترمھایی نظیر 

کار گرفتھ شده تا آنرا برای اعضا جھت زبانی بھ منظور توجیھ کردن نظام ھای دوگانھ اخالقی بچنین . نامیدند
 اغفای غیر عضو ھا قابل قبول سازد. 

 رنامھ ھماھنگ شده مجاب کردنج. ب
متعدد بازسازی فکری کھ مورد  پروسھ ھایفنون خاص مجاب کردن استثماری ، یعنی بعدا، من  

یوستن، ماندن و اطاعت کردن پ بھبرای وادار کردن افراد ای استفاده رھبران فرقھ ھا و سازمانھای شبھ فرقھ 
را در تعریف فرقھ  فوق العاده مھمرا شرح خواھم داد. اینجا، من خصوصیات عمومی این فاکتور  قرار میگیرد

 . توضیح میدھمھا 
فرقھ ھا تمایل بھ خودکامھ بودن، یا تمام خواھی، در کنترل رفتار اعضایشان و  

و  -. نھایتا گری در جھان بینی دارندی راطتعصب و اف ابرازخودکامگی ایدئولوژیک، ھمچنین 
اغلب فرقھ ھا از اعضایشان انتظار فدای فزاینده وقت، انرژی، و پول  -زودتر بھ جای دیرتر ھر چھ معموال 

تعھد کامل آنان بھ یا سایر منابع برای اھداف معین شده گروه را داشتھ، اینچنین عنوان یا اعمال میکنند کھ 
 آموزش –تعھد از گروه تا گروه تفاوت دارد رستگاری نیاز دارند. شکل این  ای چوندرجھ برای رسیدن بھ 

بوط بھ فرقھ بیشتر، پرداخت بیشتر، فعالیتھای مر دادن سھم بیشتر، روحی تعمیقیا مدیتاسیون ھای بیشتر، 
خورند و کجا و بچھ  فرقھ ھا بھ این شناختھ میشوند کھ بھ اعضای خود دیکتھ میکنند کھ چھ بپوشند و – بیشتر

کی کار کنند، بخوابند، و حمام کنند و ھمینطور بھ چھ اعتقاد داشتھ باشند و چگونھ فکر کنند و چھ بگویند. در 
بسیاری از موضوعات، فرقھ ھا تفکری را کھ بھ آن سیاه یا سفید و نظریھ ای را کھ بھ آن ھمھ چیز یا ھیچ چیز 

 میگوییم برقرار میکنند. 
ھ درخواست از اعضا برای پذیرش دگرگونی اساسی یا تغییر روش تمایل بفرقھ ھا  

 مشاغل. بسیاری از فرقھ ھا فشار زیادی بر روی اعضای جدید برای ترک خانواده، دوستان، و زندگی دارند
یکی از مکانیزمھای عام  فرد، . این تاکتیک ایزولھ کردنمی آورندخود برای حل شدن در اھداف اساسی گروه 

 وابستگی اجباری است.  ایجاد ھا برای کنترل واغلب فرقھ 

 شبیھ بھ ھم نیستند.ھمھ فرقھ ھا 
فرقھ ھا بر اساس درجاتی از اعمال نفوذ مستمر، موجودیت فرقھ ھا نھ متحدالشکل و نھ ایستا ھستند. 

ر شکل گرفتھ است. فرقھ ھای درون گرا و برون گرا وجود دارند. گروھھا د ،نسبت بھ حد افراط بیش و کم
برای مثال، اعضا در حواشی یک گروه معموال از  ھستند. تآنھا متفاوسطوح عضویت و درجات درگیر بودن 



الزامات، محتوا، و تعھدات مدارج بعدی عضویت آگاه نیستند و اطالعات کمی از اھداف واقعی گروه یا میزان 
ھا، و درخواست ھا ممکن است ، قواعد، محدودیتقدرت مورد استفاده رھبر دارند. حتی در درون یک فرقھ

 .باشدرھبر متفاوت  ھوس ھایسال بھ سال، یا مکان تا مکان، بستھ بھ فشارھای خارجی، رھبری محلی، و 
میشود، میزان کنترل بر جزئیات رفتار اعضا، و آشکار اعمال کھ بر اساس آن کنترل  برخوردھایی 

بسیاری از فرقھ ھای درون گرا، تمامی جزئیات زندگی بودن این کنترلھا نیز از فرقھ تا فرقھ فرق میکند. در 
کال یا  ،ازدواج مدل لباس، محدودیت غذایی،در  اتیاجبارقرار میگیرد. برای مثال،  تحت نظارت گروهاعضا 

وجود دارد. در چنین فرقھ ھایی، اعضا معموال با ھم در مراکز یا  در محل ھای مشخص شده  روابطھرگونھ 
برای مؤسسات متعلق بھ فرقھ کار میکنند. بھرحال، فرقھ و  کردهارج از کشور زندگی در اطراف کشور یا خ

ھایی ھم وجود دارند کھ مریدانشان ظاھرا در تنھا تعدادی از وجوه اصلی جھان خارج، برای کسب درآمد در 
زندگی شخصی  این افراد نیز تحت قواعد حاکم بر وجوه حیاتی تمامی عملکرداز فرقھ فعال ھستند. ولی  بیرون

اینکھ بر سر پولی کھ در می آورند چھ می آید، اینکھ آیا   – افرادی کھ با آنھا محشور ھستند مثل درست شان
 میباشد. –یکنند، و اینکھ کجا زندگی میکنند بچھ ھایشان را خودشان بزرگ م

و جنبش  برحقجذب اعضای جدید و جمع آوری پول. مذاھب فرقھ ھا اساسا تنھا دو ھدف دارند:  
ھای بشردوستانھ نیز ممکن است جذب نیرو و جمع آوری پول داشتھ باشند. در ھر صورت تنھا ھدف آنھا بھ 

اھدافی نظیر بھتر کردن زندگی اعضایشان یا  ییسادگی بزرگتر و ثروتمندتر شدن نیست؛ چنین گروه ھا
ھ ممکن است ادعا کند کھ بھبود . یک فرقرا دارند ، چھ در این جھان و چھ در جھان آیندهبشریت بطور عام

ژست محض باقی میماند. در نھایت، تمامی  یاجامعھ را مد نظر دارد، ولی در واقع این تنھا بھ صورت ادعا 
کار انجام شده و درآمد کسب شده، حتی ژست ھای بشردوستانھ، در خدمت فرقھ بکار گرفتھ میشوند. (در 

ھا و گروھھای اجتماعی، تجاری، یا مذھبی مشروع را بیشتر چھار، من این اختالفات روشن بین فرقھ  فصل
 .)دادخواھم  مورد مناقشھ قرار

تعبیر میشود. این واژه اشاره بھ اصلیت،  بھ معنی ناسزادر مجموع، واژه فرقھ صرفا توصیفی و نھ  
خصوصا  –مدیریت فرقھ ھای مختلف، در ھر صورت ساختار اجتماعی، و ساختار قدرتی گروه دارد. 

گروھھایی کھ تمایل بھ استثمار آشکار و ستم بر مردم و اشتغال بھ اعمال فریبکارانھ، غیر اخالقی، و غیر 
 د. نجامعھ پیرامون را بھ مواضع انتقادی ترغیب میکن –قانونی دارند 

 
*  *  *  *  * 

 
ی توسط فرقھ ھای اگر چھ فرقھ ھا در زمانھای مختلف در ایاالت متحده وجود داشتھ اند، تھاجم بھ عضوگیر

معین در اواخر دھھ شصت میالدی توجھات عمومی را بھ فرقھ ھا معطوف کرد. سپس تراژدی خودکشی 
بر پدیده فرقھ متمرکز نمود. مردم متعجب بودند کھ توجھ جھانی شدیدی را  ۱۹۷۸جمعی جونزتاون در سال 

رمان او نوشیدنی حاوی سیانور را بف چگونھ فردی میتواند چنین کنترل مطلقی بر مردم برقرار کند کھ آنھا
رھبران با ھزاران غریبھ در عروسی جمعی ازدواج کردند. آنھا در دیگر  سربکشند. آنھا دیدند کھ چگونھ

خواندند کھ از پیروانش خواست شریک زندگی خود را عوض کرده و سپس بھ  در جراید فالن رھبرخصوص 
دیگری مطلع شدند کھ سیاست " قالب عشوه گری " را  رد رھبرآنھا در مووازکتومی (عقیم سازی) تن بدھند. 

میفرستاد تا مردان را اغوا و شکار  بیرونخود را بھ صورت زنان خیابانی بھ  مریدبکار میگرفت کھ زنان 
 شوند. جذب کرده و درون اجتماعات گروه بکشانند تا بھ سمت فرقھ 

پنج میلیون  تامنصفانھ بین دو برآورد  یک بر اساسبسیاری از گزارشات محققین نشان میدھد کھ  
درگیر فرقھ ھا بوده اند. طبیعتا، شرایط عضویت دشوار است. برخی فرقھ ھا وظایف عضو زمانی آمریکایی 

کنند؛ برخی ھر کسی کھ زمانی رابطھ  هرا خیلی مھم نشان میدھند تا بزرگتر و فعالتر از آنچھ واقعا ھستند جلو
شاید بصورت امضاء کردن یک فرم حمایت از گروه، خریدن یک بلیط قرعھ  -ا ر ای با گروه داشتھ است

یک گروه عضو بھ حساب می آورند.  - شخصیتی، یا تھیھ یک کتاب تستکشی در خیابان، وارد شدن در یک 
یک شام مجانی امضا کنند بھ عنوان اعضای وابستھ طبقھ بندی  بازایکسانی را کھ یک کارت سھ در پنج را 

در  .. دیگری تمامی کسانی را کھ در یک جلسھ آموزشی شرکت کرده اند را عضو بھ حساب می آوردمیکند
ند. نحساب میکعضو مقدماتی عبور کرده اند را  دورهحالیکھ برخی گروه ھا صرفا کسانی را کھ از یک 

عاده ی فوق البھرحال گروه ھا در خصوص عضویتشان خیلی مخفی کاری میکنند و اطالعات قابل اتکا
با دو یا سھ پیرو گرفتھ تا دھھا یا بیشتر، از گروه ھای را درز میدھند. و گروه ھای بیشماری ھستند،  ناچیزی

کھ در مورد آنھا بصورت غیر مستقیم یا از طریق اعضایی کھ جدا شده اند مطلع میگردیم. بطور عام، فرقھ ھا 
  . تعداد نفراتشان شمرده شودھرگز آشکارا نمی ایستند تا 

 



 نواع فرقھ. ا۲
 میالدی ۱۹۷۰و اوایل دھھ  ۱۹۶۰با توجھ بھ اینکھ بسیاری از فرقھ ھای شناختھ شده در اواخر دھھ 

فاکتور فرقھ ھای مذھبی بودند، برخی مردم امروزه بھ اشتباه فکر میکنند کھ تمامی فرقھ ھا مذھبی ھستند. 
را تقویت کند اینست کھ بسیاری از این گروه ھا  دیگری کھ ممکن است این ایده کھ ھمھ فرقھ ھا مذھبی ھستند

تحت عنوان کلیسا، بھ خاطر نپرداختن مالیات و برخورداری از کمکھای دولتی کھ بھ مؤسسات مذھبی داده 
. بھر صورت، اینطور نیست کھ ھمھ فرقھ ھا مذھبی باشند. یک فرقھ میتواند حول ھر تشکیل میشوند ،میشود

ی، مطالب تسالمحفظ روش ھای ، اشتغالیسیاست، مذھب، بازرگانی، فنون خود محتوایی شکل گرفتھ باشد: 
روحی)، ورزش ھای رزمی، روشھای  تعمقرمان ھای علمی، روانشناسی، پدیده ھای فضایی، مدیتاسیون (

زندگی مربوط بھ محیط زیست، و غیره. البتھ عدم درک این موضوع کھ تمامی فرقھ ھا مذھبی نیستند بسیاری 
ناآگاھی نسبت بھ نھ تنھا کثرت محتوایی فرقھ ھا بلکھ ھمچنین نسبت بھ افراطی گری در فرقھ ھا چھ را در 

 نگاه داشتھ است.  ،کھ در جامعھ ما گسترده شده اند ،بزرگ و چھ کوچک
سریع الرشد ترین گروه ھای فرقھ ای، کھ با فرقھ ھای مذھبی برای عضو گیری  در حقیقت امروزه

ایی ھستند کھ حول تفکرات عصر جدید و تعالیم ارتقای شخصی مشخص، روش ھای رقابت میکنند، آنھ
زندگی، یا برنامھ ھای رفاھی متمرکز شده اند. فرقھ ھای اخیر الذکر بھ احتمال زیاد از ھمان انواعی ھستند کھ 

شاید حتی از ا ی، مدت زمانی با آنھا برخورد داشتھ، توسط آنھا تحت نفوذ قرار گرفتھ شما یا دوستانتان برای
 . باشیدراه بدر شده 

(مربوط بھ یک افسانھ آلمانی   Pied Piper) (of Hamiltonفلوت نواز ھمیلتون  ھمچوننفر یک 
) با برش کافی و مقداری جذبھ، کاریسما، عوامفریبی، یا بھ سادگی مترجم -کھ بچھ ھای دھکده را با خود میبرد

ل تقریبا ھر موضوعی گرد آورد. جدا از میتواند پیروانی حوکافی،  انرژییک بازاریاب خوب، با وقت و 
و ھمچنین کسانی  سرخورده، تنھا، و محزونھستند کھ افراد  مجربیدارای رھبران فرقھ ای ھا فرقھ  شاننوع

اند پاسخ داده در زندگی شان در یک نقطھ آسیب پذیر  یھستند و کسانی کھ بھ دعوت شانکھ صرفا در دسترس
 یوستن میکنند. پرا مجبور بھ 

در ایاالت متحده، حداقل ده نوع اصلی از فرقھ ھا، ھر کدام با اعتقادات، عملکردھا، و آداب اجتماعی 
خودشان وجود دارند. لیست زیر دقیق و کامل نیست، ولی اغلب فرقھ ھا میتوانند زیر یکی از این عناوین طبقھ 

 بندی شوند: 
 مذھبی نو مسیحی .۱
 مذھبی ھندو و شرقی .۲
 ، جادویی، و شیطانیسحری .۳
 (معتقد بھ احضار ارواح)  Spiritualistروح گرا  .۴
اپن و ویتنام و کره رواج دارد) و سایر جھت (شاخھ ای از مذھب بودا کھ در ژ Zenزن   .۵

  (واژه ژاپنی از ریشھ چینی) Sino-Japaneseچین و ژاپنی  عرفان فلسفیگیریھای 
 نژاد پرستی .۶
 ضاییبشقاب پرنده و سایر پدیده ھای ف .۷
 روانشناسی یا روان درمانی .۸
 سیاسی .۹

 ، و نظام ھای روش زندگیاشتغالیخود یاری، خود  .۱۰
 

گروه بندی ھای بیشتر و دقیق تر را بیان میکنند. برخی فرقھ ھا اسامی خود را با  اسامی فرقھ ھا
ا زندگی کردن شروع میکنند تا اینطور القا کنند کھ راه آنھا تنھا راه بودن، فکر کردن، ی  Theحرف تعریف  

گام ، The Way International، راه بین المللی The True Believersاست. مثال ھا شامل مؤمنین حقیقی 
 The، مزرعھ The Body، بدنھ The Foundation، بنیاد The Process، روند The Walkنھادن 
Farm مجلس ،Assembly The  .میباشند 

، خانواده عشق The Familyنظر قرار میدھند: خانواده سایر گروه ھا مقوالت خانوادگی را مد 
The Love Family ،The Family of Love خانواده رنگین کمان ،The Rainbow Family خانواده ،

 The Lyman، خانواده لیمان The Christ Family، خانواده مسیح The Forever Familyجاویدان 
Family ، خانواده مانسونThe Manson Family . 

 Brotherعناوین خواھر یا برادر سایر مدل ھای خانواده را ارائھ میدھد، مانند برادر جولیوس 
Juliusبرادر اوانگلیست ، Brother Evangelist برادر دیوید ،Brother David کبیر  سفید، اخوانGreat 

White Brothehood اخوان ھا (یا بعضا اخوتان ھا). ، و بیشمار دیگر  



 The Peoplesگروه ھا بسادگی بھ عنوان کلیسا یا معبد معرفی شده اند: مثال معبد خلق  بسیاری از
Temple یا کلیسای آرماگدون ،Church of Armageddon –  با تنوع فراوان با استفاده از واژه ھای جھان

 . و غیره یا خلق یا استفاده از کلمھ انجیل در نامشان
 The Centre forنام ھایی نظیر مرکز احساس درمانی عصر جدید و گروه ھای روان درمانی 

Feeling Therapy سالیوانیان ،Sullivanians پیروان قطبیت زنده ،Alive Polarity Fellowship ،
کنترل ذھنی سیلوا ، و Africa، آفریقا Sun Arts، ھنرھای خورشید Direct Centringمرکزیت مستقیم 

Silva Mind Control. 
شرقی فراوانی وجود دارند، کھ نامشان اغلب حول و حوش یک مرشد یا  ای تفکراتبرمبنگروھھای 

بصورت فراوان در گروه ھای نمایانگر متنوع رسالت شکل گرفتھ است. ھم اسامی شخصی و ھم سایر اسامی 
، (بنیاد تونی و سوزان Alamo Christian Foundationدیده میشوند: بنیاد مسیحی آالمو انواع فلسفھ ھا 

 Ecclesia Athletic)، انجمن ورزشی اکلسیا  Tony and Susan Alamo Foundationآالمو 
Association جامعھ بوبا آزاد جان و اسب طلوع ،Bubba Free John and the Dawn Horse 

Communionفرستاده نور الھی ، Emissaries of Divine Light کاشی رانچ ،Kashi Ranch بنیاد ،
 . No Name Group نام بی، و گروه Blue and White Dove Foundation یدکبوتر آبی و سف

ت فرقھ ھای کھ نشان دھنده تعداد بیشمار و وسعمیتواند ھمچنان ادامھ یابد،  بندیاین نوع از لیست 
تمامی فرقھ ھا تکثر در متن واحد ھستند. و در نھایت، آن متن ربطی بھ  اطراف ما است. بھ شکلی البتھ

ی، سیاسی، عصر جدید، یا مذھبی، روان درمان(ت ندارد. در گروه ھای فرقھ ای سیستم اعتقادی اعتقادا
بھ تبدیل شدن بھ ابزاری برای خدمت بھ تمایالت، ھوس ھا، و برنامھ ھای پنھان رھبر ختم میشوند.  بازرگانی)

، و ابزاری است کھ لبھ است: چسبی است کھ اعضای گروه را بھ ھم متصل میکند ایدئولوژی یک شمشیر دو
 . میگرددتوسط رھبر برای رسیدن بھ اھدافش از آن سوء استفاده 

. ھمانطور مورد مطالعھ قرار بدھیم برای فھم فرقھ ھا باید ساختار و عملکرد آنھا و نھ اعتقاداتشان را
ی بازسازی فکری است کھ توسط سوء استفاده چی ھا روشکھ در فصول بعدی شرح داده خواھد شد، این 

 این ھماندر تحلیل نھایی،  انشان بکار گرفتھ میشود. یعنیماھر برای اطمینان از تمکین و اطاعت میان پیرو
 . میسازدچیزی است کھ فرقھ ھا را نگران کننده و آسیب رسان 

 

 ؟ھ کسانی بھ فرقھ ھا میپیوندند. چ۳
گرفتھ شده اند  نفوذو تحت  شیادی ھا، و افرادی کھ بھ وسیلھ دیگران کنترلوقتی راجع بھ فرقھ ھا، 

وقتی در خصوص موارد میشنویم، بالفاصلھ تالش میکنیم خودمان را از چنین افرادی جدا کنیم. بھ نظر میرسد 
کھ " ھیچ  داریمابراز رشادت و تعریف از خود اصرار  بھ عنوانمیشنویم  حصربی حد و روانی اعمال نفوذ 

کند ". ھمانطور کھ اغلب سربازان اعتقاد دارند کھ گلولھ تنھا بھایی  کس نمیتواند مرا وادار بھ انجام چنان کار
اذھان و افکار  وضعیتتمایل بھ باور این موضوع دارند کھ نیز بھ دیگران اصابت میکند، اغلب مردم 

قرار سوء استفاده  در مورد سایر افراد ممکن است موردخودشان آسیب ناپذیر است. آنھا بیان میکنند کھ: " 
  من ".  در مورد، ولی نھ ندبگیر

 من " در موردافسانھ " نھ 
تنظیم  بھ خود و خود بودهنقض نشدنی عقاید، ارزش ھا، و ایده ھایشان فکر کنند  تا مردم عالقھ دارند

فراتر از نھ اما  تحت نفوذ تبلیغات تجاری بوده اند،است. آنھا ممکن است با اکراه بپذیرند کھ مختصری  گردیده
کھ دیگران ضعیف النفس و بھ سادگی تحت نفوذ  دارندمحفوظ میخواھند این افسانھ را برای خود  آنھا .این

اگر چھ ھمھ ما میدانیم کھ ذھن بشر نفوذ پذیر است ولی اغلب ھستند در حالیکھ خودشان قوی االراده میباشند. 
بھ فرقھ ھا میپیوندند. ھیچ کس  ازمند،نیمدافعانھ و مغرورانھ مدعی میشویم کھ: " تنھا افراد دیوانھ، احمق، و ما 

تقدیم نمیتواند ھیچ وقت مرا وادار کند تا خودکشی کنم یا بچھ ھایم را کتک بزنم یا ھمسرم را بھ رھبر فرقھ 
 . ھیچ کس نمیتواند ھیچ وقت با حرف مرا بھ چنین چیزھایی بکشاند. " نمایم

 یکنم، " میخواھی شرط ببندی؟ "وقتی میشنوم مردم چنین چیزی میگویند، بھ آرامی سؤال م
بکار گیری سوء استفاده چی ھا با واقعا برخی کھ  بھ شوخی میگیرندمردم ھمچنین این موضوع را 

 Big Brother برادر بزرگرا وادار بھ انجام خواستھ ھایشان نمایند. آنھا  مردمبرخورد، عتاب، و بحث  از
(در اصطالح فرد یا سازمانی کھ در امور خصوصی افراد دخالت و جاسوسی کرده و آنان را بھ شدت مھار 

 Bigکھ در آن رھبر دولت،  ۱۹۸۴در سال  George Orwellل وبرگرفتھ از رمان جرج اور –نماید 
Brother میکرد کھ او  مردم داشت. شعار " برادر بزرگ مراقب شماست " بھ مردم یادآوری کنترل کامل بر



) را تصور میکردند کھ چکمھ ھای گروه ضربت مترجم -ھمھ چیز را در خصوص آنچھ انجام میدھند میداند
، و آنان را مجبور میکند ) را پوشیده، تفنگی بھ سمت سر مردم نشانھ رفتھمترجم -(گارد طوفان آلمان ھیتلری

 ئولوژی جدید را بپذیرند. تا عقایدشان را عوض کنند، شخصیتشان را تغییر دھند، و اید
گول میزنند اغفال  راافرادی کھ مردم  دامدر ، شده اندفرد معمولی بھ کسانی کھ در فرقھ ھا در گیر 

از موضع باال نگاه میکند. فرد  مانده اند، یا در یک گروه یا روابط ستمکار برای دوران طوالنی باقی اند گشتھ
فقط برای افراد ضعیف و ساده پیش می آید، و سپس برای خودش اینطور الف میزند کھ این وضعیت مربوطھ 
بھ این وسیلھ خود را از قربانیان فرقھ ھا،  تامینماید  خلقمن "  در موردتحت عنوان " نھ  جایگاھی

. من این جمالت را از خبرنگاران، استادان دانشگاه، نمایدکالھبرداری ھا، و نفوذ فوق العاده متمایز 
ینی کھ در ھواپیما کنار من نشستند، مردمی کھ در خیابان با آنھا صحبت کردم، فارغ ھمسایگان، مسافر

، سن، طبقھ اجتماعی، و . . . نمیتواند فرد را در تتحصیالالتحصیالن، باغبان، فروشنده، و . . . شنیده ام. 
 حفظ نماید.  ماندنبرابر احساس کاذب مصون 

 ردم، یک روانشناس سوئیسی با بیان این مطلب کھیکچندین سال پیش زمانی کھ در سوئیس تدریس م
ھرگز  داریم کھ ھیچ فرقھ ای در اینجا نداریم. فرقھ ھا طبقھ متوسطیما چنان جامعھ تحصیل کرده، مرتب و " 

من سپس مطالبی حاوی آدرس ھای دقیق بسیاری فرقھ  برنامھ خود را آغاز کرد. " بھ این کشور راه نمی یابند
 را بین المللی متعدد بزرگ و کوچکی کھ در زوریخ و سایر شھرھای سوئیس فعالیت داشتندھای شناختھ شده 

 در مقابلش گذاشتم. تعداد کشورھایی کھ در آن فرقھ نباشد، اگر چنین موردی یافت شود، خیلی کم است. 

 بلھ، شما
روشن شده  علی رغم داستانی کھ گفتھ میشود مردم معمولی بھ فرقھ ھا جذب نمیشوند، طی سالیان

. در حقیقت، اکثریت میباشدمستعد گول خوردن توسط این اربابان سوء استفاده گری است کھ ھر کسی 
قبل از  بدون مشکل جدی تا ، واز طبقھ متوسط، نسبتا تحصیلکردهبرآمده در فرقھ ھا، نوجوانان و بزرگساالن 

 . بوده اندجذب شدن 
کھ بھ فرقھ ھا پیوستھ اند از خانواده ھایی با روابط  تحقیقات نشان میدھد کھ تقریبا دو سوم کسانی

با سنشان داشتھ اند. در خصوص یک سوم  تناسبمعمولی آمده اند و در زمانی کھ وارد فرقھ شدند رفتار م
قبل از پیوستن بھ فرقھ بوده اند. مابقی از آن بخش  جدی تادرصد دارای مشکالت روحی  ۶تا  ۵باقیمانده، تنھا 
قابل تشخیص مربوط بھ فقدان ھویت (برای مثال، مرگ ناگھانی  )stress( افسردگیمانده دارای یک سوم باقی

بازماندن از ورود بھ دانشگاه یا برنامھ آموزشی دلخواه، یا شکست در عشق) یا بحران ھای جنسی در فامیل، 
 بوده اند.  خودمربوط بھ سن و سال  شغلیو 

رخی افراد جوان را بیشتر از دیگران در برابر اغوای فرقھ خانوادگی معینی ممکن است ب زمینھ ھای
ھا آسیب پذیر نماید. فرقھ ھا راه حل ھای فوری، ساده و متمرکز در برابر مشکالت زندگی ارائھ میکنند. 

و شورشی بار می آورند بھ طوری کھ  مھملبھ طور غیر عمد فرزندان خود را ترکیبی از برخی خانواده ھا 
کامل برای جوانی کھ بھ دنبال فرار از تشنجات وضعیت خانوادگی است جلوه  یھا راه حلفرقھ در نظر آن

میکند. در چنین خانواده ھایی، بچھ ھا اغلب بطور مستمر تشویق میشوند کھ ماجراجو، پرجوش و خروش، 
د خانواده اوالھر زمان کھ از آن طرف مستقل، ضد روال نرمال و طبیعی جریانات، یا نظم شکن باشند. البتھ 

انتخاب یا  عملکردش برایفعال میشود یا راه خودش را رفتھ یا بھ ترتیبی شورش میکند، توسط ھمین والدین 
بسرعت رشد کرده  تا فشار زیادی می آورند بر فرزندان خود کھ دوستان غلط گوشمالی میشود. برخی والدین

یم گیریھای متعددی روبرو ھستند نمیکنند. و بزرگ شوند، بھ ھیچ وجھ کمکی بھ این افراد جوان کھ با تصم
و  اد بھ نفسبچھ ھا احساس میکنند کھ از یک طرف بھ حال خود رھا شده اند، و از طرف دیگر فاقد اعتم

تعدادی از اعضای فرقھ ھا مشخص شده است کھ از چنین پس زمینھ تصمیم گیری میباشند.  برای قدرت الزم
 خانوادگی آمده باشند. 

 ،کھ فرداست زمانی  و این ،بارز میگردد )tension( تنشبا فاکتور  یب پذیرینوع دیگر آس
احساس میکند کھ در برابر تعدد تصمیماتی کھ باید بگیرد خورد شده  ،خصوصا یک نوجوان یا بزرگسال جوان

ن با آ ، پیچیدگی جھان، و تعداد تضادھایی کھ در رابطھ با وجوه بسیار زندگی روزمرهتناقض زندگی .است
. عالوه بر مواجھ شدن با تصمیمات شخصی فشار دھنده، بسیاری نوجوانان رخ مینماینددر آن سن روبروست 

 خودشان میکنند. خاص اقدام بھ چسبیدن بھ ارزش ھا، اعتقادات، و اھداف 
بسیاری اعضای سابق فرقھ ھا گزارش کرده اند کھ کالس ھای معینی کھ آنھا بعدا در دبیرستان و 

شگاه داشتند سھم بزرگی در طلسم شدنشان داشتھ است. آنھا بطور عموم کالس، معلم، و تجاربی کھ اوایل دان
داشتند را برھم زننده نظراتشان نسبت بھ جھان توصیف میکنند کھ آنھا را در وحشت از پیچیدگی ھای 

میکردند،  حالیکھ احساس گمگشتگی و تنھاییعین تصمیمگیری ھای ظاھرا بی پایان فرو برده است. در 
نیازمند یافتن چاره ای و راه ساده ای برای اینکھ زندگی شان بھ سامان برسد بودند. بدون اینکھ اقدامی برای 



یافتن راه حل نمایند، آنھا خودشان را درون گروھی یافتند کھ بھ آنھا راه ھای ساده و تضمین شده برای پیمودن 
 ر اتفاق افتاد.زی کرد ھمانطور کھ در خصوص دانشجویپیشنھاد می

 
کم  یک دانشگاه بزرگ ایالتی بود، کھ احساس خود"ماری،" یک دانشجوی معمولی در 

اغلب ما، او  مانند بکند. ولی بینی میکرد؛ او نمیدانست زمانی کھ دانشگاه را تمام کند چکار میخواھد
ستادان این مواد ثبت نام کرده بود کھ ا –روانشناسی، جامعھ شناسی، و علوم سیاسی  –در سھ ماده 

جوان، رادیکال، و در خصوص نگاه ماری بھ زندگی تنگ نظر بودند. او کالس ھا را با این انتظار 
، و بحث ھای خوب بداند، در خصوص اشخاص مشھور را بیاموزدشروع کرد کھ حقایق تاریخی 

 کالسی داشتھ باشد. ولی امسال، ھمھ چیز فرق میکرد. 
ی استادان بھ نظر میرسید کھ بطرز درھم شکننده ای برای دیدگاه ھای شخصی و جھان بین

 بھبودند. ھر کس  روحیھ ضعیف کنو )، nihilistic)، پوچ گرایانھ (pessimisticاو بدبینانھ (
کھ واقعیتی وجود ندارد: ھر کس ھر آنچھ را کھ خودش فکر میکند میبیند،  فھماندروش خود بھ او 

استاد روانشناسی با یک گروه عصر ود ندارد، و غیره. ھمھ چیز نسبی است، درست و غلطی وج
فرو  )meditation( جدید درگیر بود و کالس را بھ عنوان بخشی از دوره آموزشی در تعمق روحی

فلسفھ بھ  بجایکھ استاد واقعا داشت یک فلسفھ مذھبی را  چرا ؛میبرد. ماری برایش معما شده بود
احساس کرد، این یکی بھ اندازه بقیھ روحیھ تضعیف کن . ولی حداقل، او تدریس میکرد طور عام

 زندگی بی ثمر و بی معنی است.  بودندنبود کھ بھ او گفتھ 
را بھ محل زندگی اش دعوت کرد کھ یک آشرام  مریمردی در غذاخوری دانشگاه روزی 

ashram  (محل زندگی و عبادت ھندو ھا) ماری  ھندو از آب درآمد. در آنجا بھ کاھنمربوط بھ یک
وی را نسبت بھ آن  ھندو کاھنگفتھ شد کھ تنھا یک راه حقیقی و ساده برای پیمودن وجود دارد کھ 

و بھ آشرام نقل مکان کرد. ده ارشاد خواھد کرد. بعد از چندین دیدار، ماری دست از تحصیل کشید 
ماری بھ من گفت  سال بعد، والدین وی باالخره او را از گروه بیرون کشیدند. در مشاوره ھای بعدی،
رؤیایی می آمد او کھ استادان دانشگاه آنچنان دنیای او را بھم ریختھ بودند کھ گروه ھندو ھا بھ نظر 

کھ بھ حقیقت پیوستھ باشد: بھ نظر میرسید کھ یک ھدفمندی، معنی گرایی، و راھی برای پیمودن، و 
عدا متوجھ شد کھ زمانی کھ آن در خصوص ھمھ چیز توافق بر سر خوب یا بد بودن وجود دارد. او ب

 ساده ای برای جذب شدن در راه آنھا بود.  سوژهگروه ھندو را مالقات کرد او 
 
برای دفاع ماری نمونھ ای از بسیاری دانشجویان دانشگاه ھا بود کھ فاقد ثبات اجتماعی یا خانوادگی  

ر برابر عضوگیری فرقھ ھا بھ میزانی د استعدادشاناز خود در برابر کشش اغواگرانھ پاسخ ھای ساده بوده و 
 .یافتھ بودکھ دید آنان نسبت بھ جھان پیرامون دستخوش عدم ثبات میشود افزایش 

بسیاری از بزرگساالن امروزه از وضعیت مشابھی برای بزرگساالنی کھ میپیوندند بوجود می آید.  
ی خانمانی بی حد و حصر، فقدان سردرگمی و ظاھر سرد جامعھ ما بھ ستوه آمده اند: خشونت بی منطق، ب

و غیر  الی بیکار و زیر خط فقر، نا امنی، تعداد بسیار بابزرگتراحترام بھ  عدم گیر ھھم وضعیتمعنویت، 
 مذاھب برحق، فقدان منطق تحکم آمیز متولیانبودن بازار کار، عدم وجود ارتباطات خانوادگی، نقش  ثابت

 چیزی ، حیران تر از یک نوجوان، ھ. بسیاری از بزرگساالن جاافتادهاجتماع یا حتی ھمسای حاکم بر برخورد با
زمینھ مستعد برای چیزی بھ غیر از  مسئلھبھ آن وصل شوند. این  نمی یابند تا در فرھنگ صنعتی امروزه

 خواھد کرد.نرا خلق  شیادانسوء استفاده چی ھا و برای بسیاری از  ھای جدیدعضوگیری 
اقتصادی و فاکتورھای  -ست کھ حتی جدا از شرایط ناپایدار اجتماعیدر ھر صورت، واقعیت این 

خواھان ھمدم و احساس  میگیرد ودر شرایط آسیب پذیری قرار  کھخانوادگی مربوطھ معین، ھر فردی 
ب سوژه خوبی برای عضوگیری فرقھ است. اگر چھ اغل میگرددمعنویت در یک دوره انتقال یا زمان کمبود 

خصوصا فرقھ ھای نو  –برخی  را شکار میکنند. اما ترجیحا مجرد رگساالن جوان وفرقھ ھای معاصر بز
برای  ھا ھدفھای خوبیتر مسن بعضا ، و حتیھستند خانوادهاعضای خواھان عضوگیری تمامی  –مسیحی 

 . جذب می باشند جھتبرخی گروه ھا 
ای ، ھر فرقھ بھ ھر شکلیدھند؟ ، یا نامطمئن ارائھ مافسردگیفرقھ ھا چھ چیزی بھ افراد تنھا، دارای  

تثبیت شده حقانیت معنوی، روحی، یا  تبیینتوسعھ یافتھ وجود، و  تبیینارتقاء یافتھ ذھنی،  تبیینمدعی است کھ 
تجویز شده توسط  باریکتنھا از طریق پیروی راھھای  ،سیاسی را ارائھ مینماید. این وضعیت ظاھرا سودمند

قابل دسترسی است. برای رسیدن بھ چنین رویکردی در زندگی،  ه خاصیک گرویک ارباب، کاھن، یا مربی 
بچھ، تازه وارد، عضو آزمایشی، بچھ طالیی معنوی، فرد با معرفت پائین، کھ با عناوین  –عضو جدید 

باید ذھن منتقد خود را تسلیم کرده، در برابر  – اسم میگذارندھمانطور کھ گروه ھای مشخص بر تازه واردھا 
شده، و مانند یک بچھ اعتماد و ایمان داشتھ باشد. (روش ھای مخصوصی برای سوء استفاده از جذب  نرم فشار



ھای بعدی مورد مکاشفھ  فصلکھ با جزئیات در  بکار گرفتھ میشودبرای چنین وضعیت پذیرش ذھنی شدگان 
 قرار خواھد گرفت.)

 

 چرا آنھا میپیوندند؟. ۴
را مطالعھ کرده ایم دریافتھ ایم کھ تنھا یک نوع از افراد  آن دستھ از ما کھ فرقھ ھای زمان جدید

را دارد نیستند کھ گرفتار فرقھ ھا میشوند، بلکھ فردی کھ ترکیبی از فاکتورھایی کھ تقریبا با ھم عمل میکنند 
من دریافتھ ام کھ دو شرط یک فرد را بطور خاص در برابر عضو گیری فرقھ آسیب در فرقھ گیر می افتد. 

ھای مھم. ما بطور خاص میتوانیم در برابر  درگیریو قرار داشتن در میان  افسردگیینماید: بودن در پذیر م
شده است یا حتی  افسردگیپیشنھادات و مجاب کردن ھا، بخاطر از دست دادن چیزی یا سرخوردگی کھ باعث 

روابط شخصی معنی  در یکآسیب پذیر باشیم. و بطور خاص زمانی کھ  ،خفیف یا مالیم کلینیکی افسردگی
از نوع زندگی قرار نداریم مستعد نفوذ  عادی ھای مشغولیتدار، شغل، تحصیل یا برنامھ آموزشی، یا سایر 

 . ھستیمفرقھ 
افراد آسیب پذیر کسانی ھستند کھ تنھا، در گذار بین دبیرستان و دانشگاه، بین دانشگاه و یافتن کار یا 

قر در محل جدید، بھ تازگی متارکھ کرده یا طالق گرفتھ، بھ تازگی تحصیالت باالتر، دور از خانواده، مست
بیکار شده، درھم شکستھ از وقایع جدیدی کھ پیش آمده، یا نامطمئن از آنچھ کھ در زندگی پیش خواھد آمد 

یک دبیر از پذیرفتھ شدن در دبیرستان : امری معمولی استباشند. وقایع شخصی برھم زننده وضعیت زندگی 
قھ اش باز مانده است. مادر یک مرد مرده است. زنی تصمیم میگیرد بعد از پایان غمناک یک روابط مورد عال

طوالنی آپارتمانش را فروختھ و بھ مسافرت برود. در چنین مواقعی، ما ھمگی در برابر مجاب شدن عاطفی 
بت بھ اینکھ ممکن است نس آماده تر برای قبول ھر پیشنھادی بدون فکر کردن و گشاده تر، قابل پذیرش تر،
 . ھستیم موضوعی پشت پرده باشد

یک فرد افسرده و موقتا غیر وابستھ محتمل تر است در برابر پیشنھاد یک عضوگیر فرقھ، خصوصا 
بعضی افراد در برابر اعالمیھ فرد منطبق  باشد، خام شود.  شنھاد بر تمایالت فردی یا احساس کنجکاویاگر پی

برخی بھ تبلیغات رسانھ ای در خصوص آموزش یا دیدارھای  ا تابلوھای اعالنات ودر کیوسک ھا یھای چاپی 
و گول زننده، فرقھ ھا از روش عضو  جذابواکنش ھا بھ تبلیغات  جلبواکنش نشان میدھند. عالوه بر  گروھی

بھ فرد  گیری فرد بھ فرد نیز استفاده میکنند. در بسیاری از موارد، عضو گیری واقعی در ھمان ارتباط فرد
 آسیب پذیر شده است بوجود می آید.  خود بین عضو گیر فرقھ و فردی کھ بطور موقت یا بر اساس وضعیت

مربیان  ھمانطور کھ لعمل ھای تعلیمی برای عضو گیر ھا،برخی فرقھ ھای بزرگتر دستورا
ا و چطور بھ سوژه میدھند، دارند و روش ھایی را آموزش میدھند کھ کجفروشندگان جدید تعلیم بھ  فروشندگی

ھا مراجعھ نمایند. برای مثال، اعضای سابق برخی فرقھ ھا کھ در عضوی گیری در درون فرقھ ھایشان 
 گفتند:  چنین درگیر بودند بھ من

ھمان بھ یک عضو فرقھ رھنمود داده شد کھ شغلی در دفتر ثبت نام یک دانشگاه در  •
د را نشان کند. چنین افرادی بگیرد و ھر کسی برای ترک تحصیل مراجعھ نمو حوالی

افسرده و نیازمند بوده و احتمال بیشتری برای قبول دعوت بھ رفتن بھ خانھ فرقھ کھ در 
 نزدیکی دانشگاه بود داشتند تا کسی کھ در تحصیلش موفقیت بیشتری داشت. 

یک زن عضو گیر این چنین رھنمود گرفت کھ در بیرون مرکز خدمات مشاوره  •
و افراد تنھا را برای یک سخنرانی ھمراه با شام و یک مراسم بعد از دانشجویی ایستاده 

 ظھر بھ فرقھ دعوت کند. 
 Sanتعدادی از عضو گیر ھا بھ محل ھای جاذبھ توریستی در سان فرانسیسکو  •

Francisco زنگیران، بخش فرانسوی نشین نیواورلئا، مانند اسکلھ ماھی New 
Orleansفرستاده شدند تا  در شھرھای اصلین شھری ، و ایستگاه ھای اتوبوسھای بی

بدنبال توریست ھایی با پرچم بریتانیا بر روی کولھ پشتی ھایشان باشند کھ تنھا ھستند. 
(موضوع پرچم بریتانیا بخاطر این بود کھ توریست مربوطھ انگلیسی زبان باشد؛ چون 

کسی را کھ برای اعضای فرقھ کھ تنھا انگلیسی صحبت میکردند خیلی مشکل بود کھ 
 انگلیسی نمیدانست راضی کرده و از وی سوء استفاده نمایند)

عضو گیرھا بھ مناسبت ھای اجتماعی در کلیساھای مختلف فرستاده میشدند تا بھ افرادی  •
کھ تنھا ایستاده اند مراجعھ نمایند. عضوگیر میبایست فرد را برای صرف پیراشکی و 

ھرچیزی کھ باب آشنایی  –ندن فرد بھ خانھ اش بستنی یا چیزی شبیھ بھ این یا مثال رسا
 دعوت میکرد.  –را با او باز میکرد 



ھر فرقھ ای جاذبھ ھا و تاکتیک ھای خودش را برای کشاندن افراد جدید و عضو گیری فرد 
دلخواھش دارد. روش ھایی کھ اشاره شد توسط فرقھ ھایی استفاده میشوند کھ بیشتر افراد زیر سی سال را مد 

ی شھرھای اکناف جھان و دارند. آنھا اغلب بزرگساالن جوان را برای جمع آوری اعانھ در خیابانھا نظر 
مستقیم میکنند، در حالیکھ  کمک جذب اعضای بیشتر بکار میگیرند. این فرقھ ھا از افراد ساده دل درخواست

مثال افراد مسن با حقوق  و بھ دنبال عضو گیری دارندبھ اعضای خودشان جھت منبع درآمد تکیھ برخی دیگر 
دارایی یا افراد با حقوق ھای مکفی و ارتباط خوب میروند. بعضی گروه ھا مایلند اعضا را در  وبازنشستگی 

داده و آنان را با  برنامھ ھای پرداخت مستمر وارد نمایند و بنابراین افراد شاغل با درآمد خوب را ھدف قرار
یکنند و بھ تدریج تعھدات باالتر و باالتری در قبال گروه برایشان در قالب م آموزشی بھ خود یفروش دوره ھا

بازھم بیشتر و گران تری بھ آنھا میفروشند. برخی از این  آموزشی نظر میگیرند و در عین حال دوره ھای
 عضو شدگان کارشان بھ ترک شغل و کار کردن برای فرقھ جھت پرداختن پول دوره ھایشان می انجامد. 

استفاده میشوند طیف گسترده ای را شامل  ی کھ جھت کشاندن مردم بھ داخل فرقھ ھادوره ھای
را در زندگی تان کاھش دھید، چگونھ دفترتان  تنش، چگونھ بطور علمی میشوند: چگونھ ارتباط برقرار کنید

ی رزمی را اداره کنید و یک میلیونر شوید، چگونھ زندگی تان را کنترل نمایید، چگونھ یک مربی ورزش ھا
شوید، چگونھ برای ھمیشھ زنده بمانید، چگونھ در برابر ربوده شدن توسط موجودات فضایی عمل نمایید و بھ 
جمع کسانی کھ تجربھ آنرا داشتھ اند بپیوندید، چگونھ بھ رستگاری کامل برسید و جھان را اداره نمایید، چگونھ 

ھا بھ ھمان اندازه متنوع ھستند کھ حقھ ھایی کھ فرقھ در زندگی ھای گذشتھ زندگی کنید، و غیره و غیره. دوره 
ھا حول آنھا شکل گرفتھ اند گوناگون میباشند. کلمات طوری بکار گرفتھ میشوند کھ انگار گروه مربوطھ صرفا 

بعد برای نفع شما بوجود آمده است. شما معموال از کل داستان (و ھدف واقعی) در مورد فرقھ تا مدت طوالنی 
یکی از اصلی ترین انتقادات نسبت بھ فرقھ ھای موجود فعلی کھ مطرح مطلع نمیشوید.  دن در گروهاز جا افتا

 میشود در خصوص روش ھای اغواگرانھ عضو گیری آنھاست. 
تنیده شدن گسترده جھانی این مشکل اخیرا، من در خصوص دو وضعیت جداگانھ کھ معتقدم نشانگر 

با دو دانشجوی روسی مصاحبھ کردم کھ توسط یک گروه فرقھ ای با  است مورد مشاوره قرار گرفتم. اول، من
جعلی بھ ایاالت متحده آورده شده بودند. بھ آنھا قول یک بورسیھ کامل در یک دانشگاه آمریکایی داده  مدارک

شده بود. در عوض، زمانی کھ بھ اینجا رسیدند، بھ مناطق توریستی فرستاده شدند تا اعضای جدیدی جذب 
 . نمایند

آمده  Berkleyبعد از آن من با برخی افرادی کھ برای کمک بھ یک خانواده آلمانی کھ بھ برکلی 
وی تابستانی بھ آمریکا آمده بود ارتباط برقرار کھ برای کار در یک ارد بودند و تالش میکردند تا با پسرشان

، در یک گروه فرقھ ای بزرگ صحبت کردم. مرد جوان، در حالیکھ در تعطیالت در سان فرانسیسکو بودکنند 
عضو گیری شده بود. برای ھجده ماه خانواده برای تماس با او تالش میکردند تا اینکھ عاقبت بھ آمریکا آمدند. 
ولی حتی وقتی اینجا بودند، ھرگز موفق نشدند بھ تنھایی با او صحبت کنند. در جریان دیدار خانواده از برکلی، 

. خانواده در حالیکھ مستأصل مانده بودند شروع فرستاد مایل دورتر، ۱۰۰ود ، حدگروه پسر را بھ جای دیگر
بھ اقدام بھ تظاھرات ایستاده در برابر خانھ محلی گروه کرده و ایستگاه تلویزیونی محلی را دعوت کردند، ولی 

 فرزندشان بھ آلمان بازگشتند.  مستقل عاقبت، خانواده بدون بھ نتیجھ رسیدن جھت دیدن

 جویندگانافسانھ 
افسانھ دیگری کھ کسانی را کھ بھ فرقھ ھا میپیوندند احاطھ میکند اینست کھ این افراد خود در 

سرمایھ گذاری کرده و ادعا میکنند کھ مردم  پندارجستجوی فرقھ ھا ھستند. توجیھ گران فرقھ بر روی این 
ی از این توجیھ گران استادان دانشگاه ھایتا بھ آن میپیوندند میگردند. برخخودشان بھ دنبال گروه معینی کھ ن

ھستند کھ اعضای فرقھ ھا را بھ عنوان جویندگان معرفی میکنند زیرا این محققین صرفا در خصوص اعضایی 
کھ در حال حاضر در فرقھ عضو ھستند مطالعھ مینمایند. در ادعای آنان اینطور بیان میشود کھ عضو فرقھ 

از نسبت دادن ھر گونھ اقدام بھ عضو  انود انتصابی میگردد، توجیھ گرخود بھ دنبال یک کاھن یا یک مسیح خ
 جرج فرقھ را بھ صورتی کھ گویا مجسمھرھبر آنھا د. در عوض، نگیری از جانب فرقھ اجتناب میورز

مراجعھ  وی است کھ ثابت نشستھ و منتظر است تا گردشگران برای بازدید George Washingtonواشنگتن 
کنند. در حقیقت، رھبر فرقھ، بعد از محکم کردن جای پای چند عضو، آنھا را برای بیرون می تصویرنمایند 

 روف و دانشگاھی حاوی تئوری جویندگانرفتن و جذب اعضای جدید تعلیم میدھد. آثار منتشر شده متعدد مع
آن ھستند جلب تبلیغات مذھبی فعال، دقیق، و پیگیر کھ اغلب فرقھ ھای امروزی درگیر است، کھ توجھ را بھ 

 مینمایند. 
ھمانطور کھ دیده ایم، یک فرقھ میتواند بھ صور مختلف تعریف شود، ولی برای منظورھای ما و 
برای تشریح مدرن ترین فرقھ ھا، الزم است بھ روند، و نھ واقعھ، فکر کرده و بھ زندگی در یک فرقھ بھ 



و چیزی است کھ در بین مردم در جریان است. صورت یک پروسھ نگاه کنیم. پروسھ ھا باال و پائین دارند، 
 فعل و انفعال، تبادل، و رابطھ شکل میگیرد. 

عمل پیوستن بھ یک فرقھ در نتیجھ یک روند اتفاق می افتد کھ توسط یک عضو گیر فرقھ بھ جریان 
 در می آید. عملکرد فرقھ ھا روشن میسازد کھ عضو گیری با تبلیغ و معاشرت برای پذیرش زندگی تحت

افراد عضو گیری شده در بدو ورود شرایط گروه صورت میپذیرد. این شرایط البتھ بھ کندی آشکار میشوند، و 
معینی باشند وقتی کھ در خصوص طرح نھایی  عاقبتنمیدانند کھ بھ کجا میروند. چگونھ اینھا میتوانند جوینده 
 و محتوای گروھی کھ بھ آن میپیوندند بی اطالع ھستند. 

فرقھ ھا  و گزیدهرا پیش میکشند تمایل دارند کھ تنھا بھ وجوه سطحی  گانتئوری جویندکسانی کھ 
ھ اند. در گیر آن میشوند بھ جستجو پرداختکھ نظر بیفکنند و ادعا نمایند کھ اعضا خودشان بدنبال گروه خاصی 

ر گرفتھ شده از مطالعھ اعمال، قدرت مجاب کردن و روش ھای نفوذ بکا تئوریسین ھای نظریھ جویندگان
توسط فرقھ ھا غافل مانده اند. در کار و برخورد با چندین ھزار نفری کھ در فرقھ ھا بوده اند، من از ھیچ یک 
نشنیدم کھ او خودش برای یافتن یک کاھن جھت فرستادن وی برای تن فروشی، گل فروشی، معاملھ کوکائین، 

آشغال ھا بھ جستجو پرداختھ است، راھی کھ افراد  کودکان، یا زندگی در نسبت بھ سوء رفتارقاچاق اسلحھ، 
 آنھا قطعا جوینده این چیزھا نبودند. نھایتا بھ آن ختم شدند.  ھا بسیاری در فرقھ

اعضای سابق فرقھ ھا عموما برمال میکنند کھ آنھا بدنبال شریک و ھم دم یا شانسی برای انجام دادن 
ھا میگویند کھ بھ دنبال فرقھ معینی کھ بھ آن پیوستند نبودند و کاری مفید برای خودشان و بشریت بوده اند. آن

عالقھ ای نداشتند کھ تمام عمر متعلق بھ آنان باشند. بلکھ، بطور فعال و گول زننده برای پیوستن تحت فشار 
یدند، قرار گرفتھ بودند و بزودی خود را در تور گروه گرفتار یافتند، بھ آرامی از گذشتھ خود و خانواده شان بر

 و تماما وابستھ بھ گروه گردیدند. 

 سر زنش کردن قربانی
بھ تعدادی از سخنرانان در اخیر انجمن روانشناسان آمریکا، یک روانشناس جوان  جلسھدر  

پالتفورمی کھ قرار بود سمیناری در خصوص فرقھ ھا را ھدایت کند مراجعھ نمود. او با اطمینان از آنان 
" چرا فرقھ ھا افرادی را جذب میکنند کھ در مرز نارسائی ھای شخصیتی قرار کھ  خواست تا توضیح دھند

کھ تنھا افراد لب مرز  میداندگرفتھ اند." او گفت کھ با ھیچ یک از اعضای سابق فرقھ ھا کار نکرده است، ولی 
او دعوت کردند بھ فرقھ ھا میپیوندند. سخنرانان از  –بھ لحاظ پزشکی "  "افراد مشخصا آسیب دیده –یا روانی 

 کھ با اطمینان نشستھ و بھ برنامھ گوش فرا دھد. 
میتوانند بھ ما  –" سرزنش کردن قربانی " و "دنیای عدالت مفھوم " –دو پدیده شناختھ شده اجتماعی  

متخصص در . روانشناسان کمک کننددر فھم آنچھ کھ در کنھ واکنش یک روانشناس مثل نمونھ باال وجود دارد 
مورد مطالعھ قرار داده و ریشھ ھای آنھا را بھ طور گسترده ماعی ھر دو واکنش انسانی مذکور را اجت امور 

 دنبال نموده اند.  اولیھ اعصاردر 
پایھ مفھوم دنیای عدالت بھ طور کلی بر روی این اعتقاد سوار شده است کھ اگر فرد قوانین اجتماع  

مجازات خواھند شد. مجازات بھ  متقابالً افتاد. قانون شکنان، را اطاعت نماید، ھرگز اتفاق بدی برایش نخواھد 
صورت بد شانسی، بالی طبیعی، بیماری، و از دست دادن ھر چیز مورد عالقھ ای اتفاق می افتد. بنابراین 
قربانیان ھر فاجعھ، جنایت، بیماری، یا بخت بد بطور خودکار جزو افرادی کھ باید خودشان سرزنش شوند 

گردند. این استدالل اولیھ بعضا بھ این صورت مطرح میگردد: " از آنجا کھ من در صورتی کھ گروه بندی می
چرا کھ ما در دنیای عدالت زندگی  – خواھم بود مصونشیطان و بخت بد  در برابرقوانین را اطاعت کنم 

مایم. آنھایی کھ بالیی ن دوربنابراین من میتوانم خودم را از کسانی کھ قصد دارند بھ من صدمھ بزنند  –میکنیم 
 بر سرشان می آیند باید کسانی باشند کھ عمل بدی انجام داده اند. "

سرزنش کردن قربانی تقریبا یک واکنش جھانی در برابر اتفاق ناگوار در خصوص دیگران است.  
نی اغلب خودشان مالمت میگردند. مردم میگویند کھ دامن قربازنانی کھ مورد ھتک حرمت قرار میگیرند 

شب بیرون بود، یا در نزدیکی محلی بود کھ نمیبایست باشد. بنابراین گناه تجاوز  ۱۰کوتاه بود، بعد از ساعت 
بھ گردن خود اوست. برخورد مشابھی با قربانیان زورگیری میشود. " خوب، او کت و شلوار بسیار شیکی در 

خصوص بچھ ھایش  وجھ میشود کھ چقدر درمحل خیلی بدی پوشیده بود." ھر پدرو مادری کھ اینرا میخواند مت
ایراد گیر بوده و جوانان را بخاطر بدبختی شان مسؤول دانستھ است. در طول زمان، ھمان پدر یا مادر تردید 

ماشینت را بھ خاطر بخت بدش مالمت شده است. کدام شوھری است کھ نگفتھ باشد : "اگر  ھم ندارد کھ خودش
یک میخ در تایر ماشینت فرو نکرده بودند." یا کدام زنی نگفتھ است کھ : بودی،  نبردهآن بخش از شھر  بھ

 "اگر کت خود را پوشیده بودی، سرما نمیخوردی."؟
وارد یک فرقھ میشود، تمایل جامعھ اینست کھ بگویند قطعا خودش یک بھ ھمین ترتیب، وقتی فردی  

بھ چنین گروھی نمی  ده باشد وگرنھ می بایست نوعی شکاف شخصیتی در وجود او بو. ھ استایرادی داشت



پیوست. از آنجا کھ عامھ مردم ھمچنان اعضای فرقھ ھا را افرادی احمق، دیوانھ، و ناقص العقل بھ حساب می 
خودش دنبال ھمان چیزی بود آورند، واکنش اکثریت قریب بھ اتفاق عمومی اینست کھ : " تقصیر خودش بود. 

، و حقھ بازی سوء استفادهتابوی قوی در قبال قربانیان کاله برداری،  کھ بھ سرش آمد. " در جامعھ ما، یک
 وجود دارد و شکستن این تابو قربانی فرقھ را باز ھم خوارتر میکند. 

برای سرزنش خانواده ھا و بستگان داریم و میگوییم یا اینطور القا میکنیم کھ آنھا  ھمما تمایلی  
نھ اوالد آنھا بھ ھیچ وجھ بھ یک فرقھ نمی پیوست. یک زن در میبایست بھ نوعی مقصر بوده باشند، وگر

اعمال سخنرانی کھ در لندن داشتم سراغ من آمد و بطور رقت انگیزی گفت : " بھ ما والدین بھ صورت 
 نگاه میکنند." نسبت بھ فرزندان و ارعاب سوء رفتارکنندگان 

حرفھ ای را از دیدن این حقیقت کھ اکثر  ھم افراد غیر حرفھ ای و ھم افرادتمایل بھ مالمت قربانی  
افرادی کھ در روابط فرقھ ای گرفتار میشوند یک نوع قربانی ھستند کھ بھ اندازه کافی شناختھ و فھم نشده اند 
باز میدارد. اگر مردی در جنگل در کنار رودخانھ ای قدم بزند و یک تمساح پایش را گاز بگیرد، قربانی بد 

دن بیش از حد بھ محلی کھ یک تمساح میتواند بھ او صدمھ بزند سرزنش خواھد شد. شانس بھ خاطر نزدیک ش
افراد کمی بھ این واقعیت نظر می افکنند کھ تمساح در انتظار دراز کشیده، خود را مخفی کرده، و مرد ھیچ 

یاد یک شاطالعی از خطری کھ تھدیدش میکرد نداشت. بنابراین، بھ ھمین ترتیب، وقتی یک پیرزن توسط 
درآورده میشود، دوستانش آماده اند تا بگویند کھ تقصیر خودش بود کھ ساده لوح  با حقھ بازی شپولش از دست

بود. ھمچنین وقتی یک نفر در یک فرقھ درگیر میشود بھ ھمین ترتیب است. فرد مربوطھ برای اینکھ خودش 
شود. اعمال فرقھ ھا بھ این صورت ، ساده لوح، یا بھ لحاظ روحی غیر معمول بوده است مالمت میکنجکاو

 نگریستھ میشود.  توجیھھمراه با 
د. من مردم را بھ اینکھ خودشان را نمی شناس ان راقربانیاز مردم عامھ در حال حاضر چھار طبقھ  

تا ابد قربانی بھ حساب بیاورند تشویق نمیکنم، ھمانطور کھ در برخی بخش ھای جنبش ھای خود یاری در 
فریب اینکھ  برای نشان دادنمرسوم شده است. بھرحال، من فکر میکنم تجزیھ و تحلیل قربانی ایاالت متحده 

 محتمل و معمول است مفید خواھد بود.  خوردن توسط یک فرقھ بھ ھمان اندازه خریدن یک کفش تنگ
بیعی و اولین طبقھ قربانیان شامل قربانیان جنایات خشونت آمیز ھستند؛ طبقھ دوم، قربانیان بالیای ط 

؛ طبقھ سوم، قربانیان تروریسم و آدم ربایی ھستند؛ و طبقھ چھارم، قربانیان صدمات میباشندبیماریھای حاد 
، مانند مجروح شدن، مورد بدرفتاری قرار گرفتن، و سایر اعمال نادرستی کھ در خصوص یک میباشند مدنی

امت پیگیری کرد. ولی من یک طبقھ پنجم کھ میشود در دادگاه ھا جھت گرفتن غر نفر ممکن است اتفاق بیفتد
سوژه روند بازسازی  بھ خاطر ،از قربانیان ھم میبینم: کسانی کھ در وضعیتی قرار گرفتھ اند کھ بھ عقیده من

وابستگی بھ آنھا تحمیل شده است. در محتوا، یک برنامھ بازسازی فکری، سوء استفاده  ،فکری قرار گرفتن
سوم رجوع کنید) است. این پدیده بھ  فصل(بھ  اجتماعیھای روانشناختی و  سیستماتیک با استفاده از روش

طور عام بھ عنوان مغزشویی شناختھ میشود، و قطعا، این پدیده وجود خارجی دارد. عضو فرقھ در این طبقھ 
 پنجم از قربانیان قرار میگیرد. 

  
*  *  *  *  * 

 
فتھ ایم. و ما ھمگی پتانسیل آسیب پذیری در در زمانی در زندگی مان تحت نفوذ قرار گرما ھمگی 

برابر سر خوردن بھ درون یک فرقھ را داریم، خصوصا بھ نحوی کھ جامعھ ما ھر چھ بیشتر مادی، خشن و 
بھ با ذھنیت سرزنش کردن، ما باید  بیگانھ، دروغگو و فاسد، قطب بندی شده و فاقد ساختار میشود. برای مقابلھ

ھای آگاھی دھنده و پیش گیرانھ را برای آموزش دادن در خصوص وجوه آشکار عنوان یک جامعھ، برنامھ 
را جویا شده و روش ھای سوء استفاده گرانھ و غیر اخالقی کھ توسط فرقھ ھای گوناگون عضو گیری فریبنده 

ھ در گروه افشا نماییم. اگر شما یک جفت کفش بخرید کالقا میشود را برای حفظ کردن اعضا با احساس گناه 
اندازه نیستند، شما معموال میتوانید آنھا را پس بدھید. ولی وقتی شما بھ یک فرقھ پیوستید، سالھا طول خواھد 

 کشید تا از آن بیرون بیایید. 
نفر  ۹۱۲بود، کھ در آن  Jonestownپاسخی بھ واقعھ جونزتاون  Wacoبرای من، واقعھ واکو 
یک جنگل دورافتاده در آمریکای جنوبی مردند. جونز ، در   Jim Jonesطبق رھنمود رھبر، جیم جونز 

صادر کرده و چھار روزنامھ نگار را   Leo J. Ryanھمچنین فرمان قتل نماینده کنگره آمریکا لئو جی رایان  
بھ رفتھ بودند تا پس از سالھا سعی نمایند توجھ جھان را  Guyana ابھ گویاناقوامشان  بھ درخواستکھ بود 

تحت آن عزیزانشان نگاه داشتھ میشدند جلب نمایند. از کسانی کھ توسط جونز مجبور بھ  شرایط بردگی کھ
نفر بچھ بودند کھ بسیاری از آنھا برای زندگی با این گروه بھ  ۲۷۶سیانور شده بودند،  با طعمنوشیدن نوشابھ 

 ردیده بودند. ولی توسط جونز بھ جنگل یعنی جایی کھ مردند منتقل گ کالیفرنیا فرستاده شده بودند



یک مرد در یک مھمانی کھ صحبت ، کمتر از شش ھفتھ بعد از تراژدی جونزتاون، وقتی من
اظھار داشت: " آن  شنیدم شوکھ شدم. او را پروفسورھای دانشگاه و خانواده ھایشان در آن شرکت کرده بودند

مردم را بھ پیوستن بھ  یجنونوع افراد در جونزتاون واقعا بھ ھمان چیزی کھ بھ دنبالش بودند رسیدند. چھ ن
فرقھ ای نظیر آن میکشاند؟ من حدس میزنم کھ فرقھ ھا افراد مجنون و احمق را از خیابان ھا جمع میکنند. ھیچ 

با بحث مرا بھ درون یکی از این گروه ھا بکشاند." من با او در خصوص نحوه  دکس ھرگز نمیتوان
ی او بھ وضوح ھمان حرفی را میزد کھ اغلب مردم لم. وسربرآوردن فرقھ ھا و عملکرد آنھا صحبت کرد

  "فقط افراد مجنون و دیوانھ وارد فرقھ ھا میشوند." میزنند: کھ 
در واکو ، مثل جونزتاون در سال   David Koresh، فرقھ دیوید کورش ۱۹۹۳زمانی در سال 

دم نسبت بھ فرقھ ھا و ، در مرکز توجھات قرار گرفت. یک انفجار بزرگ خبری کھ موجب توجھ مر۱۹۷۸
 فاجعھ وحشتناک جونزتاوناینکھ استثماری کھ ھمھ ما را احاطھ کرده است شد. بعد از  ھای مجاب کردننحوه 

بھ گذشتھ پیوست، خبرنگاران پرسیدند، " آیا فرقھ ھا ھنوز یک مشکل بزرگ ھستند یا بعد از واقعھ جونزتاون 
سؤال کردند، " چند فرقھ دیگر مثل این یکی وجود دارد؟ "ولی حتی تمام شدند. " سپس بعد از واقعھ واکو، آنھا 

 –وقتی بھ آنھا گفتھ شد کھ بسیاری از این دست وجود دارند، خبرنگاران مثل افراد معمولی متوجھ نشدند 
آنھا یا عضوی از خانواده خودشان ممکن است ھمین حاال در –ھمانطور کھ در فصل آینده مشاھده خواھد شد 

 گرفتار شده باشد.  یک فرقھ
 

 فصل دو: تاریخ مختصر فرقھ ھا
 



 تاریخ مختصر فرقھ ھا: فصل دو
بھ نظر میرسد کھ لژیون شدند.  تربارورھرچھ فرقھ ھا  در آن کھ را مشخص میکندتاریخ دوره ای 

. ھای خود انتصابی شامل منجی ھا، کاھن ھا، یا فلوت نوازھا (در فصل قبل در مورد این واژه توضیح داده شد
فرقھ ھای ظھور کرده اند. ولی این ھمچنان در طول زمان ) یعنی کسی کھ دیگران را بھ دنبال خود میکشاند

، کھ ھمیشھ در میان ما حاضر بوده اند، صرفا در دوره ھای خاصی پیروان قابل مالحظھ ای کسب متنوع
بھم ریختگی ھای سیاسی یا اجتماعی و یا فرو  در آنھا این دوره ھا بھ عنوان دوره ھایی کھ معموالمیکنند. 

است کھ  در واقع ھمان دوره ھاییاین  .تعریف می گردندبروز میکند کمیت یک جامعھ ریختن ساختار و حا
 فرقھ ھا بھ اوج میرسند. ظھور 

و حس ھمبستگی  منسجم ساختاردر عصری کھ جامعھ بھ صورتی عمل میکند کھ  ،فلوت نوازان
این اعصار راھھای مورد  کنند. شھروندان درمیتوانند جذب تنھا معدودی از پیروان را  وجود دارد،اجتماعی 

چھ دوست داشتھ باشند و چھ دوست  ،انتظارشان را درک میکنند، و اغلب اعضای جامعھ رفتار قابل قبول را
جامعھ نمیتواند ببیند کھ در کجا قرار گرفتھ  بخشی ازوقتی  اما در مقابل. و میپذیرند می شناسند ،نداشتھ باشند

در خصوص پاسخ بھ سؤاالت بزرگ زندگی روی چھ موضوعاتی نمیداند است، قوانین کدامند، یا اینکھ جامعھ 
اوضاع را بدست گرفتھ و  ، مانند یک بیماری خفتھ،فرقھ ھابالقوه رھبران ھمیشھ حاضر است،  شدهتوافق 

  را بھ دنبال اھداف خود میکشانند.پیروان 
ه و آماده اند تا وارد مصمم بھ نظر میرسد کھ ھمیشھ در کناری کمین کرد و این کاھنان خود جوش

شده و پاسخ ھایی بھ مشکالت زندگی عرضھ نمایند. آنھا ادعا میکنند کھ تنھا و مطمئن ترین راه زندگی را در 
کھ قرار است داشتھ  ویژه یا علومیک مأموریت خاص و  پیرامونتبلیغ  با توسل بھآنھا مردم را اختیار دارند. 

. مأموریت خاص عبارت از موعظھ حول یک دانش ظاھرا "سری" در پیروی از خودشان گول میزنند باشند
 است کھ رھبران تصریح میکنند کھ تنھا بر کسانی کھ بھ آنھا بپیوندند فاش خواھد شد. 

فقط آنھا بھ تنھایی بھ آن  رھبران فرقھ ھا معموال ادعا میکنند کھ یا دسترسی بھ علوم باستانی دارند کھ
و اینکھ این وضعیت  نموده اند، یا ترکیبی از این دو؛ کھ تنھا آنھا کشفدارند  یافتھ اند یا علوم جدیدی دست

بر اساس دانش ھا  ءاغوا این آماده کرده  است. اینکھ آیا برای بشریتآنان را برای پیش بردن مأموریتشان 
بھ درون پیروان قرار است صرفا ، فرقی نمیکند باستانی انجام شود یا بر پایھ اسرار آوانگارد (پیشتاز) ھستی

رھبر قدم بگذارند. انجام این کار معموال بھ معنی پشت سر گذاشتن خانواده نورچشمان اجتماع یا دایره یا  حوزه
، بھ ھا شرکت در این گروه نورچشمی ازایدر و دوستان و ترک تقریبا ھمھ چیز زندگی معمولی است. 

 ھند داشت. پیروان گفتھ میشود کھ آنھا بھ دانش مخصوصی دسترسی خوا
کھ رشتھ ھای جامعھ از ھم گسستھ میشوند، رھبران خود  درست در زمانیتاریخا، ما دیده ایم کھ 

در پیرامون خود بھ موجود انتصابی بھ سادگی پیروان را عضوگیری میکنند. افراد عاجز از درک خسران 
وء استفاده و استثمار این جھت س ین افرادو آسیب پذیر تر یندر دسترس ترلذا دنبال ھدایت میگردند و 

 ، وساده برای مشکالت پیچیده جھت تصمیم گیری قاطع و راه حل ھایآنان . ھستندھنرمندان حرفھ شیادی 
 پیشنھادات جذابی را در جھانی کھ ظاھرا بی ثبات و دائما در تغییر و تحول است ارائھ مینماید. 

آوردند. در زمان انقالب کبیر فرانسھ،  برای مثال، فرقھ ھا بعد از سقوط امپراطوری روم سر بر
فرقھ ھا نھ تنھا در فرانسھ بلکھ در تمامی اروپا گسترش یافتند. وقتی انقالب صنعتی بھ انگلستان رسید، فرقھ ھا 

کردند گسترده شدند. استعمارگری میبار دیگر ھمچنان کھ ھزاران نفر بھ مراکز بزرگتر صنعتی نقل مکان 
 قھ ھای متعددی در سایر نقاط جھان شد. اروپا نیز موجب بروز فر

کشور داخل در فرقھ ھا در ژاپن بعد از جنگ جھانی دوم سر بر آوردند، وقتی کھ ساختار اجتماعی 
یا  ایستاده اند وکھ نمیدانستند در کجا  گرفتندبسیاری از مردم در وضعیتی قرار فرو ریخت، در جنگ  مغلوب

برخی از این فرقھ ھای با اصلیت ژاپنی در ون خودشان تصمیم بگیرند. چگونھ در دنیای جدید پر معمای پیرام
و اخیرا، ما شاھد سر بر آوردن و ازدحام فرقھ ھا در  سایر کشورھا ھم گسترش یافتھ اند؛ حال حاضر در

ه، و یک بار اروپای شرقی، جایی کھ سقوط رژیم ھای کمونیستی خأل اجتماعی و ایدئولوژیکی بوجود آورد
 . ، بوده ایمه مردم در برابر فریب فرقھ ھا آسیب پذیر و مستعد شدندتود دیگر

مختلف فرقھ  بسیارمتعدد و غول شاھد سربرآوردن انواع (مترجم: در تاریخ ایران نیز بعد از حملھ م
در و تحوالت اجتماعی و سیاسی مربوطھ،  ۱۳۵۷بھمن  ۲۲ھا و مسالک بوده ایم. ھمچنین بعد از انقالب 

 زمینھ برای عضوگیری فرقھ ھا از ھر زمان دیگری فراھم تر شد.) جامعھ ایران
 
 



  ۱۸۰۰فرقھ ھا در سده . ۱
بیداری بزرگ  "میالدی بھ بعد) و ۱۹۶۰بین ظھور فرقھ ھای معاصر (از دھھ  ای مقایسھ غالبا

بھ عمل  فتاد،میالدی اتفاق ا ۱۸۶۰و  ۱۸۲۰بین سالھای آمریکا ، یک فراز مذھبی کھ در ایاالت متحده "دوم
کھ  آمدبوجود شبیھ بھ زمان حال،  ،سریع اجتماعی و اقتصادی در جامعھ آمریکا تحوالت می آید. در آن زمان

 را باعث گشت.  تغییراتدوره ای از عدم تعین، دودستگی، و 
افت و خیز اتفاق افتاد، میتوانیم تصویری از علت  "بیداری بزرگ دوم" دوران در نگاھی بھ آنچھ در

و اگر چھ بیداری بزرگ دوم ابتدا باعث رشد گروه ھای مذھبی شد،  را بدست آوریم؛در سھ دھھ اخیر  فرقھ ھا
من مجددا تأکید میکنم کھ تمامی فرقھ ھا، خصوصا امروزه، مذھبی نیستند و بنابراین نیاز است از یک ولی 

منظور من از تشریح این  مذھبی مورد تجزیھ و تحلیل قرار بگیرند. -مذھبی یا روانشناسی -یمنظر تاریخ
اقتصادی است و اینکھ چگونھ فرقھ ھای  -عصر قدیمی تر نشان دادن ارتباط بین فرقھ ھا و تغییرات اجتماعی

قطعا  ھم مذھبی و سکوالر ھر دو در دوره ھای تغییرات و بی ثباتی، یعنی شرایطی کھ در جھان امروز ما
نکھ گروه مورد بحث ھای آینده توضیح خواھم داد، ای در ، سر بر می آورند. ھمانطور کھدارد وجھ غالب را

، جنبش مذھبی جدید، گروه عصر جدید، یا گروه بازسازی فکری خوانده شود مسلکنظر بطور عام فرقھ، 
کھ در فصل یک توضیح  مؤلفھ ایموضوع نگرانی من نیست. تمرکز من بر روی گروه ھایی است کھ سھ 

ور مجاب کردن افراد بھ منظجھت گروه، و استفاده از برنامھ ھماھنگ شده  یعنی نقش رھبر، ساختار ،داده شد
  .وجود داشتھ باشند در آنھا ،ایجاد تغییر رفتاری

 نیازھای مذھبی شان کنندھای مذھبی زمانی ظھور میکنند کھ بخش ھایی از جامعھ احساس  مسلک
در زمان  اجتماع ی، گروه ھای حاشیھ ایمعمول برآورده نشده است. بھ درجات شناختھ شده توسط مذاھب اصلی
ھای متعدد پیوستند و در  مسلککسانی بودند کھ بھ  –سیاھان، زنان، و جوانان یعنی  –بیداری بزرگ دوم 

نقش رھبری داشتند. مدارک دیگر بیانگر آن است کھ افرادی کھ بھ دلیل مسائل شھرنشینی، تغییر  ھم مواردی
ن شغلشان آسیب دیده بودند مستعدتر از دیگران برای پیوستن بھ گروھھای موقعیت جغرافیایی، و مکانیزه شد

شدند. این با  بلندمذھبی  احیاگرانجنبش  ھواداری از بھ جامعھاز ای جدید مذھبی بودند. نھایتا، بخش گسترده 
ا با تجارب ما منطبق است: در ابتدا، فرقھ ھای امروزی جمعیت حاشیھ ای را جذب میکردند، ولی حاال آنھ

 بخش ھای جامعھ بھ عضو گیری می پردازند.  ھمھدر میان  تمام موفقیت
 Evangelicمیالدی، جنبش اوانگلیک  ۱۸۰۰اقتصادی در سده  -اجتماعیتغییرات  ی در نتیجھ

ایمان ژرف را از کار نیک و انجام مراسم و تکالیف مذھبی مھمتر  -کلیسای بشارتی -تبشیر گراییمترجم: (
تغییر مذھب شخصی،  مذھبی کوچک بھ یک جریان عمده مذھبی تبدیل شد. گرایشمریکا از یک ) در آمیدانند

دیگر موضوع  ،. ایمانگردیدیا درگیری واقعی یک فرد در رستگاری خویش، بھ مھمترین عمل مذھبی تبدیل 
عمل  بھ آن ی کشورو در تمام گردیده تبدیل عادی امری انتظار نبود بلکھ بھ اقدام تبدیل شد. احیاگری مذھبی بھ

متولیانی کھ احیاگران مذھبی مرحلھ بعدی رشد را برقرار کردند. جلسات احیاگری مذھبی و بنابراین میشد. 
آنھا را ھدایت میکردند جنجالی بوده و بحث ھای ایدئولوژیکی را دامن میزدند، کھ موجب بروز دو دستگی در 

شدن مراکز مذھبی، تھمت ھای جناح گرایی، و وارد  درون گروه ھای مذھبی در ھمھ جا میشدند. قطب بندی
 بھ انشعاب کشاند. را کوچکترین تا بزرگترین مراکز مذھبیشدن بھ درگیری ھای درونی گروه ھا، 

ھای مذھبی جدید در این دوران سر بر آوردند. تا زمانی کھ محیط  مسلکبسیاری در نتیجھ، 
ھ بھ ایده ھای نو و جنبش ھای نو وجود دارد. اعتقادات، اقتصادی و اجتماعی غیر ثابت باشد، نیاز و توج

ھا فوق العاده متفاوت بود. برخی رادیکال بودند، و برخی دیگر محافظھ کار؛  مسلکعملکرد، و برخورد 
سخت گیر و برخی دیگر سھل گیر؛ برخی رابطھ نزدیک با سازمانھای مادر داشتند و برخی دیگر  برخی

و برخی آنقدر عمر کردند کھ ھنوز در  داشتھ داشتند؛ برخی عمر کوتاه می نگاهخودشان را بطور کامل دور 
 میالدی را میتوان بر اساس اھداف و اعتقاداتشان دستھ بندی کرد. ۱۸۰۰ھای سده  سلکممیان ما ھستند. این 

مشخصا میخواستند تغییراتی در درون یک گروه مذھبی بدھند. بھ آنھا  احیا کنندهھای  مسلک
فرقھ ھایی کھ کمترین تفرقھ افکنی را داشتند نگاه میشد و ظاھرا آنھا برای جنگ بین مکاتب فکری بصورت 

، مکتب جدید  Presbyterianمثال ھای این دستھ مکتب جدید پرزبیتاریان جدید و قدیم بوجود آمده بودند. 
ھر کلیسا و اعضای سازمان ھای کلیسایی بر پایھ خودمختاری مترجم: ( Congregationalکانگرگیشنال 

سینود (جلسھ کشیشان) عمومی لوتران ، و  Methodist Episcopalکوپال سآن)، کلیسای متودیست اپی
Lutheran General Synod  .ھستند 

ئم از گروه مذھبی مدافع رادیکال ترین تغییرات در اعتقادات و جدایی دا ھای تفرقھ افکن مسلک
واقعی در برابر پیروانشان ارائھ نمودند. اغلب اوانگلیک  و بدیل ایگزینجبھ عنوان یک آنرا  مادر خود بودند و

بودند کھ برداشت ھای تنگ نظرانھ ای از انجیل داشتھ و رفتار بسیار سخت گیرانھ ای را نشان میدادند. این 
، منونیت  Milleriteو میلریت  Missouri Synodمیسوری سینود (جلسھ کشیشان)  فرقھ ھای گروه شامل



Mennonite  شیکر ،Shaker  اونیتاریان ،Unitarian  اونیورسالیست ،Universalist  و آدونتیست روز ،
 میباشند.  Seventh Day Adventistھفتم 

عقایدشان را در خصوص مسیحیت عوض کرده و از ابتدا مستقل از مذھب  ھای فرقھ ای مسلک
ھمراه با  و بعضاصر بھ فردی در خصوص جھان، شناختھ شده برحق بودند. این گروه ھا نظرات جدید و منح

یا شبھ علمی ارائھ نمودند. آنھا ھمچنین راه ھای جدیدی برای طبقھ بندی پدیده ھای فیزیکی و  علمی تبیین ھای
رژیانیسم سوئدی وبروانشناختی را فرمول بندی کردند. این دستھ بندی شامل روح گرایی، 

Swedenborgianism  مسمریسم ،Mesmerism  (خواب مغناطیسی یا شیدایی)، فرنولوژیPhrenology 
موپاتی ، ھ)شناخت شخصیت از روی شکل و برجستگی ھای کاسھ ی سر -جمجمھ خوانیمترجم: (

Homeopathy ) :این باور در پزشکی کھ برای درمان برخی بیماریھا باید داروھایی  -درمان بھ مثلمترجم
شابھ عالئم بیماری مورد درمان تولید میکنند) و آسترولوژی تجویز کرد کھ در شخص سالم نشانھ ھای م

Astrology  .(طالع بینی) بودند 
عقاید خاص سیاسی یا اجتماعی را ھمراه با یک ساختار مذھبی تبلیغ  ھای مذھبی نما مسلک

 این گروه بھ جنبش ھای اجتماعی و سوسیالیست دستھ بندینمودند، و سنن مذھبی را بھ حداقل رساندند. 
و  Oneida Community، و جامعھ اونیدا Fourierism، فوریریسم Owenismمیشوند مانند اونیسم 

. در این جنبش Agrarianیان و جنبش اصالحات آگرا Abolitionismھمچنین طرفداری از الغای بردگی 
 میشدند. ھا، اعتقادات سکوالری وجھ غالب را داشتھ، و این گروه ھا بھ عنوان رادیکال ترین شناختھ 

و فرقھ ھای مذھبی بیشماری را در سطح  مسالکغرب در ایاالت متحده  جھت گیری بھ سمتجنبش 
 تئوریزهصد سال بعد از تب جویندگان طال در آمریکا، حداقل پنجاه فرقھ آرمانگرای بخوبی کشور جارو کرد. 

و بطور متوسط بیست سال دوام  شده تنھا در کالیفرنیا تأسیس شد. اغلب آنھا مذھبی بوده کارشده و بخوبی 
 بازیافتنارائھ کننده بھ نوعی اغلب آنان آوردند، در حالیکھ سکوالرھای مختلف نصف این مدت عمرشان بود. 

روند بودند. بسیاری فرقھ ھای مشابھ در مکان ھای دیگری در ایاالت متحده تأسیس گشتند، و برخی در  عافیت
 Amanaو انجمن آمانا  Oneida Community، جامعھ اونیدا خودشان تغییر کردند. برای مثال حرکت

Society  راھشان را داشتند  در نظرکامال متفاوت با آنچھ بینانگذارانشان  اقداماتیدو فرقھ عمده بودند کھ در
 .دادند ادامھ

 Oneida Community   جامعھ اونیداالف. 
پایھ گذاری شد.  New Yorkیورک در نیو Oneidaمیالدی در اونیدا  ۱۸۴۸این جامعھ در سال 

بنیانگذار جان جامعھ اونیدا یک مؤسسھ آرمانگرا بود کھ تئوری ھای مذھبی و اجتماعی را تجربھ میکرد. 
یک او . نمودرا تجربھ  الھامو  تحولچندین سالگی،  ۲۰در سن   John Humphrey Noyesھامفری نویز 
دیده بود، او از دایره حقوقی خارج شده و بھ مدرسھ تعلیم  Darmouthکھ در دارتموث بود وکیل حقوقی 

رفت. زمانی کھ آنجا بود، بھ او الھام شد کھ ھر کس خود را بطور  Yale Divinity School ییلالھیات 
، یا بھ عبارت دیگر، بھ کمال برسد. بنابراین او خود را ند کند میتواند بدون گناه زندگی نمایدکامل وقف خداو
 و از آن پس خود را در حد کمال فرض نمود.  وقف خداوند کرد

 ۱۴۰تعداد  ۱۸۴۹جامعھ او خانواده خود او بودند. بھ تدریج بقیھ ھم پیوستند. تا سال اولین اعضای 
نفر عضو شدند. اعضا برخی اوقات کمال گرایان نامیده میشدند، زیرا معتقد  ۲۸۸تعداد  ۱۸۸۰نفر و تا سال 

کار در  بھ قبل از شروع ،ود دارد. آنھا ساده زندگی میکردند، ھر روز صبحبودند امکان رسیدن بھ کمال وج
در (انتقاد از خود و از دیگران)  متقابل انتقادی جلساتدعا میکردند و عصر ھا خواندن انجیل  و  ،مزرعھ

ملک انجیل تأسیس شده بود: ت مستخرج از برنامھ شان بود. جامعھ بر مبنای اصول کمونیسم (جامعھ اشتراکی)
از ازدواج را تجربھ  )پیچیده(  complexکمپلکس  بر تمامی دارایی ھا اشتراکی بود. اعضا ھمچنین یک نوع

بھ معنی این بود کھ تمامی  کمپلکس. ازدواج ه میشد، و تک ھمسری را رد میکردمیکردند کھ عشق آزاد نامید
 بزرگ میشدند.  اشتراکیبصورت  بچھ ھا نیزاعضای بزرگسال جامعھ مزدوج با یکدیگر تصور میشدند، و 

زده بود. نیویز در  Noyesظاھرا برای دالیل دنیوی و نھ اخروی بھ ذھن نویز  کمپلکسایده ازدواج 
 مینمود،ایمان داشتھ و از او بھ لحاظ مالی پشتیبانی  بھ نویزحالیکھ با یک زن ثروتمند ازدواج کرده بود کھ 

توانست ھمسر خودش و  ،صحبت ھای دلچسب نویز، با توسل بھچشم طمع بھ ھمسر یک اونیدایی دیگر شد. 
یشتر از متقاعد نماید. این موضوع شاید ب کمپلکس (پیچیده)زوج مربوطھ را نسبت بھ قداست ازدواج ھمچنین 

ھر مبحث ایدئولوژیک دیگری بھ نماد جامعھ اونیدا برای سی سال بعد تبدیل شد و موجب درجات مختلفی از 
 گشت.   آن پیرامون محیطدر  جنجالی مجادالت

نویز  و این در حالی بود کھ، بدل شدبھ یک سیستم منسجم و منضبط  کھ جامعھ اونیدا نکشید  یطول
و چھ زمانی بچھ دار  شودکھ چھ کسی با چھ کسی جفت این نسبت بھخصوصا  ،سکان ھدایت و تصمیم گیری



وری برنامھ ریزی میکرد کھ حتما خودش ، نویز طواصلھ گزارشات طبقرا بدست داشت.  ،شوند و غیره
آسوده خاطر و سازنده بھ نظر میرسیدند. اونیدایی ھا  ،حداقل یکبار با ھر یک از زنان جفت شود. در سطح

 تولید مختلف ارتقاء یافت، کھ شامل فعالیتھای صنعتیبھ تدریج بھ لحاظ مالی، بھ دلیل ورود در  اونیدا جامعھ
در حالیکھ مخالفت با سیستم ازدواج اونیدایی از جانب ھمسایگان و نویز، ت میشد. فوالدی و نقره آال بست ھای

 فشارھای اجتماعی اوج میگرفت، از ترس جانش بھ کانادا فرار کرد. نیز 
اونیدا . جامعھ شدو چندین عمل اشتراکی دیگر جامعھ ملغی  کمپلکس، ازدواج ۱۸۸۱در سالھ 

اجتماعی اش  فعالیتو بطور رسمی بھ  گردیدزمان بازسازی ھمچنین بھ صورت یک شرکت تجاری در آن 
بھ صورت یک مؤسسھ تجاری موفق درآمد کھ امروزه و بھ کارش ادامھ داد  مربوطھ شرکتاما خاتمھ داد. 

 برای تولید ظروف نقره ای بطور گسترده شناختھ شده است. 

 Amana Society   اانجمن آمانب. 
جدایی طلب پای تیست (پارسا)  مسلکواقعی، آخرین بازمانده شاخھ ا، یا انجمن الھام انجمن آمان 

Pieties  ،Pietistic  ) :ھوادار پیروی ھرچھ بیشتر  – ۱۸و  ۱۷مربوط بھ کلیسای آلمان در سده ھای مترجم
) بود کھ از یک فرم اولیھ از مسیحیت طرفداری نموده و یک سازمان اوتوپیایی Lutherاز کلیسا و عقاید لوتر 

utopian  .۱۸۴۲بنیان گذاشتھ شد. در سال ۱۷۱۴سلک مربوطھ در آلمان در سال م(آرمانی) را تشکیل داد ،
و در منطقھ  هھشت صد عضو را از آلمان خارج کرد Christian Metzیکی از رھبران بھ نام کریستین متس 

ن کرده و نقل مکا Iowa، آنھا بھ آیوا ۱۸۵۵مستقر نمود. د رسال  New Yorkدر نیویورک  Ebenzerابنزر 
 خاصرا بر خود گذاشتند. این جامعھ یک سیستم  Amana Church Societyا نام انجمن کلیسیای آمان

 دھکده کمون را برقرار نمود.  ۷کلیسا را برگزید و برای نود سال  و بزرگان کمونیستی با مدیریت پیران
ام بخش با آنھا صحبت میکند، کھ در ابتدا الھ ای اعتقادات این گروه این بود کھ خدا از طریق وسیلھ 

میلرزید تا پیام خداوند گرفتھ شود، کھ  تمام بعضا برای یکساعتاو ھمان کریستین متس بود. گفتھ میشد کھ 
اغلب بھ نوعی درخواست فوری از پیروان برای زندگی ھر چھ مقدس تر بود. فردی کھ بھ نظر میرسید بھ او 

این معنوی شناختھ میشد، یعنی تنھا کسی کھ شایستھ دریافت ھدایت الھی بود. الھام میشود بھ عنوان رھبر 
کنترل رفتاری پیروان اعمال نگاه میداشت و توجیھی بر خواستھ ھای معین و  متحد ایدئولوژی گروه را با ھم

 بود. از جانب رھبری 
ا ورق، و عالئق آمانایی ھا ھر چیزی کھ دنیوی تلقی میشد از قبیل ورزش، رقص مدرن، بازی ب 

فردی را رد میکردند. اعضا بدون اجازه مخصوص نمیتوانستند جامعھ را ترک کنند، و معاشرت با مراجعین 
و غیر اعضا محدود و کنترل شده بود. تجرد ترجیح داده میشد، و کسانی کھ مجرد باقی میماندند در موقعیت 

ا دو سال قبل از ازدواج منتظر میماندند. مانند بھتری قرار میگرفتند. اگر زوجی نامزد میشدند میبایست ت
 برنامھ ھای انتقادی متقابل داشتند، کھ اغلب بصورت جلسات عمومی برگزار میشد. ھم اونیدایی ھا، آمانایی ھا 

با پیشرفت تکنولوژی، حمل و نقل، و صنعت، دنیای خارج بیشتر و بیشتر بر این جامعھ ایزولھ و آب  
شد، آمانایی ھا نیز مجبور بھ  می کرد. در حالیکھ روابط آنھا با دنیای بیرون عوضبندی شده دست اندازی 

، جامعھ بھ عنوان انجمن آمانای جدید شناختھ شد کھ شامل یک گروه کلیسایی و یک ۱۹۳۲تغییر شدند. در سال 
نجمن گروه صنعتی بود. بسیاری از آداب جامعھ ملغی گشت، و ھمھ اعضا سھامداران و شریک در سود ا

بود کھ بین اعضا تقسیم میشد. انجمن آمانا در حال آن میلیون دالر ارزش سرمایھ ای  ۳۳شدند، کھ بیش از 
 حاضر یک بنگاه تولیدی و بازاریابی است کھ حدود ھزار و پانصد عضو دارد. 

 
*  *  *  *  * 

 
ن غیر متعارف برای راه را بر جنبش ھا و رھبرا ،ھا و فرقھ ھا در ایاالت متحده مسلکعصر جدید  

زمانی کھ درب این دیگ شلغم شوربای اعتقادات جدید و بعضا شگفت باز کرد. (آمریکا) تسلط بر جامعھ ما 
ای  زمینھھم زدن آن معجون جدیدی بیرون بیاورند. با بھر دم انگیز برداشتھ شد، کاھنان رنگارنگ میتوانستند 

در ھر گوشھ سنتی انجام کارھا ایجاد گردید.  روشھایسلط، و مھای انتقاد از مذاھب شناختھ شده، انجمن  برای
 یای واعظان دوره گرد، شفابخشان اعتقادی، غیب گوھا، احضار کنندگان روح، داروگران سیار، جادوگران

برای سیستم ھای سیاسی رادیکال ھای ایدآلیستی کھ اکسیر جادویی عرضھ میکردند سر برآورده بودند، و روش
 شدند.می و اجتماعی عرضھ

 ۱۹۵۰و  ۱۹۴۰برخی اعمال فرقھ ای، ھمراه با آغاز یک دوره ضد فرھنگی، مجددا در دھھ ھای  
میالدی بعد از جنگ جھانی دوم و جنگ کره ظھور پیدا کرد. سپس یک دور جدید اغتشاشات در فرھنگ 

ی توده ای در میالدی ھمراه با گسترش جنگ منفور در جنوب شرقی آسیا، قیام ھا ۱۹۶۰در دھھ  آمریکا



 بحران ھای عمیق در خصوص ارزش ھای تعریف شده بواسطھ وفور بی سابقھخصوص حقوق مدنی، و 
از یک طرف و فاجعھ انرژی ھستھ ای از طرف دیگر جوشیدن گرفت. این تناقضات خیره کننده یک  امکانات

 کرد.  تریمغشوشحتی جامعھ از ھم پاشیده را وارد وضعیت 
 
 

 ی: زمینھ باروری فرقھ ھامیالد ۱۹۶۰دھھ . ۲
میالدی ایاالت متحده وضعیتی را تجربھ میکرد کھ معموال فرقھ ھای جدید  ۱۹۶۰در اواخر دھھ 

فرھنگ  –در حالیکھ ملت در گذار از تغییرات عظیم اجتماعی و سیاسی بود سربرمی آورند.  در آن بیشتر
ام، نافرمانی ھای مدنی، شورش ھای ، راه پیمایی ھای اعتراضی، تظاھرات علیھ جنگ ویتنمواد مخدر

فضای اجتماعی برای ظھور رھبران فرقھ ای  –خانوادگی  ارزش ھایدانشجویی، انقالب جنسی، و سقوط 
اجتماعی در ایران بعد از انقالب اسالمی و آمادگی  -(مترجم: در این رابطھ اوضاع سیاسی. میگردیدآماده 

 ست)فضا و شرایط برای رشد فرقھ ھا قابل توجھ ا
یم، فرقھ ھای گذشتھ اغلب بھ سراغ گروه ھای حاشیھ ای در جامعھ در دوره مطلع شد ھمانطور کھ

از خانواده ھای حاشیھ ای بھ  ، محرومینی کھدلسردمیالدی جوانان  ۱۹۶۰ھای خاصی میرفتند. در سالھای 
از جوانان آمریکایی در  منتقدین جریان اصلی فرھنگی بودند. بسیاری ،نبودند بلکھ می آمدند لحاظ اقتصادی

حداقل یکی از سھ جریان مردمی شورشی درگیر شده بودند: علیھ انحصارات سیاسی و اجتماعی (چپ نو)؛ 
در تمامی  (مادیگرایی) materialism علیھ بی عدالتی نژادی (جنبش حقوق مدنی)؛ و علیھ ماتریالیسم

 . مانیفست ھای ضد فرھنگش
را مذھبی بھ حساب نمی آوریم، کشش عظیمی در آن بھ  غالب علیرغم اینکھ ما جنبش ضد فرھنگ

عنصر سمت معنویت و اشراق وجود داشت، کششی کھ میتواند بھ مؤلفھ ھای متعددی وابستھ باشد. برای مثال، 
وجود داشت: مردم با طبیعت، ریتم زندگی، و جھانی شدن رابطھ  زمینبھ  رجعتقابل توجھ معنویت در جنبش 

کھ برخی رھبران رادیکال شناختھ شده با  روشیتوسط  ،. در عین حال، این معنوی گراییبرقرار میکردند
 اعمال میشد.  ،جدید و شخصیت ھای جدید بکار گرفتند ترم ھایپذیرش 

تبدیل شد، کھ جوانان را بھ  Baba Ram Dassبھ بابا رام داس    Richard Alpertریچارد آلپرت
، فریاد LSD، پدر بزرگ Timothy Leary، در حالیکھ تیموتی لیری " حاال اینجا باشید" ترغیب میکرد

"میزان کنید، کوک کنید، و ترک کنید". "میزان کردن" بھ معنی رفتن بھ درون سر شما، و "حاال میزد کھ 
شفافیت اعتقادات و احیای  Beatlesاینجا بودن" بھ معنی رسیدن بھ درک ھمھ چیز است. در کنار بیتل ھا 

Creedence Clearwater Revival موسیقی دانان ھندی  ھای آھنگ، بسیاری از بزرگساالن جوان بھ
گوش میدادند. طیف گسترده ای از این  Ali Akbar Khanو علی اکبر خان  Ravi Shankarراوی شانکار 

 بھ اصطالح جنبش جوانان بھ موسیقی سیتار گوش داده و مواد توھم زا مصرف میکردند. 
، روشن ضمیری شخصیتعالی خویشتن، شامل  ،زین در دھھ شصت میالدیسبک زندگی جایگ

اعتقاد بھ صلح جھانی، عشق آزاد، تمایل شدید بھ تغییرات اجتماعی، و رد کردن سنت ھا بود. کدام ھیپی 
hippie  ، کتاب تبتی  یک نسخھ رنگ و رو رفتھ  چھ کسی ؟در سر نمیپروراندبھ نپال را  عزیمترؤیای

کھ  نمیگذراندنظر  ازاش نداشت؟ چھ کسی در ساک دستی را The Tibetan Book of the Dead مردگان  
و با آی  بیندازد آن وسطابتدا سھ سکھ قھوه ای چینی با سوراخ مربع شکل در  اینکھ انجام ندھد مگر حرکتی
و  Carlos Castanedaانجام دھد؟ چھ کسی مسحور و شیدای کارلوس کاستاندا مشاوره  I Chingچینگ 

ھوس یا کارت ھای فال گیری یا نمودارھای طالع بینی نبوده است؟ یا چھ کسی  Don Juanتعالیم دون ژوئن 
گسترده، تبدیل بھ مقولھ ای درگیر شدن در جادوگری و رفتن بھ محفل ساحر ھا را نداشتھ است؟ جھان 

 شده بود.  –ر مرموز و معلمین دانا ولی تنھا با کمک ابزا –مرموز، غیر قابل پیش بینی، در عین حال قابل فھم 
بھ جنگ زشت و منفور  نسبت این شیدایی نسبت بھ ھم معنویت و ھم خارجی گرایی قطعا واکنشی

ابراز کسالت نسبت بھ ارزش ھای سنتی و خانواده ھای ھستھ ای (مترجم: بی اعتبار، و  دولتیک  بھ ویتنام و
) بود کھ قرار بود شبیھ بھ یشاناده گسترده یعنی ھمھ خودر برابر خانو -مرکب از پدر و مادر و فرزندان

روبرو افراد جوان با پیچیدگی ھا و امتیازات جھانی ھا در قضیھ ھمھ چیز را بھ خرس بسپار باشند.  ساطور
ھمزمان ھمھ چیز خارج از  در عین حال و ممکن بود در آن ھمھ چیز وبھ پیش میرفت  ھ با سرعتکبودند 

ید. شھروندان و پلیس در خیابان ھا بھ جنگ میپرداختند. کسانی کھ برای تغییرات اجتماعی کنترل بھ نظر میرس
و تا سازمان ھای  Martin Luther Kingگرفتھ تا مارتین لوتر کینگ  Kennedyاز کندی  –تالش میکردند 

یده میشد تھدید آنچھ کھ مجموعھ صنعت نظامی نامبرای قربانی شدن آماده میگشتند.  –سیاھان تندتر قدرتمند
بر  ینرم، لبخند یبا سخنان ییک جنگ اتمی را یک احتمال واقعی میساخت. پس جای تعجبی نداشت کھ مرد

 بھ اھتزاز درآمده بھ نظر برسد کھ جواب معما را دارد.  یبا دستارو لب، آرام 



قھ ھای نو ھزاران ھزار فر بھ درون برخی جوانان ما در برابر عضو گیریالجرم و بھ این ترتیب، 
فعال کھ در این دوره از خیزش ھای اجتماعی و نابسامانی ھا سربرآورده بودند آسیب  مآب مسیحی و شرقی

، مدیتاسیون Children of God، فرزندان خدا Hare Krishnasپذیر بودند. فرقھ ھایی نظیر ھاره کریشنا 
، بنیاد تونی و سوزان The Way International، راه بین الملل Transcendental Meditationمتعالی 

، رسالت نور الھی The Love Family، خانواده عشق Tony and Susan Alamo Foundationآالمو 
Divine Light Mission و کلیسای اتحاد ،Unification Church ، مخصوص بھ صورت فرقھ ھای

 ھدف قرار دادند.  را میکردند جوانان، ابتدائا جوانانی کھ احساس غربت در میان خانواده و محیطشان
دست یافتھ و لذا خواستار تعھد،  ی، و راه حلی، پاسخیھر منجی خود انتصابی ادعا کرد کھ بھ حقیقت

شدن عمال تبدیل  منور، و متعالی، yoga، یوگا meditationشد. واژه ھایی نظیر مدیتاسیون  سرسپاریفدا، و 
 شد.  ۱۹۷۰دھھ و اوایل  ۱۹۶۰بھ لغات معمول در اواخر دھھ 

 hippiesعاقبت، سودا گران مواد مخدر و درندگان وحشی در میان نسل ضد فرھنگ ھیپی ھا 
خوانده  communeکمون  برخی اوقات فرار کردند تا دستھ ھایی کھ از محیط خود صدمات بدی زدند. برخی

 ۱۹۶۰ر طول دھھ . این کمون ھا کھ درا تشکیل دھند تعریف میگردید ، و با خصوصیت بی خیالیمیشد
تنھا در آمریکای  از آنھا شاید دو یا سھ ھزار –میالدی ظاھر گشت  ۱۹۷۰میالدی بارز شد و یا در دوره دھھ 

 فرقھ ھا در سھ موضوع تفکیک شوند:میتوانند از  –شمالی 
 

کھ ھرم قدرت و منابع  charismaticفرقھ ھا توسط رھبران قوی یا کاریسماتیک  .۱
کمون ھا، در مقابل، تمایل دارند ساختار  یند تأسیس شده اند.مادی را کنترل می نما

 تشکیالتی را بھ حداقل رسانده و قدرت طلبان را خنثی یا اخراج نمایند. 
، یا manifestoآشکار بھ شکل یک کتاب، مانیفست  کالم و بیانفرقھ ھا دارای نوعی  .۲

می نسبت بھ صلح و در حالیکھ کمون ھا تشویق بھ تعھد عمو ھستند doctrineدکترین 
 آزادی کرده و از مؤسسات فرھنگی مادر رویگردان ھستند. 

فرقھ ھا مرزھای غیر قابل عبور ترسیم کرده، اعضایشان را بھ طرق مختلف کنترل  .۳
نموده، و بھ کسانی کھ میخواھند فرقھ را ترک کنند تحت عناوین بریده، مزدور و خائن 

پول فراوانی  نموده،رژی فوق العاده ای جذب حملھ میکنند؛ آنھا اعضای جدید را با ان
را در با عدم اعتماد نسبت بھ جھان خارج  توأمخصمانھ ای  نظراتجمع میکنند؛ و 

مانند گره ھایی در شبکھ در عوض، کمون ھا  تشکیالت متحجرشان جا می اندازند.
ردم گسترده از ضد فرھنگ ھا ھستند. مرزھای آنھا پرده ھای قابل عبوری ھستند کھ م

بھ زیارتشان ادامھ  در صورت تمایل نسبتا بدون اشکال از آنھا رفت و آمد دارند، کھ یا
جالب یا  متفاوت،بھ جامعھ ای کھ از نظر کمونی ھا در صورت عدم تمایل بدھند و یا 

تعریف بھ نظر میرسد  بر اساس اینتعریف میشود برگردند. اغلب کمون ھا،  شده ضایع
بطور فزاینده  بسیاری از فرقھ ھادر مقابل وجھ جامعھ مینمایند. تھدید نسبتا کمی را مت

 . ای خطرناک ھم برای اعضایشان و ھم برای دیگران بھ حساب می آیند
 

بسیاری از کمون ھا بھ سرعت تحلیل رفتند، زیرا آنھا ارائھ کننده امنیت، امید، و ساختاری کھ 
جوانانی کھ بھ کمون ھا جذب نشدند، یا زندگی کمونی را تجربھ کرده و جوانان جویای آن بودند نبودند. 

ناامیدانھ آنرا ترک کردند، اغلب جویای راه حل ھای دیگر بودند. بسیاری در درون فرقھ ھای ظاھرا امن 
این  عضو گیری شدند، کھماھرانھ  secularمذھبی یا سکوالر  Paternalisticپاترنالیستیک (پدرساالرانھ) 

 افزایش می یابند. از آن زمان بھ طرز حیرت آوری مضافاً  ھ ھافرق
 
 

 میالدی: فرقھ ھا گسترش دھنده آگاھی ۱۹۷۰دھھ . ۳
در حالیکھ وارد دھھ ھفتاد میالدی میشویم، شاھد عصری ھستیم کھ در آن آگاھی روانشناختی، 

االن جوان گفتھ شده بود کھ وه انسانی نفوذ قدرتمندی می یابند. بھ بزرگسگسترش ھوشیاری، و جنبش بالق
(مترجم:  nirvanaتجارب گسترش ذھنی، یا سفر ذھن، دوره جدید فنا و رستگاری و سعادت کامل نیروانا 

رستگاری در اثر از بین بردن خواستھ ھا و  -پایان دوره ھای وجود و بازگشت بھ بودا -بودا ھندو و آیین
موج فرقھ ھا، کھ بطور عمده  نھد آورد. بنابراین، اولیشھوات و ادغام روح در روح کل) را بھ دنبال خوا

بود، بزودی جای شده اعمال شگفت انگیز پذیرفتھ متکی بر فلسفھ ھای شرقی کھ در آن مدیتاسیون، یوگا، و 



ز ایدئولوژی مجموعھ ای ابا  مبتنی بر موضوعات روانی، گاه خود را بھ گروه ھای نو مسیحی، سیاسی، و
 .ھای تعجب آور دادند

از گروه ھا کھ در چند دھھ گذشتھ سربرآورده اند، من بھ منظور بررسی طبیعت متنوع بسیاری 
این  در خصوصدر توضیحات زیر نام گذاری کرده ام کھ دستھ گسترده  در چندانواع بسیاری از گروه ھا را 
دستھ بندی و ھیچ  . بھرحال، ھیچآورده ام میالدی ظھور کردند ۱۹۸۰و  ۱۹۷۰گروھھا کھ ابتدا در دھھ ھای

یاد شده در یک دستھ لزوما در تعریف  ی. ھمچنین، ھمھ گروه ھاتصور شودگروھی در درون آن نباید قطعی 
بھ منظور اجتناب از ارائھ  ھ خواننده مشاھده خواھد کرد.میگنجند؛ برخی شامل میشوند ھمانطور کنیک فرقھ 

، تحت شرایط مساعد، میتواند توسط یک رھبر خود تاریخ اجتماعی و بھ علت اینکھ محتوای آنھا مفصلبحث 
 . دستھ بندی ھا آورده شده اند این در انتصابی بھ عنوان محتوای فرقھ پذیرفتھ شود

 Transformational   تبدیلیالف. 
 ۱۹۷۰تصویر ذھنی کھ ما میتوانیم زندگی در آمریکا را بھ لحاظ روانشناختی ترسیم کنیم در دھھ  

کھ ھر یک از ما نسبت بھ تفاوت بود بر پایھ این امید  (آمریکا) ترسیم روانشناختی جامعھ ماگسترده شده بود. 
و ذوب شده در یک  تر ھای فرھنگی، نژادی، و قومی حساس بوده و بھ تشکیل یک جامعھ جمعی تر، اصیل

الج ھا، حساسیت بطور معمول در ک ترویج اینواحد کمک نماییم. بعد از جنگ جھانی دوم، برنامھ ھای 
مقابلھ جو  یاینھا بزودی توسط گروھھاسمینارھای آموزشی تجاری، و مؤسسات خصوصی یافت میشدند، ولی 

کنجکاوی از دور خارج شدند، کھ تکنیک ھایشان بر تغییر دادن انسان ھا با سرعت بیشتر از طریق مقابلھ با 
درون شما  بھ کس و کھ بھ درون ھراین بود  آنان ھای آنان در گروه ھای کوچک متمرکز بود. ایده کلی

 دسترسی پیدا کنند. 
این یک پیشرفت طبیعی برای گروه ھای فرقھ ای و سایرینی کھ از تکنیک ھای بازسازی فکری  

، و گروه درمانی بھ ی، برخورداحساسیھای  حرکتبھ تکنیک ھای روانشناختی از بود تا استفاده میکردند 
. حاال گروھھایی کھ توجھات را افزوده گردداعضای جدید استفاده میشد  برنامھ ھای تغییر رفتاری کھ برای

، سینانون  Charles Dederichبرگشت از اعتیاد چارلز ددریچ نظیر برنامھ آنانی بودند کھ جلب میکردند 
Synanon،ترکیب درستی از دگرگونی شخصیتی و لحنی عجیب برای جذب پیروان  ، و گروه ھای مشابھ

 ند. ارائھ مینمود

 Political   سیاسیب. 
بطوری کھ آنھا با تکیھ بر قوانین دشوار انقالبی گروه ھای سیاسی نمود کمتری از بقیھ داشتند، 

 National Caucusبصورت زیر زمینی بقا می یافتند. سربرآورده در این دوره جرگھ ملی کمیتھ ھای کار 
of Labour Committees  )NCLC ونسرمونس ،(Vanceremos،  ارتش آزادیبخش سینبیونیز

Symbionese Liberation Army  کھ خیلی زود تیتر روزنامھ ھا را بخاطر آدم ربایی پاتریشیا ھرست)
Patricia Hearst  بھ خود اختصاص داد) حزب دموکراتیک کارگران (و ھمھ سازمان ھای جبھھ ایش مانند

حزب اتحاد نو و از آمریکای مرکزی خارج شود)، ، و ایاالت متحده توده ایسازمان کارگران شورشی، اتحاد 
) و صور بسیار National Labour Federation )NATLFDکار وابستگان جبھھ ایش، و فدراسیون ملی 

دیگرش، نظیر انجمن خانھ سازان کالیفرنیا، کارگران مزرعھ شرقی، و کارگران خدمات غربی بودند. این 
جذب ایده آلیست ھای سخت کوش کھ با جنبش ھای ضد جنگ و  یبقایا میان گروھھای سیاسی دست چپی از

 ت اجتماعی خاتمھ دھند رشد کردند.نمیخواستند بھ مبارزه شان برای تغییرا
برای مثال:  –نیز کھ محققین بر آن برچسب گروھھای شاخص دست راستی نھاده اند  تعالیمبرخی 

احضار شدن از سوی کالنتر ملزم بودند بھ  (مترجم: افرادی کھ در صورت Posse Comitatusگروه مسلح 
 LaPorte Church ofگروه مسلح دارای مجوز قانونی) کلیسای مسیحی الپورتھ  -یاری کالنتر شھر بروند

Christ ، مقاومت آریان سفیدWhite Aryan Resistance )WAR،اخوان سکوت، جبھھ آمریکای متحد ،( 
 The، منشور Aryan Nation)، ملت آریان Church of the Creator )COTCکلیسای خالق 

Covenant  مبنی بر مخالفت با  ۱۶۳۸(مترجم: منشور پیروان کلیسای پرزبیتارین در اسکاتلند در سال
 racistھای راسیست (نژاد پرست)  تراشیده)، و کلھ CSAکلیسای اسقفی انگلیس)، شمشیر و سالح لرد (

skinheads با برخی فرقھ ھای  –قو کش کھ سرھای خود را میتراشیدند) (مترجم: گروه رذل نژاد پرست چا
 افراطی کوچک در سراسر کشور ترکیب شدند. 



 تعلیمات آگاھی بخشی گروه بزرگج. 
تعلیمات آگاھی بخشی "د گرد نوع جدیدی از گروھھایی کھ در اوایل دھھ ھفتاد میالدی معروف شدن 

بھ  LGATپدید آمدند. گروھھای  )LGAT) Large Group Awareness Training، یا "بزرگ گروه
استراتژی درمانی کھ در گروه ھای بزرگ لحاظ تجاری فروشنده تفکرات عصر جدید و بازاریابی گسترده 

. کشش این گروه ھا بر مبنای این ایده بود کھ ھر شخص میتواند بودند توسط غیر حرفھ ای ھا عمل میشد
برخورد و روش ھای ھیپنوتیزم برای برھم زدن تعادل جھان بینی  واقعیت خودش را بسازد. آنھا از گروه ھای

شرکت کنندگان استفاده میکردند. یک فشار متمرکز قوی برای تمام کردن کار و ایجاد انطباق و ھمنوایی مورد 
 استفاده قرار میگرفت. 

بدست پیروان بسیار  LGATمیالدی، بطور خاص، تعدادی از گروه ھای  ۱۹۸۵و  ۱۹۷۱بین  
. در طول سالھا بودندمیالدی فعال  ۱۹۹۰دھھ  تاو برخی ھنوز کسب کردند متعاقبا رسوایی  البتھ ووردند آ

پیشنھادات خود را با استفاده از تعدادی نام ھای مختلف عرضھ نموده اند. عموما این گروه  LGATگروه ھای 
کنترل ذھن سیلوا (خوزه سیلوا )،  John Hanleyجان ھانلیھا نامھایی بھ این شکل دارند: چشمھ حیات (

José Silva تمرکز مستقیم (گاوین بارنز ،(Gavin Barnes  بایارد ھورا  با نامکھBayard Hora  شناختھ
)، تعالیم حیات Oury Engolz)، یکتا (اوری انگولز Stewart Emeryمیشد)، تحقق گرایی (استوارت امری 

) و سیمنارھای MSIAنبش آگاھی درونی معنوی ()، جW R.Whitten and K.B.Brownتن و براون ی(و
 Thomas(توماس ویلھایت  PSI)، جھان John-Roger Hinkinsدیدگاھی (جان راجر ھینکینز 

D.Wilhite و مؤسسھ اریکا ،(Arica  اوسکار ایچازو)Oscar Ichazo .( این نوع خاص از گروه عصر
عھ ای کھ با جزئیات بیشتر در فصل بعدی بھ آن بھ جھان تجارت یافت، واق جدید دسترسی قابل مالحظھ ای 

 پرداختھ خواھد شد. 

 Spiritual  معنوید. 
عناصر مذھبی شرقی و غربی را با یک دوز قوی روانشناسی تغییر  ،یک گروه موفق دیگر 

غیب گویان ارتقا و  Talismanشخصیت و عرفان ترکیب کرد. تجارب معنوی شخصی توسط طلسم گران 
جادو، کارت ھای طالع بینی، خاکستر مقدس، ھای ھا، روغن ھا، گوی ھای کریستال، چوب  یافتند. معجون

در برخی موارد شامل  –حس بصیرت و خلسھ، مدیتاسیون (تعمق روحی)، یوگا، ماساژ، و ھرگونھ کار بدنی 
نطور کھ جھت ھدایت این گروه ھا شدند. ھما استفاده فلوت نوازابزاری برای  –تماس جنسی و حرکات جنسی 

در سایر دستھ بندی ھا بھ این صورت نیست، بسیاری رھبران زن در این دوره سربرآوردند. اعتقادات کارما 
karma  مترجم: در مذھب بودا و مذھب ھندوھا مجموع افعال ھر شخص در عمرھای مختلف او کھ)

روانشناختی، نظیر تجلی،  سرنوشت او را در عمر بعدی تعیین میکند) یا نسخھ شرقی قضا و قدر و در پدیده
 اساس ایدئولوژی ھای این گروه ھا بودند. ، زندگی ھای قبلی، و تولد دوباره، سرنوشت خوانی

، فداییان ساتیا Bhagwan Shree Rajneeshگروه ھای معنوی شامل جامعھ باگوان شری راجنیش  
 Elizabethبر الیزابت کلیر ، کلیسای جھانی و پیروزمندان بھ رھبری پیامSathya Sai Babaسای بابا 

Clare Prophet پیروان دوستی مستقر در کالیفرنیا و سایر گروه ھای مشخص راه چھارم کھ تعلیماتشان بر ،
و برخی و نھ ، بودند استوار است P.D.Ouspenskyو اوسپنسکی  G.I.Gurdjieff  پایھ کارھای گوردجیف

، یک سھ جلدی کھ ظاھرا  A Course in Miracles در معجزات دوره ایھمھ گروه ھا پیرامون مطالعات 
کھ  یروانشناس Helen Schucmanبا ھلن شوکمان  ھمکالمات عیسی مسیح طی یک دوره ھفت یا ھشت سال

 . شکل گرفتند استخدام شده بود Columbiaدر آن زمان در بخش روانشناسی در دانشگاه کلمبیا 
 
 

 سری و رفاھی، فرقھ ھای روانشناختیمیالدی:  ۱۹۸۰دھھ . ۴
، طبیعت برخی سازمان ھای فرقھ ای نیز میکندھمان طور کھ فضای اجتماعی و اقتصادی تغییر 

شامل فرقھ ھای  کھ میالدی، انفجار فرقھ ھای جدید بوجود آمد، ۱۹۸۰. از اوایل تا اواسط دھھ میشودعوض 
خی اوقات فرقھ ھای تجاری برکھ روانشناختی، یا روان درمانی، گروه ھای سری، و گروه ھای رفاھی (

 میشد. نامیده میشوند)



 Psychological   روانشناختیالف. 
مردم بیشتر و بیشتر شروع بھ گیر افتادن در فرقھ ھای روانشناختی (= مربوط بھ روانشناسی)  

و یا غیر  کردند، کھ در آنھا یا حرفھ ای ھا گمراه شده و روابط چند گانھ با مشتریان یا بیماران برقرار میکنند
حرفھ ای ھا گروه ھای درمانی تشکیل میدھند. در ھر دو حالت، روابط فرقھ ای برقرار شده و درمانگران یا 

 ظاھر میگردند. ،معشوقشبھ درمانگران بصورت صاحب خانھ ھا، کارفرمایان، مشاوران اقتصادی، و 
کارھای روزمره زندگی میکنند،  وارد شده و با آنھابھ محل درمانگران  بعضی اوقات بیماران تحت درمان

پرداخت میکنند. (بھ  ھم کھ زندگی آنھا را ھدایت میکند پول مستمری یرا انجام میدھند، و بھ رھبرآنھا خانھ 
 فصل ھفت برای جزئیات بیشتر در خصوص فرقھ ھای درمانی مراجعھ شود.)

 Occult   یسرّ ب. 
میل گسترش  مبتنی براین گروه ھا اساس . ندمیالدی نیز افزایش داشت ۱۹۸۰گروه ھای سری در دھھ 

معنوی کھ در  feminismو فمینیسم  آغاز شدمیالدی  ۱۹۶۰بودن کھ در دھھ و مخفی سری  شدید درباطنی 
کھ در نظر آنھا  ی. گروه ھای سری طرفدار عناوینبود جنبش ھای زنان در ھمان زمان و بعد از آن رشد کرد

ھوشیاری و  حس شامل جستجو برای روش ھای مخفی برای تغییر بودند، کھرمزگونھ مینمود پنھان، مخفی، و 
 . میشد تجارب مربوط بھ آنبوجود آوردن دکترین ھای مخفی برای تبیین وجود و 

شامل گروھھایی بسا بیشتر و فراتر از آنھایی میشود کھ بھ عنوان شیطانی،  occultismسری گرایی 
شناختھ میشوند. جدیدترین گروه ھای سری حول و حوش جذابیت جادوی سیاه، غیب گویی، و طالع بینی 

اصالت ھای مرموز، کتابھای جادو، و فرمول ھای مخصوص شکل گرفتھ اند. عقاید آنھا اغلب، ولی نھ 
 حقیر شمردن مذھب رایج، خصوصا مسیحیت است.  ھمیشھ، شامل 

 Anton LaVay Churchگروه ھای سری در طیفی از فرقھ معروف کلیسای شیطان آنتون الوی 
of Satan  و معبد ست (مترجم: ستSet  در مصر باستان بھ معنی مظھر بدی بوده است) مایکل آکوینو

Michael Aquino’s Temple of Set  گرفتھ تا ھوسرانان منفرد شیطان گرا و سری گرایان دیگر قرار
در این دوره سربرآوردند و  نیزست ھا تکان دادن د با اعمالی مثل جوانانی با آداب مذھبی سری ومیگیرند. 

 . مرتکب شده اندکھ اعمال حیرت آور و جنایی  شدمعلوم ھم برخی 
میالدی پرطرفدار شدند. شخصی کھ خودش  ۱۹۸۰کانالیزه کردن ھم کامال در اوایل تا اواسط دھھ 

کھ قرن ھا قبل میزیستھ یک عنوان یا فردی  از جانب، کھ ستیک ماشین صدا قاعدتا نامد را کانالیزه کننده می
ور اقتصادی، سبک زندگی، و غیره می دھد صحبت میکند. است ولی رھنمودھای تازه در خصوص ام

برداشت من اینست کھ کانالیزه کردن بازسازی و نام گذاری جدید بر روی ھمان فعالیت قدیمی احضار ارواح 
. آنھا جلسات خود را در اتاق ھای تاریک یا ندمیکنبا مردگان ارتباط برقرار البتھ است. احضار کنندگان روح 

 استبا عزیزی کھ در زمان حیات کسانی کھ در جلسھ شرکت کرده اند مرده نیمھ تاریک برگذار کرده و 
نسخھ عصر جدید این قضیھ از اشاره بھ مرده بودن سوژه اجتناب میکند و کانالیزه اما ارتباط برقرار مینماید. 
میگیرد.  معمولی و نھ از مردگان شخصیت ھای برجستھویزیونی است کھ پیام ھا را از کننده مانند یک آنتن تل

. کسانی کھ از مینمایدپدیده کانالیزه کردن، گوش دادن بھ صدای فردی از قرنھا قبل را خیلی خوشایند و جالب 
نمود یک فرد ، بلکھ رھبشنوند کانالیزه کردن استفاده میکنند قرار نیست صدای یک روح را از پشت قبر

بھ گوش میرسد.  است ،ھزاران سال قبلاز ارای قدرت جادویی برای برقراری ارتباط، معموال قدرتمند کھ د
 ۳۵۰۰۰ شخصیتی Ramthaادعا کرد کھ از جانب رامتا  J.Z.Knightبرای مثال نایت  جنجالی کانالیزه گر

 سالھ صحبت میکند. 

  Prosperity   رفاھیج. 
ظاھر شدند کھ میالدی، تعدادی فلوت نواز ۱۹۸۰ط اقتصادی در اواخر دھھ با سخت تر شدن شرای

ذھنی را ارائھ میکردند، کھ اکثرا بھ عنوان بخشی از ایده خود اینطور عنوان  رفاه و آسودگیبرنامھ ھای 
 شخصی را بھ ھمراه خواھد داشت. گروه رفاه و آسایش ،کھ تفکر مثبت ھمراه با آگاھی روانشناختی مینمودند

 مؤسسات تجاریبھ شکل اغلب  در حال حاضر  میالدی شروع بھ رشد کردند، و ۱۹۹۰ھای رفاھی در دھھ 
برخی بھ شکلی با استفاده از این موضوع  charismatic. برای مثال، برنامھ ریزان کاریسماتیک ھستند فعال

ھبر اداره میشد اغفال بزرگساالن جوان کارگر را برای وارد شدن در وضعیت زندگی گروھی کھ توسط یک ر
کھ معموال در خصوص اعتماد، جمع گرایی و سایر موضوعات، با استفاده از ادبیات و اعمال تجربی  میکنند
میکند. این روش ھا اعضا را وابستھ بھ  روانشناسانھکار   ،بالقوه انسانی و گروه ھای برخورد کننده حرکت

 . مینمایدعنصر مرکزی برای ھم روابط و ھم مایحتاج زندگی 



عاقبت شرایط بر آنھایی کھ در فرقھ ھای شناختھ شده ھستند غالب میشود. اعضا ارتباطشان با 
گروه قرار داده، سوابق  خدمتخانواده شان و دوستان قدیمی شان قطع شده و تمام وقت آزاد و پول خود را در 

وقت بیشتری برای رھبر و  نتیجتا میشوند کھ بھ کار کاری خود را ترک کرده و در مشاغل سطح پائین مشغول
شگفت بحث تغییر شخصیت کھ قبال در اعضای گروه ھای گروه، و وقت کمتری برای دنیای خارج دارند. 

کامال رایج شده  ھم انگیز مشاھده شد حاال در آنھایی کھ در این گروھھای فرقھ ای کوچکتر زندگی میکنند
 است. 

 
 

 مثال ھای فرقھ ھای جدید. ۵
، کھ ھم مشابھ و ھم متفاوت ی میباشدفرقھ ھای جدید بیجایر در مورد دو زن، بیانگر نفوذ تجارب زی

ما نگاھی بھ . افراد با فرقھ ھای جاافتاده و شناختھ شده دارنداز درگیری شناختھ شده  گسترده تری است کھ 
 می اندازیم.  (رشد خویشتن) فرقھ رفاھی و فرقھ خود ارتقایی

 
مواجھ و با آینده ای  شده بود تنھا و و دو سالھ، اخیرا طالق گرفتھچھل  Triciaتریشیا 

، و او پس انداز خوب پیش نرفتطالق او ترتیبات . کھ برایش برنامھ ریزی نکرده بود گردیده بود
 کھ بود در یک بوتیک لوازم آرایش کوچک فروشندهیک  او کھداشت. ن ھم شخصی قابل توجھی

تری پیدا کند و لذا تعالیم و آموزش بیشتری نیاز داشت. او در یک کرد الزم است شغل بھمیاحساس 
یک آگھی دید کھ مربوط بھ یک سمینار بر پایھ کشفیات راه ھای جدیدی   coffee shop کافی شاپ 

 ،برای انسان جھت تفکر بود کھ ھر فردی را قادر میساخت تا جدا از ھر اتفاق سیاسی یا اقتصادی
. در آگھی قول داده شده بود کھ ھر فرد می آموخت چگونھ پول، قدرت و دخود را بدست آور یتموفق

 بیاموزید." و نھ بر پایھ نیاز دارایی موضع. اشاره شده بود کھ " فکر کردن را از کسب کندعشق 
او ھم بود. وقتی تلفن کدر عین حال کنجبرای تریشیا موضوع آگھی یک معما شده بود ولی 

واند ھمان شب شروع کند. مالقات در یک خانھ با مبلمان شیک بود کھ زد، بھ او گفتھ شد کھ میت
رھبر گروه، حدودا پنجاه و پنج سالھ بود کھ  Glendaحدود بیست زن و پنج مرد حاضر بودند. گلندا 

ود کھ جذاب، خوش حدود چھل سالھ ب Jonathanلباس ھای گرانقیمتی بھ تن داشت؛ شریکش جاناتان 
بھ تریشیا و سایر شرکت کنندگان توجھ و رسیدگی میکرد. گلندا با جذابیت  و ودمینمبرخورد، فریبنده 

کھ چگونھ ھمھ ما جمع کنندگان پول، قدرت، و عشق ھستیم. بھ کسانی کھ حاضر  تدریس کردخاصی 
بودند گفتھ شد کھ دلیل اینکھ آنھا بھ خواستھ ھایشان نرسیده اند این بوده است کھ آنان تصمیمات خود 

 گرفتھ اند.  و دارایی از موضع غنا و نھموضع فقر را از 
تریشیا بزودی در دام این کلمات تخصصی و پیچیده افتاد و نسبت بھ شانس ھای جدید در 

کرد. گلندا تمامی آنچھ را کھ حاضرین نسبت بھ انجام آنھا در ھفتھ ھای میزندگی اش احساس ھیجان 
ی تریشیا را ھم منظور کرد. ھر سمینار پانزده دالر آینده متعھد بودند را مطرح نمود و بدون معطل

چنین موعظھ کرد کھ رفاه یک خرج بر میداشت، در حالیکھ قیمت سایر مالقات ھا متفاوت بود. گلندا 
مقولھ مربوط بھ ذھن است، کھ یک نفر میتواند راھی برای ماده کردن پول زمانی کھ نیاز دارد پیدا 

ستان سابق کھ بھ فقر می اندیشند قطع رابطھ کرده و وقت آزاد خود کند. اعضا متذکر شدند کھ با دو
 را فقط با گروه بگذرانند تا فکرشان درست شود. 

تریشیا کامال در این قضیھ درگیر و البتھ فقیرتر از ھر زمان دیگری شد. از او خواستھ 
کس خوراک  کھ ھرمیشد کھ در تمامی جلسات متعدد شرکت نماید کھ از شام توشی (مترجم: مھمانی 

شب مخصوص فیلم سینمایی را شامل میشد. می آورد و ھمھ از خوراک ھمدیگر میخورند) گرفتھ تا 
در این فیلمھا گلندا خانھ ھای بزرگ با استخرھای شنا کھ توسط سایر اعضا بدست آمده بودند را بھ 

گلندا کرد کھ طی شرکت کنندگان نشان میداد. بزودی تریشیا شروع بھ گرفتن تدریس خصوصی از 
ذھنی بھ  آسودگیآن گلندا او را ھیپنوتیزم کرده و تمرینات آرام گرفتن و نفس کشیدن را برای تولید 

او آموزش میداد. ھنوز چیزی نشده تریشیا تا دویست دالر در ھفتھ بھ گلندا میپرداخت و حسابی زیر 
از تمامی ظرفیت کارت  و سایر بستگانش پول قرض کرده وبار قرض رفتھ بود کھ از مادرش 

بود. در این نقطھ، گلندا بھ تریشیا گفت کھ بھ خانھ بزرگ آنھا نقل مکان  نمودهاعتباریش نیز استفاده 
 کرده و با گروه زندگی کند. 

تریشیا تمامی اثاث خانھ و سایر اشیاء قیمتی و ھمچنین خودرویش را بھ گلندا داد. گلندا 
اعضا درست فکر میکنند، بھتر از ھر زمان  این موضوع کھ ثباتا دلیلی برترتیبات را تمامی این 

وقتی . بعد از حدود دو سال بر می شمرددیگر زندگی میکنند، و در آسودگی ذھنی کامل بسر میبرند 



مادرش یھ اش خواھد بود تحت فشار گذاشت، تریشیا مادرش را برای گرفتن آنچھ کھ ادعا میکرد ارث
آن بفھمد  تارخی از اعضای سابق فرقھ ھا برد کھ بھ تریشیا کمک کردند تریشیا را برای دیدار با ب

گروه یک فرقھ بھ اصطالح رفاھی است کھ در واقع بر فقر و نداری او افزوده است. تریشیا تصمیم 
 گرفت کھ دیگر بھ سراغ گروه نرود. 

 
داشت بھ من  تحت درمان قرار روانی کھ در یک کلینیک Mary Joدر یک مورد دیگر، ماری جو  

 کھ بر روی رژیم غذایی "سبک زندگی ارتقاء"از یک تجربھ چندین ماھھ با یک فرقھ ارجاع داده شد. او 
 متمرکز بود عبور کرده و باز گشتھ بود. 

 
تا در یک پروژه کنترل وزن خواستھ شده بود آشنای معمولی از ماری جو توسط یک 

ضوع اگر چھ مبھم بود ولی بھرحال توضیحات مجانی، علمی، و آزمایشی شرکت نماید. این مو
جو بزودی تحت  ماریاینطور القا میکرد کھ دانشمندان روش ھای آموزشی جدیدی ابداع کرده اند. 

یک "درمانگر روشن ماھیتا  طرف مربوطھتأثیر مرد و زن رھبری گروه قرار گرفت و پذیرفت کھ 
قبول کرد. آنھا وی را متقاعد رنامھ ھایشان رای وارد شدن بھ ببرا دعوت آنھا  لذا ضمیر " است و

او دیگر  با توجھ بھ اینکھکردند کھ شغلش را ترک کند و وارد برنامھ کوچک کنترل وزن آنھا بشود. 
این برنامھ برای  برابردر  ،، نھایتا خودرو، پس انداز، و تمامی متعلقاتش رانداشت درآمدی

  واگذار کرد. ،نماید لدنباکھ از وی خواستھ بودند درمانگری طبیعی 
اینکھ تعداد دیگری از کسانی کھ عضو گیری شده  در حالیکھ ھر روز چاق تر میشد، کما

بودند، ماری جو ھمراه با گروه بھ یک شھر کوچک دور افتاده نقل مکان کرد کھ در آنجا با دو رھبر 
نظر آنھا سعی داشتند سطح با خانواده و دوستان کھ از ھرگز گروه زندگی میکردند و متقاعد شدند کھ 

ادراکات آنان را کاھش دھند رابطھ یا نامھ نگاری نداشتھ باشند زیرا بیرونی ھا از راز این دوره 
بیست ساعت برنامھ روزانھ ثابت بود کھ چھار تا پنج آموزشی آگاھی ندارند. برنامھ تمرینی شامل 

وره ھای تنفس عمیق بود. ماری جو ساعت تمرینات ھیپنوتیزم و خود ھیپنوتیزم بعالوه بسیاری د
" صحبت کند صوتدرون  "کھ در گروه صرف میکرد و آموزش گرفتھ بود  را ھم ساعتھای اضافی

 " بشنود. صوتدرون  و "
عضوگیری شده ھا تعلیم دیدند تا سیالب ھای بی معنی نامنظم را در شکل آوازھای 

تعبیر توسط رھبر زن گروه کھ ظاھرا یک  جھتریتمیک بھ ھم ربط داده و اینھا را با صدای بلند 
بود فریاد کنند. زمانی کھ ماری جو تعبیرات روزش را دریافت میکرد، بھ او  ماھویتعبیرگر دانای 

در  وارد میشودسرش  بیروندستور داده میشد کھ ھر آنچھ را کھ شنیده است را با تصور اینکھ از 
 " میشنوید. صوتدرون  ھ یادش مانده بود حاال "وھم بیاورد. بھ عبارت دیگر، آنچھ از تعبیرات ب

ماری جو در حالیکھ در خالل تکمیل این قضیھ بود، مدام سرزنش، تحقیر، و گھگاه تھدید 
پایھ شروع کند. در خالل این  مراحل بھ اخراج از گروه میشد و یا بھ او گفتھ میشد کھ باید مجددا از

در یک با یک بلیط این ترتیب پایان پذیرفت و نھایتا پروسھ، او روانی شد. رابطھ او با گروه بھ 
 سراغ پدر و مادرش فرستاده شد.اتوبوس گذاشتھ شد و 

 
ھستند و توسط ھزاران نفر از  تماما خیلی معمولمتأسفانھ ، داستانھایی نظیر ماری جو و تریشیا  

این چنین افرادی کھ از  شوند.میشنیده  روانی ھستند و سایر حرفھ ای ھا مدام کسانی کھ در کار درمان ھای
 . میگردندشناسایی و راھنمایی توسط این گروه یک تجربھ فرقھ ای صدمھ دیده اند و خانواده آنھا 

 
 

 دلیلی برای نگرانی. ۶
ھمھ سازمان ھای مذھبی، رشد شخصیتی، خود یاری، یا روانکاوی رادیکال اینطور نیست کھ 

اما . بنمایندیر تکنیک ھای فرقھ ای برای فریب و مجاب کردن افراد بھ استفاده از کنترل ذھنی یا سامبادرت 
کھ واکنش ھای مردم عادی و  ل برای نزدیک بھ دو دھھ بوده اندمراکز بحث و جد بھرحال برخی سازمان ھا

برانگیختھ اند. نگرانی عمومی بر روی  ۱۹۷۰در اواسط دھھ بھ میزان قابل توجھی مالحظھ رسانھ ھا را 
بر روی اعضا توسط برخی گروھھا  کھ گیری، تغییر شخصیت، و ایجاد نابسامانی ھای ھیجانینحوه عضو 
 . ه بوددر بعضی از گروه ھا بروز کرد یتسبک زندگی با فرھنگ متفاو مشخصا بود.متمرکز شده اعمال میشد 

ند و بوجود درونی فرقھ ھایی کھ حدود ربع قرن یا بیشتر در میان ما بود تغییراتطی سالیان، جدا از 
ھم در نوع افرادی کھ از فرقھ ھا بیرون آمدند پدید آمد. در گذشتھ،  تفاوتھاییآمدن انواع بسیاری از فرقھ ھا، 



عضو در آنھا بزرگساالن جوان از فرقھ ھایی کھ در دوران دانشگاه و یا بالفاصلھ بعد از فارغ التحصیل شدن 
جوانان، و بزرگساالن جوانی کھ بھ درون گروھھای فرقھ ای گیری شده بودند خارج میشدند. حاال، بچھ ھا، نو

شکلی با ھیچ  چرا کھ آنان ویژه بودندکمک  دریافت محتاج بھ کھبھ جامعھ عادی باز میگشتند  بودند جذب شده
بعالوه بنا بر تجربھ آشنایی نداشتند.  بودند زندگی بھ غیر از روش زندگی داخل فرقھ کھ در آن پرورش یافتھاز 

ود آنان با جوامع بزرگتر، برخی از آنان تجارب کامال غیر معمول و بدی را تحمل میکردند کھ آنان را محد
برای زندگی در خارج از گروه غیر آماده میکرد. موضوع دیگری کھ بھ ھمان اندازه مشکل آفرین است 

کھ بعضا پانزده تا  کسانیاز این گروه ھا خارج میشوند،  ھم اینست کھ خیلی از اعضای فرقھ ای مسن تر
بیست و پنج سال از عمرشان را در فرقھ ھا ھدر داده بودند. این افراد بھ احتمال زیاد ھیچ پشتوانھ اجتماعی 

و آنھا ایده کمی نسبت بھ اینکھ چگونھ خود را ندارند، خانواده آنان اغلب مرده و یا کامال با آنھا غریبھ اند، 
تجربھ آنرا در بخش  پس ازمربوط بھ فرار از محیط فرقھ و بازسازی  منطبق نمایند دارند. (من این موضوع

 سھ مورد بررسی قرار خواھم داد.)
آنچھ امروز مشاھده میکنیم ادامھ حضور گروه ھای سازمانیافتھ و یا اشخاص منفرد در جامعھ است 

خودشان استفاده کھ از نفوذ بی اندازه بر روی دیگران برای کسب کنترل و قدرت پول و دارایی و فرد 
مینمایند. ھمچنین در حالیکھ این گروه ھا بھ عنوان فرقھ یا گروه ھایی کھ از پروسھ ھای بازسازی فکری 

بازی ھای اعتماد بھ نفس، کالشی، ، شیادی نظیرنیز  ھااستفاده مینمایند شناختھ میشوند، مصداق ھای بارز آن
از عناوینی ھستند کھ در خصوص آنھا بکار غیره  بی جا، نفوذ غیر معمول، فریب، کالھبرداری، ونفوذ 

کھ یک گروه یا فرد با استفاده از آن  را نشان میدھدواقعیت پشت پرده راه و روشی  عناوین،این . گرفتھ میشوند
میکند کھ بھ نفع سوء استفاده گر و در جھت استثمار فریب خورد سایرین را مجبور بھ وارد شدن در برنامھ ای 

استثمار شده ممکن است ابتدا، یا حتی برای مدت طوالنی، فکر کند کھ قضیھ غیر از آن چیزی  است، اگر چھ
 کھ واقعا ھست میباشد. 

در را  و فرھنگ دائما در تغییر فرصت طلبانی ھستند کھ زمان ،رھبران فرقھ ھا و ھنرمندان شیادی
بقا می یابند چون خود را  ،استفاده گرانشرایط روز برپا میکنند. این سوء  باخیمھ خود را متناسب و  میابند

(مترجم: مارمولک دم دراز و درخت پیما کھ می تواند  chameleonآفتاب پرست منطبق مینمایند و چون مثل 
رنگ بدن خود را تغییر داده و با محیط جور شود) مدام رنگ عوض میکنند. بنابراین، برخی اوقات ما فرقھ 

صوص سالمتی، برنامھ تعلیمات تجاری، طرح ھای زود ثروتمند شوید، و ھا را بر پایھ مد ھای روز در خ
فرقھ ھای بنیادگرای مذھبی، گروه ھای  بصورت سمینار ھای ارتقاء روابط میابیم؛ یا در خصوص برخی دیگر

 نفرت، گروه ھای طول عمر و غیره ظاھر میشوند.  ھویت یامدیتاسیون شرقی، گروھھای 
 داده و آنھا را . ولی تاجران ماھر کلمات میدانند چگونھ دگمھ افراد را فشارایده ھا می آیند و میروند

و بھ چھ نحو سیگنال ھای خود را بفرستند تا واکنش دلخواه را در شنونده بوجود بیاورند. بنابراین  روشن کنند
فراد بوجود می کلمات رمز نیز در طول زمان تغییر میکنند. ده سال قبل، کلمات کلیدی کھ واکنش مثبتی در ا

گسترش بیداری، متعالی، متحول، تاریخی، صلح، رشد، آورد عبارت از جامعھ، ارتباطات، خالقیت، آگاھی، 
(بدیل) بودند. امروزه، کلمات کلیدی کھ  Alternative(افسردگی)، اعتراف، و آلترناتیو  Stressاسترس 

رش، اعمال قدرت، بیداری معنوی، الگو، توسط فرقھ ھا و سوء استفاده گران انتخاب میشوند عبارت از ب
 رھبر، جشن، و سرچشمھ است. فرشتگان، خویشتن، ھویت، قربانی، راھنما، 

طی سالیان، فرقھ ھا نشان داده اند کھ خودشان تم ھای متفاوتی دارند، و تغییر زبان آنھا راھی است 
  Sirenنانی بوسیلھ آواز سیرن ھا کھ مدرن میشوند. ولی ھمانطور کھ برخی دریانوردان در افسانھ ھای یو

  Odysseusاودیسھ  بھ ھمان طریق ھم برخی نظیر ،(حوری دریایی) بھ طرف کشتی شکستھ کشیده میشدند
ما باید مستمرا مراقب دادند. می قھرمان اسطوره ای یونان) گوش ھای آنھا را از شنیدن باز داشتھ و نجاتشان (

استفاده شوند باشیم. ما باید بدانیم کھ چھ زمانی  افراد زود باوریب کلمات رمز جدید کھ ممکن است برای فر
 کلماتی کھ ما را نرم میکنند تا دنبالھ روی کسی شویم آواز یک سیرن (پری دریایی) است. 

 

 : روند مغزشویی، تحمیل روانی، و باز سازی فکریفصل سھ
 



 : روند مغزشویی، تحمیل روانی، و باز سازی فکریسھفصل 
جذب و کنترل میلیون  بارھبران فرقھ ھا و گروه ھایی کھ از روند بازسازی فکری استفاده مینمایند 

تحمیلی یا  سازینفوذی، مجاب  اعمال شده اند. برخی اوقات چنین اموالشان بھ آنان و رساندن آسیب موجبنفر 
ی ھای روزمره توسط دوستان، خانواده، و سایر نفوذ ھا سازیوانده میشود، تا از مجاب نفوذ فوق العاده خ

 ،.گرددتفکیک کھ شامل رسانھ ھا و تبلیغات ھم میشود،  ،در زندگی ما معمولی
مورد سوء استفاده و  وی را کلید موفقیت بازسازی فکری در ناآگاه نگاه داشتن سوژه است تا بشود

 و دیگری کھ در خدمت تأمین منافع یتغییرات سیرنسبت بھ  ھمواره وی این کھ خصوصاداد؛ تحت کنترل قرار 
د. نتیجھ معمولی روند بازسازی فکری آن است کھ یک شخص یا می شونگاه داشتھ  غافل اوستبھ ضرر خود 

 . میگرددسوژه برای دوره ھای متفاوت زمانی روی گروه صاحب کنترلی تقریبا نامحدود بر 
ھای فرقھ ای از این سطح از نفوذ بی جا در روز روشن استفاده می نمایند، ناظران بی وقتی گروه 

اطالع اغلب نمیتوانند نحوه کارکرد گروه را دریابند. آنھا متعجب میمانند کھ چگونھ یک فرد منطقی اساسا 
ل گروھھای میتواند در چنین موضوعی درگیر شود.  اخیرا، بھ دلیل معطوف شدن توجھ رسانھ ھا بھ اعما

نسبت بھ پدیده بازسازی فکری آگاه تر شده است، ولی اغلب مردم ھنوز نمیدانند کھ  نوعیبھ ، جھان خاصی
 از نفوذ فوق العاده مقابلھ نمایند.  وضعیتیچگونھ با چنین 

تحمیلی،  سازیواژه ھای متعددی برای توضیح این روند، شامل مغزشویی، بازسازی فکری، مجاب 
استثماری بکار گرفتھ شده  سازیرنامھ ھای ھماھنگ نفوذ تحمیلی و کنترل رفتاری، و مجاب کنترل ذھنی، ب

مراجعھ کنید). شاید واژه ھای اول و آخر مقداری از اصل مطلبی کھ میخواھم در این  ۱/۳است. (بھ جدول 
 فصل توضیح دھم را بیان نمایند. 

 
 یف بازسازی فکری: واژه ھا یا عبارات استفاده شده برای توص ۱/۳جدول 

 تاریخ ابداع ابداع کننده (واژه یا عبارت) Termترم 
 مبارزه فکری 

 ایدئولوژیک)مبارزه (
   مائو تسھ تونگ

Mao Tse-tung 
۱۹۲۹ 

 مغز شویی 
 (شستشوی مغزی)

 ھانتر  ادوارد 
Edward Hunter 

۱۹۵۱ 

 بازسازی فکری
 (اصالح فکری)

 لیفتون  رابرت 
Robert Lifton 

۱۹۵۶ 

، dependency، وابستگی debilityتی سس
 )DDD(سندروم  dreadو ھراس 

 فاربر، ھارلو، و وست 
Farber, Harlow, and West 

۱۹۵۷ 

 شاین  ادگار  تحمیلی سازیمجاب 
Edgar Schein 

۱۹۶۱ 

 ۱۹۸۰حدود  نامشخص  کنترل ذھنی
 سوء استفاده سیستماتیک 

 از نفوذ روانی و اجتماعی
  سینگر مارگارت تالر 

Margaret Thaler Singer 
۱۹۸۲ 

 برنامھ ھای ھماھنگ شده 
 ینفوذ تحمیلی و کنترل رفتار

 اوفشھ و سینگر
Ofshe and Singer 

۱۹۸۶ 

 سینگر و آدیس  استثماری سازیمجاب 
Singer and Addis 

۱۹۹۲ 

 
لھ وقتی از مردم عادی میپرسم کھ مغزشوی بھ نظر آنھا چیست، آنھا بھ درستی میگیرند کھ مقو

مربوط بھ سوء استفاده استثماری از یک نفر توسط دیگری است. آنھا معموال وضعیتی را توضیح میدھند کھ 
. واژه فریب وارد شوند فریب داده تا در طرحی کھ یک اغواگر ریختھ استدر آن یک فرد یا گروه دیگران را 

ھمین خاطر معموال مشکل است از خورده معنی گسترده ای در مکالمات غیر رسمی و خیابانی ما دارد، بھ 
 گانھدو یک رفتار  متوجھ میشوند کھ بادر برخورد یک بچھ زبل خیابانی سوء استفاده نمود. آنھا خودشان 

اری از این نوع حقھ بازی، گول زدن، و بسی، گوش بری، دنمالیبھ سر شیره کھ آنرا بازی دادن،  طرف ھستند
 واژه ھا مینامند. 

فریب روانی دقیقا ھمان چیزی است کھ در محیط بازسازی فکری نیز  نوع بخصوصی از بازی
این مؤلفھ ھا، یا با  سپسیک مجموعھ پیچیده از مؤلفھ ھای بھ ھم وابستھ بنا نھاده میشوند، ابتدا جریان دارد. 



عمیقی در طرز فکر و رفتار فرد مورد نظر بوجود سرعت یا بھ کندی بستھ بھ وضعیت و موضوع، تغییرات 
، برخورد افراد میتواند در واقع تغییر یابد، و اجتماعید. از طریق سوء استفاده از مؤلفھ ھای روانی و نآور می

 فکر و رفتار آنھا بطور ریشھ ای عوض شود. 
 

 نمونھ ھای تاریخی مغزشویی. ۱
 ،افسانھ آسیب ناپذیر بودن ذھن کھ در فصل یک مورد بررسی قرار گرفت الزم است بارھا و بارھا 

. تنھا در مرور شود ،نماییم اجتناب کال ۱۹۸۴سال  مربوط بھ Orwellاورول  تصور از تحقق بخواھیم چنانچھ
انسان میتواند تحت شرایط  اتچگونھ احساس دیده است کھشصت سال اخیر، جھان نمونھ ھای بسیاری را 

 .مورد سوء استفاده قرار گیردبسادگی خاصی 
 ۱۹۳۰در اتحاد جماھیر شوروی سابق در دھھ   purge trial" محاکمات پاکسازی"در دوران  

بھ حکومت شده بودند وادار بھ ھم اعتراف دروغ نسبت  اقدام مجرمانھ علیھمیالدی، مردان و زنانی کھ متھم بھ 
خود و ھم شھادت دروغ نسبت بھ دیگران در خصوص ارتکاب این جرایم میشدند. مطبوعات جھان در برابر 

 . گراییدندسکوت بھ  ھمگی خیلی زودچند استثناء،  بھ غیر ازو شگفت زده مانده بودند ولی، این پدیده مبھوت 
پرسنل دانشگاه چگونھ ، جھان شاھد بود کھ میالدی ۱۹۵۰ دھھ و اوایل ۱۹۴۰سپس در اواخر دھھ  

ن را کھ اعتقادات و رفتار شھروندان بزرگترین ملت جھا را، ھای انقالب چین یک برنامھ بازسازی فکری
در  ۱۹۲۰در دھھ   Mao Tse-tungبھ اجرا در آوردند. این برنامھ، کھ مائو تسھ تونگ ، ھدف قرار داده بود

قدرت  ۱۹۴۹زمانی بھ مرحلھ اجرا گذاشتھ شد کھ رژیم کمونیستی در چین در اول اکتبر  نوشتھ بود، مورد آن
یا  –نھ خویشتن سیاسی مردممدت مدیدی طراحی کرده بود کھ چگوبرای را بدست گرفت. صدر مائو 

از یک برنامھ برای رسیدن بھ این مقصود را عوض کند.  –وی مینامید نطور کھ "بازسازی ایدئولوژیک" آ
در نتیجھ، میلیون ھا شھروند . استفاده شد بھ اجرا در آمد کھ ھماھنگ شده تحمیلی روانی، اجتماعی، و سیاسی

 ید شدند.ن رفتاری جدچینی وادار بھ قبول فلسفھ جدید و نشان داد
اخبار خبرنگار آمریکایی  بکار گرفتھ شد؛ ۱۹۵۱ن غرب در سال واژه مغزشویی اولین بار در جھا 

، کتابی با عنوان "مغزشویی در چین سرخ" بھ چاپ رساند. ھانتر Edward Hunterادوارد ھانتر خارجی 
اش با ھم چینی ھا و ھم غیر چینی  اولین کسی بود کھ در خصوص این پدیده مینوشت، کھ بر پایھ مصاحبھ

ونیست بود کھ از چین آمده و از مرز ھنگ کنگ میگذشتند. مترجم او برایش توضیح داد کھ روند کم ییھا
نامیده  hse naoھ ھسھ نائو بطور عامیان است کھ مردم از بقایای سیستم اعتقادی کھنھ شان شدنخالص  شدن،

 . میباشدز یا پاک کردن ذھن شستن مغمیشد کھ بھ لحاظ لغوی بھ معنی 
میالدی جنگ کره نیز پیش آمد. تأثیر گذاری قوی کره شمالی بر زندانیان جنگی  ۱۹۵۰در دھھ   

تغییر افراد را  ،در جھت اھداف سیاسیمیشود  میزانبھ جھانیان نشان داد کھ تا چھ نیروھای سازمان ملل متحد 
استفاده شده توسط چینی ھا در ترکیب با سایر تکنیک ھای نفوذ بدست آورد. برنامھ کره ای ھا بر پایھ متد ھای 

 اجتماعی و روانی استوار شده بود. 
، رئیس کلیسای کاتولیک Cardinal Mindszentyبعدھا در ھمان دھھ، کاردینال میندسزنتی  

در مورد سوء مجارستان و مردی با نفوذ شخصیتی فوق العاده، قدرت تغییر دادن، و ایمان بھ خدا، نھایتا آنق
ھم  –مانند قربانیان محاکمات پاکسازی قبلی  –استفاده و تحت تأثیر زندان بانان روسی اش قرار گرفت کھ او 
 بھ دروغ اعتراف کرد و ھم بھ دروغ ھمکارانش را متھم نمود. 

 ذھن افراد چھ در گذشتھ و چھ حتی ھنوز در زماناین سوء استفاده ھای اجتماعی و روانی از فکر و  
و  بوقوع پیوستھ اند دست حال از نظر آمریکایی ھا مھم تلقی نمیشود زیرا کھ اتفاقات در مکان ھای دور

ھمان  از انواع لقی شده و رد شوند. چنین استدالل ھاییسیاسی ت فعالیتھایمیتوانند صرفا تبلیغات خارجی و 
. ولی بعدا، اتفاقات "نمیتواند بیفتد در سرزمین ما چنین اتفاقی" نھ در مورد من" است کھ میگوید:افسانھ "

در  ،تا دریابند کھ نفوذ فوق العاده و سوء استفاده از آن نمودمشخصی در کالیفرنیا افتاد کھ بسیاری را وادار 
 . اتفاق بیفتند ایاالت متحده آمریکا ھم ممکن است

 بھ پذیرفتنا یک دستھ جوانان طبقھ متوسط ر Charles Manson، چارلز مانسون  ۱۹۶۹ در سال 
وادار کرد. تحت تأثیر و کنترل او، پیروانش  helter-skelterقاراشمیش تحت عنوان  خودعقاید دیوانھ وار 

 سیمبایونیزقتل ھای متعدد شرورانھ ای را بھ اجرا در آوردند. مدت زمانی طول نکشید کھ ارتش آزادی بخش 
Symbionese Liberation Army (SLA)و اوباش اراذل متشکل از انقالبی بھ اصطالح ، یک گروه ،

کھ وارث ثروت زیادی بود کردند و بھ لحاظ روانی و  Patricia Hearstاقدام بھ آدم ربایی پاترشیا ھرست 
ھای سوء استفاده ذھنی عالوه بر متد  از روش SLAارتش   سایر موارد وی را مورد سوء رفتار قرار دادند.

بھ حدی رفتار او را  آنھا. نمود استفادهبھ تمکین    Pattyدار کردن پاتی برای وا ،روی سربر قرار دادن سالح 
از  متعاقبا کھ وی با آنھا در یک سرقت از بانک شرکت کرده وتحت کنترل گرفتند  چنان او راتغییر داده و 



 با دیدن او FBIمتقاعد شده بود کھ پلیس و اف بی آی  SLAبازگشت بھ جامعھ ترس داشت. او توسط 
 د کرد. نبھ طرفش تیراندازی خواھ فاصلھبال

میالدی تا زمان حال نشان میدھد کھ خودمختاری فردی و  ۱۹۳۰این مجموعھ از اتفاقات از دھھ  
افراد پول دوست بر  کھ برخیاینو  ز آنچیزی است کھ زمانی باور میشد؛ھویت شخصی خیلی شکننده تر ا

اند. اگر  نمودهجامعھ ما را زیر و رو کھ بطوریل کرده اند دست یافتھ و آنھا را تکمی سازیتکنیک ھای مجاب 
کھ در آن  یوضعیت ھای متعدد کثرت، ممکن بود بواسطھ میشدزنده امروز  George Orwellجرج اورول 

 . میگشت متعجب جدا ،دنتکنیک ھای خام کردن ذھن و سوء استفاده فکری امروزه اعمال میشو
کسی بود کھ توجھ کرد کھ زبان، و نھ نیروی فیزیکی، کلید سوء اورول شاید اولین  اینست کھجالب  

 Bigاستفاده ذھنی است. در واقع، شواھد فزاینده ای در دانش رفتاری روشن ساخت کھ یک برادر بزرگ 
Brother  (در فصل اول توضیح داده شد) قدرت بیشتری برای اعمال نفوذ بر فکر و تصمیم  ،لب بھلبخند

، در پایان ورول در خصوص قھرمان مغزشویی خود. ھمانطور کھ ادارد دید آشکار اوتا تھ ،گیری یک فرد
 .مطرح کرده است کتاب پیشگویانھ اش : "او عاشق برادر بزرگ بود."

 

 کادر بندی شده سازیمجاب . ۲
با یک زوج جوان بھ درخواست وکالی حقوقی شان مصاحبھ  من و یکی از ھمکارانمسال ھا قبل، 

کھ زمانی شھروندانی خوب و پدر و مادری دوست داشتنی بودند، متھم شده بودند کھ با کتک کردیم. زوج، 
 Westآنھا عضو یک فرقھ در ویرجینیای غربی  زمانی کھ. اندزدن پسرشان موجب مرگ او گردیده 

Virginia را  ، اونوه رھبر با کھ یک زن رھبر آن بود بودند، پسر بیست و سھ ماھھ شان ظاھرا حین بازی
زده یا ھول داده بود. بھ پدر و مادر دستور داده شد کھ فرزند را وادار بھ عذر خواھی نمایند؛ در غیر 

ھیچ کس بھ بھشت نخواھد رفت. پسر توسط پدرش با یک چوب، در  خشمگیناینصورت، بر طبق گفتھ رھبر 
نشیمنگاه و پاھای ده بود. زده ش کتک حالیکھ مادرش ھم در اتاق حاضر بود بھ مدت بیش از دو و نیم ساعت

جان داد. در دادگاه، من تشریح کردم کھ چگونھ رھبر بھ تدریج  بچھخون بود و نھایتا غرق در پسر کبود و 
بر والدین کنترلش اعمال کنترل اعضای گروه را بدست گرفتھ و چگونھ کتک زدن پسر نتیجھ تعالیم آن زن و 

 بوده است. 
شنیدن نیروی دریایی، با  در جزءنامھ بر ، یک افسر  Ron Luff  در یک مورد دیگر، رون لوف

نسبت بھ روابط و عملکرد عالی اش توسط یک رھبر فرقھ متقاعد شده بود تا دستورات آن  تعاریفیک سری 
خانواده پنج نفره در اوھایو یک رھبر برای کشتن آن کمک بھ  شاملرھبر را اطاعت کند. این دستورات 

Ohio عزیمت ھمراه  آنگاهآھک ھا در یک انبار، و  الیجوان، و سپس قرار دادن اجساد در  ، شامل سھ دختر
از پیروانش در یک پیاده روی طوالنی در صحرا  میشد. رون لوف در دادگاه بھ اتھام قتل  ده ھا نفربا رھبر و 

بھ اعدام  Jeffrey Lundgrenسال زندان محکوم شد. رھبر فرقھ، جفری لوندگرن  ۱۷۰عمد و آدم ربایی بھ 
. ھر دو کیس در زمان نوشتن این کتاب در مرحلھ فرجام گردیدبا صندلی الکتریکی در ایالت اوھایو محکوم 

 .ندخواھی قرار داشت
بھ انجام  پیروان خود را مجبورقادر است مردم مکررا از من میپرسند کھ چگونھ یک رھبر فرقھ 

ر، ترک دانشکده پزشکی برای پیروی از یک کاھن فنون خود بھ یک رھبر کودک آزا زنکارھایی نظیر دادن 
رزمی، دادن چندین میلیون دالر بھ یک منجی خود انتصابی کھ کاله گیس بھ سر گذاشتھ و زنان مورد عالقھ 

(مترجم: در انجیل زن بی شرم و بدجنسی کھ با اخاب پادشاه اسرائیل ازدواج  Jezebelخود را بھ لباس ایزابل 
 بی بند و بار وقیح و کاھنممنوعیت رفتار جنسی در حالیکھ از یک قانون بھ عمل د، یا کرد) در می آور

. بھ دلیل تناقض عظیم بین رفتار ھای فردی قبل از بھ عضویت در آمدن در فرقھ و نمایدمی میکند پیروی
چگونھ چنین عملکردی کھ در درون فرقھ از فرد بروز میکند، خانواده، دوستان، و مردم متعجب میمانند کھ 

 تغییری در برخورد و رفتار یک فرد ممکن است بوجود آورده شود. 
میتوانند مردم را بھ انجام خواستھ  زرنگاینکھ چگونھ رھبران فرقھ ھا و سایر کنترل کنندگان 

بھ نظر میرسد، ولی من ابدا ھیچ چیز غامضی در ھایشان وادار نمایند بھ نظر خیلی از مردم پوشیده و مرموز 
بندی شده اند. سوء استفاده  کادرنمی یابم. اینھا تنھا کلمات و فشارھای گروھی است، کھ در فرمھای مختلف  آن

 ؛معمول بوده استھم چی ھای مدرن از روش ھایی برای مجاب کردن استفاده میکنند کھ از زمان غار نشینان 
 با ھم کادر معینن تکنیک ھا را در یک ولی ھنرمندان ماھر شیادی امروزه بھ روش ھایی دست یافتھ اند کھ ای

. در نتیجھ، بازسازی فکری، بھ عنوان یک فرم از مینمایندموفق عمل  ویژه ای بشکلکھ  میکنندترکیب  طوری
بصورتی کھ در تبلیغات و  ،، در منتھا الیھ طیفی قرار میگیرد کھ شامل تعلیم و تربیتسازینفوذ و مجاب 

 مراجعھ کنید) ۲/۳میشود. (بھ جدول نیز  ،نیممی بینوعا آگھی ھا و آموزش ھا 
 



 : طیف نفوذ و مجاب کردن ۲/۳جدول 
 آموزش موضوع

Education 
 آگھی

Advertising 
 تبلیغ

Propaganda 
 ارشاد

Indoctrination 
بازسازی 

 فکری
تمرکز تکیھ و 

  بدنھ معلومات
بدنھ  عمده

معلومات، مبتنی 
بر یافتھ ھای 
علمی در عرصھ 

 تاس ھای مختلف

نھ معلومات ناظر بد
، بر تولید، رقابت

و  ،نحوه فروش
مجاب  راهنفوذ از 

 است قانونی سازی

بدنھ معلومات 
متمرکز بر مجاب 

سیاسی توده  سازی
 است ھای مردم

بدنھ معلومات بطور 
خاص برای جا انداختن 
 ارزش ھای سازمانی

 طراحی شده است

بدنھ معلومات 
متمرکز بر تغییر 

تغییر افراد بدون 
ادن معلومات د

 است آنھا
جھت درجھ و 

  تبادالت
ارتباط دوطرفھ 

 "استاد-شاگرد"
 ترغیب میشود

تبادل میتواند 
صورت بگیرد، 
ولی ارتباط عموما 

 یک طرفھ است

بعضا تبادل صورت 
می گیرد، ولی 
ارتباط عموما یک 

 طرفھ است

تبادل محدودی صورت 
می گیرد، ارتباط نیز 

 صرفا یک طرفھ است

 ھیچ تبادلی
صورت 

نمیگیرد، ارتباط 
 یک طرفھ است

 تغییر قابلیت
 (تغییر پذیری)

تغییر ھمانطور کھ 
 علم پیش میرود
؛ صورت میپذیرد

شاگردان و سایر 
دانشگاھیان 

خود را  نظرات
مطرح میکنند؛ و 
دانشجویان و 
شھروندان برنامھ 

را ارزش ھا 
 گذاری مینمایند 

تغییر توسط کسانی 
کھ بھا میپردازند 

یگیرد، صورت م
کھ مبتنی بر 
موفقیت برنامھ 
ھای تبلیغی؛ بر 
مبنای قانون 

؛ و بر مصرف
اساس واکنش بھ 

مصرف  خواست
 کننده است

تغییرات مبتنی بر 
جزر و مد دنیای 
سیاست و نیازھای 
سیاسی برای 
ارتقای گروه، ملت، 
یا سازمان بین 

 المللی است

تغییرات از طریق 
کانالھای رسمی و از 

نھادات راه دادن  پیش
کتبی بھ مقامات بالتر 

 صورت میگیرد

تغییرات بھ 
ندرت اتفاق می 
افتند؛ سازمان 
تقریبا سلب باقی 
می ماند، 
تغییرات اساسا 
در جھت ارتقای 

راندمان 
بازسازی فکری 

 صورت میگیرد

ساختار مجاب 
 سازی

از ساختار 
 "استاد-شاگرد"

استفاده میشود؛ 
تفکر منطقی 

 ترغیب میشود

ودی از لحن رھنم
برای مجاب کردن 

مصرف 
کننده/خریدار 

 میگردداستفاده 

 اوتوریتھاز موضع 
سعی در مجاب 
کردن توده ھا 

 مینماید

اتخاذ  اوتوریتھموضع 
کرده و از ساختار 

 ھرمی استفاده میکند

 اوتوریتھموضع 
و ساختار ھرمی 
است؛ دادن 
آگاھی کامل در 
 برنامھ کار نیست

تعلیمات در  نوع روابط
مان محدوده ز

معین است؛ و 
 است توافقی

مصرف 
کننده/خریدار 

میتواند ارتباط را 
 پذیرفتھ یا رد نماید

حمایت طرف مقابل 
و جذب وی انتظار 

 میرود

توافقی و رھنمود ھا 
  الزام آور است

ھدف گروه 
 عضو گیری

افراد برای 
 ھمیشھ است

 گزینشمیتواند با  فریبکارانھ نیست فریب کاری
مثبت نظرات 

 انھ باشدفریبکار

میتواند فریبکارانھ 
و اغلب غلو آمیز 

 باشد

 فریبکارانھ است فریبکارانھ نیست

تمرکز بر یادگیری  پھنای یادگیری
برای یادگیری و 
برای درک 
واقعیت است، 
ھدف اصلی بذل 
معلومات برای 
 ارتقای فرد میباشد

 عوض کردنھدف 
نظرات برای 
ارتقای فروش یک 
ایده، شیء، یا 

ھدف  ؛است برنامھ
دیگر رشد 
فروشنده و امکانا 

 خریدار است

توده ھای عظیم 
مردم ھدف ھستند 
تا آنھا را وادار بھ 

بودن  درستقبول 
یک نظر خاص یا 
یک وضعیت 

 بنمایندبخصوص 

پھنھ یادگیری باریک و 
صرفا برای منظور 
خاصی است: یعنی 

بھ چیزی ھدفی کھ 
تبدیل شدن یا تعلیم 
گرفتن برای انجام 

 میباشد لھوظایف محو

ھدف فرد است؛ 
برنامھ کار 
مخفی است (شما 
ھر بار یک گام 
تغییر میکنید تا 
برای خدمت بھ 
رھبران قابل 

 اتکاء گردید)
تفاوت ھا را   انعطافقابلیت 

میپذیرد و بھ آن 
 احترام میگذارد

رقابت را قبول 
 میکند

میخواھد بھ 
اپوزیسیون آموزش 

 بدھد

نسبت بھ اختالفات 
 آگاھی دارد

یچ پذیرشی ھ
نسبت بھ 

 اختالفات ندارد
ای ھروش  روش ھا

رھنمودی بکار 
 گرفتھ میشود

 سازیمجاب 
قدری خفیف تا 

سنگین بکار گرفتھ 
 میشود

بیش از اندازه 
بکار  سازیمجاب 

گرفتھ میشود؛ 
برخی اوقات روش 
ھای غیر متعارف 

 استفاده میشود

از روش ھای انضباطی 
 استفاده میشود

از روش ھای 
دی و غیر عا

غیر متعارف 
 استفاده میشود

 
یک نظریھ اشتباه وجود دارد کھ گویا بازسازی فکری صرفا در محل ھای محصور و زندان و تحت 
فشار و تھدید بھ شکنجھ فیزیکی یا مرگ صورت میگیرد. ولی مھم است بخاطر داشتھ باشیم کھ برنامھ مغز 

، بلکھ ھمچنین بر زندانیان جنگی نظامی یا شخصی نھات نھ شویی مربوط بھ سالھای دھھ چھل و پنجاه میالدی
در تمامی تحقیقات ما، من و سایرینی کھ این برنامھ ھا را مطالعھ کردیم اعمال میشد. عادی بر عموم مردم 

وقتی اعمال نفوذ  ،بارھا و بارھا تأکید کردیم کھ زندانی کردن و خشونت نھ تنھا ضروری نیست بلکھ متقابال



بھ عکس خودش تبدیل میگردد. اگر یک نفر واقعا  ،تار و برخورد افراد بکار گرفتھ میشودبرای تغییر رف
تر،  کم ھزینھخیلی با زبان خوش ھماھنگ شده را تحت تأثیر قرار دھد، برنامھ ھای متعدد  یواھد دیگرمیخ

رکھ مگس جمع بدون نمود باال، و بسیار مؤثر تر خواھد بود. این ضرب المثل قدیمی کھ "عسل بیشتر از س
 بیان میکند. در این خصوص میکند" واقعیت امروزه را 

 

 تھاجم بھ خویشتن. ۳
یک تفاوت مھم بین صور بازسازی فکری اعمال شده در دھھ ھای چھل و پنجاه باید بھرحال، 

میالدی با صوری کھ در تعدادی از گروه ھای معاصر عمل میشود قائل شد، کھ شامل فرقھ ھا، گروه ھای 
، و سایر گروه ھای مربوطھ میشود. این کوشش ھای دوران اخیر بر اطالع رسانی و برنامھ ھای تعلیم ،بزرگ

 را و تغییر دادن سازیشده تا برنامھ ھای شگفت انگیز و موفق مجاب  بناروی تکنیک ھای اعمال نفوذ قدیمی 
خویشتن ضروری حس ھاجم بھ وجوه بوسیلھ تھا کامل نماید. آنچھ جدید و ظالمانھ است آن است کھ این برنامھ 

تغییر  ،ھر فرد، بر خالف برنامھ ھای مغزشویی اولیھ کھ ابتدا اعتقادات سیاسی فرد را بھ چالش میکشید
 رفتاری را بوجود می آورند.

 وجدان تخطئھ کردنبرنامھ ھای امروزه جھت برھم زدن تعادل حس خویشتن یک فرد بوسیلھ 
فرد طراحی شده  آن خود دات و جھان بینی، کنترل ھیجانات، و مکانیزم دفاعی، آگاھی از حقایق، اعتقامبنایی

تھاجم بھ مرکز تعادل فرد، یا وجھ خویشتن تکنیک اصلی کھ باعث میشود برنامھ ھای جدید تر عمل نمایند اند. 
ارھا و رفتتحت  مربوطھ . فراتر از این، تھاجماست شبر ظرفیت یک فرد برای ارزیابی از خودتھاجم وی، و 

میگردد. در عوض،  یو بھ ندرت شامل توسل بھ زور یا تحمیل مستقیم فیزیکشرایط متعددی اعمال میشود؛ 
 است.  ویدر  و ایجاد وابستگی فرد این یک روند روانی قدرتمند و ظریف برای نامتعادل کردن

صد ھم مؤثر نیستند. خوشبختانھ، این برنامھ ھا افراد را بطور دائم تغییر نمیدھند. ھمینطور صد در 
کھ  ھمھ کسانیتماما شبیھ بھ ھم نیستند، و  نیز ، برنامھ ھای بازسازی فکرینمیباشندفرقھ ھا تماما شبیھ بھ ھم 

د. برخی نمیشونگروه  سمپاتنھاده و نگردن  بھ آنالزاما د نبگیرتحت پروسھ ھای نفوذ شدید مخصوص قرار 
 وجذب شده  رجوع شدهبھ او کھ  ، نھ ھر کسیدر عمل "ببینید :بحث بھ این صورت کھسعی میکنند با فرقھ ھا 

، بنابراین ما نمیتوانستھ ایم از تکنیک ھای شستشوی مغزی استفاده کرده نھ ھر کسی کھ جذب شده مانده است
ھرچھ پروسھ بعالوه اینکھ گردن مینھند،  بھرحال برخی جذب شده و برخی نیز باشیم" از خود دفاع نمایند.

 . میگردندشده باشد افراد بیشتری تسلیم  برنامھ ریزیاستفاده شده بھتر  ھای نفوذ
است کھ در نیم قرن آنچھ کھ نگران کننده است، گروه ھای مشخص و برنامھ ھای تعلیماتی بنابراین 

شده و بطور دقیق  برنامھ ریزیبخوبی  ی کھگذشتھ سر بر آورده اند و ارائھ کننده کوشش ھای اعمال نفوذ
کھ بطور گسترده در عضو گیری و تغییر افراد تحت شرایط مشخص برای اھداف  ،ھستند گردیده اند ھماھنگ
در تکنیک ھای  بوده است کھ چگونھ این پروسھ ھا می باشند. عالقھ من بھ این معطوف فعال مشخص

رند. من نسبت بوجود می آو افرادروانشناختی و اجتماعی عمل میکنند کھ چنین تغییراتی در رفتار و برخورد 
یا  بھ اینکھ محتوای یک گروه حول مذھب، روانشناسی، خود ارتقایی، سیاست، سبک زندگی، یا بشقاب پرنده

استفاده گسترده از روش ھای مغزشویی توسط  موضوع باشد کمتر عالقھ دارم. من بیشتر بھ ھرچیز دیگر
 . میباشم رستی در اشکال مختلف آن عالقمندشیادان، مجرمان روانی، و افراد دارای جنون خود پکالھبرداران، 

 

 نحوه عملکرد بازسازی فکری. ۴
تجربھ مغزشویی مثل تجربھ تب یا درد نیست؛ این پدیده یک انطباق اجتماعی غیر قابل رؤیت است. 

نفوذ کھ در جریان است آگاه نیستید، و  پروسھ ھایشدت و حدت از شما وقتی شما سوژه این موضوع میشوید، 
 ند مطلع نخواھید بود.شما از تغییراتی کھ در درون شما شکل میگیر خصوصا

در خاطراتش مینویسد، "بدون آگاھی از اتفاقاتی کھ  Cardinal Mindszentyکاردینال میندسزنتی 
در خصوص  Patty Hearstروی من افتادند، من یک فرد متفاوتی شده بودم." و زمانی کھ از پاتی ھرست 

 SLAعجیب ترین بخش تمامی این ھا، ھمانطور کھ ارتش بھرحال،  ده بود او گفت: "مغزشویی شدن سؤال ش
متعجب شده  م، این بود کھ آنھا خودشان از اینکھ من چقدر سربراه و قابل اعتماد شده بودنمودبعدا مرا مطلع 

ھرگز بھ ذھنم ا فکر فرار از دست آنھ بعدا کھ واقعیت دارد و باید اعتراف کنمبسادگی بودند . . . ھمچنین 
خطور نکرد. من متقاعد شده بودم کھ ھیچ امکانی برای فرار وجود ندارد . . . تصور میکنم میتوانستم از 
آپارتمان بیرون رفتھ و از ھمھ آن قضایا خارج شوم، ولی من این کار را نکردم. خیلی ساده چنین چیزی بھ 

  ذھنم خطور نکرد."



یک مرتبھ ای نیست بلکھ یک روند تدریجی شکستن فرد و یک برنامھ بازسازی فکری یک مقولھ 
نوبت وزن تغییر اوست. درست میتواند مثل وزن اضافھ کردن باشد، چند اونس، نیم پوند، یک پوند در ھر 

ما با فیزیک بدنی جدیدی روبرو ھستیم.  ون حتی احساس تغییرات اولیھ،. بعد از مدت کمی، بداضافھ میشود
بعد و دن در اینجا، یک تاباندن در آنجا، صادق است. یک پیچانچنین روندی غزشویی ھم بنابراین، در مورد م

اتفاق افتاده است: یک رفتار روانی جدید، یک دیدگاه روحی نو. این سوء استفاده ھای سیستماتیک از موضوع 
ایلی کھ توسط خوانده میشوند زیرا وس "ھا برنامھ " ماعی و روانشناختی تحت شرایط خاص،اعمال نفوذ اجت
و تغییرات باعث یادگیری و انطباق با یک  صورت میپذیرند برنامھ ریزی و ھماھنگ شدهآنھا تغییرات 

مجموعھ مشخص از برخوردھا، معموال ھمراه با یک مجموعھ مشخص از رفتارھا، کھ نتیجھ و تأثیر آن 
 د.نمیشو استبازسازی فکری 

ده برای تغییر نحوه نگرش فرد بھ جھان است، کھ بنابراین، بازسازی فکری یک کوشش نگران کنن
در قطھ افتراق رفتار او را عوض میکند. این پدیده از سایر اشکال آموزش ھای اجتماعی تفکیک شده است. ن

روش ھای سوء استفاده محیطی و درون ھمچنین روند بھ پیش برده میشود و شرایطی است کھ تحت آن، این 
و  ر کرده و تعلیم میدھد؛و رفتارھای دیگری را بیدا مینمایدصی را سرکوب است کھ رفتارھای مشخشخصیتی 
 ی رسیدن بھ این مقصود وجود دارند.راه ھا و متد ھای بسیاری براصرفا شامل یک برنامھ نمیشود، این البتھ 

 میشوند: برنامھ ریزیبازسازی فکری بھ صور زیر  روندتاکتیک ھای 
 
 نامتعادل کردن حس خویشتن فرد •
فرد بھ بازخوانی تاریخ زندگی اش و بطور ریشھ ای عوض کردن جھان بینی  شدید ادار کردنو •

 ھایشاش و قبول صور جدید واقعیت و انگیزه 
جبھھ بوجود آوردن وابستگی بھ سازمان در فرد، و متعاقبا تبدیل فرد بھ مأمور صفوف اول  •

 پیشروی سازمان
 

 ۳/۳أمین میکند بھ سھ طریق نگریستھ شود (در جدول بازسازی فکری میتواند بر اساس منافعی کھ ت
ھشت تم بازسازی فکری را شناسایی کرده است، من  Robert Liftonخالصھ شده است). رابرت لیفتون 

از سھ مرحلھ نام برده است. تم ھا و مراحلی   Edgar Schein، و ادگار شاین تعریف کرده امشش شرط را 
در حالیکھ وضعیتی کھ من  " متمرکز ھستند،تناوت پروسھبر روی "  ده اندکھ توسط لیفتون و شاین ترسیم ش

 . نمایددر محیط پیرامون است تا روند مربوطھ عمل  "شرایط الزم " ترسیم کرده ام حاوی
 
 معیارھای بازسازی فکری:  ۳/۳جدول  

 Scheinمراحل شاین  Liftonتم ھای لیفتون  Singerشرایط سینگر 
اقاتی کھ می افتند . فرد را از اتف۱

و تغییراتی کھ صورت می پذیرند 
 نگاه میداردناآگاه 

 از انجماد . خارج کردن۱ 

، باشد. وقت فرد و، اگر ممکن ۲
محیط فیزیکی او را تحت کنترل 

 می آورددر 
. یک حس ناتوانی، ترس پنھان، ۳

 میکندو وابستگی در فرد ایجاد 
. اغلب رفتارھا و برخورد ھای ۴

 مینمایدکوب کھنھ را سر

 . کنترل محیطی۱
 کلمات. بار دادن بھ ۲
 طلب خلوص. ۳
 .  اعتراف۴

 

. رفتارھا و برخوردھای جدید ۵
 میکنددر فرد ایجاد 

 مرموز عملکرد. ۵
 فردبر  تعالیم اعمال. ۶

 . ایجاد تغییرات ۲

ایجاد بستھ یک سیستم منطق . ۶
؛ و اجازه ورود بھ واقعیات یا کرده

 میدھدنانتقادات را طرح 

 . علوم مقدس۷
 تبیین وجود. ۸

 مجدد . منجمد کردن۳

 



 Singer  شش شرط سینگرالف. 
فضای الزم برای بھ اجرا در آوردن پروسھ ھای بازسازی فکری را بوجود می آورند.  شرایط زیر 

برنامھ بھ میزانی کھ این شرایط وجود داشتھ باشند سطح محدودیتھای تحمیل شده بوسیلھ فرقھ و تأثیرات کلی 
 مربوطھ افزایش می یابد. 

 
وجود دارد در  ویتغییرات در  و ایجاد فرد را نسبت بھ اینکھ یک برنامھ کار برای کنترل .۱

 نگاه میدارد.کامل ناآگاھی 
 (ارتباطات، اطالعات) مینماید.محیط زمانی و فیزیکی را کنترل  .۲
 .بوجود می آوردیک حس ناتوانی، ترس، و وابستگی  .۳
 .ردھای سابق را سرکوب میکندرفتارھا و برخو .۴
 .رفتارھا و برخوردھای جدید ایجاد مینماید .۵
 .یک سیستم منطق بستھ را بوجود می آورد .۶

 
حقھ بکار گرفتھ شده اینست  کھ برنامھ بازسازی فکری بصورت یک گام در ھر نوبت بھ پیش برده 

کارکرد ھر گام در ھر نوبت را  شود بطوریکھ فرد متوجھ نشود کھ او در حال تغییر کردن است. من نحوهمی 
 بیشتر توضیح خواھم داد. 

نحوه تغییر یافتن نسبت بھ . ناآگاه نگاه داشتن فرد نسبت بھ آنچھ در جریان است و ۱
کھ  فرض بگیرید شما ھمان فردی ھستید .بھ پیش میرود ھر نوبتکھ بصورت یک گام در  خودش

شده  سری مراحلیک  مجبور بھ قبولدر آن کھ  می یابید تحت نفوذ قرار گرفتھ است. شما خود را در محیطی
، کھ ھر کدام آنقدر جزئی ھستند کھ متوجھ تغییرات خودتان نشده و در پروسھ کار نسبت بھ اھداف برنامھ اید

تا زمانی کھ دیگر دیر شده است مطلع نخواھید شد (اگر اساسا مطلع شوید). شما نسبت بھ کار ھماھنگ 
ناآگاه نگاه داشتھ میشوید کھ بھ  چنانتماعی کھ بھ منظور تغییر شما بکار گرفتھ شده اند نیروھای روانی و اج

نظر برسد گویی ھمھ چیز نرمال است و ھمھ چیز ھمانطور کھ باید باشد پیش میرود. این فضا با استفاده از 
توجھ شوید منطبق اعمال میشود، بطوری کھ شما با محیط بدون اینکھ م الگو گرفتنفشار ھمزمان و رفتار 

 میگردید. 
وقتی بھ آنجا رسید، او متوجھ شد برای مثال، یک مرد جوان بھ یک جلسھ سخنرانی دعوت شده بود. 

. یک زن نشستھ اندکھ کفش ھای زیادی در کنار دیوار جفت شده اند و افراد با جورابھایشان (بدون کفش) 
براین او نیز کفش ھایش را درآورد و مثل بقیھ در کنار سرش را بھ عالمت اشاره بھ کفش ھای او تکان داد، بنا

دیوار جفت کرد. ھمھ با صدای آرام صحبت میکردند، بنابراین او نیز صدایش را پائین آورد. برنامھ آنروز 
تشریفات عبادی، مدیتاسیون (تعمق روحی)، و یک سخنرانی توسط یک رھبر عبا پوش با انجام مراسم عصر 

در سکوت نگاه در حالیکھ بقیھ  .آن مرد ختم شد سخنرانی و نھایتا بھ رفتز بھ آرامی پیش ادامھ یافت. ھمھ چی
اگر چھ مایل بود سؤاالتی بپرسد.  و در سکوت گوش داد، مرد جوان نیز مطیعانھ نشست کرده و گوش میدادند،

ن برنامھ آنروز عصر در پایابھرحال در این مورد . ھمرنگ جماعت شدآنچھ کھ گروه انجام میداد  در قبالاو 
وقتی از او خواستھ شد کھ بھ یک سخنرانی دیگر بیاید، او گفت: " متشکرم، ولی نمیتوانم" کھ بالفاصلھ دو 

 مرد بھ سرعت او را از درب عقب بھ بیرون راھنمایی کردند بطوریکھ دیگران عدم رضایت او را نشنوند. 
موعھ گانھ فرقھ ھاست: رھبر بھ آرامی شما را از مجروند ناآگاه نگاه داشتن افراد کلید برنامھ کار دو

ھ واحد بھ نظر میرسد عبور میدھد، در حالیکھ در مدار ت صرفا یک برنامای از وقایع کھ در سطح بصور
دیگری، برنامھ کار واقعی گرفتار کردن شما، جھت جذب یا عضو شدن، اطاعت کردن و واگذار کردن اختیار 

. وجود برنامھ کار دوگانھ این روند را میباشدشتھ تان، و نظام اعتقادی تان خود، تمامی وابستگی ھای گذ
 بصورت یک رضایت ناآگانھ در می آورد. 

فرقھ ھا نیازی بھ  کنترل محیط اجتماعی و/یا فیزیکی فرد؛ خصوصا کنترل وقت فرد.. ۲
دگی در محیط فرقھ و زن Ashramکمون، مزرعھ، مقر فرماندھی، یا آشرام (معبد) بھ منتقل کردن شما 

 اندازهآنھا میتوانند شما را بھ ھمان بصورت بیست و چھار ساعتھ بھ منظور داشتن کنترل بر روی شما ندارند. 
در زمانھایی کھ بر سر کار میفرستند ولی رھنمود میدھند کھ بصورت نرمال روزانھ را شما  کنترل کنند. مثال

ھ ذھنتان مشغول باشد مفاھیمی را مدام تکرار کنید و یا برخی کار نمیکنید، مثال وقت ناھار، باید بطوری ک
، شما باید تمام وقت خود را با سازمان صرف البتھ بعد از کار ید. سپسدیگر از فعالیت ھای فرقھ را انجام دھ

 نمایید. 
فرقھ ھا این حس ناتوانی را بوسیلھ خلع  . ایجاد حس ناتوانی بطور سیستماتیک در فرد.۳

 رفاقتدوستان و شبکھ شما از سیستم دفاعی تان و گرفتن قدرت عمل مستقلتان بوجود می آورند. سالح کردن 



ھوادار، از محیط عادی خود ایزولھ میشوید و بعضا یک گرفتھ میشود. شما، یک عضو یا شما قبلی و محبت 
یکنند از طریق خارج بھ نقاط دورافتاده ای منتقل میگردید. راه دیگری کھ فرقھ ھا حس ناتوانی را ایجاد م

است. برای رسیدن بھ این منظور است کھ بسیاری  شاز منابع درآمد او کردن فرد از شغل اصلی و جدا کردن
را رھا کرده، و  کسبشانسازمان ھای فرقھ ای اعضایشان از مدرسھ فرار کرده، از شغلشان استعفا داده یا 

این یکی از گام ھایی است کھ حس سازمان تحویل میدھند.  خود را بھمادی سایر منابع و تمامی دارایی، ارثیھ، 
 ناتوانی فردی را بوجود می آورد.  مستمروابستگی بھ سازمان و حس 

، اعتماد بھ نفستان در جدا شدید تانمنابع درآمد و در برخی مواردخود  از شبکھ حمایتی معمولوقتی 
و  در شما افزایش می یابد، قدرت قضاوت و درک در حالیکھ حس ناتوانیخورده میشود. نیز ادراکات خودتان 

درستتان از جھان تخریب میگردد. در ھمان زمان در حالیکھ نسبت بھ واقع گرایی و جھان بینی معمول  تلقی
در برخورد میکند.  با شما خود نامتعادل شده اید، فرقھ با یک جھان بینی ناشناختھ یا تأیید شده توسط گروه

البتھ در درون شما اضطراب و سردرگمی ایجاد میکند، و ان بینی قبلی شما حملھ میکند، گروه بھ جھ ھمان حال
شما اجازه ندارید در خصوص این سردرگمی صحبت کنید، و طبعا نسبت بھ آن اعتراض ھم نمیتوانید داشتھ 

این روند، باشید، زیرا رھبری مستمرا سؤاالت را سرکوب کرده با ھرگونھ مقاومتی مقابلھ میکند. در طول 
اعتماد بھ نفس درونی شما خورده و سائیده میشود. عالوه بر این، تأثیر چنین رویکردی میتواند در صورتیکھ 
شما بھ لحاظ بدنی ھم خستھ باشید سریعتر صورت گیرد، بھ ھمین دلیل است کھ رھبران فرقھ ھا مطمئن 

 میشوند کھ پیروان بیش از حد مشغول بھ کار باشند. 
جلوی رفتار منعکس کننده کھ  ترتیبیبھ  تجربھسیستم پاداش، تنبیھ، و  ریبکار گی. ۴

ابراز عقاید، ارزش ھا، فعالیتھا، و خصوصیات فردی شما کھ  ھویت اجتماعی قبلی فرد گرفتھ شود.
مربوط بھ قبل از ارتباطتان با گروه میشود سرکوب میگردد، و شما وادار بھ اتخاذ یک ھویت اجتماعی مورد 

، البتھ اگر شیطانی میگرددغیر مناسب تلقی نیز رھبر میشوید. اعتقادات کھنھ و ترکیب رفتاری گذشتھ  دلخواه
ھای قدیمی از میان بندی و ترکیب رھبر از شما میخواھد تا ایده ھا شما بھ سرعت یاد میگیرید کھ نامیده نشود. 

نمود  ،مثال، در گروه ھای بخصوصیبرداشتھ شوند، بنابراین شما خودتان آنھا را سرکوب میکنید. برای 
 (= در یک رده تشکیالتی) ھم عرضجنسی با مخالفت و برخورد شدید مسؤولین و افراد  تمایالتبیرونی 

روبرو میشود، کھ بر فرض با توصیھ بھ گرفتن یک دوش آب سرد ھمراه است. یک فرد میتواند برای اجتناب 
توجھ بھ فرد دیگر  و موضوع تمایالت جنسی یا عالقھ وص بھاز سرزنش و توبیخ عمومی دیگر در این خص

 خأل باقیمانده در این رابطھ با نحوه فکر و عمل گروه پر میشود. آنوقت تحت ھیچ شرایطی اشاره ای نکند. 
یا  ک. بکارگیری سیستم پاداش، تنبیھ، و تجربھ بھ منظور ارتقای یادگیری ایدئولوژی۵

 وزمانی کھ در محیطی غوطھ ور شدید ورد تأیید گروه. رفتارھای مکسب نظام اعتقادی و جذب 
شامل  ھا خواستھاز ، با انبوھی گردیدیدرا کنترل میکنند وابستھ  آنکامال بھ پاداش داده شده توسط کسانی کھ 

برخورد مناسب با  بروزموارد متعددی از اطالعات و عادات جدید برخورد میکنید. شما برای یادگیری 
اعمال شده تشویق میشوید؛ اگر در این خصوص کند عمل کنید یا انطباق  مادی و بعضا اجبارات اجتماعی 

نشان ندھید با بی مھری، تحریم، یا تنبیھ کھ شامل از دست دادن احترامات دیگران، امتیازات، موقعیت، و 
 مقرر میگردد.  مھمواجھ میشوید. در گروه ھای معینی، تنبیھ فیزیکی و بدنی  است ایجاد نگرانی و گناه درونی

مملو از تناقضات و یادگیری آن مشکل تر باشد، برای روند تغییر ھر چھ سیستم جدید پیچیده تر و 
فرد مؤثر تر خواھد بود. برای مثال، یک فرد عضو گیری شده ممکن است مستمرا در یادگیری تئوری ھای 

شود. در یک دن موفق بوده و لذا تشویق مذھبی مشکل داشتھ باشد ولی بتواند برای بیرون رفتن و پول جمع کر
جدید را با یک بازی پیچیده داج بال آشنا کرد. تنھا  اعضای مورد در خصوص یک سازمان فرقھ ای، رھبر

یمی قواعد پیچیده و دائم التغییر بازی را میدانستند، و آنھا عمال بازی را ھدایت کرده و تازه واردھا اعضای قد
شراکت نحوه دند. این بازی سپس با یک تمرین ساده ھمراه بود کھ در آن اعضا میدا شکسترا در طول بازی 

را می آموختند. اعضای قدیمی تر بلند شده و برخی اعمال زشت گذشتھ خود را با دیگران شریک میشدند با ھم 
ورده آنھا اعتراف میکردند). اعضای جدید، کھ در بازی سردرگم داج بال خیلی بد شکست خ در برابر(یعنی 

بودند، حاال میتوانستند احساس توانایی در این موضوع با صرفا بلند شدن و اعتراف بھ چیزی مربوط بھ گذشتھ 
 تلقی میشد، بنمایند.  ضد ارزشخود، کھ با استاندارھای گروه 

خیلی برای اعضای جدید مھم است، ھر واکنش منفی  سایر اعضااز آنجا کھ تقدیر و توجھ از طرف 
شده توسط گروه منطبق  ارائھریستھ میشود. در صورتی کھ رفتار و خطوط فکریتان با مدل ھای پر معنی نگ

ھر زمان کھ از یادگیری یا اجرای رفتارھای جدید  سایر اعضاباشد مورد تأیید قرار میگیرید. روابط شما با 
ده در برابر مشکالت یاد یک راه حل سا کھ خواھید آموخت باز بمانید مورد تھدید قرار میگیرد. در طول زمان

 مطلبی راحتی اگر محتوای  ھمچنین یاد میگیرید کھ است. ھرگونھ عالئم تردید عدم بروز ،گیری سیستم جدید



فھمیده بخوبی نمیفھمید، بھ سادگی تن داده، تأیید کرده، و طوری عمل نمایید کھ گویی فلسفھ یا محتوای جدید را 
 و قبول کرده اید. 

را  واکنشیو یک ساختار خودکامھ کھ ھیچ بستھ سیستم منطق . بنا نھادن یک ۶
اگر شما  .مینمایدرد  دستور اجرایییک مگر با تأیید رھبری یا ھرگونھ تغییرات را و  برنمیتابد

سازمان را مسؤول ھرگز شما را متھم میکنند کھ بریده اید و  سایرین، رھبر یا نماییدانتقاد کرده یا شکایت 
نمیدانند. در این سیستم منطق بستھ، شما مجاز نیستید کھ یک اصل یا قاعده را مورد سؤال یا تردید قرار دھید 

یا تناقضاتی در آنچھ بھ شما گفتھ شده  ،یا بھ فاکتھایی در خصوص برخی تناقضات موجود در سیستم اعتقادی
ممکن است گفتھ ھای شما را چرخانده و  آنھا پیش بکشید،. اگر شما چنین مشاھداتی را اشاره نماییداست 

مورد بحث قرار دھند. شما وادار میشوید احساس کنید کھ حرفتان  درست بر خالف آنچھ مقصود شما بوده است
 غلط بوده است. در گروه ھای فرقھ ای، یک عضو ھمیشھ اشتباه میکند، و سیستم ھمیشھ درست میگوید. 

قھ بھ مافوق بالفصلش بطور خصوصی شکایت کرد کھ او تردید دارد کھ برای مثال، یک عضو فر
نشانھ  تنھا پدرش را بکشد، حتی اگر این عملتا بتواند در صورتی کھ از طرف فرقھ دستور داده شود 

بھ او گفتھ شد کھ او بھ تعالیم بیشتری  ، این کار را انجام دھد. در جوابسرسپردگی کامل نسبت بھ فرقھ باشد
بھ گروه از این نسبت این ضعف آشکارش نیاز دارد چرا کھ تابحال میبایست خیلی متعھدتر  برفائق آمدن برای 

 شده باشد. 
بھ  چرا بھ دروغدر نمونھ دیگر، یک زن بھ سرتیم جمع آوری کمک مالی خود اعتراض کرد کھ 

ری کودکان جمع یک خانھ مخصوص نگھدابرای کمک بھ را شود کھ اعضای فرقھ پول ھا میمردم گفتھ 
بھ او گفتھ شد، "این دلیلی بر در مقابل پول بھ مرکز فرماندھی رھبر میرود.  میدانندمیکنند در حالیکھ آنھا 

 ذھنی توست. تو فقط آنچھ را کھ حقا بھ رھبر ما تعلق دارد جمع میکنی، ھمین!"  گمراھی
استش رد شد. بھ او گفتھ درخو ،یک زن دیگر کھ میخواست برای دیدن مادر بزرگش بھ خانھ برود

شد: " ما ترا در اینجا قوی میکنیم. این درخواست نشانھ ای از خودخواھی تست. ما خانواده جدید تو ھستیم، و 
 حق ھمین است کھ بھ تو اجازه ندھیم بروی"

کھ یاد میگیرید رفتارھای  ھمان حالدر ھدف از تمامی این ھا تغییر دادن یا بازسازی شماست. 
با شروع بھ . میپذیرید ھم را اصالح نمایید تا در این محیط بستھ و کنترل شده پذیرفتھ شوید، تغییر گذشتھ خود

اذعان میکنید کھ ایدئولوژی را فھمیده و قبول شما صحبت کردن با استفاده از واژه ھا و عبارات خاص گروه 
آن ایدئولوژی کتاب قانون برای  سسپ، کردیدوقتی شروع بھ ابراز آشکار قبول ایدئولوژی گروه  و ؛کرده اید

 ھدایت کامل شما و ارزش گذاری بر رفتار شما خواھد شد. 
جدا شدن شما از سیستم احساسی و اعتقادی قدیمی را گواھی میدھد.  ،استفاده از زبان جدید ھمچنین

ع بشریت نباشد، را زبان جدید بھ شما اجازه میدھد عملکرھایی کھ آشکارا بھ نفع شما نیست، یا شاید اصال بھ نف
موجب انتقادات جھان خارج میشوند زیرا کھ نرم ھا و قواعد اجتماع را  یی کھتوجیھ نمایید. دقیقا آن رفتارھا

 ،ھمانھایی کھ در درون جامعھ فرقھ با استفاده از ترمینولوژی جدید و این زبان جدید مینمایند،بطور کلی نقض 
 منطقی جلوه داده شده اند. 

" فریب بھشتی" و "حقھ متعالی" (دو ترمی کھ توسط دو گروه فرقھ ای بزرگ استفاده برای مثال، 
با دادن نامیده نمیشدند. ھمچنین  –دروغ گفتن و فریب برای جمع آوری پول  –شد) آنچیزی کھ واقعا بودند 

ضا از راھی برای ایزولھ کردن اع –افراد تحت نظام صحبت نکنید" آن چیزی کھ منظور است "با  رھنمود
 . بیان نمیشد –بقیھ جھان 

 Lifton  ھشت تم لیفتونب. 
 Robert Liftonبھ موازات شش شرط سینگر، ھشت تم روانشناختی کھ روانشناس رابرت لیفتون  

، شامل برنامھ ھای چین کمونیست و کره در )totalisticتوتالیستیک ( خودکامگی بھ عنوان مرکز محیط ھای
فرقھ ھا بھ این تم ھا برای مقاصد ای امروزی شناسایی کرده است وجود دارند. میالدی و فرقھ ھ ۱۹۵۰دھھ 

 متوسل میشوند.  ھای پیروانو برخورد ھاارتقای روش ھای تغییر رفتار
این مقولھ عبارت از کنترل کامل ارتباطات در درون گروه است. در بسیاری . ی. کنترل محیط۱ 

ی" یا "عیبجویی" ممنوع کھ افراد را از بیان تردیدھایشان یا از گروه ھا، قانون ھر گونھ "شایعھ پراکن
این قانون معموال بھ این صورت توجیھ . میگرددایراداتشان نسبت بھ آنچھ اتفاق می افتد باز میدارد اعمال 

میشود کھ گفتھ میشود شایعھ پراکنی بافت گروه را از ھم میدرد یا اتحاد را تخریب میکند، کھ در واقع این 
مثبت  تأییداتنسبت بھ ھرچیزی غیر از اظھار  با یکدیگر ون مکانیزمی برای باز داشتن اعضا از ارتباطقان

د کھ کسانی را کھ این قانون را میشکنند لو بدھند، روشی کھ ھمچنین باعث میشود بھ اعضا آموختھ میشواست. 
 یش میدھد. وابستگی بھ رھبر را افزا لذا ایزولھ شوند و نیزاعضا نسبت بھ یکدیگر 



کردن اعضا از ارتباط با خویشان و آشنایان خارج از گروه اغلب شامل منع کنترل محیطی ھمچنین  
ھرچیزی کھ بھ تأیید سازمان نرسیده باشد میشود. بھ آنھا بعضا گفتھ میشود کھ بھ ھرچھ در رسانھ ھا  مطالعھو 

، یک فرقھ سیاسی دست چپی مطرح میکند کھ گزارش میشود یا میبینند یا میشنوند اعتماد نکنند. برای مثال
دیوار برلین برپاست و رسانھ ھای "بورژوا و کاپیتالیست" میخواھند مردم طور دیگری فکر کنند تا کمونیسم 

 را بی اعتبار نمایند. 
ھمچنان کھ اعضا بھ فرمولبندی ایده ھایشان با واژه ھای خاص گروه  .کلمات. بار دادن بھ ۲ 

و بستن قدرت انتقادی آنان در می آید. ابتدا، اعضا  محدود کردن افکارین زبان در خدمت ھدف ادامھ میدھند، ا
اعضا را وادار میکند تا فوران ناگھانی انتقادات و ایده  ،ترجمھ کردن زبان مادری بھ نحوه صحبت کردن گروه

تا محتوای منفی یا احساسات این کار بھ آنان کمک میکند  ھای مخالف را سانسور، ویراستاری، و کند کنند.  
. عاقبت صحبت کردن بھ زبان خاص گروھی بصورت طبیعت دوم در می آید، و صحبت نمایندمقاوم را کوتاه 

اعضا صرفا صحبت در میان خودشان در واژه ھای جدید  آنگاهبا بیرونی ھا انرژی گیر و پر دردسر میشود. 
، بیرونیتحقیر کننده بھ بیرونی ھا داده میشود: امی القاب را راحت تر می یابند. برای اعمال چنین ھدفی، تم

 تحت نظام، مرتجع، ناپاک، و شیطانی. 
برای استفاده اعضا درست کرده است. در این  یفرھنگ لغت ،یک گروه بزرگ بین المللی برای مثال 

فرد در مورد تعریف شده است. سپس  "توجیھ برای انجام یک کار آشکار"بھ صورت  "انتقاد"فرھنگ لغت، 
یک کار آشکار تنھا صدمھ زدن بھ یک "بھ فرھنگ مربوطھ مراجعھ میکند کھ نوشتھ شده است:  "کار آشکار"

عبارت از قصور یا ارتکاب بھ جرمی است کھ کمترین فایده را برای فرد یا شیء نیست؛ یک کار آشکار 
سپس وقتی بھ واژه "پویایی" مراجعھ میشود حداقل پویایی و حداکثر زیان را برای باالترین حد پویایی دارد". 

میگوید: "میتوان گفت کھ ھشت خواستھ در زندگی وجود دارد . . . " و بھ ھمین ترتیب فرد میتواند از یک ترم 
بھ ترم دیگر بھ جستجو بپردازد و سعی نماید این زبان جدید را یاد بگیرد. یک محقق اشاره کرده است کھ 

پیروان جدید یا کسانی کھ پتانسیل جھان بینی گروه نباید برای ده است کھ "زبان و بنیانگذار گروه اعالم کر
 آشکار شود. بیان تمامی روند کار برای افراد خام ناپسند است."  در مراحل اولیھ تغییر دارند

ھای  ترموقتی فرقھ ھا از چنین معانی داخلی استفاده میکنند، چگونھ یک بیرونی میتواند بداند کھ  
و کھ بھ والدین اطالق میشود؟  تعاریفی ھستندیطان مبدل"، "صرفا یک رابطھ خونی"، و "فاسد کننده" "ش

ی" برای "اشتباه" استفاده میشود؟ عبارت از تدریس توسط رھبر فرقھ است و یا واژه "جابجای eduاینکھ یک 
ن خیلی افقی ھستم. ترجمھ یک عضو سابق فرقھ چنین اظھار نظر میکند کھ: "ھمیشھ بھ من گفتھ میشد کھ م

 میکنم، و از این بابت طرفداریاز آنان و اعضای ھم عرض گوش داده  بھ حرفاین جملھ اینست کھ من 
 .سرزنش میشدم"

، دارای "رسم  Love Familyخانواده عشق  بھ نام  Seattleیک گروه در حال افول در سیاتل  
 دیگرواژه ی در واقع برای برخی از اعضا تبدیل بھ یک تنفس" بود. این ممکن است معمولی بھ نظر برسد، ول

برای مرگ شد. رھبر، یک بازاریاب سابق کالیفرنیایی، این رسم را پایھ گذاری کرد کھ در آن اعضا بصورت 
 )یک محلول شیمیایی( tolueneن ئدایره نشستھ و یک کیسھ پالستیکی حاوی کھنھ ھای خیس خورده در تولو

. گروه این ماده شیمیایی را "ھمھ چیز را بھ تو میگوید" نامگذاری میکردندو آنرا بو را بین خود رد کرده 
 کرده بودند. 

" ھمھ چیز یا ھیچ چیز " از سیستم اعتقادی "ما در برابر آنھا " گروھی اصل خلوص. طلب. ۳ 
نشده، و  ارشادی، آنھا (بیرونی ھا، غیر عضو ھا) اشتباه میکنند، آنھا شیطان استخراج میشود: حق با ماست،

. کسانی کھ عضو میشوند بھ است ، خالص است یا شیطانیاست عملی خوب است یا بد یاغیره ھستند. ھر ایده 
احساس گناه و شرمساری است، حل شده و  تولید کنندهنقادانھ و غیر واقعی فرقھ، کھ  تدریج در جوھره محیطی

تنھا یک شیوه فکر کردن، واکنش نشان دادن، یا عمل  ذاتی شان میشود. بسیاری از گروه ھا مطرح میکنند کھ
جایی در وسط یافت نمیشود، و از اعضا انتظار میرود کھ در  دن در ھر وضعیت بخصوصی وجود دارد، وکر

" قضاوت کنند. ھرکاری میتوان تحت ھمھ چیز یا ھیچ چیز مورد خودشان و سایرین توسط ھمین استاندارد "
کھ توجیھ کننده رمز مرام و اخالق درونی گروه است. در خیلی از گروه ھا، عمال نام خالص شدن انجام داد؛ 

و از آنجا کھ ھدف (یعنی منافع گروه) خالص است، وسیلھ سیلھ را توجیھ میکند؛ آموزش داده میشود کھ ھدف و
 . میتواند باشدابزاری برای رسیدن بھ خلوص ھر صرفا 

 در برابرتان ظاھر میشود،ھمھ جا کھ اه و شرمساری این احساس گناگر شما عضو جدید ھستید،  
ما عاشق شما ھستیم چون شما دارید خودتان  ، "سپس آنرا ارتقا میدھدو  کرده وابستگی شما بھ گروه را خلق

خواھید شد. بنابراین بسادگی احساس  ترد" کھ معنی اش اینست کھ ھر زمان کھ تغییر نکنید را تغییر میدھید
کھ دنیای بیرونی مدام محکوم  یصورتھمان درست بھ شوید،  کاملویی ھر لحظھ الزم است ناقصی میکنید، گ

 . ھمیشھ محکوم ھستید میشود



از اعتراف برای ھدایت اعضا جھت برمال کردن رفتارھا، ارتباط با دیگران، احساس  . اعتراف.۴ 
بھرحال، استفاده میشود.  ییکسب رھاظاھرا بھ منظور کاھش رنج خودشان و  ،گذشتھ و حال نا مطلوبھای 

ھرچھ برمال کنید بالفاصلھ جھت ذوب کردن شما و وادار کردن شما بھ احساس نزدیکی بھ گروه و غریبانھ 
مینامم.)  purge and mergeپاالیش و پیوست شدن با غیر اعضا استفاده میشود. (من بعضا این تکنیک را 

استفاده شود تا شما را وادار کند بیشتر احساس گناه،  اطالعات جمع شده در خصوص شما میتواند علیھ شما
و میتواند جھت وادار کردن شما بھ  بھ فرقھ و نیکی ھای رھبرش نمایید؛ناتوانی، ترس، و نھایتا نیازمندی 

زندگی گذشتھ شما را تماما مملو از بازنویسی تاریخ شخصی تان مورد استفاده قرار گیرد بطوری کھ 
آنرا در برابر شما کھ احیانا بخواھید مجددا بھ آن زندگی، خانواده، و دوستان برگردید روسیاھی نشان داده، 

کھ ممکن است بصورت  خاص خودش را دارد دھد. ھر گروه، تشریفات اعتراف گیریغیر منطقی جلوه 
یا بصورت جلسھ گروھی انجام شود. اعضا نیز بعضا  مسؤولدر برابر یک فرد  تکبھ  تکاعتراف 

 از خودشان یا دیگران مینویسند.  گزارشاتی
ھر کھ و بر اساس دستورالعمل ھای تعالیم گروه، اعضا یاد میگیرند  گیری در طول پروسھ اعتراف 

نادرست بوده و باید از آنھا بوده در خصوص زندگی قبلی شان، شامل دوستان، خانواده، و غیر عضو ھا،  آنچھ
ھوشیاری شما را دنبال نمیکنند: آنھا ادعایی ستند چرا کھ اھداف بیرونی ھا تھدیدی برای شما ھ"اجتناب شود. 

روانی شما را تحت تأثیر قرار میدھند، پیشرفت سیاسی گروه را کند میکنند، راه شما را بھ دانش نھایی سد می 
 . "نمایند، یا باعث میشوند شما در زندگی گذشتھ و افکار نادرست باقی بمانید

است کھ آنھا  یسوء استفاده گرانھ گروه بر روی اعضا بھ صورت عملکرد. . عملکرد مرموز۵ 
در فضای جدید بوجود آمده است. رھبر اینطور القا  ات و رفتارھای جدید بطور ناگھانیمیکنند احساس تصور

میکند کھ این یک گروه برگزیده و منتخب با اھداف عالی است. اعضا در مراقب بودن برای دیدن رفتارھای 
آنھا خواستھ میشود مھارت کسب میکنند، یاد میگیرند نسبت بھ تمامی انواع اشاراتی کھ بواسطھ  خاصی کھ از

آنھا مورد قضاوت قرار گرفتھ و رفتارشان را تغییر میدھند حساس باشند. رھبران فرقھ ھا بھ پیروانشان 
اینجا بیایید. ھیچ کس بر  انتخاب کردید تا اینجا باشید. ھیچکس بھ شما نگفتھ است کھ بھ خود ، "شمامیگویند

واقع پیروان در شرایطی ھستند کھ آنان نمیتوانند بھ دلیل فشار  شما تأثیر گذاری نداشتھ است." در حالیکھ در
اجتماعی و ترسشان فرقھ را ترک کنند. بنابراین آنھا بھ این باور میرسند کھ آنھا واقعا این طرز از زندگی را 

ھا اشاره کنند کھ فداییان درون فرقھ مغزشویی شده یا بازی خورده اند، اعضا انتخاب کرده اند. اگر بیرونی 
این افسانھ داوطلب بودن تالش  برای جا انداختن." فرقھ ھا اوه، نھ، من داوطلبانھ انتخاب کرده ام میگویند: "

 کرده، اصرار مکرر دارند کھ ھیچ عضوی بر خالف میل خود در فرقھ نگاه داشتھ نشده است.
در حالیکھ اعضا بصورت بازنگرانھ وجوه تاریخ شخصی خود را تغییر  بر فرد. تعالیماعمال  .۶ 

کنند یا بسادگی فراموشش مییا آن تاریخ را بازنویسی  ھای گرفتھ شدهرھنمود بر اساس میدھند، بطوری کھ 
و احساسات خود را  و تجاربتا واقعیت را از دید گروه تعبیر کرده  میگیرندیاد  نیز کنند، بطور ھمزمانمی

بھ شما گفتھ  دیده بگیرند. در خیلی از گروه ھا از ابتدای عضو شدنبصورتی کھ بر آنھا اتفاق افتاده است نا
میشود کھ بھ یافتھ ھای خود توجھی نکنید، زیرا کھ شما تعلیم یافتھ نیستید و براحتی باید نظرات قوام یافتھ و 

 ق نمایید. خطوط حزبی را قبول کرده و خود را منطب
بازنویسی تاریخ شخصی اغلب بصورت بازتولید در می آید، بطوریکھ یاد میگیرید خود را با تفسیر  

رقھ خارج شده بود بھ من گزارش ال، یک مرد جوان کھ اخیرا از یک فگروه از زندگی منطبق نمایید. برای مث
د." بزودی در خالل بحث ھای ما داد کھ او "معتاد بھ مواد مخدر، دارای خوی وحشی، و غیر مسؤول بو

بھ سھ پک زدن او محدود بھ  در مورد مواد مخدربھ روشن شد کھ ھیچ یک از اینھا درست نبوده اند. اعتیاد 
چند سال قبل؛ خوی وحشی او مربوط بھ شرکت او در تیم کشتی مدرسھ؛ و غیر  marijuanaسیگار ماریوآنا 

در نوجوانی بوده است. بھرحال،  شدرآمد ناچیزچ پولی از مسؤول بودن او بر پایھ پس انداز نکردن ھی
 گروھی کھ او در آن بود وی را متقاعد کرده بود کھ این چیزھا نشانگر نقایص وحشتناکی است. 

عقل رھبر بھ عنوان درخشش علوم او تلقی میشود، کھ بر نظرات مرکزی فلسفی،  . علوم مقدس.۷ 
او میتواند اعالم نماید کھ فلسفھ گروه باید بر  لذا ز اعتبار می افزاید.روانشناختی، یا سیاسی او الیھ ھایی ا

و  یو اینکھ ھر کس کھ مخالف بوده یا نظرات دیگری دارد نھ تنھا بی مرام گرددتمامی نوع بشر اعمال 
در سوابق خود دست میبرند . برای مثال بسیاری از رھبران، بوده استبلکھ غیر علمی ھم  کرده حرمت شکنی

قدرت ھای باالتر، رھبران مورد احترام تاریخی، و غیره ارتباط دارند. در  باا چنین وانمود کنند کھ گویا آنھا ت
، کارل Sigmund Freudزیگموند فروید  –بسیاری موارد رھبر یک فرقھ گفتھ است کھ سنت ھای بزرگان

 را دنبال مینماید.  –مسیح ، یا عیسی Martin Luther، مارتین لوتر Buddha، بودا Karl Marxمارکس 
محیط خودکامگی فرقھ بروشنی نشان میدھد کھ اعضا اجزای یک جنبش برگزیده  . تبیین وجود.۸ 

بوده و منتخب جھان ھستند. غیر اعضا بھ این ترتیب بی ارزش و موجوداتی پائین تر میباشند. بسیاری از فرقھ 



 تی میگویند کھ "ما حاکمان روشنین ھستیم" و یا بھ صورھا بھ اعضایشان می آموزند کھ "ما بھترین و تنھاتری
با است کھ خام کردن اعضا  مبنای ،این طرز تفکر. "بیرونی ھا موجودات پست تر ھستند بخش بوده و تمامی

بھ عنوان مأمورین یا نمایندگان گروه ھای برتر اجازه میدھد تا  پیوستھ اند، و بھ اعضا خوب خودوجدان ھای 
عالوه اعمال نظریھ "ما در برابر دیگران" ، بھ این با در جھت منافع گروه سوء استفاده نمایند. از غیر عضو ھ

معنی خواھد بود کھ اساس وجود شما بر بودن در گروه متمرکز بوده است. اگر شما گروه را ترک کنید، بھ 
 پوچی پیوستھ اید. این آخرین گام برای خلق وابستگی کامل اعضا بھ گروه است.

سیاری از اعضای سابق فرقھ ھا گزارش کرده اند کھ، وقتی آنھا برگشتھ و بھ آنچھ تحت فرمان ب 
. بسیاری گفتھ اند کھ اگر دستور داده گروه کرده یا ممکن بود انجام دھند نگاه میکنند، بیمناک و شوکھ میشوند

ھای بیشمار گفتھ اند؛ نظیر میشد والدین خود را نیز میکشتند. صدھا نفر بھ من در خصوص فریب ھا و دروغ 
مغبون کردن یک اھدا کننده در خیابان، ترفند ھای بکار گرفتھ شده برای ممانعت از ترک یک عضو، و تحت 

برای استفاده از آخرین حد کارت اعتباریش در جھت امضای خرید دوره ساده لوح فشار قرار دادن یک فرد 
 بیشتر.  آموزشیھای 

 Schein  سھ مرحلھ شاینج. 
از آنھا عبور میکنند تا برخوردھایشان در فضای گروه تغییر  افراددر این قسمت، ما مراحلی را کھ 

مورد بحث قرار میدھیم. این موارد توسط روانشناس ادگار شاین را و پروسھ ھای بازسازی فکری  کند
Edgar Schein  ،نامگذاری شده د" ، و منجمد کردن مجداتتغییر ایجادتحت مراحل "خارج کردن از انجماد

 اند.
تمامی  –برخوردھا و انتخاب ھای گذشتھ شما مرحلھ،  نخستین در این . خارج کردن از انجماد.۱

توسط تعالیم، مشاوره ھای شخصی، پاداش، تنبیھ، و  –جھان  گردشنحوه  نسبت بھ حس خویشتن و دیدگاه
ولید آنچھ روانشناسان بحران ھویت می سایر تبادالت درون گروھی نامتعادل میشوند. این عدم تعادل جھت ت

نامند طراحی شده است. در حالیکھ شما بھ گذشتھ و دنیا و رفتار و ارزشھای خود نگاه میکنید (بھ این معنی کھ 
)، ھمزمان آنھا را با سیستم جدید بمباران مینمایید، کھ چنین برایتان جا می اندازد میشوندآنھا از انجماد خارج 

باه میکرده اید. این روند شما را وادار میکند کھ نسبت بھ اینکھ چھ چیزی درست است، چکار کھ در گذشتھ اشت
 . گردیدانجام داد دچار تردید  باید باید کرد، و چھ انتخابی

موفق جھت نگران کردن شما تا حدی کھ  ھمانطور کھ قبال تشریح شد، برنامھ ھای تغییر رفتاری
و ھمچنین نسبت  ،راحی شده اند. این کار شما را در برابر پیشنھادات بازترط خدشھ دار شوداعتماد بھ نفستان 

بھ محیطی دارای اشاراتی ھمچون "درست فکر کردن" و "درست ارتباط برقرار کردن" وابستھ تر می نماید. 
 ھیجان خارق العاده درتوسط از یکطرف  احساس میکنیدزمانی کھ  ،ایده ھای جدید در برابرمقاومت شما 

ایده ھای گروه کھ راه برون رفت از این  بواسطھ و از طرف دیگر وص تصمیم درست گرفتن در زندگیخص
 . ، کاھش می یابندیدھند در حال از ھم گسستن ھستیداضطرابات را نشان م

(مترجم: واژه ای کھ برای صندلی برقی جھت " hot seat خیلی از گروه ھا از تکنیک "صندلی داغ
و ھمچنین نام یک برنامھ تلویزیونی در آمریکا و اروپا بود کھ با یک شخصیت سیاسی یا  اعدام استفاده میشد

مصاحبھ انجام بطوری کھ سعی در برھم زدن تعادل وی میشد اجتماعی سرشناس تحت شدیدترین انتقادات 
ردن فروریختن، نامتعادل کردن، و خورد کیا فرم مشابھی از انتقاد کردن جھت رسیدن بھ ھدف ) میگرفت

در ارتش بود، نزدیک سی سال داشت، و ھمیشھ خیلی از خودش  Harryاستفاده میکنند. برای مثال، ھاری 
مطمئن بود. اما وقتی او بھ فرقھ انجیل پیوست، رھبران بھ او گفتند کھ یادگیریش جھت صحبت بھ زبان آنھا 

ی از گذشتھ شیطانی اش است. این سرعت الزم را ندارد. بھ او گفتھ شد کھ او مقاومت میکند، کھ نشانھ ا
با چھ سختی تالش میکرد، بھ او گفتھ شد. طولی نکشید کھ ھاری بھ  وی موضوع بارھا و بارھا، فارغ از اینکھ

از دست داده  را موفقیتھای دوران ارتش، ش نسبت بھنظر میرسید کھ اعتماد نسبت بھ خودش، حتی در خاطرات
 بھ خودش و ھمچنین رفتار واقعی او از انجماد خارج شده بود. بود. بھ این ترتیب برخورد او نسبت 

مرحلھ ، احساس شما در برابر راه حل ھای ارائھ شده از دومین در طی این . اتتغییر ایجاد. ۲
بھ نسبت طی کردن پیدا میکند. شما حس میکنید کھ ھیجان، عدم اطمینان، و تردید  برای مسیریطرف گروه 

فاد ارائھ شده توسط رھبر گروه تخفیف یابد. عالوه بر این، شما ناظر بر رفتار اعضای خود میتواند با قبول م
ده ھا سال . بر اساس آنچھ آزمایشات روانشناسی و قدیمی تر ھستید، و شروع میکنید از کارھای آنان تقلید کنید

نماید، رفتارھای او نیز  ، زمانی کھ فرد ابراز تعھد نسبت بھ یک ایده در برابر جمع میمشاھدات نشان میدھند
تعھدات اعالم شده شکل میگیرد. یعنی اینکھ، اگر شما در برابر  ازمتعاقبا بطور معمول در جھت حمایت 

دیگران گفتید کھ شما متعھد میشوید کھ دارای خلوص باشید، بنابراین شما احساس میکنید کھ تحت فشار ھستید 
 ھ خلوص تعریف میکنند را تعقیب نمایید. رسیدن ب ھمان راھی را کھ دیگران تحت نام کھ



 فعل و انفعاالتشخصی از تجارب و  پیشینھاگر شما زمان کافی در ھر محیطی صرف نمایید، یک 
فعل و معینی ساختھ و پرداختھ شده باشد، تجارب،  اھداف آن محیط در جھت اگرخواھید آورد.  بدستدر آن 

خواھند شد  باشد در محیط آنچھ ھویت عمومی پرورش یافتھ بر ھر مشتملھم شما  ، و روابط عرضیانفعاالت
 . خواھند آمیختارزش ھا و نظرات اعالم شده در آن محیط در ھم با و 

حاال، وقتی شما در فعالیتھای مشترک با افراد ھم عرض در یک محیط وارد میشوید کھ متوجھ نیستید 
و وقتی شما تشویق  ھای شما تحمیلی است؛ واکنشبصورت مصنوعی ساختھ شده است، شما درک نمیکنید کھ 

بھ این کار مجبور  البتھ ظاھرا وحقا ایدئولوژی را فھمیده اید و تغییر کرده اید" کھ " بھ زبان بیاوریدمیشوید کھ 
، این فعل و انفعاالت با ھم عرض ھای خودتان شما را بھ این نتیجھ گیری ھدایت میکند کھ شما دارای نشده اید

ھستید. بھ عبارت دیگر، شما تصور خواھید کرد کھ شما خودتان بھ انتخاب  بر اعمال خودتان تکیماعتقاداتی 
 آن ایده ھا و رفتارھا رسیده اید. 

 عرض در این روند بسیار مھم است:  اعضای ھمفشار 
 
 آنرا انجام خواھید داد.الجرم میدھید، اگر در برابر جمع بگویید کھ کاری را انجام  •
 بھ آن فکر خواھید کرد.ناچار انجام دادید،  وقتی کاری را •
باور میکنید کھ  نھایتا درک نمیکنید مجبور بوده اید)، ی کھوقتی بھ آن فکر کردید (در محیط •

 خودتان بھ آن فکر کرده اید. 
 

کھ قادر نیست بھ زبان فرقھ بدرستی را بخاطر می آورید؟ او متقاعد شده بود   Harryآیا ھاری 
و و فردی شیطانی بوده است، ھاری بنابراین شروع بھ اعتراف بھ گذشتھ بدش کرد، اصحبت کند چون ا

کھ ھیچ کدام واقعیت نداشت. او شغلش را ترک کرد و  ش ھرزه بوده اندو خواھرمیگفت کھ والدینش الکلی 
تا  نمودشد شغلی را انتخاب کرد کھ گروه برایش در نظر گرفتھ بود. او شروع بھ انجام ھر آنچھ بھ او گفتھ می

خود را در برابر رھبری ثابت کند. او حتی در برخی فعالیتھای غیر قانونی وارد شد کھ قبل از درگیر شدنش 
 ناپسند بود.  فوق العادهبا فرقھ برایش 

، گروه در برابر رفتار مطلوب بھ شما پاداش اجتماعی آخرین فاز در این. مجددکردن  منجمد. ۳
طرد ، عدم تأیید توسط گروهرخورد ھا و رفتار غیر مطلوب بوسیلھ انتقادات تند، و روانی داده، و در قبال ب

جویای  ،اجتماعی، و از دست دادن موقعیت شما را تنبیھ میکند. بسیاری از گروه ھای مدرن بازسازی فکری
ن، پرکار ھستند کھ از کارھای گروه شکایت نمیکنند و در خصوص کاھو ، غیر مقاوم، بشاشتولید افرادی 

 بروزاز مسؤولین سؤالی نمیپرسند. بھ میزانی کھ شما رفتارھای مطلوب گروه را از خودتان  مرشدرھبر، یا 
این نشانگر اینست کھ شما بھ این صورت تعبیر خواھد شد کھ: " مضافادھید، انطباق شما از جانب رھبری 

ی فعلی شما ھمان راه درستی است کھ باید حاال دریافتھ اید کھ زندگی قبل از تعلقتان بھ گروه غلط بوده و زندگ
 . "باشد

عملکرد مثبتی داشت، بھ بخش ھای دیگر  کردن کھ در مورد ھاری، وقتی او در اطاعت ھمچنان
فرقھ فرستاده شد و بھ عنوان یک فرد خیلی خاص و مؤثر معرفی گردید. بھ او پاداش بزرگی داده شد. او بیش 

 د. با گروه باقی ماندیگر از پنج سال 
 

*  *  *  *  * 
 

بھ مشخصا بر اساس این شرایط، تم ھا، و مراحل بنا شده باشد،  محیطبھ میزانی کھ یک گروه یا 
سوء استفاده در آن صورت میگیرد. ھمھ فرقھ ھا و گروھھایی کھ روند بازسازی فکری را اعمال ھمان میزان 

ن استفاده نمیکنند. اعمال این مقوالت در مینمایند از تکنیک ھای عوض کردن ذھن بھ یک روش یا یک میزا
داخل یک گروه و ھمچنین در میان گروه ھای مختلف متفاوت است. اغلب، اعضای یک الیھ ھیچ آگاھی نسبت 
بھ نوع عملکرد و سوء استفاده ای کھ در سطوح باالتر یا پائین تر در یک گروه یا تعالیم خاص صورت 

و بعضی اوقات شناخت آن سخت است،  بودهروان، و مزورانھ بسیط، میگیرد ندارند. بازسازی فکری 
خصوصا برای تازه کارھا و کسانی کھ بیش از حد ایده آلیست ھستند. ولی وقتی حضور دارد، دارای پیامدھای 

 قدرتمندی است. 
 



 تولید یک ھویت جدید. ۵
، افراد دارای ھویت تغییر دادن در بسیاری از فرقھ ھاعمل بھ عنوان بخشی از روند نفوذ شدید و  

اجتماعی جدیدی میشوند، کھ ممکن است یا شاید ممکن نباشد توسط یک بیرونی تشخیص داده شود. وقتی گروه 
ارشاد ھا بھ این ھویت جدید اشاره میکنند، آنھا از اعضایی صحبت میکنند کھ تغییر کرده، از نو متولد شده، 

 بھفرد  عبوریش شده است. رفتار مورد تأیید گروه بھ عنوان نشانھ ، قدرتمند شده، باز تولد یافتھ، یا پاالگردیده
از تبدیل شدن بھ فرد جدید تعبیر میشود. از ھمھ اعضا خواستھ میشود کھ این ھویت اجتماعی جدید را  مرحلھ
 بروز دھند. خود 

ارھا و بھرحال، اکثریت باالی افرادی کھ این گروه ھا را ترک میکنند از محتوای فرقھ، و از رفت 
برخوردھای فرقھ ای تھی میشوند، و بدون عوارض بھ نقطھ ای باز میگردند کھ قبل از پیوستن بھ فرقھ بودند. 
بھ عنوان مثال، کسانی کھ در خاور دور سوژه بازسازی فکری بودند، بھ تدریج برخوردھا و رفتارھای کسب 

با  سالھا تحقیق ازن قبلی خود بازگشتند. ما کرده را کنار گذاشتھ و بھ محض خارج شدن از آن محیط بھ خویشت
زندانیان جنگی، گروگان ھا، زنان سرکوب شده، اعضای سابق فرقھ ھا، و سایر دریافت کنندگان اعمال نفوذ 

تغییرات تحت اینگونھ اعمال نفوذ ھا پایدار و دائمی نبوده اند. اعتقاداتی کھ فرد ممکن است کھ  دریافتھ ایمشدید 
، و حتی در مورد خودش کسب کند زمانی کھ فرد از محیطی کھ آن اعتقادات خاصفلسفھ  یک در مورد جھان،

 بھ او القا شده است خارج میشود قابل برگشت است. 
کھ چگونھ  –و قطعا بسیاری اعضای سابق فرقھ ھا پرسیده اند  –ما ممکن است از خودمان بپرسیم  

اده و سپس تحت شرایط دیگری بھ عملکرد نرمال بازگردد. تحت آن شرایط رفتار شنیع نشان دفردی میتواند 
این پدیده بطور گسترده بھ عنوان دوبلھ کردن یا بھ عنوان تشکیل شبھ شخصیتی (یا شبھ ھویتی)، یک ھویت 

آنچھ در خصوص این تحمیل شده، یک خویشتن فرقھ ای، یا یک شخصیت فرقھ ای توصیف شده است. 
دھند کھ نیازمند فراخوان بھ توجھ بھ یک پدیده مھم روانی و اجتماعی می توصیف مھم است آن است کھ آنان

یعنی اینکھ افراد معمولی با اعتقادات و رفتارھای خودشان، میتوانند در ھویت اجتماعی مطالعھ دقیق است. 
 شان چرخانده شوند ولی نھایتا میتوانند خویشتن قدیمی خود را بازیافتھ و بھ پیش حرکت کنند. 

در فرقھ ھا یا گروه ھایی کھ پروسھ ھای بازسازی  افرادفتن این مطلب منظور من این نیست کھ با گ 
فکری را مورد استفاده قرار میدھند با رل بازی کردن، تظاھر کردن، یا وانمود کردن فقط دروغ میگویند. ھر 

، غییرات عصر جدیدمثال برای برنامھ تفرقھ متعصب، عضو شدن در یک  باکس کھ با یک دوست قدیمی کھ 
از صرفا رل بازی کردن در آن دوست قدیمی عمل  عمیق تر، میداند کھ چیزی باشددیدار کرده  تغییر کرده

بھ شدت قلیان بستگی دارد، یعنی کوتھ فکرانھ صحبت میکند،  اومیکند کھ بھ خویشتن جدید وی یا گروه جدید 
تجربھ یک ردن نیست. این پدیده بیشتر غریزی و بر اظھاراتش دگم است. این قطعا نقش بازی کو میکند، 

 واقعی است. 
دوبلھ شدن، یا تشکیل شبھ شخصیت، کلید مطلب است. این فاکتوری است کھ نھایتا بھ اعضای فرقھ  

 از فرقھ امکان میدھد تا گروه ھایشان را ترک کنند و بھ ما اجازه میدھد تا بفھمیم چرا کارھای مشاورین خروج
بوده است مفید ھ ای برای ھوشیاری مجدد شخصی کھ در معرض پروسھ ھای بازسازی فکری بھ عنوان وسیل

است. حقیقت مرکزی اینست کھ: ھویت اجتماعی کسب شده در سیستم بازسازی فکری محو میشود، ھمانطور 
وطھ روند مرب از بین خواھد رفت. کھ برونزه شدن فرد در زیر آفتاب وقتی کھ مدتی دیگر زیر آفتاب نباشد

البتھ خیلی پیچیده تر از این آنالوژی است، ولی من میخواھم تأکید نمایم کھ تفکرات و رفتارھای فرقھ ای 
 اکتسابی و نھ ذاتی است. 

یک محیط فرقھ ای است کھ ھویت فرقھ ای را تولید و حفظ مینماید. برخی افراد برای ھمیشھ در  
قطھ ای باالخره جدا میشوند، کھ یا خودشان قدم بھ بیرون گروه باقی می مانند، ولی اکثریت باالیی در یک ن

 درمیگذارند و یا توسط خانواده و دوستان بیرون کشیده میشوند. فھم پدیده بازسازی فکری برای دانستن بیشتر 
نھ  موضوعد حیاتی است. این نگروه ھای پشتیبانی اجتماعی یا فشار برای ھمھ ما ایفا میکن ی کھخصوص نقش

ی خانواده ھایی کھ بستگانشان در گروه ھای فرقھ ای ھستند، بلکھ ھمچنین برای اعضای سابق کھ تنھا برا
میخواھند بدانند چھ تئوری ھای روانشناسی یا اجتماعی برای توضیح آنچھ بر آنھا اتفاق افتاد وجود دارد، و 

 مھم است.  داندبرای ھر کسی کھ میخواھد چیزی در خصوص اینکھ چگونھ این ھا ھمھ عمل میکنند ب
 

 آزمایشات غیر مجاز. ۶
فرقھ ھا آزمایشات غیر مجازی را بھ اجرا میگذراند. آزمایش غیر مجاز چیست؟ افراد حرفھ ای در  

گیر در تحقیقات مشروع ھدایت شده پزشکی و روانشناسی محدود بھ استانداردھای معینی ھستند کھ از زمان 
بھ اجرا در آمده اند، کھ مشخص میکنند  Nurembergقی نورنبرگ پایان جنگ جھانی دوم و ابداع قواعد اخال



رضایت کھ در ھر مجموعھ ای کھ ھرگونھ آزمایشات بر روی انسان انجام میشود، آن آزمایش نمیتواند بدون 
آزمایش کنندگان  کسب چنین رضایتی،کامل کسانی کھ در آن شرکت میکنند صورت بگیرد. برای  آگاھانھ

 یا احتمال داردآزمایش اتفاق بیفتد  وارد شدن فرد بھ برنامھ کھ قرار است بھ عنوان عواقب میبایست ھر آنچھ
با جزئیات برایش شرح دھند. در جھان متمدن مدرن، کسانی کھ بر آنھا آزمایشاتی انجام میشود،  را بیفتد اتفاق

ھر دانشمند یا محققی کھ پول شند. اگر روانشناسی باشد، باید رضایت کامل داشتھ با و چھچھ آزمایش پزشکی 
کھ  –انجام دھد بخواھد آزمایشات اجتماعی در خصوص عملکرد کنترل رفتاری  میگیرداز کشور یا ایالت 

  –اجرا میشود کنند یتوسط بسیاری از فرقھ ھا و گروه ھای امروزی کھ از روند بازسازی فکری استفاده م
، زمانی کھ از من سؤال میشود کھ چرا مطالعات منتشر شده . بنابراینمیشودمطمئنا با مشکالت عمیقی روبرو 

جزو آزمایشات غیر مجاز  موضوعبیشتری در خصوص بازسازی فکری وجود ندارد، جواب اینست کھ این 
 میباشد. 

در خصوص ھریک از آنچیزھایی کھ  بسیاری اعضای سابق فرقھ ھا بھ من گفتھ اند کھ، "اگر از قبل 
 ."نمیپیوستمآن فرقھ شدم میدانستم، ھرگز بھ در ھر نوبت برای انجامش ھدایت عاقبت بھ صورت یک گام 

گروه فرقھ ای نیازمند  ؛نماید خوب عملاست کھ بازسازی فکری  اینالبتھ، دلیل اینکھ بھ آنھا گفتھ نشده است 
ارند میکنند، بھ فاکتور کلیدی برنامھ کار پنھان است. اگر این گروه ھا برای مردم توضیح بدھند کھ چکار د

 آنان ھرگز نخواھند توانست یک محیط مناسب برای بازسازی فکری ایجاد نمایند. 
شما برای یک فرض بگیرید کھ عضو یک فرقھ بھ یک فرد در خیابان مراجعھ کرده و بگوید: "اگر  

رتان بھ افسردگی در مکانی کھ من زندگی میکنم بیایید، شما نھایتا کا استرس و شام و سخنرانی در خصوص
خرید ھرچھ بیشتر و بیشتر دوره ھای گران قیمت، مدیتاسیون و تنفس عمیق ھشت ساعت در روز برای سی 

، و نھایتا کار کردن برای سازمان جھت پرداخت بھای دوره ھای دیگر روز در یک دوره خیلی گران قیمت
ود را بطور تقریبا تمام و کمال خواھد کشید. شما سپس خانواده و دوستان تان را ترک کرده و وقت خ ھمربوط

 این فرد خواھد توانست عضو گیری جدید بنماید؟در اختیار ما خواھید گذاشت." چگونھ 
یا چقدر احتمال دارد کھ یک نفر در قبال این پیشنھاد اظھار رضایت نماید: "اگر شما بھ گروه مطالعھ  

دور افتاده جھان فرستاده شده، اغلب از بدن شما  انجیل من بپیوندید، شما خانواده تان را ترک کرده، بھ نقاط
، و تمامی پولی کھ حین گدایی جمع میکنید برای رھبر فرقھ در ایاالت گردیدبرای جذب مردان استفاده خواھد 

ما شما را و رفت، مییادم داشت متحده جایی کھ در مکان خیلی لوکسی زندگی میکند فرستاده خواھد شد. اوه، 
 این کارھا در جھت منافع رھبر مغزشویی خواھیم کرد"؟ برای انجام تمام

چگونھ یک عضو شده میتواند توضیح  داده و رضایت طرف را جلب نماید اگر بگوید: "من االن این  
تست شخصیتی را از شما بعمل می آورم کھ ما ھمیشھ اینطور تعبیر میکنیم کھ شخصیت شما درھم شکستھ 

خیلی گران قیمت ھدایت خواھید شد و ھزاران دالر برای کشف زندگی ھای  شما بھ خرید دوره ھایبعد است. 
کھ ما ادعا  سپس برای کشف زندگی ھای گذشتھ مردان کوچک بیشماری کھ نمیتوانید ببینید و گذشتھ خود

 خواھید پرداخت"؟ چقدر فکر میکنید کھ این ترفند موفق خواھد بود؟ میکنیم در جلد شما در آمده اند
استثمار روانی، استرس، و فشارھای اجتماعی بھ روھھای فرقھ ای مدرن اعضایشان را با بسیاری گ 

منظور کسب تغییرات رفتاری مطلوب روبرو میکنند. در نقطھ پیوستن، یا حتی مدتھا بعد از آن، اعضا 
روه ھا در فاز خیلی کمی از آنچھ نھایتا بھ آن ھدایت خواھند شد دارند. نھ ھمھ، ولی بسیاری از این گ اطالعات

عضو گیری فریبنده ھستند. و ھمھ آنھا نسبت بھ نقطھ آخر خود فریبکاری میکنند. اگر آنھایی کھ از پروسھ  
ھای بازسازی فکری استفاده مینمایند حقیقت را در خصوص تکنیک ھای خود بیان میکردند، آنھا میبایست 

گروه ھای  است کھ مطلع مینمودند. ولی بھ این دلیلمردم را نسبت بھ راھھایی نظیر آنچھ من االن ترسیم کردم 
پیش  آن پایھکاسبی شان را بر فرقھ ای بھ اخالقیات و قوانین حاکم بر شرکت انسان در آزمایشاتی کھ آنھا 

 پیروان خود میبرند گردن نمیگذارند. یک رھبر فرقھ حتی ممکن است در خصوص گروه خود یا دایره مرکزی
 " صحبت کند!یشگاھیانسان آزمابھ عنوان "

مردمی در ھمھ جوامع ھستند کھ در قرائت دیگران بھ منظور کشف بھترین راه بکارگیری جذبھ  
نحوه مراجعھ تبحر دارند. آنھا با مھارت  جھت جذب آنان سازیخویش و روش ھای مجاب  شخصی و نفوذ

، در حالیکھ کنندمان طراحی جلوتر از زبرنامھ خود را برخی از آنھا ممکن است خود را تصحیح میکنند. 
ھمچنان کھ راھھای مختلف مجاب سازی را امتحان میکنند سر بر می آورند. بعضی دیگر بھ نظر میرسد 

بھ آنھا در جھت منظم و کامل کردن برنامھ  تاگروه ھای معینی حتی با روانشاسان اجتماعی مشورت کرده اند 
ی بیشتر، رھبران فرقھ ھا و گروه ھایی کھ از پروسھ ھای . ولنمایندھایشان برای مؤثر تر کردن آنھا کمک 

بازسازی فکری استفاده میکنند بھ روش ھای سنتی اعمال نفوذ توجھ نشان میدھند، بنابراین از مشاھدات 
خودشان جھت تکمیل عضو گیریشان و ھمچنین نگھ داشتن آنھا وقتی کھ پیوستند استفاده مینمایند. آنچھ حیاتی 

ھ این برنامھ ھا ھماھنگ و کادربندی شده و، در اغلب موارد، بوجود آورنده یک سطح دوم از است این است ک



کادرھای کمک کننده است کھ نقش ھای معینی در عضو گیری، الگو شدن در خصوص رفتارھای تأیید شده، 
 نمایند. در خاطرات ثبت کردن رفتارھایی کھ رھبر میخواھد ایفا میمتقاعد کردن افراد برای ماندن، و 

کھ مردم چگونھ در فرقھ ھای امروزی و گروھھای بازسازی فکری گرفتار شده اند و  می بینیموقتی  
چگونھ رھبران فرقھ ھا و سایر سوء استفاده کنندگان برنامھ ھای مغزشویی خود را  مشاھده میکنیم کھوقتی 

جتماعی انسان شکننده است. آنچھ کھ چقدر ھویت ا میبریمحول تقریبا ھر موضوعی فرمولبندی میکنند، پی 
مؤثر مینماید این است کھ  تا این اندازهبرنامھ ھای اخیر را در جھت بوجود آوردن تغییر برخوردھا و رفتارھا 

روش ھای مجاب سازی بھ سطح نویی از پیچیدگی رسیده اند. و از طریق متد ھای جدید تھاجم بھ خویشتن 
از پروسھ ھای بازسازی فکری استفاده میکنند مردم را تا لبھ دیوانگی ، فرقھ ھا و سایر گروھھایی کھ افراد
دزدان ذھن و روح این  کار ھول میدھند. ھیچ کنترلی بر ھم از روی لبھ برده، و در برخی موارد حتیپیش 

 بدور ازبچھ ھای ما، دوستان ما، بستگان ما، و عزیزان ما وجود ندارد. در حال حاضر، فرقھ ھا بدون مانع و 
 بھ کارشان ادامھ میدھند.  یوجدانھر نوع 

 

 دارند؟ عیبی: فرقھ ھا چھ فصل چھار
 



 دارند؟ عیبیفرقھ ھا چھ  :چھارفصل 
و تأثیرات آنھا بر روی زندگی افراد و خانواده ھا در دھھ اخیر معنا و مفھوم جدیدی بھ  رشد فرقھ ھا 

خود گرفتھ است. فرقھ ھا حاال یک پدیده بین المللی ھستند. میلیون ھا خانواده در آمریکا، کانادا، اروپا، 
وجود دارند کھ دنیایشان شدیدا بواسطھ درگیریشان با فرقھ ھا تغییر کرده  انجھ استرالیا، ژاپن، و سایر نقاط

 . اقتصادی، با عواقبی برای ھمھ ما، شده استوارد قلمرو سیاسی و ھمچنین است. نفوذ فرقھ ھا در میان ما 
 نگرانی ھایی کھ من و دیگران در آنھا شریک ھستیم بھ صورت زیر است:  

 توجھی بر افراد بی شمار و خانواده ھای آنان در جامعھ ما میشوند. فرقھ ھا موجب خسران قابل •
برای عضو گیری و حفظ  پیچیده فرقھ ھا از روش ھای مجاب سازی روانی و اجتماعی •

بھ گونھ مورد مطالعھ و افشاگری قرار گیرند، نفراتشان استفاده مینمایند. این روش ھا میبایست 
بھ منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض استثمار  ،ھا راای کھ شھروندان بتوانند بدل ھای آن

 آموزش بگیرند.  ،ھا گروه این توسط
 این انتقاداتبرخورد با و  بحق در مورد خودشانانتقادات فرقھ ھا از منابع مالی خود برای مھار  •

 استفاده میکنند.  ارعابیسایر اعمال و اقدام قانونی تھدید بھ  بوسیلھ
مختلف ھستند، و این مقولھ نھ  عناوینتعدی خودکامھ بھ اجتماع ما تحت  یشاخص ھافرقھ ھا  •

تنھا توسط دانشمندان علوم رفتاری بلکھ ھمچنین توسط شھروندان معمولی کھ بھ آزادی خود بھا 
 میدھند باید مورد مطالعھ قرار گیرد. 

فارغ از مشاھده  ،افرقھ ھا در جامعھ م عواقبکننده ترین تحلیل ھای مربوط بھ مشکالت و  قانع
یعنی نگرانی ؛ مطرح گردیده است عمومی امنیتبھ عنوان یک موضوع  تأثیرات آنان بر افراد و خانواده ھا،

. اعمالی نظیر سیگار مد نظر است، بر سالمت جامعھ بطور کل خاص آنانتأثیرات اعمال  رابطھ بادر 
، تنفس ھوای آلوده، نزدن واکسن ھای خوریکشیدن، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد مخدر، پر 

 ثرات بسیار نامطلوبی داشتھ باشند؛ ولیمیتوانند ا ھم ضروری، و غذا خوردن در رستوران ھای غیر بھداشتی
بر افراد و عالوه مطالعھ میکنند دریافتھ اند کھ اثرات آنھا مردم آنھایی کھ تأثیرات فرقھ ھا را بر زندگی 

 جامعھ نیز ھست. کل ھات یک موضوع سالمت و ایمنی خانواده ھا در بسیاری ج
 فرقھ ھا بر زندگی ما بھ صور متعدد مؤثرند، کھ من در این فصل مورد مطالعھ قرار خواھم داد. 

 

 .فرقھ ھا مؤسسات مشروع را مورد تھدید قرار میدھند. ۱
امون خود را بھ زیر برخی فرقھ ھا در ایاالت متحده آنقدر بزرگ و ثروتمند شده اند کھ جوامع پیر 

، در  Oregonدر ایالت اورگان  Antelopeسلطھ کشیده اند. یک نمونھ شناختھ شده اتفاقی است کھ در آنتلوپ 
 Bhagwan Shree. تحت ھدایت یک کاھن ھندو بھ نام باگوان شری راجنیش  افتادمیالدی  ۱۹۸۰اوایل دھھ 

Rajneesh ما آناند شیال    بھ نام و دستیار ارشدشMa Anand Sheela۱۲۵ آنان ، یک جماعت از پیروان 
مایل مربع زمین بایر را خریده و اقدام بھ ساختن یک شھر کردند. آنھا سھ ھزار و پانصد نفر از افراد بی 

، و در واقع کنترل دستگاه انتخابات محلی آنتلوپ وارد کرده خانمان را از اطراف کشور برای رأی دادن در
تغییر  Rajneeshpuramگرفتند. آنھا حتی نام شھر را از آنتلوپ بھ راجنیشپورام  اداری محلی را بدست 

دادند. آنھا ھمچنین تعداد زیادی از افراد بیکار خیابانی را بھ منطقھ آوردند تا بھ عنوان نگھبان برای کمون 
بھ مراجعین  د،کردنکمون را ترک  کف داده وطاقت از نھایتا جذب شدگان مربوطھ خدمت نمایند. وقتی این 

. آنھا بعد از جدا شدن ھیچ کمکی از جانب فرقھ دریافت تبدیل شدندمستمند سازمانھای خیریھ ای اورگان 
 جلب ترحم شھروندان محلی رھا شدند.  بھ امیدصرفا  ونکردند 

در سایر محل ھا در خصوص سایر گروه ھای فرقھ ای بروز کردند. زمین و بسیاری مشکالت دیگر  
کھ  چرا تأثیر گذاشتند؛ استانھامالیات محلی در برخی شھرھا و  درآمدبر توسط آنان ای بدست آمده دارایی ھ

از چرخھ  انتیجتبدست آوردند کھ دارائی موارد زیادی  ،فرقھ ھای ثبت شده بھ عنوان سازمان ھای مذھبی
ت. طی سالیان تعدادی شدند. حفظ دالرھای مالیاتی اتھام عام علیھ گروه ھای فرقھ ای اسخارج مالیاتی 

، و کشوری اتفاق افتاده اند؛ بھرحال، محلی، ایالتی اداراتبرخوردھای حقوقی بین گروه ھای فرقھ ای و 
ان فراتر از ھایش بیانیھھایشان، و خواھی دعاویشان، دفاعیاتشان، فرجام  بوده و این موارد بسیار سوابق

 ظرفیت این کتاب است. 
راھھای جدیدی برای جذب افراد از طریق دستیابی بھ فعالیت ھای ه ھا در سالھای اخیر، برخی گرو 

بھ فروختن برنامھ ھای  اقداممؤسسات دولتی یافتھ اند. یک مجموعھ از گروھھای فرقھ ای نفوذ در تجاری و 
آموزش مھارت  تا اینکھ بھ است ید روانیکھ بطور عمده متکی بر روش ھای نفوذ شد میکنندمدیریت تجاری 



در بسیاری از موارد بھ عنوان راھی جھت افزایش عضویت سازمانھای مادر بھ خدمت گرفتھ  و پردازدبھا 
(مترجم: در آمریکا بھ  chiropracticخصوصا دندانپزشکی، کایروپراکتیک  –. ادارات حرفھ ای میشود

بھ باید  ،اعصاباختالل عمل  ناشی ازبیماری مداوای برای  آن، طبق دستورات روش درمانی گفتھ میشود کھ
بھ منظور گرفتن محل  گوناگون و صنایع – ی، و دامپزشکماساژ و جا اندازی مفاصل و استخوان پرداخت)

. برخی از این گروھھای فرقھ ای از تکنیک ھای تعلیمات ر برای اعضا در نظر گرفتھ میشودکار و سمینا
  رجوع کنید)(بھ فصل ھشت  مینمایند.استفاده  (LGAT)آگاھی بخش گروھی بزرگ 

بسیاری از مدیران از ماھیت واقعی این دوره ھای تعلیمی آگاه نیستند زیرا اغلب دوره ھا توسط  
 شانخود ،مدیران یا رؤسا بھرحال در برخی مواردوابستگان فرقھ ھا، با نامھای متعدد، فروختھ میشوند. 

فرم ھای درخواست  LGATند. رھبران پیروان یا ھواداران فرقھ ھا ھستند، کھ طبق دستورات فرقھ عمل میکن
افراد  بھ کسانی کھ بھ کارگاھھای آموزشی آنھا مراجعھ مینمایند را با دقت مورد توجھ قرار میدھند، و

برنامھ ھای  متقاعد بھ خریدتا شرکای خود را  میکنندتشویق آنان را و  کردهمراجعھ بخصوص در این موارد 
 بکنند.تعلیماتی 

شد، این برنامھ ھا، کھ قرار است کارکنان را متحول کند، معموال دوره ھای تعلیم ھمانطور کھ اشاره  
مھارت ھا نیستند بلکھ راھھایی برای فرقھ جھت بدست آوردن پول و اعضای جدید است. در برخی موارد، 

ه ھای مطالب مورد استفاده در برنامھ ھای تعلیماتی عمال مثل مطالب استفاده شده توسط گروه مادر در دور
، کمیسیون فرصت ۱۹۸۸خانگی است و یا مستقیما از روی آموزش ھای گروه اقتباس شده است. در فوریھ 

بیانیھ ای در مورد برنامھ تجاری  Equal Employment Opportunity Commissionشغلی برابر 
ه ھایی "عصر جدید" صادر کرد، کھ بھ کارفرمایان در خصوص خطرات فرستادن کارکنان بھ چنین دور

 ھشدار داده است. 
بسیاری اعضای فرقھ ھای مختلف برای مزد خیلی کم یا بدون مزد در مراکز اقتصادی کھ تحت  

 نیز ھمراه با منافع شرکت آنان خود تملک فرقھ بوده و توسط فرقھ شان اداره میشود کار میکنند. درآمد
. این کار فرقھ ھا را در موقعیت شودبصورت مستقیم یا غیر مستقیم بھ مرکز فرماندھی فرقھ برده می

با صنایع خصوصی نمیتوانند  و لذابتوانند بھای خیلی کمی برای مشاغل بپردازند  تااستراتژیک قرار میدھد 
ھای فرقھ ای میتوانند خیلی از قراردادھا را ببرند. برای مثال، با  شرکترقابت کنند. بھ این طریق، این آنان 

ی یا با حقوق خیلی کم، این گروھھا میتوانند قایق ھا را ارزان تر بکار گیرند یا بکار گیری از کارگر مجان
کارھای مزرعھ را با نرخ پائین تری از سایر کارفرمایان قبول کنند و لذا آنھا میتوانند در بازار بصورت غیر 

یکرد. بر طبق منصفانھ ای بھ رقابت بپردازند. برای مثال، یک گروه بزرگ یک مؤسسھ نظافت را اداره م
چک ھای حقوق خود را بھ سازمان باز میگرداندند. بھ  اظھارات اعضای سابق گروه، کارکنان شرکت نظافت

را از میدان خارج کند و یک قرارداد با دولت برای  رقبایشکارگران ارزان، شرکت توانست  ھمیندلیل 
یا را ببرد. بھ ھمین صورت، یک فرقھ استان از ایالت کالیفرن یک نظافت تمامی فرش ھای دفاتر فدرال در

دارای یک چاپخانھ کامل بود کھ (ساحل غربی آمریکا)  West Coastکوچک سیاسی در وست کوست 
میتوانست خدمات ارزان، با کیفیت باال و سریع برای مشتریانی مانند بانک ھا، مجالت و ناشران محلی، 

اعضای فرقھ، کھ  د، کھ با تکیھ بر منبع بی پایان کارشرکت ھای کاتالوگ، و آژانس ھای تبلیغی ارائھ نمای
 . مینموداغلب شبانھ روز و دو شیفتھ کار میکردند، بھ تعھداتش عمل 

، یک اوانگلیست ۱۹۹۲جبران پذیر است. در سال  خسارات، ھمیشھبعضا، ولی متأسفانھ نھ  
evangelist  بھ نام تونی آالموTony Alamo ت بر علیھ او بھ انجام رسید کھ یک کیس حقوقی توسط دول

میلیون دالر بھ عنوان جبران کار پیروانی کھ ساعت ھای زیاد با مزد کم برایش کار کرده  ۵متعھد شد کھ 
در ایالت ھای  Tony & Susan Alamo Foundationبودند بپردازد. زمانی بنیاد تونی و سوزان آالمو 

مؤسسات پر فعالیت میکرد و تعدادی  Californiaا ، و کالیفرنیTennessee، تنسی Arkansasآرکانزاس 
کھ شامل یک رستوران، یک پمپ بنزین، یک کارخانھ سیمان، یک مزرعھ، و یک  درآمد را اداره مینمود

برای ھنرمندان محلی و وسترن  (مترجم: شھری در ایالت تنسی) Nashvilleطراحی لباس زنانھ ناشویل 
بھ کار فروش کت  Alamo Designsور، شرکت طرح ھای آالمو میشد. در بوتیک ھای مد در سراسر کش

 . می پرداختدالر  ۱۰۰۰تا  ۶۰۰جلف، با قیمت ھایی از  ی با تزییناتیھای
بوسیلھ استثمار کارگران بی مزد یا با مزد کم، اجتناب از پرداخت مالیات، و استفاده از حس  

ست، فرقھ ھا قادرند ثروت خود را افزایش داده، کنجکاوی عمومی و دنیای تجارت باز کھ مشتاق کار آزاد ا
 منابع جذب اعضای بالقوه را فراھم نموده، و کار و کاسبی را از دست تجارت ھای خصوصی خارج نمایند. 

 



 .و خانواده ھای ما را از ھم میدرند رساندهفرقھ ھا بھ بچھ ھای ما آسیب . ۲
میت خشن و خودکامھ ای ھستند کھ بر زندگی ناتوان ترین قربانیان حاکاز بسیاری جھات، بچھ ھا 

 زیر زشتی ھای فراوانی را روشن میسازند:  ید. نمونھ ھاسیاری از اعضای فرقھ ھا تسلط دارب
سالھ خانھ عبری سیاه یھودا  ۶۳، رھبر William A. Lewis، ولیام لوئیز  ۱۹۸۶در سال  •

Black Hebrew House of Judah   در ایالت میشیگانMichigan،  محکوم بھ توطئھ جھت
اثر کتک  برسالھ،  John Yarbough ،۱۲بھره کشی از کودکان و مسبب مرگ جان یاربو 

 زدن در یک اقدام تنبیھی شد. 
از یک گروه بھ نام پنجاه و سھ بچھ  دولتی، اقدام قانونی مقامات بواسطھ یک، ۱۹۸۸در سال  •

متعاقب مرگ گرفتھ شدند. این کار   Ecclesia Athletic Associationانجمن ورزشی اکلسیا 
ضرب و جرح شدید انجام اثر  برھشت سالھ   Dayna Lorae Broussardارد  داینا لورا بروس

. بچھ ھایی کھ در گروه پرورش یافتھ بودند نمیتوانستند بخوانند و بنویسند ولی کتاب رومی ھا شد
Book of Romans تا یکال مجبور میشدند را از حفظ بودند. بچھ ھای سنین سھ تا ھشت س 

پدر دختری کھ را جھت کسب پول انجام دھند.  ییمسیر طوالنی را بدوند و تمرینات و فعالیت ھا
کشتھ شده بود، کھ رھبر گروه نیز بود، و تعدادی از پیروانش متھم بھ بھره کشی و نقض حقوق 

ھفت نفر دیگر در کودک شدند. پدر قبل از انجام محاکمھ اش مرد، ولی  ۲۵شھروندی بیش از 
برابر دادگاه فدرال محکوم بھ توطئھ جھت نقض حقوق شھروندی شدند. قبل از آن چھار نفر از 

 بودند.  گردیدهدر خصوص مرگ دختر نوجوان متھم بھ قتل پیروان اکلسیا 
رھبر موقوفات کلیسای مسیحی آالموی مقدس  Tony Alamo، تونی آالمو ۱۹۹۱در سال  •

Holy Alamo Christian Church Consecrated  توسط اف بی آی ،FBI  بعد از دو سال
را یک پسر ده سالھ  دستور داده است تابھ چھار مرد  بوددستگیر شد. او متھم  بودن تعقیبتحت 

 . کیس جنایی او ھنوز در انتظار محاکمھ است. بزنندبار  ۱۴۰با باتوم چوبی بھ میزان 
قھ ھا برخی از بھترین اذھان جامعھ ما را از آموزش و آن است کھ فرنگرانی دیگر در جامعھ ما 

از اینکھ در خدمت بشریت از طریق علم، پزشکی، تدریس، افکار مثبت منحرف میکنند. بسیاری از افراد 
شدند. در عوض، آنھا بھ فرقھ ھا کشانده شدند،  بازداشتھشناسی، و سایر مشاغل قرار گیرند  محیط زیست

لھای عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رھبر فرقھ صرف نمودند. آنھا بھترین سالھای جایی کھ آنھا نھایتا سا
بکار  را ی قبلی شانازندگیشان را از دست داده، و وقتی جدا میشوند ممکن است نتوانند توانائی ھا و استعدادھ

 گیرند چرا کھ در بسیاری از زمینھ ھا عقب افتاده اند. 
، با استفاده از تفکرات افراطی منطبق بر را علیھ خانواده ھایشانفرقھ ھا ھمچنین اعضای خود 

یک فرقھ سیاسی، برای مثال، از عضوشدگان جوان با وادار کردن آنان بھ گفتن بر می انگیزند.  ایدئولوژیشان،
تماس کنار آنھا مینشست آزمایش بعمل می  موقعدر حالیکھ یک نفر از مسؤولین  ،عمدی دروغ بھ والدینشان

ھم برای جدا کردن اعضا از خانواده شان و ھم تعلیم آنان بھ اطاعت از دستورات غیر منطقی  کاررد. این آو
بھ طور خاص بھ این شناختھ میشوند کھ  . فرقھ ھای روانشناسی و خود ارتقاییفرقھ صورت میپذیرفت

از نان تصویر شیطانی اعضای خود را وادار بھ بازخوانی گذشتھ خود با دیدی دیگر میکنند و خصوصا بھ آ
. بھ ھمین ترتیب ھمان طور کھ اشاره کردم، فرقھ ھای مذھبی بھ آنان اعتماد نکنندمیدھند کھ اصال والدینشان 

اعضای خود را تعلیم میدھند تا بیرونی ھا، حتی اقوام درجھ یک، را مانند شیطان تلقی کرده و لذا از آنان بھ 
 ھر قیمت گریزان باشند. 
من درخواست ھای بیشتر و بیشتری یا بیماران کرده اند. شروع بھ جذب سالمندان  برخی فرقھ ھا

کمک بھ والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ ھایی کھ توسط فرقھ ھا برده شده اند دریافت میکنم. ھمانطور  جھت
 ذ می نمایند. کھ مشاھده میکنید فرقھ ھا حقیقتا بر تمامی انواع مردم تأثیر گذاشتھ و در ھمھ صور زندگی نفو

 

 .فرقھ ھا خشن ھستند. ۳
بعضی صرفا با اعضای خود بد رفتاری فرقھ ھا بھ درجات زیادی ضایع کننده و مخرب ھستند. 

؛ در حالیکھ برخی دیگر خشونت خود را متوجھ بیرونی ھا میکنند. البتھ برخی ھم در ھر دو جھت مینمایند
نشان، بھ افسران مجری قانون شلیک کرده اند، در عمل مینمایند. اعضای فرقھ ھا، تحت ھدایت رھبرا

، مدام بھ معامالت مواد مخدر و فحشا درگیر شده اند، بھ حمل و نگھداری سالح غیر مجاز مبادرت ورزیده اند
ھتک حرمت میپردازند، اعضای نوجوان را تا حد مرگ کتک میزنند، تنبیھات مختلفی بر اعضای خود اعمال 

را بھ قتل میرسانند. مثال ھای زیر تنھا نمونھ ھایی از آنچیزھایی است کھ  خود بریده مینمایند، و حتی اعضای
 طی بیست و پنج سال گذشتھ شاھد آن بوده ایم. 



با قتل ھای فجیعی کھ در ھالیوود   Charles Manson، خانواده چارلز مانسون  ۱۹۶۹در سال  •
Hollywood  بھ وحشت انداختکشور را کل مرتکب شد . 

، یک سلک معتقد بھ تعدد زوجات، تعدادی از مخالفان خود و سپس پنج نفر کھ ۱۹۷۷ال در س •
بیش از بیست  عاملمعتقدند کھ فرقھ  مسؤول بھ قتل رساند. مقاماترا  بودند جدا شدهگروه از 

، کھ پدر پنجاه و  Ervil LeBaronمیباشد. رھبر گروه، ارویل لوبارون   ۱۹۷۲ سالقتل از 
در زندان مرد. او برای دستور بھ قتل رھبر یک گروه معتقد بھ  ۱۹۸۱در سال چھار بچھ بود، 

یم مختلفی بسیاری از اعضای فرقھ محکوم بھ ارتکاب جرامحکوم شده بود. دیگر تعدد زوجات 
 در دادگاه فدرال شدند.

در  Miracle Valleyدر میراکل ولی  "ایمان درمانی"، اعضای یک فرقھ ۱۹۸۲در سال  •
، وقتی پلیس سعی بعدھا. ند، اقدام بھ بمب گذاری در دفتر کالنتر نمودArizonaونا ایالت آریز

باز آتش  ناقافل را بھ اجرا در آورد، گروه رانندگیبرای نقض قوانین  آنان کرد احکام بازداشت
 بر اثر تیراندازی کشتھ شدند. نیز . دو عضو فرقھ نمودو دو افسر پلیس را بھ شدت مجروح  کرد

 ، کھ بھ عنوان سوامی کیرناتاناناندا باکتیپادا Keith Ham، کیت ھام ۱۹۸۶در سال  •
Bhaktipada Swami Kirtanananda رھبر یک گروه منشعب از ھاره  و شده ھشناخت

از پیروانش موضوع تحقیقات پلیس فدرال برای  تعدادی بعالوه بود Hare Krishnaکریشنا 
. توماس ندوء رفتار جنسی با کودکان قرار گرفتچندین فقره قتل، معامالت مواد مخدر، و س

بھ یک قتل محکوم شد و در  ۱۹۸۷، در سال Ham، دستیار ھام Thomas Drescherدرشر  
قاچاق، و توطئھ قتل مظان اتھام یکی دیگر قرار گرفت. اتھامات علیھ ھام شامل کالھبرداری، 

 پیروز شد.  مجدددر یک محاکمھ او  ۱۹۹۳برای حفظ تجارت چندین میلیون دالری بود. در سال 
، رھبر یک گروه مستقر در میامی Yahweh Ben Yahweh، یاوه بن یاوه  ۱۹۹۲در سال  •

Miami سال حبس در زندان فدرال  ۱۸، محکوم بھ توطئھ برای قتل چھارده نفر شد. او بھ
 محکوم گردید. 

 

 .فرقھ ھا در توطئھ و کالھبرداری دست دارند. ۴
خشونت آمیز درگیر ھستند، بلکھ در فعالیتھایی کھ  بارزدر رفتارھای نھ فقط ی گروه ھای فرقھ ا 

برای فرار مالیاتی گرفتھ تا جاسوسی علیھ دولت و  دسیسھاز جرائم مختلفی، اعضا در  ورودمنجر بھ 
 میشوند.  واردنیز  ، میگرددکالھبرداری
اینتولوژیست محکومیت نھ نفر سفدرال فرجام خواھی ، یک دادگاه ۱۹۸۱در سال  •

Scientologist  مترجم: ساینتولوژی)Scientology  یک سیستم مذھبی است کھ بر پایھ کسب
را استوار میباشد)  خاص روحی از طریق دوره ھای آموزشی و تمرینات کامیابیو  ذاتیدانش 

 بررسی کرد.  شرکت داشتند شانگروه خود مربوط بھکھ در توطئھ برای سرقت مدارک دولتی 
 Sun Myungسان مایونگ مون  Unification Church، رھبر کلیسای اتحاد ۱۹۸۴ل در سا •

Moon ممانعت از اجرای عدالت و توطئھ جھت استفاده از مدارک  جھت، محکوم بھ توطئھ
 جعلی مالیاتی شده و بھ زندان فدرال افتاد. 

شدن  بعد از محکوم Bhagwan Shree Rajneesh، باگوان شری رانجنیش  ۱۹۸۵در سال  •
مھاجرت و ترتیب دادن ازدواج ھای ساختگی بطوری کھ پیروان  امور بھ سوء استفاده در

اخراج شد. بعدا، یک طرح بھ اجرا در  اقامت بگیردنددر ایاالت متحده  بتوانندخارجی اش 
 . گردیدبرمال  نیز افسر دولت کھ منتقد گروه بود یک نیامده برای قتل

و شش نفر از اعضای سازمان  .Lyndon LaRouche Jr، لیندون الروش ۱۹۸۸در سال  •
سیاسی اش محکوم بھ حسابسازی مالیاتی، کالھبرداری پستی، و توطئھ برای سرکیسھ کردن 

در زندان فدرال  حبس. او بھ پانزده سال ندمیلیون دالر شد ۲۵ھواداران سیاسی بھ میزان 
 بطور مشروط آزاد شد.  ۱۹۹۴محکوم گشت کھ در اوایل سال 

 Elizabeth Clare Prophetیزابت کلیر پیامبر شوھر ال Ed Francis، اد فرانسیس ۱۹۸۹ در •
مستقر در مونتانا  Church Universal and Triumphantکلیسای جھانی و پیروزمند 

Montana  ھزار  ۱۳۰اسلحھ بھ ارزش محکوم بھ ھمکاری با یک عضو دیگر گروه در تھیھ
گلولھ ھای ضد زره، ھفت مسلسل، تفنگھای تھاجمی نظامی،  شامل محمولھ پنھان شدهدالر شد. 

 انواع مھمات میشد.  قطعھ ھزار ۱۲۰و 



، برای اولین بار در تاریخ کانادا، یک کلیسا برای جرائم جنایی بھ محاکمھ کشیده ۱۹۹۲در سال  •
. کلیسای ساینتولوژی (در باال توضیح داده شد) و سھ نفر از اعضایش بھ خاطر خیانت در شد

 در گردید. مشخصبرایشان ھزار دالر  ۲۵۰امانت گناھکار شناختھ شدند، و جریمھ ای برابر با 
 ۱۹۷۰نیروی پلیس در دھھ  مرکز و سھ Ontarioکیس اتھام بھ نفوذ بھ فرمانداری اونتاریو  نای

میلیون دالری را  ۱۹یک ضد دادرسی  Toronto. کلیسای ساینتولوژی تورنتو شد ردمیالدی 
پلیس منطقھ ای اونتاریو و اداره دادستانی بھ خاطر تفتیش غیر قانونی و غیر متعارف بر علیھ 

 محل و ضبط اموال در طی تھاجم بھ مرکز فرماندھی کلیسا در تورنتو بھ اجرا گذاشت. 
 

فرقھ ھای کوچک میتوانند درست بھ اندازه فرقھ ھای بزرگ آسیب رسان . ۵
 باشند

یا جامعھ را زیر و رو کند. فقط بھ موارد زیر  فرد اوضاعباشد تا یک فرقھ الزم نیست حتما بزرگ  
 توجھ کنید:
 George Jurcsek ۷۳جرج جورکسک  بھ نام  Circle of Friendsرھبر فرقھ دایره دوستان  •

وام دانشجویی محکوم شد. پیش از زندانی شدنش او در سالھ بھ اتھام طراحی کالھبرداری 
 خانھ ھا و خودروھای مجللشھ بر کمک ھای پیروانش برای داشت ک پر ریخت و پاشیزندگی 
بود. بر طبق اظھارات اعضای سابق، جورکسک بھ آنھا گفتھ بود کھ اگر آنھا گروه را متکی 

 ایدز یا سرطان مبتال خواھند شد. ترک کنند بھ
جواز طبابت یک دکتر را کھ متھم بھ تجاوز جنسی بھ  Marylandماریلند رسمی مقامات  •

آنان، و معرفی خود بھ عنوان "خدا در جلد انسان" بود باطل  بھمواد مخدر  دادنان، بیمار
بھ  حالکردند. برخی بیماران قبلی این دکتر گزارش کرده بودند کھ او بھ آنھا گفتھ بود کھ او در 

پدر فرزندان بیماران  اینست کھ انجام رساندن یک مأموریت مخفی روحی است کھ بخشی از آن
بھ مدت ھفت پنج بار در ھفتھ  شانیک زوج بھ این دکتر اجازه دادند تا با آنھا در منزل .خود شود

، کھ ھر بار او اگر میخواست با زن رابطھ برقرار میکرد در حالیکھ شوھر در مالقات کندسال 
طبقھ اول میماند. این دکتر شوھر را متقاعد کرده بود کھ این بخشی از درمان زنش است، کھ بھ 

 رتیب قرار بود شوھرش را بھ لحاظ روحی از خود جدا کند. این ت
یک مورد استثنایی بھ نظر برسد تا موضوع یک فرقھ، در ، کھ ممکن است بیشتر باال مثال آخر در

در ھمھ جای کشور  ،است کھ ھم در فرقھ ھا و ھم در زندگی عادی یشدیدواقع نمونھ بارزی از انواع نفوذ 
طراف ما، مردم صدمات روانی، روحی، فیزیکی، و/یا اقتصادی بوجود آمده توسط وجود دارد. ھر روزه در ا

برخی موارد  در را تجربھ میکنند. شدیدفرقھ ھای بزرگ و کوچک و تالش ھای مجاب سازی ھماھنگ شده 
دیگر بلکھ در عوض، یک نفر در برابر یک نفر کرده، استفاده از مجاب سازی تحمیلی نبوده کھ  گروه این یک

دکتر، یا یک پرستار، یک سرپرست، یک وکیل حقوقی، یک  بھ عنوان مثال .است ست بھ چنین کاری زدهد
نوعا جھت کسب  مجاب سازی تحمیلی استفاده میشود) ترم حقوقی کھ برای موارد( یک مستخدم از نفوذ بیجا

استفاده از قدرت شامل  سوءموارد نموده است. سایر  استفاده –در وصیتنامھ یک نفر  مثال –برتری اقتصادی 
در برابر یک نفر یا بھ صورت گروه در ، کھ بازھم میتواند بھ صورت یک نفر کالھبرداری یا زورگیری

 . میگردد ،عمل شود برابر یک نفر
سایر وضعیت ھای آسیب رسان ممکن است از شیادی ھای رایج یا برنامھ ھای "بھ سرعت ثروتمند 

ھا یاد گرفتھ اند  LGATای تبلیغ شده ای کھ مردم توسط مشاھده موفقیت کھ برخی متد ھناشی شوند، شوید" 
ر پنج روزه بھ ازای علیھ مردی کھ یک سمینا حقوقی دعواییک طرح  بھ عنوان مثال اخیرارا پذیرفتھ است. 

شاکی ھا میگفتند کھ دوره مربوطھ  سرمایھ گذاری آتی روی مستغالت میداد اقامھ شد.  جھتھزار دالر  ۱۵
مجبور بودند ساعت ھا در کالس ھای درس ردوی نظامی جھنمی" بود. در میان سایر ادعاھا، آنھا گفتند کھ "ا

 در یک اتاق سرد بدون آنتراکت یا خوردنی، بعضی اوقات از طلوع تا غروب بنشینند.  ایجاد انگیزه
 

 .فرقھ ھا آزادی ما را می گیرند. ۶
شود و بھ دلیل سختی درخواست ھایی کھ بر آنان اعمال بھ علت تعھد کاملی کھ از اعضا خواستھ می 

میگردد، فرقھ ھا آسیب بسیار جدی بھ روش دموکراتیک زندگی ما میزنند. آنھا عمدا جلوی اھداف تحصیلی و 
روابط شخصی را بھ درگیری میکشانند، و پیروان را مجبور از ھم میگسلند،  را شغلی را میگیرند، خانواده ھا



عضویت  عواقبپس انداز، متعلقات، و سایر دارائیھایشان مینمایند. در بسیاری از موارد، بھ تحویل دادن 
خورد کننده، دراز مدت، و برخی اوقات غیر قابل جبران است. موارد زیر کھ مربوط بھ چند عضو سابق فرقھ 

بوسیلھ فرقھ ھا ایجاد  مدارکی از آسیب ھای دراز مدت کھ میباشد، ھا کھ من با آنھا طی سالیان دیدار داشتھ ام
 مشکل عظیم و جدی موجود است.  بخش ناچیزی ازشده اند را بدست میدھند کھ تازه 

بھ یک فرقھ کوچک مبتنی بر انجیل در سن بیست و ھفت سالگی، بعد از  Juliaجولیا  
، و خدمت بھ بشریت صحبت میکرد. او دار شدنگرفتن دکترایش پیوست. رھبر از ازدواج، بچھ 

کھ اولین گام برای رسیدن بھ دنیای صلح و پایان دادن بھ گرسنگی گیاه خوار شدن و زندگی  میگفت
رھبر ھر مردی کھ نسبت  اما شده بود،داده  متبرکبا گروه است. اگر چھ بھ جولیا قول یک ازدواج 

یا میدید کھ بھ او عالقھ نشان میداد و یا دختر بھ او عالقمند بود را ترد میکرد. طی ھفده سال بعد، جول
او را نسبت بھ ازدواج مطمئن میکرد. وقتی بیش از  فقط رھبر مدام اماازدواج سایرین جور میشود 

، و در میکندچھل سال داشت عاقبت چھره واقعی رھبر را شناخت کھ از وی و دیگران استفاده 
بیمارستان وی حالیکھ کامال سرخورده و ناامید بود اقدام بھ خودکشی کرد. بعد از مرخص شدن از 

. او ھرگز قادر نبود کھ واقعا بھ کسی مجددا اعتماد کند و از نظر روحی خورد نمودفرقھ را ترک 
 شده بود. او یک زندگی منزوی بھ عنوان یک کارمند شیفت شب در یک متل کوچک را میگذراند. 

شاط ، و سرزنده و پر از نورزشی در دبیرستان و کالج در گروه تشویق تیم Cathyکتی 
یک بود، و برنامھ ریزی کرده بود کھ بھ مدرسھ پرستاری برود. در طول دو سال عضویتش در 

، ھمھ چیز در خصوص او توسط رھبر زیر عالمت سؤال رفتھ بود، آن "روانشناسی زندگی"فرقھ 
  رھبر زن ادعا میکرد تنھا درمان موجود برای رشد انسان را در اختیار دارد. 

م را گم کردم. آنھا بھ من گفتند کھ من باید خویشتن دروغین خود را کتی میگفت: "من خود
تسلیم کنم، و آنھا مرا بازسازی کنند. من تالش کردم ھرکاری کھ میگفتند انجام دھم، ولی احساس 

م. دیگر من خودم نبودم. من حتی شده و بیشتر و بیشتر افسرده میشو میکردم بیشتر و بیشتر تھی
 نمیتوانستم کمکی در آشپزخانھ انجام دھم، آنھا والدینم را صدا کردند تا بیایند و مرا ببرند."

حاال کتی کھ سی و چند سال دارد ھشت سال است کھ از فرقھ بیرون آمده است، با کسی 
رد. نھ درمان ھای پزشکی و نھ رفت و آمد ندارد، با والدینش زندگی میکند، و یک شغل نیمھ وقت دا

 بود نکرده است.  با روحیھ فردیروان درمانی کمکی بھ بازسازی او کھ زمانی سرزنده و 
 

سالھا بعد از یک بعضا برخی اعضای فرقھ ھا کارشان بھ بیمارستان روانی میکشد؛ برخی دیگر  
چنین تجارب حادی را داشتھ اند،  ای منزوی میشوند، و ھرگز جمع و جور نمیگردند. افرادی کھتجربھ فرقھ 

نیاز بھ مراقبت ویژه دارند (بھ فصل  بعضا، ترکیب شودخویشتن  خورد شدن عنصربا یک  اگر خصوصا
دوازده مراجعھ شود). حتی آنھایی کھ ممکن است مشکالت حاد روانی را تجربھ نکرده باشند اغلب دارای 

 از ترک فرقھ میباشند.  مشکالت قابل توجھی جھت تطابق با زندگی نرمال بعد
 

 .فرقھ ھا دارایی ھای ما را میبرند. ۷
از رھبران فرقھ ھا قادر بوده اند پیروان ثروتمند را وادار بھ تسلیم مبالغ ھنگفت و شگفت انگیزی  

، ھمانطور کھ توانستھ اند سایرین را مجبور بھ دادن ھرآنچھ داشتھ اند بنمایند، مانند مثال ھای پول خود کنند
 ر:زی

 Eastیک دانشجوی سال آخر در یک دانشگاه معتبر در ایست کوست  Josephژوزف  
Coast )وارد خدمات دیپلماتیک شود. در  تا) بود و برنامھ ریزی کرده بود ساحل شرقی آمریکا
در تعطیالت تابستانی تنھا بود، او توسط یک آشنای  .Washington D.Cدر شھر واشنگتن حالیکھ 

با افرادی کھ بعدا مشخص شد یک فرقھ بودند برده شد. بھ او گفتھ شد کھ گروه شامل دور جھت دیدار 
دانشجویان، خانواده ھا، و بزرگساالن مجرد است کھ با ھم زندگی میکنند تا زندگی مشترک ھماھنگ 

 وقتیاقامت کند. او  Marylandرا نشان دھند، و از او دعوت شد تا با گروه در روستایی در ماریلند 
تعجب کرد. ژوزف گفت کھ  میکنند تبلیغرا  فرود ستارگانھمید آنھا در واقع اعتقاداتی در خصوص ف

او ابتدا حس کرد آنھا ایده ھای عجیبی دارند؛ ولی از آنجا کھ او ھمچنین احساس کرد کھ ھمھ با او 
مورد آنھا تحت تأثیر قرار گرفت و با آنھا اقامت کرد تا بیشتر در  دارندبرخورد خیلی ویژه ای 

در حالیکھ قانع شده بود تا از او . دریج، گروه بر زندگی او مسلط شداطالعات بدست آورد. بھ ت
را بھ گروه  ارثیھ اشطولی نکشیده،  تحصیلش را رھا کرد وشود،  جداو دوستان سابقش  دهخانوا

ن با ژوزف بخشید. بعد از ھفت سال او دچار بحران روانی شد و از فرقھ اخراج گردید. وقتی م



زندگی مالقات کردم، او افسرده، پریشان، و غیر قابل اتکا بود کھ در یک پناھگاه مردان بی خانمان 
 میکرد و خواھان کمک حقوقی بود تا ببیند آیا میتواند بخشی از ارثیھ اش را از گروه پس بگیرد. 

تصابی در یک میلیون دالر بھ یک رھبر خود ان ۱۳در سی و چند سالگی اش بود کھ  Edاد 
بی از ی(ساحل شرقی آمریکا) داد کھ بر پایھ ترک East Coastدر ایست کوست  "سبک زندگی"فرقھ 

و کنترل کامل زندگی مرد را در دست گرفتھ بود. رھبر فرقھ ه مدیتاسیون استوار بود تغذیھ سالم و
ر مأموریتش در دارای سوابق نظامی بود و ادعا میکرد کھ دانش مغزشویی و بازسازی دارد کھ د

کمک کرد تا بخش مھمی  Ed. کمک ھای حقوقی در یک مدت زمانی بھ اد استخاور دور یاد گرفتھ 
 گیرد. باز ارثیھ اش را بازپس 

برخی دانشجویان ادعا کردند کھ یک پروفسور بازنشستھ علوم سیاسی در دانشگاه از دانش 
کرده  استفادهشگاه بزرگ بھ یک فرقھ یک گروه مطالعاتی در یک دان جھت تبدیل و کاریسمای خود

حکمت الھی و مکانی کھ قرار بود برای  برای تأسیس است. دانشجویان ادعا کردند کھ خانھ و پول
. دانشجویان ھمچنین پروفسور را متھم کردند کھ استبنیاد بازنشستگی پروفسور وقف شود داده شده 

توسط دانشجویان و در وقت دانشگاه انجام  وی یپرورش روحی کوھستان برنامھ کار برای خانھ او و
. این پیروان میبایست پروفسور را معلم خطاب میکردند چرا کھ او ادعا میکرد عالی ه استمیشد

 اطاعت مطلق را طلب میکرد. لذا را دارد و  نترین مغز از زمان انیشتی
ور بالتیم در، ھشتاد و دو سالھ و شوھرش Helen Overingtonھلن اوورینگتون  

Baltimore  داشتھ و پنج فرزند را بخوبی تربیت کرده بودند. وقتی شوھرش زندگی مقتصدانھ ای
کھ  .Lyndon LaRouche Jr مرد برایش یک میلیون دالر ارث گذاشت. مریدان لیندون الروش  

سھ بار کاندید ریاست جمھوری در آمریکا شده بود، متھم شدند کھ خانم اورینگتون پیر را اغفال 
کھ چھ  فھمیدندزمانی کھ بچھ ھایش ھزار دالر بھ آنھا در طی یکسال بپردازد.  ۷۴۱ردند تا بیش از ک

یا کرایھ آپارتمانش در بالتیمور ھم  بیمھ درمانی اش حقاتفاقی افتاده است، او حتی قادر بھ پرداخت 
 از شر مراجعات نبود و مجبور شد بھ نزد یکی از دخترانش نقل مکان کند. خانم اورینگتون کھ حاال

بھ سختی میتوانست باور کند کھ او آنقدر  استمصرانھ بھ منزلش و تلفن ھای بی وقفھ خالص شده 
الروش داده است. در آن زمان کھ او پول را داد، الروش خودش در حال پول را بھ جماعت 

د. حد اقل گزراندن محکومیت زندان پانزده سالھ اش برای کالھبرداری پستی و تقلب مالیاتی بو
کھ اغلب از افراد مسن صورت کمک مالی شانزده نفر از ھمدستان وی برای جمع آوری شیادانھ 

 میگرفت تحت محاکمھ قرار گرفتند. 
کھ از  ت و شش سالگی و با ارثیھ ای کالن، در سن بیس Luther Dulaneyلوتر دوالنی 

ی عضو بود یعنی کلیسای پدر بزرگش رسیده بود، توسط یک فرقھ کالیفرنیایی کھ دارای س
ھزار دالر وام  ۱۰۸اغفال شد تا بھ گروه  Church of Unlimited Devotionسرسپاری نامحدود 

بدون بھره برای سرمایھ گذاری روی مستغالت بدھد.  رھبر در چندین نوبت بھ لوتر تحت عنوان 
نگیرد. را پس  اعتماد" اشاره کرده بود و انتظار داشت لوتر قانع شود تا وامش خوش"بچھ 

،  Krishna-Consciousness (ISKCON)وجدان کریشنا ترکیبی از ایدئولوژی گروه، 
شناختھ شده در غرب یعنی  شرقی (یک محفل Sufism، و صوفی گری Catholicismم کاتولیسیس

را  Grateful Deadشاکر  اموات) بود. کلیسا تورھای جاده whirling dervishesدرویشان سماع 
در پارکینگ ھای اماکن  ، و لباس ھای دست دوزمینمود، در کنسرت ھا شرکت در می آورد بھ اجرا

را بھ عنوان  Jerry Garciaگروه گیتار جری گارسیا این میفروخت. طبق گفتھ اعضای سابق، 
رقص با موسیقی  بھ شکل. آنھا ھمراه با حرکاتی بھ مدیتاسیون معرفی میکردکانالی بھ صدای خدا 

معروف بودند. لوتر اقدام بھ بازپس گیری  )کنندگان (سماع و بھ چرخ زنندگان میپرداختند عالم اموات
 وام خود از اموال گروه کھ االن از بین رفتھ است را شروع کرده است. 

انجیل "میلیون دالری کھ او بھ فرقھ  ۶/۶توانست  Betsy Dovydenasبتسی دویدناس  
پس بگیرد. یک قاضی دادگاه منطقھ ای  را ت کرده بودپرداخ The Bible Speaks "سخن میگوید

مربوط بھ  جرائم کھ دادحکم  Massachusettsدر ماساچوست    Springfieldفدرال اسپرینگفیلد  
است. قاضی اعالم کرد  صورت گرفتھتوسط فرقھ انجیل سخن میگوید  بسیاری کالھبرداری و اغفال

مالی و سوء استفاده گردیده تا آن پول را بھ عنوان کمک ھ خانم دویدناس دروغ گفتھ شده و از اکھ ب
 بپردازد. 

 
اگر چھ برخی دادخواھی ھا بھ نفع شاکی ھا جھت پس گرفتن برخی ضرر و زیان ھا صورت گرفتھ  

 است، اما در اغلب موارد قربانیان فرقھ ھا اقدام قانونی بھ عمل نمی آورند. 
 



 .فرقھ ھا از بازرسی فرار میکنند. ۸
ھمچنان از زیر  آناندارند،  کھ فرقھ ھا سابقھ نسبتا سبعانھ ای از رفتارھای سرکوبگرانھیرغم عل 

 اعمال میشود میگریزند. شانفعالیتھایبازرسی و کنترلی کھ بر سایر سازمانھا و 
با اعالم چرا بھ این صورت است؟ آیا بھ این علت است کھ بسیاری از آنھا من از خودم میپرسم.  

، کھ نھ تنھا آنھا را از پرداخت مالیات معاف مخفی میشوند (آمریکا)در پشت قانون اساسی ھبی موقعیت مذ
میکند بلکھ تسھیالتی را نیز برایشان فراھم مینماید کھ در غیر این صورت ھرگز بدست نمی آوردند؟ آیا بھ این 

 ؟ بمانیمردید باقی تدر ببندیم، و بھ روی یک انجمن چشمان خود را ما عادت داریم  کھ دلیل است
ماھیت آنھا خیلی  آیا مشکل اینست کھ چھ عیبی دارند؟ ،، بھ غیر از رفتار غیر قابل قبولشانفرقھ ھا 

اعتراض بھ آنھا  مطمئنا خیلی بیشتر، بودند زیر نظر ؟ اگرزیر نظر بوده اندبھ ندرت  و لذا کم درک شده
نسبتا بی اطالع ھستند مگر اینکھ از طریق ھا  از وجود فرقھ. در حال حاضر، بسیاری از مردم میکردیم

رو میشود، مردم ممکن  یوقتی موضوع. باشندرسانھ ھا با رفتار شگفت انگیز یا غیر قانونی آنان یکھ خورده 
ممکن است بگویند کھ آنچھ در فرقھ ھا اتفاق می حتی مسئلھ فرقھ ھا مشکل داشتھ باشند. آنھا  توجھ بھاست در 

کھ دچار اخالل  ای یا خانواده ،است خود رأی ی کھ، یا پدرمدام دستور میدھدکھ  یرئیسفتار ر با متفاوتافتد 
 . نیست Judo-Christianمسیحی  -توسط شریعت یھودی اعمال شدهیا ارزش ھای  میباشد،

ولی یک فرقھ صرفا بدلیل اینکھ ممکن است یکی دو ویژگی مشترک با سایر انواع گروه ھای  
این حقیقت کھ فرقھ ھا خودکامھ ھستند و پدر شما ھم خودکامھ بی آزار بھ حساب نمی آید.  اشدداشتھ باجتماعی 

(قیاس نادرست صرفا با یک وجھ  است آنھا را مثل ھم نمیکند. من مایلم این روش فکری را قیاس مع الفارق
اکسیژن تنفس میکنند. در برای مثال، فیل، شیر، و گوسفند ھمگی . بنامم  fallacy of one similarity تشابھ)

، شیر گوشت خوار است کھ نمیکند) (ھیچ حیوانی فیل را شکارندارد  شکارگر وگیاه خوار است حالیکھ، فیل 
، و گوسفند گیاه خوار است کھ مدام شکار میشود. بھ دلیل اختالفاتشان است کھ میتوان این ندارد شکارگراو نیز 

کھ در رأس توضیحات مربوط بھ خصوصیات این حیوانات  استفات اختالھمین داد.  تمیزحیوانات را از ھم 
 شود آنھا ھمھ اکسیژن تنفس میکنند.اینکھ گفتھ  نھقرار میگیرد 

گھگاه ما ھمچنین میشنویم کھ یک نفر فرقھ ھا را با سازمان ھایی مانند الکلی ھای ناشناس   
Alcoholics Anonymous (AA)  کاریسماتیک مقایسھ میکنند. مجددا، یا برخی گروه ھای دیگر با رھبر

کھ فرقھ ھا ممکن است با  –مشخصا یک رھبر کاریسماتیک یا تعلق بھ یک سیستم اعتقادی خاص  –یک وجھ 
افراد را با اغفال  AAاختالفات آنھاست کھ مھم است. سازمان  دیگر مشترک باشند مھم نیست؛ بلکھیک گروه 

اعضا ھر وقت خواستند  ، ونمینمایدآن خواھند رسید را پنھان  آنچھ اعضا نھایتا بھ عضو گیری نمیکند،
بر روی کمک بھ رشد افراد متمرکز است، در حالیکھ فرقھ ھا از  AA. سازمان میتوانند سازمان را ترک کنند

اعضایشان برای ارتقای رشد فرقھ و افزودن بھ قدرت و ثروت رھبر استفاده میکنند. فرقھ ھا دارای ساختار 
 . فرو میریزدای ھستند، و با بیرون آوردن یک جزء از محتوای آن، خواھیم دید کھ تمام آن پیچیده 

بھ یک عضو سابق فرقھ توسط یک عضو فعلی گروھی کھ در آن بود گفتھ شد، " ھمھ چیز یک فرقھ  
 Jerryاست. بزرگترین آنھا فرقھ تنفس کنندگان است، زیرا ھمھ ما ھوا تنفس میکنیم. فرقھ جری گارسیا 

Garcia فرقھ بستنی بن و جری ،Ben & Jerry Ice Cream فرقھ فیلم ھای ترسناک راکی ،Rocky 
Horror Movie  "او سپس آن عضو سابق را بخاطر نوشتن یک مقالھ انتقادی در خصوص گروه ھم ھستند

ھم خردل را  توان بریدنمورد سرزنش قرار داد و گفت: "تو فقط خیلی ضعیف بودی. تو سابقھ بدی داشتی، 
(ناتوان بودی). تو احتماال سابقھ بدی در پیشاھنگی داشتی. تو فقط یک پست فطرت احمق ھستی."  نداشتی

نھایتا مصونیت  ،و ندیدن خطرات بالفصل و ماھیت استثمارگر فرقھ ھا بر دانستن یک فرقھ با ھرچیز دیگربرا
می آورند، مظلوم نمایی  ربت بازی درغرھبران فرقھ ھا کھ جداشدگان را تحت عنوان کسانی کھ برای 

 . بوجود می آورد میکنند، و ضعیف النفس ھستند سرکوب و گوشمالی میکنند
سؤالی کھ از من در صحبت ھای خودمانی، سر کالس درس، و در حین شھادت در دادگاه  نبیشتری 

ن راھبانی ھستند کھ (مترجم: یسوعیا Jesuitsراھبان یسوعی پرسیده شده است این است کھ: " خوب، آیا 
بنیان گذاری شد) یا سپاه تفنگداران دریایی ایاالت متحده  Ignatius Loyolaتوسط  ۱۵۳۴رستھ ی آنان در 

United States Marine Corps را انجام نمیدھند؟" نھ، این گروه ھا  ھم فرقھ ھستند؟ آیا آنھا ھم ھمان کارھا
برنامھ ھای با  ولی منضبطو سازمانیافتھ گروھھای اگرچھ . آنھا فرقھ نیستند، آنھا افراد را مغزشویی نمیکنند

 .میباشندکامال شفاف ھستند. آنھا در بسیاری جھات از فرقھ ھا متفاوت  تعلیماتی و مأموریت ھای کاری
 را خصوصا، ھیچ یک از این گروه ھا با کلک عضو گیری نمیکند. کسانی کھ تفنگداران دریایی 

پرورش گل میدھند یا برای باشگاه کودکان کار میکنند. یسوعی ھا ھم نمیکنند کھ  میکنند تظاھر عضو گیری
نمیروند ادعا کنند کھ آنھا "فقط یک گروه زندگی بین المللی ھستند کھ نحوه نفس کشیدن برای آزاد سازی ذھن 

، حد از استرس را آموزش میدھند". بعالوه، ھیچ یک از این گروه ھا در خصوص واقعیت شرایط عضویت
 گول نمیزنند.  ، و اعمالی کھ انتظار میرود اعضا انجام دھند آنان راتعھدات



من آنقدر مجبور شده ام مشخص کنم کھ سپاه تفنگداران دریایی ایاالت متحده یک فرقھ نیست کھ یک  
 مراجعھ ۱/۴لیست جھت توضیح این موضوع جھت تدریس یا ارائھ در دادگاه ھمیشھ با خودم دارم (بھ شکل 

عملکرد سپاه تفنگداران با آنچھ در اغلب فرقھ ھای جدید مشاھده میشود را  تفاوتکنید). این لیست نوزده مورد 
 مبنایبھ وضوح، سپاه تفنگداران یک برنامھ تعالیم نظامی رسمی در جامعھ ماست. این سپاه بر نشان میدھد. 

ا شده است. ولی یک فرقھ نیست، حاصل یک زنجیره فرماندھی شناختھ شده در یک سیستم انضباطی ھرمی بن
 کار شستشوی مغزی نیست، و توسط قوانین کشور ما (آمریکا) کنترل میشود. 

  
 یاالت متحده متفاوت از فرقھ ھاست:. چگونھ سپاه تفنگداران دریایی ا۱/۴شکل  

چیست. از او چھ انتظاراتی  می پیوندد بھ آنبروشنی میداند سازمانی کھ  می آیدبھ عضویت در  در تفنگداران کسی کھ .۱
افراد در فرقھ ھا با آنھا  آنچھمیرود و چھ تمایالتی میبایست قبل از پیوستن کنار گذاشتھ شوند. ھیچ مرحلھ سری مانند 

اغلب ابتدا در یک فعالیت فرقھ شرکت میکند، سپس  میشود،عضو  فرقھیک در  کسی کھ. روبرو میشوند وجود ندارد
برای  ، یا ھمانطور کھبقیھ عمرش بھ فرقھ پیوستھ استبماند، و بزودی پی میبرد کھ برای  میشود تا برای مدتی جلب
. برنامھ سپاه تفنگداران دریایی ایاالت کنند، اعضا یک قرارداد یک میلیارد سالھ امضا بودیک گروه خواستار شده  مثال

 م شده است. از ابتدا تنظیم و اعال The United States Marine Corps (USMC)متحده 
دوستان، خانواده، انتخاب ھمسر، و دسترسی بھ  با آزادی معاشرت ھای مذھبی، سیاسی، ،تفنگداران عضو در یک .۲

 ، تلفن، و پست دارد. مطالب خواندنیاطالعات تلویزیون، رادیو، 
میتواند اگر بخواھد کنند. یک تفنگدار  خدمت ترک پس از آن دارند و آزادانھ میتوانند مشخص تفنگداران یک دوره خدمت .۳

 دوره خدمت خود را تمدید کند ولی مجبور بھ ماندن نیست. 
و تشویق میشوند. این  ھستندمراقبت ھای پزشکی و دندانپزشکی در دسترس بوده و تفنگداران در استفاده از آنھا مجاز  .۴

 ست دانستھ و بعضا منع میکنند. قضیھ در خیلی از فرقھ ھا حقیقت ندارد چرا کھ آنھا عمدتا مراقبت ھای پزشکی را نادر
قابل استفاده است. فرقھ ھا الزاما یک فرد را  عادی تعلیمات و آموزش ھای دریافت شده در تفنگداران بعدا ھم در زندگی .۵

 تعلیم نمیدھند.  داشتھ باشد در جامعھ بزرگتر در چیزی کھ ارزشی
ق در فرقھ ھا، اگر وجود داشتھ باشند، محرمانھ، ، سوابق عمومی نگھداری شده و در دسترس میباشند. سوابUSMCدر  .۶

 پنھان از دید اعضا بوده و بھ کسی داده نمیشوند. 
 از ھر تفنگدار حمایت میکند. ھیچ چیز از اعضای فرقھ حمایت نمیکند.  USMCبازرسی کل  سازمان اقدامات .۷
تواند بھ مؤسسات اعمال قانون در نظر گرفتھ شده است؛ یک تفنگدار می USMCیک سیستم نظامی قانونی در درون  .۸

و داخلی خارج از پایگاه و سایر نمایندگان نیز در صورت لزوم مراجعھ نماید. در فرقھ ھا، تنھا یک سیستم قضایی بستھ 
 وجود دارد، و حق فرجام خواھی، و دریافت حمایت از خارج وجود ندارد. 

خصوصی نند. بچھ ھا میتوانند بھ مدارس دولتی یا خانواده ھای پرسنل نظامی مستقیما با مدارس صحبت و کار میک .۹
وصیات فردی و تعلیم آنھا اغلب بر اساس تمایالت یا خص بروند. در فرقھ ھا، بچھ ھا در درون فرقھ نگھداری میشوند

 د. رھبر فرقھ کنترل میشو
۱۰. USMC یدانند، کھ اخالقیات یک مؤسسھ محصور باالتر از قوانین مملکت نیست. فرقھ ھا خودشان را فراتر از قانون م

 و عدالت خاص خودشان را دارند، کھ بر ھیچ کس حتی اعضایشان آشکار نیست. 
دارایی و مایملک، در آمد، ھدیھ بستگان، ارثیھ، و غیره را برای خودش حفظ مینماید. در بسیاری حقوق،  ،یک تفنگدار .۱۱

 بھ فرقھ تحویل دھند.  انتظار میرود تا تمامی پول و دارایی خود را از فرقھ ھا، از اعضا 
ارزشمند تلقی میشود. فرقھ ھا قدرت تفکر انتقادی و ظرفیت تفکر منطقی و مستقل اعضا را  USMCرفتار منطقی در  .۱۲

 خفھ و شکستھ میشوند. احمقانھ جلوه میدھند؛ پروسھ ھای تفکر نرمال 
شود.  طرحکانال ھای مربوطھ  مایندگان ونپیشنھادات و انتقادات میتواند بھ رھبری و افراد باالتر از طریق  USMCدر  .۱۳

 ھیچ صندوق پیشنھاداتی در فرقھ ھا یافت نمیشود. ھمیشھ حق با فرقھ است، و اعضا (و بیرونی ھا) ھمیشھ اشتباه میکنند. 
مورد استفاده قرار گیرند. فرقھ  خودشانتفنگداران نمیتوانند برای آزمایشات پزشکی و روانشناسی بدون رضایت آگاھانھ  .۱۴

آزمایشات روانشناسی را بر روی اعضایشان از طریق اعمال پروسھ ھای بازسازی فکری بدون آگاھی یا  لزوماا ھ
 رضایت اعضا بھ اجرا در می آورند. 

خواندن، آموزش، و دانستن مورد تشویق قرار گرفتھ و از طریق مؤسساتی نظیر خدمات رادیویی نیروھای مسلح  و  .۱۵
قرار میگیرند. اگر فرقھ ھا ھرگونھ آموزشی داشتھ باشند، تنھا تفنگداران در دسترس  کتاب ھای کتابخانھ ھا و غیره

آموزش ھای خاص خودشان است. اعضا با گذشت زمان کمتر و کمتر نسبت بھ دنیای خارج آگاھی کسب میکنند؛ ارتباط 
 اگر ممنوع نباشد.  لبتھا ،زندگی خارج از فرقھ بعضا بصورت آشکار مورد سرزنش قرار میگیرد ،از اطالعیا  ،با

، تمرینات ورزشی برای ھمگان تشویق میشود. فرقھ ھا بھ ندرت قدرت بدنی و سالمتی را مورد تشویق USMCدر  .۱۶
 د. نقرار میدھند مگر اینکھ شاید برای اعضایی کھ بھ عنوان مأمورین امنیتی یا چماقداران استفاده میشو

و تأمین میشود. بسیاری از فرقھ ھا رژیم ھای شگفت انگیز غیر تھیھ  USMCتغذیھ کافی و مناسب و متعادل در  .۱۷
بھداشتی را تشویق یا اجرا میکنند. نوعا، بھ خاطر برنامھ کاری شدید، فقدان منابع مالی، و سایر خواستھ ھای فرقھ، 

 قادر نیستند عادات تغذیھ بھداشتی را بھ اجرا در آورند. اعضا 
بھ اجرا در می  USMCلھ کنگره ایاالت متحده، جزو برنامھ ھایی است کھ در بازرسی مجاز توسط بیرونی ھا، از جم .۱۸

آیند. فرقھ ھا قابل بازرسی توسط ھیچ کس نیستند و بھ ندرت مورد تحقیق قرار میگیرند، مگر اینکھ برخی اعمال 
 مجرمانھ بزرگ توجھ مقامات یا عموم را بھ آنھا جلب نماید. 

وجود  USMCتعلیمات نظامی و آموزش، حتی ارشاد نسبت بھ سنت ھای  بر اساسروش ھای رھنمودی  USMCدر  .۱۹
بوسیلھ برنامھ ھای ھماھنگ  را ، ولی مغزشویی، یا بازسازی فکری، مورد استفاده قرار نمیگیرد. فرقھ ھا اعضادارند

 شده روانی و متدھای اعمال نفوذ اجتماعی، یا مغزشویی تحت نفوذ قرار میدھند. 
 



تفاوت از چنین گروه ھای کامال انضباطی مانند ارتش، برخی انواع سلک ھا و فرقھ ھا بروشنی م 
و  Greek Orthodoxو ارتدکس یونانی  Roman Catholicکمون ھا، و محفل ھای مذھبی کاتولیک رومی 

این گروه ھا اگرچھ سلب و کنترل شده با قدمت چندین قرنی ھستند.  Russian Ortodoxارتدکس روسی 
ظاھر  وقتی تفاوت ھانیستند. ارای رھبری متمرکز سوء استفاده گر یا دو  بودهد برنامھ کار دوگانھ ، فاقمیباشند

شدت و حدتی کھ در فرقھ ھا  با روش ھای سوء استفاده ذھنی و فریبکاریبررسی نمائیم کھ آیا میشوند کھ ما 
 . اعمال میشوند یا خیرمعمول است 

محدودی ایزولھ نماید،  بقیھ جھان برای مدت زمان را ازسمینار یسوعی ممکن است شرکت کنندگان  
ولی شرکت کننده عمدا در خصوص تعھدات و وظایف کشیش شدن فریب داده نمیشود. در حقیقت، پیشاپیش در 

میشود. بھ او ھمچنین داده بھ او اخطار  خصوص آنچھ انتظار میرود، و آنچھ او میتواند یا نمیتواند انجام دھد
جدا شود. برخی گروه ھای مذھبی حتی یک دوره انتظار یا سرد اگر خواست داده میشود تا  ھمھ گونھ فرصت

 اعمال میکنند.  قبل از پذیرش شدن را
جستجوی خود را متمرکز بر افراد تنھا و آسیب پذیر نمیکنند؛ در واقع،  اصیلسازمان ھای مذھبی  

عدم ھیجانی ھ انگیزه شان برای پیوستن بروز بسیاری محافل از آزمایشات روانشناسانھ برای حذف کسانی ک
عضو گیری را بر روی معتقدان  اصیلھمچنین سازمان ھای مذھبی است استفاده مینمایند.  روحی تعادل

کھ در مورد آن دستھ از فرقھ ھا کھ افراد  آنطور،  برای کلیسا بھ آنھا نگاه میشودپولدار کھ بھ عنوان کوزه طال
 . متمرکز نمیکنند ،دھند صدق میکندثروتمند را ھدف قرار می

از فرامین و ھمچنین بطور ھم مشروع ممکن است  اجرایی تعلیمات نظامی و برنامھ ھای تمرینی 
در پی شتاب آنھا عرض از فشار برای کسب انطباق با یک روش جدید فکری یا رفتاری استفاده نمایند. ولی 

 افراددر  پوچی، گناه، و ناتوانیاحساس  ایجادی شدید یا پروسھ با استفاده از تھی سازی روان این دادن بھ
فرقھ ھا  مانندو ، تمرینات نظامی پرتکاپو بھ منظور قدرت بخشیدن بھ عملکرد افراد استفاده میشودنیستند؛ 

از روشھای  متعھد بھ قوانین،میکنند فرد را ضعیف نمایند. تعداد کمی (اگر باشد) مؤسسات اجتماعی نسعی 
کھ توسط بسیاری از فرقھ ھای  نفرات، مشابھ آنچھ کردن، یا گمراه کاری، فریبتغییر در افرادحاد ایجاد 

 . بکار گرفتھ میشود استفاده میکنندمعاصر 
و آنچھ کھ عیب فرقھ ھاست تنھا این نیست کھ فرقھ ھا انجمن ھای سری ھستند. در فرھنگ ما،  

، کھ در آنھا Masonsه اند، مانند ماسون ھا بھ رسمیت شناختھ شد بوضوحانجمن ھای سری اجتماعی، 
اعضای جدید از قبل میدانند کھ آنھا بھ تدریج با رسوم مشترک گروه حتی اگر آنھا ھمھ چیز را در خصوص 
گروه از ابتدا نمیدانند آشنا میشوند. این متفاوت از گروه ھای فرقھ ای و سایر گروھھایی است کھ از روش 

در خصوص آنچھ کھ گروه برایش پدید  از فریبمیکنند. در این گروه ھا، عمدا  ھای بازسازی فکری استفاده
فریبکاری در خصوص آنچھ ھدف نھایی  از ابتدا، و استفاده میشودآمده و آنچھ رسوم داخلی ممکن است باشند 

ممکن برای اعضا خواھد بود، آنچھ نھایتا خواستھ خواھد شد و انتظار میرود، و آسیبی کھ از برخی اعمال 
 سری برابر با کنترل ذھنی نیست.  ارتباطاست منتج شود وجود دارد. یک 

امروزه، امور عضوگیری و فعالیتھای برنامھ ریزی شده بسیاری از فرقھ ھا موجب نگرانی ھای  
روشن و ملموس اجتماعی شده است. چگونھ یک اجتماع میتواند از افرادش بھ بھترین شکل در برابر آسیب 

ز دست دادن مھمترین سالھای مختارانھ، ار خصوص توانایی ھایشان در عمل بیھوده نمایی دی، ھای فرقھ ا
، و استثمار تحقیر آمیز حفاظت کند کھ ھمھ اینھا بدون سلب آزادی و حق انتخاب در خصوص اعمال زندگی

ک اجتماع مذھبی و مناسبات گروھی صورت بگیرد؟ و در حالیکھ از آزادی مذھبی حمایت میشود، چگونھ ی
تھدید فرقھ کھ بھ عنوان خانواده برتر بھ رقابت  در برابر یمیتواند از خانواده بھ عنوان یک نھاد اجتماع

 میپردازد حمایت نماید؟ 
 

 چھ باید کرد؟. ۹
از ریخت و پاش ھا و عواقب فرقھ ھا نشان میدھد کھ چرا ما الزم است در حتی یک مرور مختصر 

و نھ اعتقادات آنان باشد. مردم آزاد مدیریت متمرکز بر باید ولی نگرانی ما  خصوص فرقھ ھا نگران باشیم.
ھستند بھ ھر آنچھ کھ برمیگزینند معتقد باشند. در ھر صورت، حتی در یک دموکراسی، بعد از بازرسی و 

 داشتھ باشند، چراارزش گذاری روابط درونی گروه ھای بخصوص، شھروندان میتوانند دالیلی برای نگرانی 
فرقھ کھ آنان تأثیرات آنرا بر افرادی کھ تحت استیال و اراده رھبران فرقھ ھا قرار گرفتھ اند مشاھده میکنند. 

ھا، ھمانطور کھ دیده ایم، نخبھ ساالر ھستند یعنی احساس میکنند کھ حق دارند تعیین نمایند کھ چھ کسی رشد 
ی و آزاد اندیش، ما باید نگران سالمت، رفاه، و کند یا حتی زنده بماند. بعنوان شھروندان یک جامعھ انسان

 امنیت ھمشھری ھایمان باشیم، خصوصا بچھ ھایی کھ در فرقھ ھا ھستند. 



رقم باالیی از افراد فرقھ ھا را لحظھ ای و گذرا فرض میگیرند کھ بزودی محو خواھند شد. این اصل 
در مورد فرقھ ھا را بھ خود راه نمیدھند یا  مطلب نیست. ما باید بر انکار گسترده کسانی کھ زحمت مطلع شدن

کسانی کھ در پشت افسانھ ھا مخفی میشوند فائق بیاییم. برخی مردم مایلند تصور کنند کھ اگر مشکلی را نادیده 
بصورت سطحی نگاه میکنند  توجیھ گران فرقھ ھا کھ بھ فرقھ ھا تنھابگیرند، خود بخود از بین خواھد رفت. 

ھ ھا افسانھ ھا را تقویت کرده و جلوی آگاھی عمومی را در خصوص موضوعی کھ الزم از فرقدر دفاعشان 
 فریاد شود میگیرند. عمومی است جھت جلب توجھ 

توجیھ گران و سخنگویان فرقھ ھا میخواھند ما باور کنیم کھ فن روانشناسانھ بازسازی فکری از بین 
ھد بود. ما در واقع دیده ایم کھ تکنیک ھای فرقھ ھا در ضرر نخوانیز خالی از از بین رفتن آن نخواھد رفت، و 

مجاب سازی و کنترل در دو دھھ اخیر ھر چھ ماھرانھ تر، زیرکانھ تر، و مخرب تر شده اند. آموزش، اطالع 
 داشتن خودمان و ذھنمان ضروری است.رسانی، و مراقبت بصورت مستمر برای آزاد نگاه 

 

 د؟بخش دوم: فرقھ ھا چگونھ عمل میکنن

 : جذب اعضای جدیدفصل پنج
 



 بخش دوم: فرقھ ھا چگونھ عمل میکنند؟

 فصل پنج: جذب اعضای جدید
ھا  برخورددر برابر عضو گیری فرقھ ھا آسیب پذیر ھستیم. فرقھ ھای بسیاری، با استفاده از  ھمھ ما 

این احتمال وجود دارد کھ ھمین بطوریکھ  ،ھستنددر ھر لحظھ بدنبال عضوگیری فعاالنھ و ترفند ھای فراوان، 
سبکی کھ زندگی ھر باشد، بھ  کھ دنبال شما باشد. در ھر سنی کھ باشید، عالئق شما ھرچھفرقھ بھ  یک االن

بھ سادگی گرفتن یک کارت کتابخانھ است. راه ھای  ،فرقھ رابط عضو گیرییک  چنگالکنید، گرفتار شدن در 
 . میباشددرگیر شدن در یک فرقھ، بھ تعداد فرقھ ھای موجود مختلف 

کھ از تماس ھای فردی گرفتھ تا تبلیغ ضو گیری خودش را بوجود آورده است؛ ھای ع ھر گروه متد 
در کیوسک ھا، روزنامھ ھا و مجالت، و در تلوزیون و رادیو راشامل میشود. نقطھ شروع عضو گیری ممکن 

رار مورد استفاده ق فریبکاریکھ انبوھی  و آن اینست ثابت استدر آن یک فاکتور  اماباشد،  متفاوتاست 
 را گروهواقعا ماھیت از مخفی کاری در خصوص آنچھ در نقطھ عضو گیری . این فریبکاری ھا میگیرد

 . را شامل میگرددتا مخفی کاری در مورد منظور نھایی از عضویت  گرفتھ تشکیل میدھد
تماس از طریق کامپیوترتان شما را بھ یک فرقھ بکشاند. شما ممکن  طی یکیک نفر ممکن است  

است، کھ  سرسپردهراھنمای شما یک فرقھ ای استاد رای یک کالس کالج ثبت نام کرده و دریابید کھ است ب
(مترجم:  . شما ممکن است با دامپزشک، کایروپراکتورمیباشدبطور پنھانی در صدد عضو گیری دانشجویان 

فاصل و استخوان کایروپراتیک در آمیکا روش درمان اختالل عمل اعصاب بھ وسیلھ ماساژ و جا اندازی م
، یا ھمسایھ خانھ کناری برخورد داشتھ باشید عینکساز) -(= بینایی شناسی ، دندانپزشک، اوپتومتریستھاست)

 ۱۰۱عضو سابق  ۳۸۱. در یک کار تحقیقی اخیر در خصوص نمایندو آنھا تالش نمایند شما را عضو گیری 
دوست اولیھ آنھا با گروه مربوطھ توسط یک درصد خاطر نشان کردند کھ برخورد  ٦٦گروه فرقھ ای مختلف، 

 . نددیھ توسط غریبھ ھا عضو گیری شده بوبقو البتھ  یا خویشاوند صورت گرفتھ است؛
ی فرقھ عضوگیررابط توسط  یھعضوگیری یک فرقھ در سھ گام اصلی صورت میگیرد: مراجعھ اول 

با فرقھ  نخست ارتباط برقراری مخصوص یا جلسھ ای مھم و جذاب؛ تیا مناسب مجللدعوت بھ یک محل و 
شده اید؛ و متعاقب این مراحل، با استفاده از  پذیرفتھیعنی جایی کھ احساس خواھید کرد کھ دوستتان دارند و 

باالتری تعھدات  وبرگشتھ بھ فرقھ شما مجددا  حصول اطمینان از اینکھروش ھای مجاب سازی روانشناختی، 
 . میگیریدبھ گردن  را
 

 یھول. مراجعھ ا۱
روش ھای مجاب سازانھ برای مراجعھ بھ اعضای بالقوه تعلیم  استفاده از اعضای فرقھ در خصوص 

 میگیرند. زیرا ما ھمھ موجودات اجتماعی ھستیم، بسیاری از ما مستعد گوش دادن بھ افراد خوش ظاھری
مام در خصوص کھ با برخوردی دوستانھ یا در جھت کمک بھ ما مراجعھ میکنند و با اشتیاق ت ھستیم

 . مینماینداعتقاداتشان صحبت 
من افراد متعددی را دیده ام کھ بھ من گفتھ اند کھ وقتی از خانھ بیرون رفتھ و در خیابان ھای لس  

مینمودند بھ آنھا  کار توضیحیصمیمی کھ در خیابان  یآنجلس یا سان فرانسیسکو قدم میزدند، افرادی با ظاھر
افراد بی  رفتن در خصوصمثال صحبت  – گناه و ترس شدید روش ھای القای زبا استفاده او  مراجعھ کرده

اند. ولی آنچھ واقعا آنھا را وادار بھ تصدیق  کردهعضو گیری آنھا را  – مواد مخدر و الکل بھ سراغخانمان 
ند گروه کرده است یک دعوت شخصی بھ محلی برای اقامت یا غذا یا دوستانی کھ خودشان در خیابان ھا نبود

 ،جذاب ھستنددر عضو گیری ھر دو  ،دادن دنیای تباھی ن شیرینی زندگی و ھم نشانبوده است. ھم چشاند
 . نیاز  داردزیرا کھ مراجعھ کننده چیزی را ارائھ مینماید کھ شخص تصور میکند 

 بطور عام، اعضای فرقھ ھا خودشان بھ دنبال گروه بھ جستجو نپرداختھ اند بلکھ بھ نوعی بھ آنھا 
مراجعھ شده است. تعداد کمی از افراد در پاسخ بھ تبلیغات انجام شده بھ درون فرقھ ھا جذب گردیده اند، ولی 

سرسپرده ای کھ با  فرد –یعضوگیرنموده جاذبھ شخصی رابط حتی در این حالت ھم آنچھ گره آنھا را محکم 
 . بوده است –باشد میداخل گروه  بھبر گرفتن اعضای ھرچھ بیشتر  تمرکزش تمام جانفشانی



 الف. فرقھ ھا چھ کسانی را عضوگیری منیمایند؟
وسط وابستگی بودن در معلق در فصل یک، من فاکتورھای آسب پذیری را خاطر نشان کردم: اول،  

درگیر بودن با مقداری و دوم،  زندگی بطور عام؛مشکالت  یا در کار و مدرسھتعھدات  ھای مھم نظیر
 چنین بعید استفرقھ ھا عضو گیری خود را متوجھ افراد آسیب پذیر میکنند چرا کھ  .تنھایییا کمی  افسردگی

را ببینند. فرقھ ھا افراد با محبت، مطیع، بشر دوست، و منعطف را ھدف  واقعیتاز پشت پرده فریب  یافراد
ند با اشخاصی از و اداره میباشند. فرقھ ھا ترجیح میدھ شدنقرار میدھند زیرا چنین افرادی بسادگی قابل مجاب 

 تیپ متمرد، غیر مطیع، یا خود محور بین برخورد نکنند چرا کھ آنھا بھ سختی قابل تغییر و کنترل میباشند. 
فرقھ مورد مراجعھ قرار  یعضو گیر رابط یک فاکتور مھم دیگر آن است کھ فردی کھ توسط یک 

 الزم است بالفاصلھ نسبتاو . ھمچنین، برای چک کردن پیشنھاد وجود داردکھ زمان  تصور کندمیگیرد باید 
اقدام بھ جمع  فورا اول برخوردباید در  ی میکندعضو گیر ی کھ اقدام بھبھ پیشنھاد واکنش نشان دھد. یعنی فرد

بھ بحث نموده و گروه را در نظر فرد آوری اطالعات کافی در خصوص شخص مورد نظر برای شکل دادن 
 نشان دھد.  نمایدرا تجربھ یا آن بھ صورتی کھ مایل است بداند

 ب. فرقھ ھا کجا بھ عضو گیری میپردازند؟
خلوتگاه، گردھمایی مذھبی، و تمامی فرقھ ھا ھمھ جا عضو گیری میکنند. آنھا کالس درس، سمینار،  

میپردازند. آنھا مدرسھ، دانشگاه، درمانگاه، و  ھم و بھ خانھ گردی نمودهبرقرار  را برای این کار انواع جلسات
، روزنامھ ھای آلترناتیو، و New Ageمؤسسات تجاری بوجود می آورند. آنھا در مجالت عصر جدید 

کامپیوتر، نمایشگاه ھای  یژورنال ھای تجاری تبلیغ میکنند. آنھا در جلسات حرفھ ای و تجاری، نمایشگاه ھا
یک گروه موسیقی راک انتشاراتی، و نمایشگاه ھای خیابانی میز جھت مراجعھ میگذارند. یک فرقھ بزرگ 

تجمع بزرگ خدمت میکند.  مراکزدر پاساژھا و  وسیلھ جذب افراددارد کھ در کشور میگردد و بھ عنوان یک 
البتھ، اعضای فرقھ ھا در دایره خانواده، شبکھ دوستان، ھمکاران، و انجمن ھای حرفھ ای، مذھبی، یا اوقات 

 فراغت نیز بھ عضو گیری میپردازند. 
ھ ھا در ھمھ جا فعال ھستند، ولی محیط ھای مدرسھ و دانشگاه میدان مستعدی برای اگر چھ فرق 

عضو گیری تمامی انواع فرقھ ھا از دھھ شصت میالدی بوده است. برخی فرقھ ھا اعضای خود را مأمور 
محیط ھای مدارس ابتدایی و متوسطھ، در خوابگاھھای دانشجویی و در روزھای فعالیت تازه  میکنند تا در

 واردین، و تمامی انواع مناسبت ھا و موقعیت ھا بھ عضو گیری بپردازند. 
 ۱۰در صد وقتی جذب شدند دانشجو ( ۴۳عضو سابق،  ۳۸۱در تحقیقاتی کھ قبال اشاره شد، از  

درصد از این دانشجویان  ۳۸درصد در مدارس عالی) بودند کھ  ۶درصد در کالج،  ۲۷درصد در دبیرستان، 
 وطھ پیوستند ترک تحصیل نمودند. بھ گروه مرب وقتی

 در زیر برای نمونھ تجربھ یک دانشجوی کالج آورده میشود: 
کھ در تعدادی فعالیتھای اجتماعی و سیاسی " یک دانشجوی سال آخر Charles"چارلز 

درگیر بود، احساس میکرد کھ میتواند در برابر ھر چالش لفظی کھ بر سر راھش قرار گیرد موفق 
، ھرگز خوابش ، و قبل از این تجربھبود خوش صحبتو او روشنفکر، تحصیل کرده،  بیرون بیاید.
 کھ گرفتار یک فرقھ بشود.  را ھم نمیدید

"، رھبر یک فرقھ کوچک، بھ یک مقام دانشگاھی نوشتھ بود کھ او Barnabas"بارناباس  
د کھ بھ تیم او بپیوندد. دانشجوی داوطلب میگردیک یک بنیاد بین المللی را اداره میکند و بھ دنبال 

بدون ھیچگونھ تحقیقی در خصوص اعتبار این ادعا، مدیر مربوطھ نامھ را برای رؤسای یکی از 
دانشکده ھا فرستاد کھ او نیز نام چارلز را بھ آن رھبر فرقھ داد. بارناباس بھ جستجوی چارلز 

انی را مسؤول بخش ھای پرداخت و خودش را بھ عنوان رئیس یک بنیاد صلح کھ میخواھد دانشجوی
 نماید معرفی کرد.  "نظم نوین جھانی"

بارناباس قد بلند، مصمم، خوش سخن، و پر انرژی مینمود و توانست بر چارلز و تعداد 
با او کار کنند تأثیر بگذارد. بارناباس بزودی آنھا را  کرده بودنددیگری از دانشجویانی کھ موافقت 

در  ھمراه بود وبا نطق ھای آتشین و محرومیت از خواب کھ در جلسات طوالنی، وادار کرد تا 
میشد شرکت نمایند. او در کالس ھای چارلز شرکت کرد، کنار او نشست، و  برگزارخوابگاه آنھا 

ھیچوقت او را دور از چشم خود نگاه نداشت. بزودی، چارلز تحصیل را رھا کرد تا در طول وست 
و در برابر دستگاه  ھمراه با بارناباس باال و پائین برود (ساحل غربی آمریکا) West Coastکوست 

ھای خودپرداز بایستند تا برای بلیط یا غذا پول نقد کند. بارناباس ھمچنین سایر دانشجویان را نیز 
 . نمودوادار بھ ترک تحصیل 

 



ر افزایش زمان الزم باشد بھ منظو فرقھ ھا از استراتژی ھای مختلفی استفاده میکنند و آنھا را ھر 
بھ من گفتھ اند کھ چگونھ گھگاه رھبرانشان تاکتیک  فرقھ ھا احتمال موفقیت خود تغییر میدھند. اعضای سابق

 بھتر عمل میکنند.  جدید عوض میکردند و اعالم میداشتند کھ برخی ترفندھای بخصوص
تعلیم دیده بود تا کھ بھ وسیلھ رھبر فرقھ انجیل  بود زنی در خصوصثال، یک تغییر متد جالب برای م 

بھ خوابگاه ھا و غذا خوری ھای کالج ھا برود و بھ دانشجویان زن کھ تنھا بودند مراجعھ کرده و سر صحبت 
. یک روز، رھبر فرقھ ای کھ وی در آن بود کندرا با آنھا باز نماید تا توجھ آنھا را بھ "گروه مطالعاتی" جلب 

ضا بھ صورت فردی بھ دنبال افراد جنس موافق میرفتند. اما دفعتا روش کار را عوض کرد. تا آن زمان، اع
ما بھ صورت تیمی بھ جذب و عضو گیری میپردازیم. از این پس، دو نفر از حاال " :کھ رھبر اعالم کرد

بھ صورت یک تیم دو نفره برای جذب و عضو گیری خواھند رفت و آنھا دو نفر از برادران  یاخواھران 
یک زن تنھا بھ  و برخورد دوستانھ و ھم زنان مراجعھ نمایند." رھبر گفت کھ مراجعھمیتوانند ھم بھ مردان 

ولی دو زن یا دو مرد  ،جواب نمیدھدو درست  یک مرد، یا مراجعھ یک مرد تنھا بھ یک زن صحیح نیست
سریعتر  میتوانند برخورد دوستانھ داشتھ باشند و تیم قادر خواھد بود دانشجویان از ھر دو جنس مرد و زن را

 جذب نمایند. آن زن گفت کھ متد جدید بھتر جواب داد. 
راھنما جھت  دستورالعمل ھر فرقھ ای متدھای خاص خودش را بوجود می آورد. برخی دفترچھ 

را در نظر میگیرند. عضو گیری دارند و تعلیم خاصی برای اعضایی کھ جھت عضو گیری مشخص شده اند 
سھمیھ ای برای ھر عضو افراد خام میفرستد؛ برخی  صرفا یافتن را جھتیک گروه رابطین عضو گیری 

و . بعضی فرقھ ھا بھ اعضا میگویند اسامی ھر کس را کھ میشناسند لیست کنند تا جذب نماید مشخص میکنند
. رھبری فرقھ بھ اعضا کمک میکند تا لیست برخورد خود را سپس بھ ھمھ آنھا جھت پیوستنشان مراجعھ نمایند

ه و نقاط ضعف اعضای آینده را، بر پایھ توضیحاتی کھ در گزارشات کتبی داده شده است، معین تصفیھ کرد
وجود ندارد. اعضای سابق فرقھ ھا اغلب بھ من  خدعھی برای استفاده از فریب و و مرز نمایند. ھیچ حد

اولین گام حیاتی بھ بکار گرفتھ شده بود حتی برداشتن در جذب آنھا میزان فریبی کھ  بدلیلمیگویند کھ آنھا 
 ند. ه بودحس نکردھم سمت پیوستن بھ فرقھ را 

: "ھیچ کس نمیتواند با بحث کردن مرا بھ یکی از این میگویندکھ بھ من  ھستندھمچنین برخی افراد  
اسرارآمیز بکشاند!" کھ من ھمیشھ بھ آنھا پاسخ میدھم: "درست است. بحث کردن ھمیشھ فریبنده گروه ھای 

ھست." سپس من سؤال میکنم: "آیا تابحال کسی شما را بھ رفتن بھ جایی،  گویی تملقو  وندیلنیست. ولی 
چنین انجام کاری، و اعتقاد بھ موضوعی کھ بعدا فھمیدید کھ واقعی نبوده است نفریفتھ است؟" بسیاری از افراد 

 بھتر میفھمند.  تجربھ ای را داشتھ اند و وقتی بھ پروسھ عضوگیری فکر میکنند، بھ این شکل آنرا
 

 . دعوت۲
با یک عضو آینده صورت میگیرد، پروسھ مجاب سازی ممکن است چیزی  اولین تماسزمانی کھ  

 شبیھ بھ این باشد: 
اطالعاتی در خصوص بھ نظر نمیرسد،  تھدید آمیز بھ ھیچ وجھ، کھ یعضوگیر رابط اول، فرد 

ھم بوده و وجوه  شبیھ بھ کننده و مراجعھ شونده کھ مراجعھ جمع میکند تا اینطور وانمود کندعضو بالقوه 
 . بھ سر میبرندھماھنگی کامل ھمچنین در و  دارند فراوانیمشترک 

او در تطابق کامل با کھ بھ عضو بالقوه این احساس را میدھد  یعضوگیررابط دوم، در این روند،  
 میباشد.  دارد ی بھ ویبوده و توجھ و عالقھ خاص و صالح مراجعھ کننده کھ فردی خوب

عضو بالقوه ایفا مینماید. این  ویژگی ھای خاصنقش آینھ را برای عالئق و رابط عضوگیری سوم،  
بھ عضو  سپس یعضو گیررابط ، سیاسی، موسیقی، یا ھر چیز دیگری باشد. پرورشیعالئق میتواند معنوی، 

بصورت دعوتی جذاب بھ یک جلسھ، دارد، کھ میتواند برای شروع نشان میدھد کھ چیزی برای ارائھ بالقوه 
 طرح گردد.کالس، یا شام 

کھ پشت  غیر از ھدف واقعی یبرای عمل کاذب" ارگانی است کھ بھ عنوان یک جبھھ "گروه مقدم 
 دارند کھ متعدد پرده باقی میماند خدمت میکند. اغلب فرقھ ھا دارای گروه مقدم ھستند، کھ برخی اوقات انواع

بوجود آمده اند. در میان این گروه ھای مقدم، کالس ھای متنوع عالئق با افراد  جذب بھ منظوربطور خاص 
آموزشی، گروه ھای مطالعاتی، گروه ھای انجیل، باشگاه ھای اجتماعی، سازمان ھای اوقات فراغت، 

 ھایسمینارھای مدیریت یا تعلیمات مشاغل، فعالیتھای مردمی، انجمن ھای محلی، کمیتھ ھای سیاسی، برنامھ 
، کالس ھای مدیتاسیون یا یوگا، باشگاه ھای مسافرتی، گروه ھای کارگری، برنامھ ھای کاھش وزن، حراج

 دفاتر پزشکی، درمانگاه ھای روانپزشکی، و مجموعھ ھای چاپ و انتشارات بھ چشم میخورند. 



فرقھ یا  عموما، وقتی فردی بھ اولین مناسبت دعوت شده میرود، او ھیچ نشانھ ای از ارتباط با یک 
اغلب حتی نام رھبر ھم تا زمانی کھ فرد بھ شبکھ عضوگیری زمینھ ای از وجود یک سازمان مشاھده نمیکند. 

 مطرح نمیشود.  باشدوارد نشده  مراحلیتا 

 الف. عضوگیری خیابانی
نزدیک محوطھ دانشگاه کالیفرنیا  Berkeleyدر موارد متعدد من بھ خیابان ھای برکلی  

University of California  با یک عضو سابق فرقھ کھ فرد بسیار موفقی در جذب خیابانی بوده است ھمراه
انجام میداد تا یک غریبھ را در  درست مثل زمانی کھ در فرقھ بود،رفتھ ام. من در حالیکھ او کار سابقش را، 
خاصی، یا  یک کالس، شام، جلسھ سیاسی مربوط بھ موضوع درخیابان مجاب کند تا آن شب یا بزودی 

بھ مشاھده  شرکت نمایدمناسبتی متمرکز بر موضوعات محیط زیست، خود ارتقایی، یا پدیده بشقاب پرنده 
افراد باالی سی سال، شاغل و استادان، ھم  ھمینطور ما افراد غیر دانشجو را مد نظر قرار دادیم و. میپرداختم

ھمراه با من حصیل کرده چگونھ واکنش نشان میدھند. مرد و ھم زن، را تست کردیم تا دریابیم افراد پیچیده و ت
شگفتی ناظر کار دوستم بودم کھ روش ھایی را کھ در فرقھ یاد گرفتھ بود بکار میگرفت. او با یک نفر در 
خیابان برای مدت کوتاھی صحبت میکرد؛ سپس وقتی فرد موافقت میکرد تا بھ یک مناسبت معینی بیاید، 

، و میگفت کھ من یک پروفسور ھستم کھ در خصوص فرقھ ھا مطالعھ میکنم، و مینموددوست من مرا معرفی 
بھ  دارداز آنجاییکھ خود او در فرقھ مشخصی بوده و زمان زیادی را صرف جذب اعضای جدید کرده است، 

چگونھ انجام میشود. کسانی کھ بھ آنھا مراجعھ شده بود شگفت زده میشدند. آنھا کھ این کار  میدھدمن نشان 
اظھار میداشتند: "ولی من اول حرف ترا باور کردم. تو فرد خیلی خوبی بھ نظر میرسیدی. اصال تصور 

  نمیکردم کھ از طرف یک فرقھ باشی."
کسی کھ مورد مراجعھ قرار میگرفت میپرسید: "ولی تو چطور فھمیدی کھ من بھ گروه صلح اغلب  

دوست من سپس سؤال و جوابھایی کھ با آن فرد داشت را . در کار بوددیگری کھ  عالقھعالقمند ھستم؟" یا ھر 
وی  لذا، و ایی حاوی اطالعات مربوطھ را دادهھ ھبا او مرور میکرد و نشان میداد کھ چگونھ خود او نشان

نموده است. او توضیح داد کھ وی این روند  ،کرده ابرازپیشنھاد خود را منطبق با عالئقی کھ فرد ناخودآگاه 
انجام داد و اینکھ این روش استانداردی بود کھ در کھ در فرقھ بھ عضوگیری مشغول بود  مانطورھکار را عینا 

گروه آموزش داده شده بود. ما سپس از فرد مربوطھ تشکر کرده و اظھار امیدواری میکردیم کھ از این تجربھ 
آنھا ساختگی است گول میتواند با بیانات نرم، جذبھ، و عناوین جالب، کھ ھمھ  بسادگی کھ چقدر ھر کسی

بخورد یا قدم بھ پیوستن در یک فرقھ بگذارد، سود برده باشد. تقریبا بدون استثناء ھر فرد اظھار نظر کرد کھ: 
"آیا این روش ھمان کاری است کھ واقعا انجام میشود؟ خیلی ساده بود. صادقانھ بھ نظر میرسید. من فکرکردم 

مفصل ھای گناه، یا رستگاری، یا چیزی از این نوع و با بحث طوالنی در خصوص  موعظھ ھایفرقھ ھا با 
 افراد را جذب مینمایند."

 یھب. آن قدم حیاتی اول
" اشاره کرده اند. در یھبسیاری اعضای سابق فرقھ ھا بھ مقولھ ای تحت عنوان "آن قدم حیاتی اول 

یک دعوت یا  پذیرشآنان در  گام ناولیحالیکھ آنان بھ گذشتھ نگاه میکنند، متوجھ میشوند کھ بھ دالیل متعددی 
در بسیاری از موارد، ھفتھ ھا، ماه ھا، یا سالھا در یک فرقھ بوده است.  شدن آغاز درگیر ،درخواستیک 

بھ آنان  یعضوگیررابط ی در ھمان لحظھ تحت فشار قرار گرفتھ اند. تاعضای بالقوه برای شرکت در مناسب
بابت فکر کردن بھ ، و بھ آنھا ھیچ فرصتی برآورده خواھد کرد شانکمال مطلوبمیگوید کھ مناسبت مربوطھ 

است کھ  یھ کذاییکھ آیا واقعا میخواھند شرکت کنند یا نھ داده نمیشود. این یک مثال مشخص از این گام اول این
 چگونھ عمل میکند. 

 
ت. وقتی بھ برکلی جھت تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا آمد سی و چند سال داش Mikeمایک 

یک روز، دو زن جذاب کھ میگفتند در "گروه زندگی اشتراکی بین المللی" زندگی میکردند و محلی 
داشتند بھ او مراجعھ کردند. زنان خیلی " با شخصیت، دوستانھ، جذاب، با ظاھری  استان مجاوردر 

لتمسانھ مبرخورد آنھا خیلی فریبنده، عاجل، و  مورد " بھ نظر میرسیدند و موضوعصمیمی و مرتب،
آنھا را بھ آپارتمان خودش برد و دوربین، وسایل  با خانم ھاصحبت سھ ساعت  او فقط پس ازبود. 

حتی از وی اسکی، برخی از کتابھا، و سند اتوموبیلش را بھ آنھا داد. او بعدا گفت کھ، در آن زمان، 
 آنھا سؤال نکرد کھ سند ماشینش را برای چھ کاری میخواھند. 

در مدرسھ مذھبی آنان تحصیل کند. آنھا بھ وی قول دادند قاعد کرده بودند کھ آنھا وی را مت
کھ او اتاق خودش و غذای خوب خواھد داشت و سایر دانشجویان حقوق نیز آنجا خواھند بود. آنھا بھ 



ولی بھ او اطمینان دادند کھ بھ تحصیلش  باید انجام دھددر خصوص گروھشان  کارھاییاو گفتند کھ 
 رسید.  ھم خواھد

روز را در محل آنھا سپری کرد. اقامت او زمانی پایان یافت کھ او تھدید  ۱۰مایک حدود 
بھ او اجازه ندھند آنجا را ترک کند برعلیھ گروه شکایت  و کرد کھ اگر ماشینش بازپس داده نشود

ورود بھ قانونی خواھد کرد. تمامی تلفن ھای مشھود در محل خراب بودند و مالقات کنندگان اجازه 
نداشتند. او در تمام مدت حتی  را قسمت ساختمان رھبر برای استفاده از تلفن ھایی کھ کار میکردند

یک لحظھ ھم تنھا گذاشتھ نشد. وقتی بعد از سھ روز واقعا متوجھ شد کھ گروه یک فرقھ مذھبی است 
ین او را پیدا ، آنھا خودرو یا وسایل اسکی و دورببا کمال تعجبگفت کھ میخواھد برود. ولی 

کردند فقط چند مایل آنطرفتر بھ یک جای امن می، کھ آنھا ادعا کردند. وقتی او نھایتا ماشینش رانمی
، با بجا گذاشتن بقیھ متعلقاتش از آنجا دور شد. او از اینکھ از آنجا دور بدست آورد ،برده شده است

 احساس راحتی میکرد.  فوق العاده شود
 
آنچھ ، و نده اآنچھ آنھا خواند، هبھ آنھا گفتھ شدآنچھ  جدا از ھ من گفتھ اند کھاعضای سابق فرقھ ھا ب 

کھ آنھا  ملتمسانھ برخورد کرده استآنقدر اولیھ  مراجعھ کننده در آن نقطھفرد ند، ه اتجربھ کرددر اولین دیدار 
 بعالوه برخورد زمان ترکیبی از نیازھای خود آنان در شدن . این قالبنموده استرا در بسیاری جھات قالب 

مطرح  یعضو گیررابط کھ  آنچھاین واقعیت کھ  و ھمچنین، یعضوگیررابط شخصیت و نحوه برخورد فرد 
 زمانکھ آنھا  ه استھمچنین آنھا را متقاعد نمود یعضو گیررابط . ه، بوده استنمود روی آنھا کلیک کرد

 نھاد میشود نیازمند ھستند. دارند و متقاعد شده بودند کھ بھ آنچھ پیشنبرای چک موضوع 
 

 . اولین تماس فرقھ۳
ممکن است  ،در سطحفرقھ ھا فرقھ ھا مانند بسیاری از گروه ھایی کھ در جامعھ میشناسیم نیستند.  

ھستند. پیوستن بھ فرقھ مانند پیوستن از آنھا گروه ھای معمولی باشند، ولی در بسیاری جھات متفاوت شبیھ بھ 
(مترجم: کلیسای تعمید دھندگان پروتستان)، یا  Baptist Churchلیسای باپتیست بھ یک باشگاه محلی، ک

(مترجم: انجمن بین المللی سوداگران و حرفھ مندان) نیست، و یا مانند استخدام  Rotary Clubباشگاه روتاری 
اشاره شد  کھ در باال بھ آنھا . گروه ھایینمیباشددر یک شرکت تجاری یا یک سازمان مجاز غیر انتفاعی 

 یچھ کسانی ھستند و برنامھ شان چیست؛ آنھا از شما قبل از اینکھ بپیوندید یا شغلدقیقا بدانید کھ میخواھند شما 
 را بپذیرید اشراف آگاھانھ و کامل العیار میخواھند. 

(مترجم: اسباب بازی بھ شکل جعبھ ای کھ تا در  jack-in-the-boxفرقھ ھا یادآور جعبھ علی ورجھ  
ھستند کھ ظاھر کامال عادی دارند ولی وقتی باز میشوند شما نیز را بردارند آدمکی از آن بیرون می پرد) آن 

در جریان عضویت ، صورتبھ ھمین درست ترسناک متعجب میکنند.  غالبارا با بیرون پریدن یک عروسک 
شما در نگاه اول میبنید  بیرون میپرند. آنچھ ی در برابرتانچیزھای تعجب بر انگیز و ترسناکدر یک فرقھ 

 چیزی نیست کھ در داخل آن نھفتھ است.ھمان 
کھ سازمان ھای صلح طلب ھستند در  برخی گروه ھا شما را بھ غذا دعوت میکنند، و ادعا مینمایند 

ینار سھ . آنھا شما را بھ حاشیھ شھر برای یک سممیباشندحالیکھ واقعا جبھھ مقدم برای یک فرقھ بین المللی 
وقتی بھ آنجا رفتید، از شما میخواھند کھ برای یک برنامھ یک ھفتھ ای بمانید،  دعوت مینمایند. سپسروزه 

. بعد از طی این پروسھ شما آنقدر بھ عقاید آنھا دعوت میکنند سھ ھفتھ ایدیگر  شما را برای یک سمینار آنگاه
آوری پول و جذب اعضای جدید بفرستند. وابستھ میشوید کھ آنھا قادر میشوند شما را بھ خیابان ھا برای جمع 

کسانی کھ یک ماه بعد از اولین برخوردتان، بھ یمن تکنیک ھایی کھ در فصل سھ تشریح شد، اغلب  حدود
 . گشتھ اندکامال گرفتار  شده اندعضوگیری 

بھ اردوھای خارج از شھر، کالس ھای آخر ھفتھ، تأسیسات مخفی فرقھ،  کسانی کھ جذب شده اند 
ی کار در بیابان، و بسیاری محل ھای دیگر برده میشوند تا آنھا را از دسترسی بھ زندگی معمول محل ھا

از پروسھ ھای بازسازی فکری  یی کھه ھارو. رھبران فرقھ ھا و رؤسای گدور نگاه دارنداجتماعی شان 
فرد است.  کردارتار و استفاده میکنند میدانند کھ این تغییر مکان یک وسیلھ عملی و مؤثر جھت تغییر سریع رف

با ویژگی  و بھ محیط جدید گردیدطبقھ اش جدا ھمینطور ، زمینھ اجتماعی، و اطرافیانوقتی فرد از حمایت 
 د. در برابر حل شدن در آن مقاومت نمایند وامیت بھ سختی، آورده شد تازهھای 

گونھ توجھ از جدید دارند. بھ محضی کھ ھر اعضایاغلب فرقھ ھا طرح ھای معینی برای جذب  
عضوگیری یا سایر اعضای فرقھ بمباران محبت رابط  از طرف وی نشان داده شود، فرد مراجعھ شدهطرف 

 نخستینفرقھ ھای  ی ازبھ عضو جدید ابتدا از جانب یک مصنوعی و توجھساختگی میشوند. این روند دوستی 
برنامھ شان جذب مردم بھ درون  گر کھدیتوسط تعدادی از گروه ھای  خیلی زودجوانان بکار گرفتھ شد، ولی 



معموال تحت ھدایت  گردید. بمباران محبت یک اقدام ھماھنگ وانتخاب  نیز بھ عنوان شیوه کار بودھا  فرقھ
جاری ساختن سیل تملق گویی، لفاظی ھای فریبکارانھ، ابراز رھبری است کھ اعضای قدیمی را درگیر مستقیم 

مینماید. بمباران محبت، یک جدید و جذب شدگان  بھ سوی اعضا سیارتوجھ ب نشان دادن و ،عشق و عالقھ
 جھت عضوگیری است.  فرقھ ھابرای بسیاری از  ھترفند فریبکاران

نھ تنھا اعضای با تجربھ  این وسط اعضای قدیمی دوره میشوند، و، تازه واردین تعالوه بر این 
سعی میکنند بلکھ با بھترین رفتار و برخورد ممکن را بمباران محبت نمایند،  جدیدعضو  تا گرفتھ اندآموزش 
اشتیاقشان را نسبت بھ عضویت، برتری سیستم اعتقادی جدید، و منحصر بھ فرد بودن رھبرشان  تمام با افتخار

. آگاھانھ یا ناآگاھانھ، اعضا ھمیشھ بھ زبان خاص فرقھ صحبت کرده و احساساتشان را ابراز ابراز دارند
دادن این احساس بھ تازه  حرف یکدیگر را میفھمند، ولی ھدف از این کارھمھ بھ نظر میرسد  البتھ میدارند، کھ

وارد است کھ خود را خارج از فرم، قدری غریبھ، و بی سواد در مقایسھ با استانداردھای فرقھ بیابد. دیدار 
با بقیھ گروه مینماید. در شروع بھ تمایل بھ برقراری نوعی ارتباط  بھ تدریجکننده یا شرکت کننده در سمینار 

در میابد کھ برای پذیرفتھ شدن بھ خیلی زود است، تازه وارد  افکار فرقھ حالیکھ تمامی محیط اطراف القا کننده
و ادای نوع حرف زدن آنھا را  نمایدتقلید  وار عنوان بخشی از گروه، الزم است رفتار سایر اعضا را آینھ

 درآورد. 
از این تکنیک کھ اعضای قدیمی تر را آموزش بدھند تا مأمور  بسیاری از گروه ھا از آنجا کھ 

، این افراد تحت ھیچ شرایطی تنھا نبوده و باشند استفاده میکنندمراقبت از اعضای جدیدتر و تازه واردین 
ی فکری ، برنامھ تعلیماتی فرقھ و فضای بازسازبنابرایننمیتوانند بھ آزادی بین خودشان صحبت کنند. 

(ھمانطور کھ در فصل سھ توضیح داده شد)، کھ بوسیلھ مدل قرار دادن رفتار اعضای قدیمی تر اعمال 
 جھتمیشود کھ اعضای جدید و تازه واردین سیستم را بھ چالش بطلبند. ھیچ فرصتی  از آنمیگردد، مانع 

در ھر فرقھ ای بھ نمیشود.  ھرگونھ تردید یا احساس منفی داده شمردنحمایت، ھمدردی، و ارزشمند ابراز 
سؤال، گونھ اگر ھر  ھر کس فضای منفی نباید بروز داده شود.ھرگز ، بھ اعضای جدید گفتھ میشود کھ طریقی

بھ دلیل د. بی، مساعد، یا راھنما مشورت نماید، باید با مسؤول باالی مستقیم، یا مرداردودلی، یا احساس منفی 
میشوند، افراد جدید چنین برداشت میکنند کھ  جدا و ایزولھد از بقیھ افراد کسانی کھ تردید یا سؤال دارن اینکھ

 ھرآنچھ کھ در جریان است موافق ھستند.  نسبت بھھمھ افراد 
توجھ کامل تازه واردین بھ برنامھ سنگینی از فعالیتھای مختلف از جملھ بازی، شرکت در کالس  

، رفتن برای جمع طالعھ متون پایھ، شرکت در تجمعاتمدرس، آواز خوانی جمعی، انجام کارھای اشتراکی، 
مأموریت ھای متعددی از قبیل نوشتن پروسھ زندگی برای چک توسط گروه  نآوری پول، یا بھ انجام رساند

بھ این ترتیب، تازه واردین بھ حدی مشغول میشوند کھ آنھا فرصت فکر کردن در خصوص آنچھ جلب میشود. 
 نھا انجام میشود نمی یابند. انجام میدھند یا آنچھ با آ

 

 . ادامھ کار: کسب تعھدات باالتر۴
در خصوص عضو گیری فرقھ ھا فکر میکنند، یک فرد رجزخوان، دریده، و وقتی برخی مردم  

. این تصویر بسیار از روند عضو گیری واقعی کھ فوق العاده پیچیده عمل مینمایندتصویر در نظر متعصب را 
با لفاظی فریبکارانھ، جذبھ،  رابطین عضوگیری و ھستند مؤثر افرادی ران فرقھ ایمیکند فاصلھ دارد. رھب

نسبت کشانده و سپس تعھدات فزاینده ای  اولیھ، و حقھ بازی افراد را بھ سمت آن گام حیاتی روانی سوء استفاده
اب شده بھ حسو قرار میدھند. فروش برنامھ ھای فرقھ بوسیلھ پروسھ ھای مجاب سازی بر دوش آنان بھ گروه 

کھ میگویند مردم آزادانھ بھ  اد تغییر بر خالف ادعای فرقھ ھاو این عمل عضو گیری و ایج اجرا در می آیند؛
. بسیاری از کسانی کھ در فرقھ ھا عضو شده اند واقعا علم کمی نسبت بھ آنچھ صورت میگیرد آنھا میپیوندند

چیزی مانند کسب آگاھی جدید بھ ندرت پیش می آید کھ  نھایتا بر سرشان خواھد آمد دارند، و برای یک عضو
اینست کھ فرد  غالب ھمیشھکامل نسبت بھ محتوای فرقھ قبل از تصمیم گیری بھ پیوستن کسب نماید. احتمال 

 . شودبطور احساسی در قبال تاکتیک ھای مجاب سازی پیچیده، قدرتمند، و سازمانیافتھ تسلیم 
بصورت یک ز کالسھا، مناسبتھا، و/یا تجارب کسب شده موعھ ای اھمانطور کھ اعضای جدید با مج 

گام در ھر نوبت آشنا میگردند، رابطھ آنھا با گذشتھ شان و دنیایی کھ میشناختند قطع شده و آنچنان تدریجا 
، جھت انجام وظایف محولھ، مطالعھ، ھم متوجھ نمیشوند، آنھا ھمچنین اغلبتغییر داده میشوند کھ خودشان 

بیدار نگاه داشتھ میشوند. بزودی آنھا برای مدت ھای طوالنی بھ سخنرانیھا، مدیتاسیون، مناجات، و غیره توجھ 
. کمبود تغذیھ یا تغییرات ناگھانی مینمایدعالئم حیاتی آنھا را بیشتر مختل ، کھ میگردندبھ کمبود خواب دچار 

ه، تازه واردین کھ در محیط تازه غوطھ د. طولی نکشیدباعث مشکالت و مسائل بیشتری میشودر رژیم غذایی 
 میکنند.  فکرور شده اند، بدون اینکھ متوجھ شوند، بھ روش جدید 



بعالوه، فرقھ ھا جریان اطالع رسانی بھ تمامی اعضا را کنترل مینمایند. آنھا ممکن است نامھ ھای  
غیر مجاز جھت مطالعھ، دیدار با ارسالی و دریافتی، تماس ھای تلفنی، استفاده از رادیو و تلویزیون، مطالب 

فرقھ ھا، تلفن ھا ظاھرا کار نمیکنند؛ در  بعضیبیرونی ھا، و رفتن بھ بیرون از محل را کنترل نمایند. در 
. میشود، خصوصا در فرقھ ھای سیاسی، استفاده از تلفن تحت عنوان مسئلھ "امنیتی" محدود دیگر برخی

ھم توسط رھبر و ھم توسط سایر اعضا  ن یا بطور کامل قطع شده یا،بلی شانھایتا، ارتباطات اعضا با عالئق ق
با این برنامھ  . اعضای جدید بھ منظور اجتناب از ایجاد ھرگونھ مشکل و نارضایتی خود رامیگرددتقبیح قویا 

 ھا منطبق میکنند.

 الف. اعمال نفوذ و فریب
در یک فرقھ نقش محوری دارد. در موفقیت روند عضوگیری  افراد، اعمال نفوذ بر فکر و احساس 

بازی میکنند، و این کار بطور خاص در نرمال وجود دارد  دوگانھ ای کھ در افراد بصورتفرقھ ھا با احساس 
. برای مثال، تقریبا غیر ممکن است کھ موفق عمل مینماید مورد افراد جوان کھ تجربھ زندگی کمتری دارند

ای در مورد والدین خود نداشتھ باشند. حتی دوست داشتنی ترین  نوجوانان و بزرگساالن جوان احساس دوگانھ
مادران و پدران برخوردھایی با بچھ ھای خود داشتھ اند کھ خاطراتی از عصبانیت یا دلخوری باقی گذاشتھ 
است، و اغلب والدین حداقل چند عادت عصبی یا نقطھ ضعف دارند. بسیاری از فرقھ ھا بر روی ھمین 

 بھ عضویت گروه در آیند. مینمایند تا  اغفالل نشده سوار شده و آنھا را مسائل حو احساس 
برخی فرقھ ھا ھمچنین از لباس مخصوص یا ھر نمود خارجی دیگر بھ عنوان نشانھ ھای قابل رؤیت  

در تغییر دادن تازه واردین در جھت روش زندگی فرقھ استفاده میکنند. اگر شما واقعا بخواھید افراد را تغییر 
ھید، باید ابتدا ظاھر آنھا را تغییر دھید. بنابراین از اعضای فرقھ خواستھ میشود یا بھ آنھا دستور داده میشود د

کھ موھای خود را کوتاه کنند یا بھ مدل خاصی درآورند، لباس ھای متفاوتی بپوشند، اسامی جدیدی برای خود 
اعضای خود  برای مثال یک فرقھ بزرگ،. ورندبھ اجرا در آانتخاب کنند، و ژست ھا یا رفتارھای خاصی را 

مناجات مخصوص وادار کرده بود. بھ اعضای اجرای را بھ پذیرش گیاه خواری، پوشیدن لباس ھای روشن، و 
"والدین گوشت خواری کھ لباس ھای غیر خدایی  بھ عنوان جدید آموزش داده شده بود تا مادر و پدر خود را

بشناسند. اعضای فرقھ بزودی نخ وصل خود را با گوشت " نیستندضمیر  میپوشند، روشنفکر بوده، و روشن
چیزی  و انتقادی در خصوص ھر عکس العملیخواران قطع میکنند؛ لباس ھای روشن میپوشند؛ از تفکر 

 خصوصا گروه اجتناب میکنند؛ و وقت خود را تقریبا تماما با مناجات داخلی مستمر سپری مینمایند. 
اعضای در جھت تحکیم ایمان  ،الھی نشانھ ھاینین از برخی اتفاقات بھ عنوان برخی گروه ھا ھمچ 

از پیش تعیین شده  ای اتفاق ساده واقعھ یک دیدار یایک اینکھ بھ  آنان ایدئولوژی گروه و متقاعد کردن بھجدید 
میگیرند  استفاده میکنند. برای مثال، برخی اعضای فرقھ کھ رژیم سخت غذایی ،بوده استشان در سرنوشت

خشک شده و ترک  گونھ ھایشان صورتی رنگ شده و ظاھر جوان تری پیدا میکنند، تا اینکھ پوست صورتشان
سر سوزنی شکل صورتشان را میپوشاند، کھ برخی متخصصین پوست بھ من گفتند میخورد و زخم ھایی با 
ز اینکھ عضو مربوطھ "فرزند میباشد. اما فرقھ این مشکل پوستی را نشانھ ای ا Aعلت آن کمبود ویتامین 

در یک مثال دیگر، برادر یک زن، . او "بچھ مسیحی" شده استخدا" شده است تعبیر میکنند و میگویند حاال 
کھ در خارج از شھر زندگی میکرد، بھ خانھ فرقھ آمد تا با خواھرش دیدار کند کھ در ھمان حال وی شیفت 

ن دلیل آنھا نتوانستند یکدیگر را ببینند، ولی مسؤولین فرقھ بھ آن کارش در کارخانھ متعلق بھ فرقھ بود. بھ ھمی
 زن گفتند، "ببین، مشیت الھی بر این تعلق گرفتھ است کھ تو نباید برادرت را ببینی."

قرار داده میشوند. اغلب افراد  خفیف در برخی موقعیت ھا، اعضای جدید حتی در وضعیت خلسھ 
شود بدون اینکھ دستورات ویژه ای ھیپنوتیزم  ابتداییبھ طرق ساده و  متوجھ نمیشوند کھ یک شخص میتواند

. یک نفر میتواند شما را وادار بھ تمرکز کامل بر چیزی گرفتھ باشدمورد استفاده قرار توسط ھیپنوتیزم کننده 
دی شما مانند یک صحنھ فرضی نماید در حالیکھ او پیشنھادات ساده ای را بھ نرمی برایتان تکرار میکند. بزو

اغلب تفکرات انتقادی خود را حذف کرده و بھ خلسھ ای نیمھ دائمی فرو میروید. (این تکنیک در فصل ھفت 
بیشتر مورد بحث قرار گرفتھ است.) از طریق یک برنامھ خاص و عمدی، تازه واردین و اعضای فرقھ در 

کھ آنھا را بھ تدریج در افکارشان یافتھ ادراکی قرار داده شوند،  برخی اوقات  میتوانند در وضعیت تغییر
 محدودتر میکند. 

 تلقی شدهدر مورد فرقھ، نفرت انگیز  منفیافکار واکنشی، انتقادی، ارزش گذارانھ خصوصا بھ شکل  
مانند شما و من بوده و در امور معمولی خیلی خوب عمل  درست در ظاھر فرقھ عضو. شوداجتناب  باید و

انتقاد  ارزیابیکھ ھر زمان با  کرده استھای فرقھ بھ تدریج بھ اعضا القا میکند، ولی آموزش ھا و پروسھ 
ھیجانی نشان بدھند. بزودی آنھا در وضعیتی قرار میگیرند  ی تند وآمیز در خصوص فرقھ روبرو شدند واکنش

 اجتناب میکنند، چرا کھ انجام چنین کاری تفکرات انتقادی، خصوصا در مورد فرقھھرگونھ از خودشان کھ 
 ھمراه با ھیجان و احساس گناه در آنھا خواھد بود. 



  ب. القای احساس گناه
بھ عنوان بخشی از پروسھ القای احساس گناه، تمامی روابط شخصی قبلی عضو جدید توسط فرقھ بھ  

راه انتخاب شده ھستند".  مغایر بامحکوم شده و اینطور نشان داده میشود کھ " پر از شرارتعنوان شیطانی و 
با والدین، دوستان، و  انتظار میرود کھ ھرگونھ رابطھ، تلقی میشوندبد  ،بھ مرام فرقھ آنجا کھ غیر معتقدین از

. تأثیر نھایی میگردد ارزیابی و منفی د. ھر ضعفی در این حوزه فوق العاده بدمتوقف شوافراد غیر عضو  کلیھ
. بعالوه در حالیکھ خانواده و روابط ایدمینمآن است کھ عضو جدید احساس عمیق گناه در خصوص گذشتھ اش 

شخصی فرد محکوم گردیده است، عضو جدید بھ این باور رسانده میشود کھ خودشان ھم قبل از پیوستن بھ 
 تولید میشود.  یکپارچھند. احساس گناه در فرقھ ھا بطور ه ابود جاھلیگروه افراد 

آنھا زمانی گروه را ترک نمایند تمامی  بھ این باور رسانده میشوند کھ اگر ھمچنین اعضای جدید 
اسالف و اخالف آنان نیز ملعون خواھند شد یا آنھا خودشان در بدبختی خواھند مرد، یا مغبون شده و روحشان 

 اثر شده وسوار  ان قبلیھم بر روی گناھ احساس شرمساری از خروج. بھ این ترتیب، گردیدخواھد  سرگردان
انطور کھ بمباران محبت اولیھ احساس گرمی، پذیرش، و ارزشمند بودن را . درست ھمآنرا مضاعف مینماید

مملو از حس تردید نسبت بھ خود، را عضو جدید  ،از طرف گروه محکوم شدن در این وضعیتبیدار میکند، 
ی در صورت تنھا، افراد متقاعد میشوند کھ آنھا روانی . از طریق اینگونھ سوء استفادهمینماید شرمساریگناه، و 

 نجات خواھند یافت کھ در داخل گروه باقی بمانند. 
. آنھا ممکن است نامھ نمینویسدبرایشان شان تماس نگرفتھ یا  و دوستان ، آنھا دیگر با خانوادهعاقبت 

ترک تحصیل کرده تا تماما فعالیتھای فرقھ را انجام دھند و یا نھایتا بدلیل اینکھ فعالیتھای فرقھ تمام وقت آنھا را 
رد قادر نخواھند بود در کالس ھای مدرسھ شرکت کنند. آنھا ممکن است از شغلشان استعفا بدھند یا میگی

کھ در زندگی داشتند بھ سر کار بروند.  ھدفی بھعالقھ  بدون کمترینبصورت بی تفاوت، با حواس پرتی، و 
عالئقشان عوض میشود. اگر مسن باشند، رابطھ با خانواده، دوستان، و ھمسایگان را قطع کرده و ناگھان 

ارتقایی یا فلسفھ ھای  بھرحال باید توجھ شود کھ برخی از جدیدترین انواع فرقھ ھا، خصوصا آنھایی کھ خود
رفاھی را تبلیغ میکنند، تمایل دارند کھ اعضایشان را در شغل معمولشان حفظ نمایند و حتی از آنھا بخواھند کھ 

انواع گوناگون دوره ھا را از  قادر شوند کرده وپول بیشتری کسب  بتوانند تابیش از یک شغل داشتھ باشند، 
 فرقھ بخرند. 

 

 جوان و پیر مثل ھم آسیب پذیر ھستند. ۵
نفوذ عضوگیری فرقھ ھا بھ تمامی عرصھ ھای زندگی بوده ایم. عالوه بر در سالھای اخیر، ما شاھد  

، و ھمینطور حرفھ ای و معروف یت ھای ھنریشھروندان معمولی، آنھا بھ دنبال ستارگان سینما و سایر شخص
کھ  ظاھرا بر این اعتقاد ھستندرھبران فرقھ ھا  ھمینطورپزشکی و رھبران اقتصادی میروند.  صاحب نامھای 

دود از کنده بلند میشود)، لذا اخیرا، افراد مسن بخصوص زنان بیوه، اھداف تعدادی از = "کھنھ طالست" (
. بیاورندارثیھ و دارایی بھ چنگ  کھ بھ آنھا اعتماد کرده انددوارند از این پیروان امی و آنانفرقھ ھا شده اند 

بھ طرف کھ درست مثل عقربھ قطب نما شخصی کھ دیگران را در خصوص فرقھ ھا آموزش میداد مینویسد: " 
کن است ھر کجا پول باشد فرقھ ھا ھم ھستند." زنان بیوه میانسال و مسن مممیشود، قطب مغناطیسی جابجا 

دارایی ھایی از قبیل خانھ، خودرو، و سایر متعلقات داشتھ و دسترسی بھ حسابھای پس انداز، حقوق 
 بازنشستگی، و کمک ھای تأمین اجتماعی داشتھ باشند. 

ر کھ آنھا را ھدف ھستند، یک ویژگی دیگ ھم پول، این زنان اغلب تنھا و آسیب پذیر داشتن عالوه بر 
زندگی خودشان مشغول ھستند، و بسیاری افراد  بھاغلب  آنانبچھ ھا و نوه ھای  ست کھاول قرار میدھد این ا

و احساس نیاز بھ امنیت و ھمدم میکنند. اقوال رھبران فرقھ ھا  داشتھبیوه از اداره امور خود بھ تنھایی ترس 
. برخی از آژانس ھا و دو آنان را تشویق بھ امتحان گروه نمایمیتواند بسادگی اینگونھ زنان را جذب نموده، 

سازمان ھایی کھ مردم را نسبت بھ فرقھ ھا آموزش داده و بھ صورت شبکھ منابع اطالعاتی عمل مینمایند 
از گزارش میدھند کھ نزدیک بھ نیمی از مشتریانشان بزرگساالن جوانی ھستند کھ تالش میکنند مادرانشان را 

 خالص کنند. فرقھ ھا  شر
تعداد بسیاری از بطور خاص در عضو گیری زنان مسن موفق ھستند.  زن  guruمعنوی  رھبران 

-Penny Torresدر ایالت واشنگتن و پنی تورس روبین  Channelers J.Z. Knightشانلرز نایت پیروان 
Rubin  در ایالت اورگان، و رھبر کلیسای جھانی و پیروزیChurch Universal & Triumphant 

کھ عمر ، زنان مسن بوده اند. فرقھ ھا و گروه ھای انجیلی Elizabeth Clare Prophetالیزابت کلیر پیامبر 
میدھند نیز بھ سراغ افراد مسن میروند. تعدادی از فرقھ ھا مستقیما بھ خانھ سالمندان و  ابدی را نوید

تا بھ  میدھندترتیب  برایشان بازنشستگان رفتھ و برنامھ ھای تفریحی و دوستانھ توسط بازدیدکنندگان جوان



ایالتھایی مثل آریزونا و فلوریدا  در پیروان بالقوه دسترسی پیدا کنند. برخی فرقھ ھا برنامھ عضوگیری خود را
کھ افراد مسن و بازنشستھ زیاد دارند. برخی دیگر از فرقھ ھا بھ اعضا رھنمود میدھند کھ  میکنندمتمرکز 

وتاه کنند، و مرتب بھ دیدارشان بروند تا آنھا را بھ شان را کخانھ  برای افراد مسن بھ خرید بروند، چمن ھای
 گروه جذب نمایند. 

وقتی یک فرد مسن عضو گیری شد، از وی خواستھ میشود کھ دارایی اش را بفروشد و پول آنرا بھ  
 نیزھمانطور کھ در چند مثال در فصل چھار نشان داده شد،  ،فرقھ بدھد و ھمچنین درآمد و پس اندازش را

برخی اوقات بچھ ھا و نوه ھای بزرگسال این افراد مسن نمیتوانند آنھا را پیدا کنند چون فرقھ آنھا  ماید.واگذار ن
را از محل خودشان خارج کرده، و درست مثل عضوگیری شدگان جوان، از مسن ھا ھم خواستھ میشود کھ 

 خانواده، دوستان، و ھمسایگان قطع نمایند. با رابطھ شان را 

 دادن سالمندان الف. ھدف قرار
در گذشتھ نھ چندان دور، فردی بھ دیدن من آمد زیرا مادر او کھ بھ تازگی بیوه شده بود بھ شدت  

بود. بعد از اینکھ وی بھ آریزونا نقل مکان کرده بود، او با زنی در محل  گردیدهدرگیر با یک گروه جدید 
کھ  Charles, BernaDeane, & James (چارلز، برنادین، و جیمز CBJکھ خود را وقف گروه اش زندگی 

د) کرده بود آشنا شد، کھ شناختھ میشدنھم  Chuck, Bernie, & Jimھمچنین بھ عنوان چاک، برنی، و جیم 
، و در حال حاضر Eternal Flame، شعلھ جاویدان Flame Foundationبا نامھای بنیاد شعلھ  این گروه

 ھم شناختھ میشود.  People Forever International Incمردم  ھمیشھشده بین المللی  شرکت ثبت
مدل لباس بود، و جیم  Bernieدر یک باشگاه شبانھ برنامھ اجرا میکرد، برنی  Chuckزمانی چاک  

Jim  بود. امروزه این رھبران کھ با ھم زندگی میکنند ادعا  ھم و در کار فروش مستغالت میدادتمرین یوگا
ی ھستند کھ از یک تبدیل بیولوژیکی سلولی عبور کرده اند (بھ بیان خودشان، مینمایند کھ اولین انسان ھای

 کسب نموده اند.  بقای جاوید"بیداری سلولی") و 
گروه بھ نظر میرسد کھ حداقل بھ سھ طریق عضو گیری میکند: اعضا دوستان خود را بھ محل می  

میدھند؛ و ترتیب یری میکند سمینار بھ طور گسترده عضوگ CBJآورند؛ رھبران در محل ھای مختلفی کھ 
مالقات میکنند عضوگیری مینمایند و آنھا را با در مراکزی در سراسر کشور افرادی را کھ گروه وابستگان 

در ایالت آریزونا  Scottsdaleھای بزرگ بھ مقر فرماندھی در اسکاتسدیل  تخود برای شرکت در مناسب
Arizona  ن مناسبت ھا، ھر شرکت کننده تحت فشار عظیمی، در میان مدت مراسم در ایمیبرند. در طول

فضای طراحی شده ھیجانی، وادار میشود تا در خصوص چیزھای خوبی کھ بر او و زندگی اش بواسطھ 
افرادی در سنین مختلف را نشان  ،شرکت در آن مناسبت رفتھ است شھادت دھد. نمایش ویدئویی مناسبت ھا

و فریاد میکشند، و در حالیکھ اشک میریزند مراتب سپاسگزاری خود را  میدھد کھ میرقصند، کف میزنند،
در میان جمعیت چرخ میزنند و با غرور بھ ابراز عشق آنان پاسخ  CBJابراز میدارند و ھمزمان رھبران 

ھمچنین شرکت کنندگان را بھ خریدن محصوالت گروه، دادن کمک مالی، و شرکت در  CBJمیدھند. گروه 
  وری پول برای سازمان تشویق میکنند. جمع آبرنامھ 

خانواده ھا و دوستان گزارش میکنند کھ بعد از اینکھ یک شخص جھت جمع آوری متعلقاتش بھ  
فرد جدیدا بھ عضویت گروه ھمراه، برای زندگی جاویدان بھ خانھ برمیگردد، یک نفر  CBJمنظور رفتن بھ 

 با آنھا صحبت کرده یا لحظاتین، قادر نیستند با عزیزشان درآمده را اسکورت میکند. خانواده ھا، حتی ھمسرا
 تنھا باشند. 

بیرون داده شده اعالم گردیده است کھ بھ عنوان بقای جاویدان "ما  CBJدر یک کتاب کھ توسط  
و ترکیبی نو خلق نماییم ساختار قدرت این را داریم کھ فیزیک بدنی خود را نوسازی و بازسازی کرده و 

تا خود را با ھر  انیم تا ابد اینجا بمانیم. بھ عنوان بقای جاوید یافتگان، ما قدرت این را داریمبطوریکھ بتو
شدن و مرگ خود جلوگیری نماییم . . . ما در خصوص فیزیک بدنی خود صحبت  وضعیتی وفق دھیم، از پیر

گان در ادامھ بھ خوانندگان و ھرگز نمیرد." نویسند نمودهبازسازی  کھ میتواند مستمرا خود را جوان و میکنیم
میتواند آنھا را از ھر نوع مرگی، از جملھ  میکند کھکتاب میگویند کھ وصل شدن بھ یکدیگر انرژی تولید 

 سازد.  دورمرگ بر اثر تصادف، 
ا عضو گیری میشوند را نشان میدھد. یک نمونھ از گستردگی سنی افرادی کھ در فرقھ ھ CBJگروه  

اسامی متعددی کھ گرفتھ میشود، و یک وجھ جالب دیگر، مراجعات زیادی کھ بکار  اھمچنین در این گروه ھ
 . در موفقیت آنان مؤثر است چنین گروه ھایی در طول زمان مورد استفاده قرار میدھند

 



 ب. ھدف قرار دادن جوانان
زیادی را  گروه دیگری کھ نام ھای متعددی را مورد استفاده قرار میدھد و در سالھای اخیر توجھات 

این . کھ جوانان را ھدف قرار میدھداداره میشود  guruجلب نموده است توسط یک رھبر معنوی بھ خود 
کھ توسط طیفی از را شناختھ میشود، کالس ھایی  "بھشت"گروه، در حالیکھ با اسامی مختلفی در ارتباط با 

، برنامھ ھای شام و ناھار، مجموعھ سازمان ھای پیشگام بھ شکل مؤسسات، انجمن ھا، جمعیت ھا، سمینارھا
تبلیغ مینماید. این گروه، کھ نام رھبر معنوی مربوطھ ھرگز در تبلیغات  تشکیل میشوندھا، و جلسات مباحثھ 

 . میباشدمطرح نشده است، بیشتر متوجھ افراد بیست تا سی سال و زنان 
و تبلیغاتی در  ب کردهنصپوسترھایی را در محوطھ کالج ھا و محیط ھای اطراف آن  ،پیروان 

انتشارات عصر جدید درج میکنند کھ سمینارھای مجانی در خصوص موضوعاتی از قبیل مدیتاسیون، 
د. وقتی فردی درت را عرضھ مینمای، برتری در کار، موفقیت اقتصادی، و کسب قmetaphysicsمتافیزیک 

، آنچھ در زیر می آیدمثل  بھ یک تبلیغ یا یک دعوت شخصی پاسخ میدھد، پروسھ عضوگیری بھ شکلی
شروع میشود: اول، طی یک  ،کھ توسط اعضای سابق و خانواده ھای اعضا گزارش شده است ھمانطور

سمینار مجانی، شرکت کنندگان معینی بھ عنوان افرادی با چشم انداز عضویت انتخاب میشوند. بھ آنھا جداگانھ 
و رابطھ دوستی شخصی برقرار مراجعھ شده  بطور فردی توسط رھبر سمینار یا یک پیروی تعیین شده

ھر یک از افراد جدید در خصوص قدرت رھبر معنوی صحبت  بافرقھ از جانب میشود. عضو مشخص شده 
، فرد جدید بھ یک سفر کھ تمامی ھزینھ ھای آن دومکرده، و در برخی موارد ھویت رھبر را رو میکند. 

، سوم. و میگردددعوت  برگزار میشود در شھر دیگری کھشرکت در سخنرانی رھبر  جھتپرداخت شده است 
حضور رھبر بعد از شنیدن یکی دو سخنرانی، از افراد جدید فعال دعوت میشود تا در یک شام رسمی با 

، کھ حاال ھم دوست شخصی و ھم شرکت کنند. ھمزمان، فردی کھ برای عضو گیری مشخص گردیده است
د تا یکی از شاگردان رھبر شود. فشار بسیاری بر افراد جدید گذاشتھ معلم فرد جدید شده است، از وی میخواھ

این احساس بھ آنھا القا میشود کھ قرار گرفتھ و  نیز میشود تا تسلیم شوند؛ ھمزمان، آنھا سوژه بمباران محبت
 دوست داشتھ میشوند.  و خیلی خاص بوده

تا افراد جدید را جذب نماید. او از  گزارش شده است کھ رھبر از تکنیک ھای متعددی استفاده میکند 
جھت تولید ھیپنوتیزم گروھی استفاده سالن دست خود و ھمچنین کنترل گرما، نور، و صدای حرکات صوت و 

حاالت ساطع کردن  و ،ایجاد احساس پرواز روانی، تغییر فرم ھااز  با استفاده مینماید. او تصویری مجازی
ھ میشود کھ آنھا افراد خاصی ھستند کھ در زندگی ھای قبلی دارای عقل و روحی خلق میکند. بھ افراد جدید گفت

 ند. نو اینکھ آن رھبر میتواند بھ آنھا کمک کند تا آن قدرت را بازپس گرفتھ و بازسازی ک قدرت شده اند
ھم بصورت نفوذ آن بھ نظر میرسد کھ موعظھ او ترکیبی از بودائیسم و کاپیتالیسم است کھ قرار است  

 ۶تا  ۳نتیجھ بدھد. پیروان سابق ابراز میدارند کھ آنھا و دیگران چیزی حدود وی و ھم بصورت دنیوی معن
باعث ھزار دالر در ماه برای شرکت در سمینارھای وی میپرداختند، و میگفتند کھ او آنھا را متقاعد میکرد کھ 

ھریھ ھای مخصوصی کھ بھ وی پرداخت بپردازند. ش بھ وی بھاءبرای آن باید  و لذابانی موفقیت آنان است و 
 ھزار دالر نیز میرسید. ۱۰کھ تا  میشد گفتھ میشد

داده شده بود، و  مشاغلپیروان سابق میگویند کھ بھ آنھا رھنمودھایی در کارھای تکنیکی و شکار  
ند تا بتوانند در کارنامھ و سوابق کاری خود دست ببرآنھا ابراز میکردند کھ برخی اوقات بھ آنھا گفتھ میشد کھ 

تعلیمات  هکسب نمایند. برخی حتی با کمتر از شش ما متخصصین امرشغل ھای پردرآمد را بھ عنوان مثال 
دستور میگرفتند کھ بھ دنبال مواضع مشاوره ای سطح باال باشند. آنھا اظھار داشتند کھ ھرچھ حقوقشان باالتر 

نفر را وادار بھ پرداخت  ۲۰۰رھبر معنوی حدود  بود، سھم رھبر ھم بیشتر بود. طبق گزارشات رسیده، این
 میلیون ھا دالر در سال کرده بود. 

 

 . برنامھ کار دوگانھ۶
تمامی فرقھ ھا بصورت گروھی زندگی نمیکنند، و تمامی آنھا پروسھ ھای بازسازی فکری شدید و 

بخش بزرگی از اعضا جدا  ھر صورت وقتی اما بھسریع کھ برخی فرقھ ھا اعمال مینمایند را بکار نمیگیرند. 
 کار از فرقھ زندگی میکنند، بھ سادگی حرکت فرقھ بھ سمت تغییر دادن رفتار اعضا کندتر میشود. برنامھ

اعمال نفوذ ذھنی است کھ فرقھ دارد، و از طریق کوشش ھا و برنامھ ھای ھماھنگ  وجوددوگانھ البتھ ھنوز 
گروه را بھ اجرا در می درون جذب اعضای جدید بھ در خصوص  ھای برون گرا نیز با موفقیت اھدافشان

 آورند.
. آنھا میباشنداگر چھ فرقھ ھا در محتوا بسیار متفاوت ھستند، اما اغلب آنھا در بسیاری جھات عین ھم  

کردن افراد از گذشتھ شان،  جدامخصوصا در استفاده شان از فشار ھای قوی اجتماعی و روانی کھ شامل 



، و وادار کردن آنان بھ ترک و فراموش کردن زندگی قبلی فرد خویشتن طبیعی دن حستحت الشعاع قرار دا
ھستند. در پروسھ، رفتار و کردار آنان تغییر داده میشود. شان بھ منظور ماندنشان با گروه مشابھ یکدیگر 

و سال ر خصوص داغلب این تغییرات، اگر نھ ھمھ آنھا، بدون آگاھی عضو جدید صورت میگیرد. مردی کھ د
فرھنگ زدایی  ،نوشتھ بود میگوید، "ما در یک مسیر سریع رشد Sathya Sai Babaبابا   با فرقھ ساتیا سای

 وابتدا بصورت دروازه بھشت بھ نظر میرسید،  جایی کھکیھانی خودمان . . . میشدیم . . . در اردوی تعلیماتی 
 دروازه جھنم شد." ھمان جا ن روزیناگھاولی من برای اولین بار بھ پادشاھی بابا قدم گذاشتم، 

بسیاری یا اینکھ در جریان کار  و در نقطھ عضو گیری فریب آشکاری بکار گرفتھ شودآیا اینکھ  
، بھرحال آنچھ بروشنی فرقھ ھا را از سایر گروه ھایی کھ عضو گردد فرقی نمیکنداعمال خرده فریبکاری 

، ارتش، و انواع سازمان ھای داوطلبانھ، استفاده از گیری میکنند، مانند مدارس مشروع و مؤسسات مذھبی
برنامھ کار دوگانھ است. فرقھ ھا میدانند کھ اگر شما از ابتدای شروع کار بدانید کھ چرا و چگونھ جذب شده 

 اید، ھرگز نخواھید پیوست. موضوع بھ ھمین سادگی است. 
 

 فصل شش: تکنیک ھای مجاب سازی فیزیولوژیکی
  



 جسمیھای مجاب سازی  روشفصل شش: 
و گروه ھایی کھ از پروسھ ھای بازسازی ذھنی استفاده میکنند دارای یک محصول  عموما فرقھ ھا

قابل رؤیت، از قبیل یک کامپیوتر یا یک کتاب یا یک خودرو، برای فروش نیستند. آنھا محصولی غیر قابل 
روانی، سیاسی، یا معنوی را ارائھ  سعادتغییرات و . بنابراین، آنان کھ تجھت فروش عرضھ میکنندرؤیت 

بواسطھ  گروندگان بھ آنانبھ نوعی دارای دانش ویژه ای بوده و  کننداثبات  بایدمینمایند یاد گرفتھ اند کھ 
، و یا اینکھ الزم است از تکنیک ھای مجاب سازی خواھند کردچیزی غیر معمول کسب  ،در گروه اعمالشان

 . نماینداستفاده  بھ ماندن خواھد کردا متقاعد مخصوص کھ پیروان ر
(مترجم:  Brooklyn Bridgeپل بروکلین ما میدانیم کھ مردم میتوانند بھ سمت خرید ھر چیزی، از 

آنھا ھمچنین پل معروف محلھ بروکلین در شھر نیویورک آمریکا) گرفتھ تا معجون ضد پیری، ھدایت شوند. 
کھ  New Ageبھ نطق آتشین معلمین عصر جدید بنشیند و  تاالرھااختھ و در صدھا دالر پردتا مشتاق بوده اند 

ند راھی برای متقاعد بتوا مھم است کھبرای فروشنده  امادھند. بھ آنھا وعده گشایش و تغییر میدھند گوش فرا 
ستند و آنان مسبب آن ھ وچیزی در حال بوقوع پیوستن است نشان دھد  پیدا کند تاکردن شما، یعنی خریدار، 

 اینکھ شما توسط آن چیز تغییر خواھید کرد. 
ھدایت شوند. اگر  نیز مطلبیخرید تقریبا ھر چیزی، مردم ظاھرا میتوانند بھ باور ھر  عالوه بر

سوء استفاده ذھنی شما را روش ھای رھبران فرقھ ھا نتوانند دلیل و برھان بھ شما ارائھ دھند، با استفاده از 
اه حل ، شما را متقاعد میکنند کھ رانواع فریب ھا و نیرنگ ھای ماھرانھ با استفاده از این. بنابرمینمایندمجاب 

 نھایی را در اختیار دارند.
 بطور عمومی، رھبران فرقھ ھا دو روش مجاب سازی را ترکیب مینمایند: 

 اتتمرینقابل پیش بینی بواسطھ قرار دادن پیروان تحت  )فیزیولوژیکی( جسمی واکنش ھای ایجاد •
 با منافع رھبران.  انطباقدر مشخص طراحی شده، و سپس تحلیل آن واکنش ھا 

روانی قرار دادن پیروان تحت فشارھای  بوسیلھبرانگیختن رفتارھای معین و واکنش ھای ھیجانی  •
وابستگی ھرچھ  ایجاداین واکنش ھا جھت پیامد و ذھنی، و سپس سوء استفاده از  (پسیکولوژیکی)
 بیشتر بھ فرقھ. 

 این فصل بر روی روش ھای فیزیولوژیکی، و فصل بعدی بر روی روش ھای روانی
صورت، اگرچھ من ھر نوع از مجاب سازی را جداگانھ مورد  متمرکز خواھد بود. بھر (پسیکولوژیکی)

بررسی قرار خواھم داد، ھیچ فرقھ یا گروه فرقھ ای تنھا از یک نوع استفاده نخواھد کرد. قدرت پروسھ ھای 
در گروه ھای فرقھ ای امروزه دقیقا بر پایھ این حقیقت استوار است کھ فرقھ ھا از انواع  سازی فکریباز

 گسترده ای از روش ھای پیچیده جھت عضو گیری، پنھان کاری، کنترل، و حفظ اعضا استفاده مینماید. 

 تجربی تمریناتبازاریابی توده ای . ۱
لیت ھای مختلف تصور شده است، اما تا اواسط دھھ م ملغمھ ای ازاگر چھ ایاالت متحده ھمیشھ 

 مسیحی بودند.  -بھ این کشور می آمدند غیر آسیایی و با پیشینھ یھودی کھ شصت بخش بزرگی از کسانی
 تمریناتاز انواع  ،کھ در جھان غرب شناختھ میشوند بھ آن صورت ،نھ یھودی گری و نھ مسیحیت

، رقص چرخشی (مترجم: سماع درویشان)، و وردھمراه با خواندن تجربی در مذاھب شرقی، نظیر مدیتاسیون 
در ھر تشریفات و روند ھای بیگانھ تلقی میشوند. این ھا از نقطھ نظر غربی ھا  استفاده نمیکنند؛ سایر موارد

 سننمیالدی، بر پایھ  ۱۹۶۰اولین موج فرقھ ھای جوان در ایاالت متحده در دھھ ی خیلی از گروه ھا ،صورت
شرقی بنا شده اند. بزودی، نھ تنھا گروه ھای سبک شرقی بلکھ بسیاری از سایر فرقھ ھا و گروه ھا کھ  تجربی

تجربی جھت سوء  تمریناتاز روش ھای بازسازی فکری استفاده میکنند شروع بھ در ھم آمیختن اینھا و سایر 
 . مینمایند آنان کنترل خود و سرسپردگان ازاستفاده 

ھدایت  را ر دور بیانگر اینست کھ مبلغین مذاھب شرقی ھمیشھ آحاد طالبینمتون بر آمده از خاو
را طراحی میکنند تا  تمریناتیو  ،بوده بر روی آنان تجویز شده تمریناتبھ دقت مراقب تأثیرات زیانبار کرده، 

د مختلفی چنین . افراندارد وجوددنیای جدید  تمریناتطالبین را از آثار زیانبار مصون دارند. چنین ھدایتی در 
تجربی را گرفتھ و آنھا را در محتوای گروه وارد کرده اند. این کار الزاما برای منافع پیروانشان انجام  تمرینات

توسط گروه ھای فرقھ  تمریناتینھ تنھا چنین . شده استو کنترل آنان بکار گرفتھ کردن نشده بلکھ جھت متقاعد 
خی فرقھ ھای بزرگتر و سازمان ھای پروسھ ھای بازسازی فکری ای از ھر نوعی پذیرفتھ شده اند بلکھ بر

دریافت کننده یا  کردن غافلباز ھم روش ھای تجربی بازاریابی توده ای، در جھت اعمال ھمچنین شروع بھ 
 مصرف کننده کرده اند. 



دارای مقصود خاصی  ،ظاھرا بی ضرر و گران قیمت نھ چندانپروسھ ھای  ی آموزشیدوره ھااین 
ه و قویا توسط اعضایی کھ از جانب رھبر عمل میکنند تبلیغ میشوند. این برنامھ ھای مقدماتی، متعاقبا با بود

ارائھ دوره ھای گرانتر، طوالنی تر، و شدیدتر ھمراه است. بسیاری گروه ھا بھ دوره ھای بعدی بھ عنوان 
واردین برای کسب سریعتر کمال  تازهتشدید شونده اشاره کرده، از آنھا بھ عنوان ابزاری برای کمک بھ 

 تعریف مینمایند. 
داده، رادیو و کامپیوتر با این توضیح کھ اگر برای شما  کاالھایی نظیر کفش ھای تنیس، غالت بو

و روابط خریدار و فروشنده بر بازاریابی توده ای میشود  میگرددمناسب نبود پس گرفتھ شده و یا تعویض 
. ولی در حیطھ سوء استفاده ذھنی و میگیردن حمایت از مصرف کننده شکل اساس قرارداد، ضمانت، و قوانی

 تمرینات، ما ھیچگونھ قوانین حقوق مصرف کنندگان نداریم. در حقیقت، افرادی کھ از این از افراد ھیجانی
 خود را از این واقعیت مطلع نقض میکنند اغلب خریدار یا پیرو تجربی سوء استفاده کرده و حقوق افراد را

نمیکنند کھ ھمھ کس از این اعمال سود نبرده و یا احساس رضایت نخواھد کرد، کھ قرار است ھم تأثیرات 
  داشتھ باشند.  )فیزیولوژیکیجسمی (روانی و ھم تأثیرات 

از جانب مصرف  رضایت بخشی، ھیچگونھ اطالعات اوالمیماند.  مخفی تخریببنابراین پتانسیل 
خود نمایند دریافت نمیشود. و ثانیا، بھ مصرف  برنامھ ھای عرضھن شروع بھ اینکھ فروشندگاکننده قبل از 

ممکن است تأثیرات جانبی منفی یا واکنش ھا و شرایط  تمریناتکنندگان گفتھ نمیشود کھ برخی از این 
تغییر دھد. در حقیقت،  در آیندهنامطلوب بوجود آورده و ممکن است زندگی یک فرد را بھ سمت بدتر شدن 

شدن در یک گروه سوء استفاده گر در جریان  ب مردم تصویر کامل و واضح از آنچھ کھ نسبت بھ عضواغل
 است ندارند. 

تجربی در دھھ ھشتاد میالدی بوجود آمد و در دھھ نود فعال باقی ماند.  تمریناتبازاریابی توده ای 
نظر نمیرسد کھ توانستھ باشد با  تجارب دلخراش برخی شرکت کنندگان در این برنامھ ھا بھتبلیغات منفی و 

فروشندگان این برنامھ ھا مقابلھ نماید. اگر چھ برخی گروه ھا محو شده یا از گردونھ خارج شده اند، اما 
دیگران بھ سادگی نام خود را تغییر داده یا در نحوه برخورد خود تجدید نظر کرده و تا امروز بھ کار خود 

 ادامھ داده اند. 

 یش بینیقابل پ جسمیید واکنش ھای ھای تول روش. ۲
بھ کھ تولید احساس ھای ذھنی و فیزیکی جھت متداول  )کیفیزیولوژی( جسمی در زیر برخی متدھای 

فعالیت تمرینات و اعضا بھ این  فیزیکی آورده شده است. واکنش ھای آموختھ میشود ھا گروه فعال در یاعضا
بصورتی کھ ھم تازه واردین  میگردد،تفسیر باز  شانق دلخواھبھ طری مربیانرھبران گروه ھا یا  از جانبھا 

برخی کھ تفسیر مثبت،  بازروند پروسھ ھا برایشان خوب است. این و ھم سرسپردگان را متقاعد میکند کھ 
، یک تکنیک مجاب نامیده میشود  "proof through reframing باز تعبیرمقاوم سازی از طریق " اوقات

 موم توسط فرقھ ھا مورد استفاده قرار میگیرد. سازی است کھ بطور ع

 تند دمیالف. 
 دمعمومی برای اثرات منتج از تنفس زیاد و  عنوانیک (تنفس سریع)  hyperventilationتند دمی 

وادار کردن افراد بھ داد و فریاد زدن ھای مکرر القا میشود. برای  ھمراه بامکرر است. این وضعیت بسادگی 
میتواند بواسطھ وادار کردن افراد بھ ایستادن و متداوما مشت ھای گره کرده خود را بھ ھوا  این تأثیرمثال، 

پرتاب کردن در حالیکھ متناوبا با صدای بلند و دم تند فریاد میزنند، "عشق برای رھبر!، عشق برای رھبر!، 
و سنگین با فریاد ھای توسط تنفس قوی میتواند باال ھمچنین  ایجاد گردد. تأثیرات دمعشق برای رھبر!" 

 درونی تر و ساکت تر بوجود آید.پرستش گرایانھ 
 Hoo meditationبرای من آنچھ را کھ او مدیتاسیون ھو  Rajneeshیک پیرو سابق راجنیش  

. او در حالیکھ پاھایش از ھم باز و ک تمرین متداول در گروه مربوطھ بودی داد کھ بطور عملی نشانمینامید 
در  کرد. اوبا دستھای کشیده  پشت سر ھمسر بودند ایستاد و شروع بھ خم شدن از کمر بطور  دستھایش باالی

 حیندر   hooخود را ھمراه با صدای ھو  دم نفس میکشید،حالیکھ بھ تندی، قدرت، و سرعت ھر چھ بیشتر 
می افتادند ادامھ بیرون میداد. این کار بھ گفتھ او تا زمانی کھ اغلب اعضا بر روی فرش روی زمین  شدنخم 

 داده میشد. 
من از بسیاری از پزشکان خواستم تا یک توضیح مختصر در خصوص تند دمی یا فرا دمی 

overbreathing  (تنفس باال)د بطوری کھ بتوانم بھ اعضای سابق فرقھ ھا در فھم اثرات آن کمک کنم. نبدھ
نھا بھ سرعت بھ ریھ ھا داخل و از آاز ھوا پزشکان توضیح دادند کھ فرا دمی مداوم، در حالیکھ حجم زیادی 



د، سطح دی اکسید کربن را در جریان خون کاھش میدھد، کھ بھ نوبھ خود موجب قلیایی تر شدن خارج میشو
 خونی دمزنی) نامیده میشود. (قلیا respiratory alkalosisخون میشود. این پدیده آلکالوز دمی 

منگی خفیف میکند؛ افراد احساس شعف کرده و رگیجھ یا یک درجھ مالیم از قلیاخونی دمی تولید س
در  سوزشقدرت تفکر و ارزیابی خود را از دست میدھند. فرا دمی طوالنی تر یا قوی تر باعث بی حسی و 

لرز؛ و احساس ترس،  کوبش قلب؛ زنگ زدن در گوش ھا؛ حس شیرین؛ سر انگشتان دست و پا و لب ھا
فرا دمی قوی تر و طوالنی تر میتواند موجب گرفتگی عضالت، سفت میشود. حتی  اضطراب، و بی خیالی

، و پدید آمده. نامنظم شدن ضربان قلب میتواند شودشدید سینھ  سنگینیو  دبدن، و در کوفتگیشدن دست و پا، 
 نمایان گردد. واکنش ھای تشنجی 

می افتند و تقریبا بی  (غش) میکند. افراد اغلب بھ کف اتاق faintقلیاخونی دمی ھمچنین تولید فینت 
و برقرار کردن  جبران دوره فرا دمی برایزیر دمی  وضعیتھوش میشوند. در حالیکھ از ھوش رفتھ اند، 

و در  بھوش می آیند. افراد در حالیکھ ناتوان و خستھ ھستند ظاھر میگردددر آنھا  توازن نرمال اسید در خون
 کرده اند.  عبور یمی یابند کھ از تجربھ دراماتیک و ترسناک

غیر  اتگیجی، احساسیعنی  –فرقھ ھا، شیادان، و سوء استفاده گران از اثرات قابل پیش بینی تند دمی
بھ ھمین  .آگاه شده اند – و سفت شدن انگشتان دست و پا سوزشقابل کنترل، احتمال از دست دادن ھوشیاری، 

ازی سیا باز  تعبیر آگاھانھباز . بوسیلھ ه اندپی برد بدست آمده سریع تجربھ باز تعبیرتأثیر بھ آنھا  ترتیب
کھ اتفاق ناگواری  آنانواکنش ھای سطح ھوشیاری افراد نسبت بھ سردرگم کردن  و سپستأثیرات،  عنوانی

برای مثال کرده و بھ تازه وارد ھا  تعبیراست، رھبران یک وضعیت ھولناک را ظاھرا بھ یک واقعھ مثبت 
." بطور خصوصی، خواھند یافترا  خود سعادتمند خواھند شد و روان واقعی راهکھ "آنھا در این  میگویند

رھبران برخی گروه ھا نام ھایی نظیر خرچنگ شدن یا ماھی شدن، برای گرفتگی عضالت و افتادن روی کف 
 اتاق در اثر تمرینات تند دمی گذاشتھ اند. 

تاق تاریک بر روی زمین می مشاھده کرده ام کھ اعضایشان در یک ا را من تعدادی از گروه ھا
نشینند و سریع و پشت ھم عباراتی مانند "ترس، ترس، ترس" یا "بیرون، شیطان بیرون" را تکرار میکنند. 

ارزیابی کردند کھ تعدادی کھ در اتاق ھستند احساس منگی و گیجی  چنین بعد از چند دقیقھ، وقتی رھبران
و رو بھ آنھا میگویند: "ببینید،  نموده باز تعبیر تفسیر و را ی، چراغ ھا را روشن کرده و شرایط فیزیکدارند

د افراد اتاق بھ نظر میرس بسیاری ازھمانطور کھ بھ شما گفتھ شد، شما در حال تغییر کردن ھستید!" اگر چھ 
در اثراتی کھ خیلی از ما  نمیکند، کھ تحصیل کرده باشند، ھیچ کس صحبت از شناخت اثرات تند دمی

کھ در  عمومیعلوم در دبیرستان یا کالج شنیده ایم. زیرا بخاطر فشار جمع و الزامات  بحثمدر خصوص آن 
: "آیا شما مطمئن ھستید این واقعا تأثیر تند دمی کھ روند کار گروه بوجود آورده میشود، ھیچ کس سؤال نمیکند

  باشد؟" می خلسھ خارج از این جھان و رستگاری نیست و اثر 
بھ آنھا آموختھ شده بود بھ زبان فرقھ صحبت کنند برای من توضیح دادند کھ  اعضای سابق گروه کھ

چھ احساسی داشتند. آنھا احساس منگی و گیجی میکردند؛ و شعارھا بعد از دوره ھای طوالنی فریاد کلمات 
 احساس شعف مینمودند. برخی 

گفتھ شده بود کھ این احساس آنھا متوجھ شده بودند کھ اتفاقی در خصوص آنھا افتاده است، و بھ آنھا 
مربوط بھ اینست کھ آنھا اعضای کاملتر گروه شده اند. بھ آنھا گفتھ شد کھ این احساسی است کھ قرار بوده است 

آن بھ  بھ بھ آنھا دست بدھد. آنھا بزودی دریافتند کھ نباید در خصوص این احساس غیر عادی شکایت کنند بلکھ
زمان، آنھا ھیچ ارتباطی بین حالت فیزیکی خود و تمرینات فیزیولوژیکی  صورت پیشرفت نگاه کنند. در ھمان

 برقرار نمیکردند.  بر زبان میراندندو بیاناتی کھ بھ زبان فرقھ 
در درون برخی گروه ھای فرقھ ای، اعضای قدیمی تر تکنیک ھای فریاد زنی را نمایش داده و از 

راه آنان فریاد بزنند. اعضای جدید بزودی یاد میگیرند کھ اعضای جدیدتر میخواھند تا عبارات مربوطھ را ھم
طوالنی با صدای بلند ادامھ ھای برای دوره  کھ کیفیت صدا، آھنگ، و ریتم سایرین را تقلید کنند. این اعمال

 )سندرومعالئم ( دارای ھمچنینکھ این تمرین  است. بعضی اوقات ھمراه با تکان خوردن ھای نوسانیمی یابد، 
باز تعبیر پیشرفت، نزدیکی بھ خدا، یا یک سطح جدید رستگاری عناوین ، سپس تحت است د دمیھای تن
 . میشود

یک فرقھ روان درمانی کھ از روش ھای مختلف تنفسی استفاده مینماید تشریح میکند کھ در حالیکھ 
ھایی کھ  بھ اعضا احساس عجیبی دست میدھد، "شما شروع بھ تجربھ احساس ھای مختلف میکنید. احساس

آن ھا را حس کنید." یک رھبر فرقھ سیاسی بعد حال  ھرگز در گذشتھ نداشتھ اید. تا کنون شما بستھ بوده اید؛
از ھر جلسھ طوالنی فریاد زدن شعارھا و فرا دمی بھ پیروانش گفت کھ: "شما آتش انقالب را احساس میکنید 

 شما با جنبش رشد میکنید." –م جھان ، سپس در تماجمعمانر میان اول در درون خودتان، سپس د –



 تکرار حرکاتب. 
حرکات کمک میکند ھرگونھ تکرار حرکات موجی مستمر، کف زدن ھمراه با فریاد کردن، یا تقریبا  

تا حالت عمومی ھوشیاری فرد تغییر یابد. غالبا تکرار حرکات با اشکالی از فریاد کردن جھت آمیختن تأثیرات 
چرخیدن ساده یا رقص چرخشی (کھ در آن فرد  بوسیلھمیشوند. سرگیجھ میتواند  تند دمی و سرگیجھ ترکیب

، حرکات موجی طوالنی، و رقص خلسھ (کھ اغلب بصورت زانو زدن و تکان بھ دور خود میچرخد)سریعا 
 . مجددا، تأثیراتتولید شود خوردن بھ طرفین یا جلو و عقب، ھمراه با ریتم مدام طبل و موسیقی انجام میشود)

  . میگردد تفسیر خلسھ یا سطح جدیدی از ھوشیاریاین حرکات توسط رھبر گروه بھ عنوان 
من تعدادی از عملکردھای فرقھ ای را مشاھده کرده و بھ بسیاری تأثیرات فیزیولوژیکی و باز تفسیر  

دگی ام. در فصل چھار، من در خصوص چرخ زنندگان، یا کلیسای سرسپر نمودهکردن ھای ھمراه آن توجھ 
توضیح دادم. اعضا ھمراه با موسیقی راک چرخ میزنند  Church of Unlimited Devotionنامحدود 

از رقص ھای خلسھ  اشکالی. گروه دیگری کھ گسترش روانی را ارائھ میکرد (خیلی شبیھ بھ سماع صوفی ھا)
نتایج  نموده و اعمال ناتبا سایر تمریای سنتی قبایل صحراھای شمال آفریقا را گرفتھ و آنھا را در ترکیب 

 . میکندرا تحت عنوان "خارج شدن از ذھن و دخول بھ قلب" تفسیر  حاصلھ منگی و گیجی
ای کھ یک فرمول "زندگی ابدی" را با استفاده از رقص چرخشی ارائھ میکرد بھ اعضای خود  فرقھ 

چشید. گروه مربوطھ بھ  نشان میداد کھ آنان آنچنان لذت وافری کسب میکنند کھ ھرگز مرگ را نخواھند
اعضایی کھ در اثر رقص چرخشی منگ میشدند میگفت، "شما بھ جھان ما وارد میشوید. ما اینجا ھستیم. بھ 

 سمت ما بچرخید، بچرخید ، . . . تا بھ خویشتن جدید خود برسید."

 ، و تنشیخواببی تغییر در رژیم غذایی، ج. 
رژیم غذایی، بی خوابی طوالنی، و تنش عمومی فزاینده  در دراز مدتتغییرات ناگھانی، رادیکال، یا  

 د داشت. نواکنش ھای فیزیولوژیکی قابل پیش بینی بھ دنبال خواھ نیز
گیاه بسیاری از گروه ھا  .نارسایی ھای گوارشی و سایر تأثیرات مربوط بھ رژیم غذایی 

ر برخی موارد، این نوع رژیم خواری را بھ عنوان بخشی از وظایف اعضا تشویق و/یا الزامی میکنند. د
بھ بعضی گروه ھا غذایی ممکن است فقط در مراحل نھایی عضویت یا در دوایر انتخابی معینی خواستھ شود. 

 ارزان قیمت برای صرفھ جویی در ھزینھ ھا و مالیم کردن رفتارھا تجویز میکنند.  یسادگی رژیم غذای
انھ ای از غذاھا را مطالعھ و انتخاب کرده باشند سالم گیاه خواری میتواند زمانی کھ افراد ترکیب روز 

باشد. در مقابل، تعدادی از فرقھ ھا ناگھان اعضای جدید را وادار بھ رژیم غذایی غیر متوازن و فاقد پروتئین 
 ،میکنند. دفعتا خوردن تنھا سبزیجات و میوه ھا بدون توجھ بھ تأمین میزان مناسب پروتئین و اسیدھای آمینھ

ر فرقھ ھای معینی بھ این ء استفاده گران دعوارض عجیب در بخش تحتانی دستگاه گوارش مینماید. سو تولید
کار عنوان "نبرد با شیطان" میدھند و بھ اعضای جدید الورود میگویند کھ درد در پائین شکم و دل پیچھ آنھا 

را ه گروه جھت نبرد با شیطان شان بھ آموختن رامندینیازلذا و  بوده نشانھ ای از مبنای گناھکاری آنان
(مترجم: در  karmaگوارشی را بھ عنوان عملکرد کارما ھندو ناراحتی ھای  . برخی گروه ھای نومیرساند

مذھب بودا و مذھب ھندوھا کارما مجموع اعمال ھر شخص در عمرھای مختلف او است کھ این مجموعھ 
 قبلی تعبیر میکنند.  زندگی ھایدر  سرنوشت او را در عمر بعدی تعیین میکند)

تعدادی از پیروان سابق فرقھ ھا کھ در خارج از کشور با یک فرقھ زندگی کرده بودند بھ من گفتند  
کھ نھ تنھا آنھا در زمانی کھ در گروه بودند گیاه خوار شده بودند بلکھ آنھا در وضعیتی قرار گرفتھ بودند کھ 

عجین شده بود بعدا  اشمئزاز میکردند. این حالت کھ با آنانوقتی بوی طبخ گوشت و ماھی را میشنیدند احساس 
یا ھرجایی کھ  ،پیک نیکخود زندگی میکردند یا بھ رستوران، برای کسانی کھ از گروه جدا شده و در خانھ 

 گوشت طبخ و خورده میشد میرفتند مشکل آفرین بود. 
د کھ بعد از مدتی بدن تطابق پیدا کرده افرادی کھ در کار سوء استفاده ذھنی از انسان ھا ھستند میدانن 

و ناراحتی ھای ناشی از تغییر ناگھانی رژیم غذایی کاھش می یابد. وقتی چنین شد، رھبران بھ اعضای جدید 
میگویند کھ معنی این پدیده اینست کھ آن فرد بطور کامل خود را بھ رھبر تسلیم کرده است یا در حال کسب 

شکایت کردن بھ مثابھ  آشکارااشد. جدید الورودھا بھ سرعت در می یابند کھ سطح باالتری از ھوشیاری می ب
بھ تا ساکت شده و بھ رھبری  میشوداعتراف بھ گناھانشان است، و نتیجھ این احساس گناه اینست کھ بھ آنھا القا 

خدمت  در موضع ھدایت دیگرانبرای دور کردن گناه نگاه کنند. اعضای سابق فرقھ ھا کھ  عنوان امکانی
کرده بودند بھ من گفتند کھ آنان خود این واکنش ھای فیزیکی را تجربھ کرده و تعابیر مربوط بھ آنھا را شنیده 

کھ در خصوص  ندبود گرفتھسپس در حالیکھ مسئولیت تعلیم دیگران بھ آنھا داده شده بود، رھنمود و بودند؛ 
بوده و بھ جدید الورود ھا ھمان توضیحاتی کھ ظھور این پدیده ھای قابل پیش بینی در اعضای جدید دقیق 

 اعضای قدیمی تر زمانی شنیده اند را بدھند. 



وجود دارد: دوازده تای آنھا تحت عنوان غیر  amino acidبیست اسید آمینھ  ،در پروتئین کامل 
ھ ضروری د زیرا بدن انسان خودش میتواند آنھا را تولید نماید، ولی ھشت اسید آمیننضروری شناختھ میشو

میوه ھای مغز دار (آجیل) تأمین شود. است کھ باید از گوشت، ماھی، طیور، محصوالت لبنی، حبوبات، و 
بنابراین، رژیم غذایی گیاه خواری غیر متوازن نھ تنھا نیاز پروتئین بدن را تأمین نمی نماید بلکھ کمبود 

را ھم موجب میشود. یک کتاب  –ست ویتامینی کھ برای تولید گلبول قرمز خون ضروری ا –۱۲ویتامین ب
کھ از جانب دارد طبخی  اتآشپزی مربوط بھ یک فرقھ کھ در بیست سال اخیر در دسترس بوده است دستور

جالب ھستند. بھرحال، اعضای سابق مجلسی و ظاھرا کتاب مربوطھ است. برخی غذاھای  تجویز شدهگروه 
ھ حبوبات خشک نداشتھ باشد، اسید آمینھ مربوطھ ممکن گزارش کرده اند کھ اگر بر فرض یک نفر عالقھ ای ب

 است ھرگز در سھم روزانھ اش بھ بدنش نرسد. 
روی آوردند، یعنی اینکھ، یک فرد را بھ شکر فراوان میبندند،  بھ شکرباربسیاری از گروه ھا نیز  

عضو سابق یک  کند. یکه و افراد را بطور موقت پرقدرت روشی کھ کمک میکند بھ احساس ضعف فائق آمد
شکر برای ھر گرم)  ۱۳۰فرقھ گفت کھ، در معبد معین خودش، او می بایست دو و نیم پوند (= یک کیلو و 

دسرھا بخرد. در طی دوره ھای طوالنی در انواع غذاھا و نوشیدنی ھا و  فرد بطور ھفتگی برای مخلوط کردن
نج یا پنجاه دالر میدادند تا برود و انبوھی آب در یکی از فرقھ ھای سیاسی، رھبران اغلب بھ یک نفر بیست و پ

 توان ادامھ داشتھ باشند.  خریده و بھ جلسھ بیاورد تا اعضا نبات
تنش، رژیم غذایی ضعیف، و فقدان خواب کافی میتواند تغییرات ھرمونی را  .تغییرات ھرمونی

شود. سوء د ریش در مردان کاھش یا قطع رش در فرد موجب گردد کھ میتواند باعث قطع قاعدگی در زنان و
ر کرده و آنھا را بھ عنوان مدارکی کھ زنان توسط خدا باردار شده استفاده گران عمدا این شرایط را بھ غلط تعبی

زمین بھ صورت انسان) یا  بر(مترجم: در آیین ھندو خدای نازل شده  avatarو مردان بچھ ھای رھبر، آواتار 
 . ارائھ می نمایند کاھن شده اند

بی مو مثل  یسالھ کھ بعد از ترک گروه ھایشان صورتھای ۲۵من با بسیاری مردان جوان حدود  
پسران غیر بالغ داشتند مصاحبھ کردم و آنھا نگران بودند کھ آیا رشد ریش آنھا بخودی خود بھ وضع عادی بر 

ین مردان بھ نظر . بعد از یک دوره استراحت، رژیم غذایی خوب، و تنش کمتر، تمامی ایا نھ خواھد گشت
بعد از اینکھ ھم خوشحال و ھم متعجب بودند کھ  ،زناناز میرسید بھ یک ظاھر عادی بازگشتھ بودند. بسیاری 

گروه را ترک کردند عادت ماھانھ شان بھ وضعیت عادی بازگشت. این افراد تا وقتی کھ در فرقھ بودند برنامھ 
کھ نتیجتا  میکردنداستراحت در شب سھ تا پنج ساعت نھا تماھھا  برای کاری طاقت فرسایی داشتند، کھ اغلب

روزھا غالبا کامال بدلیل بی خوابی از پا در می آمدند ولی بھ آنھا گفتھ میشد کھ این نشانگر این است کھ در 
  وضعیت نامطلوب، تنبل یا گناھکار ھستند. 

 و گروه ھای شبھ کولی در خیابان وری اعانھتیم ھای متحرک جمع آ یا ی مختلفاعضای گروه ھا 
دام بدون ند زیرا آنھا مشکالت و تنش ھای بخصوصی رنج میبر، از مGarbage Eatersمانند آشغال خورھا 

و یا غذاھای  میکنندو از منابع زبالھ پشت رستوران ھا و سوپر مارکت ھا تغذیھ  غذا در تردد و سفر بوده
محرومیت ھای بخصوصی را تجربھ یان آنھایی کھ . در ممینمایندحاضری ارزان با ارزش غذایی کم مصرف 

یا در کارخانھ ھای متعلق بھ فرقھ یا اداره  بودهی بودند کھ در مزارع رنج کشیده ھایکرده بودند اعضای فرقھ 
در وضعیتی شبیھ بھ  ارای امکانات بازداشت افراد بودشده توسط فرقھ کار میکردند؛ اعضای یک گروه کھ د

ند، و اعضای یک فرقھ سیاسی کھ تحت ه بودطوالنی برای جرم ھای فرضی حبس شد زندان برای دوره ھای
و بخاطر  نشستھروزھا  خاص در یک وضعیتتا ند ه بودبازداشت خانگی حفظ و نگھداری میشدند، وادار شد

خستگی  در خصوصجرم ھایشان بر علیھ حزب بازجویی شوند. این افراد و سایر اعضای سابق فرقھ ھا 
طر کارھای طاقت فرسا، فقدان خواب، غذای ناکافی، و تنش ھای غیر معمول کھ حتی در مفرط بخا

گزارش کرده اند. آنھا ھمچنین تغییرات فیزیکی در بدن استانداردھای خود گروه نیز افراطی ارزیابی میشد 
 . نموده بودندخود و بیماریھای گوناگون را تجربھ 

روش ھایی در خصوص تخلیھ مزاج،  ردن.تخلیھ مزاج، شستشوی روده بزرگ، و عرق ک
مراسم تطھیر سمبلیک مورد شستشوی روده بزرگ، و عرق کردن در برخی گروه ھای فرقھ ای بھ عنوان 

نگاه داشتن اعضا بھ صورت ناتوان،  زیر سلطھ بھ برایاستفاده قرار میگیرد، ولی این کارھا در حقیقت 
اعمال برای خوب شدن و تحت مراقبت قرار گرفتن  ظاھراکھ  نگاه داشتن آنان است مطیع، و وابستھ بھ گروه

-colonدر یک برنامھ شستشوی روده بزرگ  سابق در یک فرقھ گزارش کرده اند کھ آنھا  اعضای. میشود
cleanse  ملین ھا، پادزھرھا، قرص ھای ویتامین مخصوص شامل کھ در آن رژیم غذایی شرکت نمودند

اجرا عصاره ترکیب شده با محلول ھای شسشتشوی روده بزرگ (تنفیھ) تجویز شده توسط فرقھ، و آب و 
میتواند یک  کاری. وقتی جزئیات این رژیم غذایی شرح داده شد، پزشکان اظھار نظر کردند کھ چنین میگردید

  کند. و ناتوان تر عضو خستھ و دارای سوء تغذیھ را حتی ضعیف تر 



 ت عنوان "پاک سازی و تصفیھ سیستم یک فرد"تح را عملیک گروه فرقھ ای یک پروسھ  رھبر
برای ھمھ کس تجویز میشد، شامل  کھ تولید "نتایج حیرت انگیز" نماید. این برنامھ می بایست ارائھ نمود کھ

دو قاشق  یعنیروغن ھا و ویتامین ھا  خوردندویدن و عرق کردن پنج ساعت در روز برای دو ھفتھ، بعالوه 
 niacinبرای مثال، نیاسین  –وغن و دوز ھای نسبتا باالی ویتامین ھای خاص مربا خوری تا نصف فنجان ر

. دوز ھای میگردید –ھزار میلی گرم افزایش می یابد  ۵)، کھ بھ تدریج تا   nicotinic acid(اسید نیکوتینیک 
نماید. خیلی باال، خصوصا نیاسین، بر اساس گزارشات میتواند واکنش ھای افراطی و ناراحت کننده ایجاد 

مطالعات جدید نشان داده است کھ دوزھای قوی نیاسین میتواند چنان اثرات شدیدی نظیر سرخی پوست 
 مسمومیت کبدی ایجاد نماید.عالوه بر  پوستی زگیل مانند موقت مشکلصورت، کھیر، خارش، کوفتگی، و 

پالستیکی یا نایلونی  بھ کسانی کھ وارد چنین پروسھ ھایی میشوند ھمچنین گفتھ میشود کھ با عرق گیر
بدوند، بعد از اینکھ گردش خونشان در اثر دویدن تند شد، آنھا وقت زیادی را در سونا صرف میکنند. عرق 

حفظ و  فارنھایت صورت میگیرد. مسئولیندرجھ  ۱۸۰تا  ۱۴۰ی بین کردن در سونا در درجھ حرارت
درجھ  ۱۲۰تا  ۱۱۵سونا بین طبیعی رت نگھداری در یک باشگاه سالمتی بھ من گفتند میانگین درجھ حرا

 فارنھایت است. 
بر اساس گزارشات، ھر یک از این پروسھ ھا میتواند واکنش ھای مشھود بدنی ایجاد نمایند، کھ سپس 

شود. مجددا، منظور از چنین توجیھ و باز تعبیر بر طبق فلسفھ او  و میتواند بر اساس دلخواه رھبر گروه
است کھ تأثیر مشھود نھ بھ عنوان یک واکنش فیزیولوژیکی قابل انتظار بلکھ بھ بازپروری نشان دادن این 

  عنوان دلیلی بر آنچھ رھبر میگوید میباشد. 

 جسمی ھای سوء استفاده. د
دیگران کمک کھ بھ تنھایی و یا با  بوسیلھ کسیمیتواند  )فیزیولوژیکیجسمی (غیر معمول  عواقب 

. رھبران فرقھ ھا و بوجود آیدرا انجام میدھد  )روانیسوء استفاده جسمی (در برابر سوء استفاده ھای 
را در  اثرات تمریناتاین سوء استفاده ھا را بھ خدمت گرفتھ و  انواع گروھھای بازسازی فکری تعدادی از

 کنند تعبیر مینمایند.  آنان تصورپیروان  مایلندجھتی کھ 
میسیون نور الھی  جلسات ند کھ دراعضای سابق گزارش میکن فشار آوردن بر کره چشم. 

Divine Light Mission  نور الھی" را بوسیلھ فشار دادن  ،پیروان میانچراغ ھا کم نور شده و کاھن در"
 ارزانی میدارد.میشود نور  برقتا زمانی کھ فشار بر روی اعصاب بینایی باعث دیدن افراد بر چشم 

رھنمود داده میشود تا گوش ھایشان را با در ھمان گروه، بھ اعضا  فشار آوردن بر گوش. 
بھ اینکھ ھارمونی الھی موضوع انگشتانشان گرفتھ و تا زمانی کھ یک صدای وزوز بشنوند فشار دھند کھ 

 . میگرددتعبیر  شنیده میشود
تعدادی از عملکردھای  ،برخی اعضای سابق یک فرقھ متکی بر فیزیولوژی اعمال درد آور. 

اد ک مشخص کرده بود کھ میخواھد درون و بیرون خویشتن اعضا را با ھم متوازن رھبرشان را توضیح مید
 فعالیت ھایولی در حقیقت اعمال فیزیکی درد آور برای تنبیھ افراد برای نگاه داشتن آنھا در مسیر  نماید؛

. شعار بود درد و آگاھی ایجاد، و ھدف از آن شدهنامیده  bodywork بدن کاررھبر استفاده میشد. این اعمال 
 ". No pain, no gain"بدون درد چیزی حاصل نمیشود   این بود

یک نقطھ بر روی میز دراز میکشند و مسئول تمرین انگشت شصت خود را در یک گروه از اعضا  
و ، (فاصلھ میان مقعد و آلت تناسلی) perineum، (پرده شکم) diaphragm ، مانند دیافراگمحساس بدن فرد

میدھد. اگر این کار درد کافی ایجاد ننماید، مسئول مربوطھ از آرنج خود برای فشار بر قسمت فشار  سق دھان
فرد را طوری بر ھای اصلی بدن استفاده میکند. اگر او نیاز بھ اھرم بیشتری برای ایجاد درد داشتھ باشد، او 
داد کھ چگونھ درد روی میز مینشاند کھ پاھایش در دو طرف میز قرار گیرد. یک عضو سابق توضیح می

 اعمال شده بھ این طریق میتواند باعث تغییر رفتار در فرد شود:
 

 bodyworkوقتی وارد گروه شدم مو و ریش بلندی داشتم. من بزودی برای بدن کاری 
فرستاده شدم. مردی کھ بدن کاری را اعمال میکرد شروع بھ فشار دادن بر روی باسن من با آرنجش 

دارم بھ یک جنین  کھنکھ خیلی اذیت شده بودم بھ باال خم شدم. او بھ من گفت نمود، و من بدلیل ای
 اد کھ من میترسم از رحم خارج شوم وسپس او اطالع دداخل رحم بر میگردم.  بھ تبدیل میشوم کھ

 ظاھرا مادرم. استمادر من از دست من ناراحت  است ومربوط بھ مادر من  ی کھ احساس میکنمدرد
تو بھ مادرت احترام نمیگذاری ": بھ من گفتھ شد کھو ریش دراز داشتم ناراضی بود.  از اینکھ من مو

بنابراین من ھمانجا دراز کشیدم و بھ مادرم گفتم کھ مویم را کوتاه  "و بر علیھ مادرت عمل میکنی.
 خواھم کرد، و وقتی او مرا رھا کرد درد برطرف شده بود. 



 
در  – را قادر است تشخیص دھد کھ علت واقعی درد چیست، درد توسط فردی کھ ظاھتکنیکدر این 

برای کوتاه کردن مویش بھ  مقابلاین مورد، نھ آرنج یک نفر بر روی باسن طرف دیگر بلکھ نیاز طرف 
کھ  دقت میکردند. پیروان این گروه خیلی تحمیل میشود – منظور متوقف کردن انجام عملی بر علیھ مادرش

  ایند تا از این جلسات آگاھی بخش بدن کاری دردناک اجتناب نمایند. دستورات رھبر را اطاعت نم

 تمدد اعصاب  ناشی ازھیجان ه. 
روش ھای تمدد  در برابرحرفھ ای این طور شناختھ شده بود کھ ھر کسی  ادبیاتبرای مدت ھا در  

(مترجم: مدیتاسیون ھمراه  mantra meditationبا چشمان بستھ یا مدیتاسیون مانترا  relaxationاعصاب 
واکنش خوبی  وردی را تکرار میکندبا خواندن آھنگین ودا و سرود در آیین ھندوھا) کھ در آن مدیتاسیون کننده 

. برخی افراد این پروسھ ھا را آرام کننده یافتھ و از آن استقبال میکنند، ولی تعداد قابل توجھی از نشان نمیدھد
ادبیات باستانی در خصوص مدیتاسیون مانترا  در داشتھ اند. حتی آوری تنش افراد تجارب ناراحت کننده و

ضروری  احتمالی برای ھدایت مبتدیان و کمک بھ آنان برای اجتناب از مشکالتکھ نیاز مربی  میشوداخطار 
 تجربی بطور ،مدیتاسیون مانترا یا سایر تکنیک ھای با چشمان بستھ را تعلیم میدھندامروزه است، و آنھایی کھ 

تجربھ کرده اند. بجای احساس را مدیتاسیون کنندگان برخی واکنش ھای تنشی  از آموختھ اند کھ بسیاری نیز
باال رفتن شدید ضربان قلب  و آرامش و تمدد اعصاب، برخی احساس فزاینده اضطراب، خیس شدن از عرق،

 میشوند. نگران میکنند، یا نسبت بھ بسیاری از وجوه عمل خود 
لھای اخیر، صحبت از فشار زندگی و نحوه کاھش آن رایج بوده است. بسیاری گروه ھای فرقھ در سا 

خیابان مادیسون  جدیھمھ فشارھای عصبی ارائھ کرده، و یک کار  مدیتاسیون را بھ عنوان شفای ،ای مختلف
Madison Avenue ھی (مترجم: خیابان مدیسون گاردن در نیویورک مرکز شرکت ھای تبلیغاتی و آگ

بر روی ) بکار میرودخیابان مادیسون بھ معنی مؤسسات تبلیغاتی و آگھی ھای تجارتی  –پردازی آمریکاست 
واکنش ھای بدنی نمونھ کھ در بسیاری از مردم وقتی چشمانشان را میبندند و تالش میکنند کھ با مدیتاسیون 

و ھ ای این کار را خالی کردن فشار مینامند . گروه ھای فرقداده اندانجام یافت میشود ذھن خود را آزاد نمایند 
میکند. این استراتژی بھ رھبر اجازه  تعبیرھرگونھ ناراحتی بوجود آمده توسط یک واکنش الزم و مثبت را باز 

بھ تا بھ مدیتاسیون ادامھ داده و خود او را بھ خاطر اضطراب درونی میدھد کھ از مدیتاسیون کننده بخواھد 
 سرزنش میکنند. مربوطھ پروسھ انجام ندادن کافی  درست یا بھ حد دلیل

دیده مورد مطالعھ قرار گرفتھ اند این واکنش ھای ناراحت کننده بھ عنوان یک پ تنھا در چند سال اخیر 
نامیده  relaxation-induced anxiety (RIA)ھیجان ناشی از تمدد اعصاب  ،توسط محققین موضوعاین  و

یتاسیون، مانند روانشناسان مجاز، یا روان پزشکان کھ از آن بھ عنوان یک روش میشود. راھنمایان اخالقی مد
درمانی استفاده میکنند یا راھنمایان مدیتاسیون غیر فرقھ ای کھ مدیتاسیون را بھ عنوان روش تمدد اعصاب 

ین واکنش ھا برای تسکین ا علمآموزش میدھند، این واکنش ھای ناراحت کننده را تشریح میکنند تا ببینند آیا 
د و پروسھ ای آنھا ممکن است پروسھ ھایی کھ چنین واکنش ھایی را تولید مینمایند حذف کننکمک میکند، یا 

 را جایگزین نمایند کھ ناراحتی کمتری تولید کنند.  دیگر
در سھ گروه طبقھ بندی میشوند. اولی شامل احساسات ناراحت کننده مختلف میشود.  RIAعالئم  

بدن ننده یا احساس سبکتر شدن و شناور شدن و یا احساس سنگینتر شدن و غوطھ ور شدن میکند. مدیتاسیون ک
فرد ممکن است بھ نظر برسد کھ در اندازه یا ترکیب تغییر میکند. برخی افراد احساس سرما یا گرما میکنند؛ 

 بویایی، و چشایی، شنوایی، بیناییبرخی تجربھ سوزش یا بی حسی دارند؛ و دیگران تجربھ احساس ھای 
تسلط فزاینده سیستم اعصاب پاراسمپاتیک  دانشمندان فکر میکنند برخی از این عالئم بیانگر دارند.  یخاص

parasympathetic ی خونی و احساس گرما و سنگینی در طول تمدد اعصاب است، و نتیجھ انبساط رگ ھا
 را در پی دارد. 

ی فیزیولوژیکی است کھ یا موتوری ھستند، یعنی اینکھ، دومین گروه از واکنش ھا شامل اعمال رفتار 
 –تیر کشیدن، و بی قراری ، و گرفتگی ترشح، تیک عصبی، اسپاسمبرای مثال  –از ماھیچھ ھا ناشی میشوند 

برای مثال تند شدن ضربان قلب یا عرق کردن کف  –و یا از بارز شدن فعالیت ھای سیستم عصبی سمپاتتیک 
  .منتج میگردند –دست 

سومین گروه شامل افکار ناگھانی و ناراحت کننده و حاالت ھیجانی است کھ خشن بھ نظر میرسند  
حالت معین تمدد اعصاب تحمیل بر دیده شود) و پریشان برای مثال ھمانطور کھ ممکن است در خواب (

اضطرابات  ، عالوه برمیشود. غم و غصھ، عصبانیت، خوشی، یا احساس جنسی در آگاھی مدیتاسیون کننده
 . ظاھر میگردد وی

این واکنش ھای جسمی قابل پیش بینی بدون شک ھمان چیزی است کھ مدیتاسیون کنندگان از  
تأثیرات عجیب و غیر معمول شکایت میکنند. من با تعدادی از اعضای سابق فرقھ ھای مدیتاسیون کھ اعضای 



تی جدید الورود ھا در خصوص این جدید را در خصوص مدیتاسیون توجیھ میکردند مصاحبھ کردم. وق
احساس ھای ناراحت کننده شکایت میکردند، توجیھ کنندگان یاد گرفتھ بودند کھ بھ اعضا اطمینان بدھند کھ اینھا 

مدیتاسیون طوالنی تر و بیشتر است. بسیاری از این توجیھ کنندگان ضد اضطراب است و دوای آن خود 
 . خودشان از ھمان احساس ھا رنج میبردند

 
*  *  *  *  * 

 
خواب و بی تند دمی، حرکات مکرر، تغییرات در رژیم غذایی و  –این پنج مؤلفھ اصلی فعالیت ھا  

تجاربی ھستند کھ بھ تولید  –تنش، عملکردھای جسمی، و ھیجان ناشی از تمدد اعصاب  مختلف سطوح
میتواند این واکنش ھای  مجربو روانی شناختھ میشوند. یک سوء استفاده گر ذھنی  جسمیتأثیرات مشخص 

جسمی قابل پیش بینی را در جھت منافع خودش تفسیر کند. او میتواند بگوید کھ او و روش ھایش در حقیقت 
تأثیرات مربوطھ را بوجود آورده اند، و او میتواند این تأثیرات را مناسب برای فلسفھ ای کھ او ارائھ مینماید 

اگر در اثر حاالت تحمیل شده بھ  نیز ، او میتواند خود شخص راباز تعبیریباز تعبیر کند. در پروسھ یا  بیان
 زحمت افتاده و جرأت شکایت بھ خود راه بدھد سرزنش نماید. 

بوسیلھ گروه ھای آنان  ده برخی از این روش ھا و باز تعبیردر ادامھ این فصل، من نحوه استفا 
رخی مدیتاسیون کنندگانی کھ بعد از تأثیرات مربوطھ بھ مدیتاسیون متعدد را نشان خواھم داد، و در خصوص ب

 شدت آسیب دیده اند توضیح میدھم. 

 مدیتاسیون ممکن است ھمیشھ برای شما خوب نباشد. ۳
بسیاری انواع مدیتاسیون توسط افراد، گروه ھا، و فرقھ ھای متعددی ارائھ گردیده اند. در یک نسخھ  

لیغات حداقل چھل گروه و دوره مدیتاسیون مختلف را شمردم، کھ بخشی از جدید روزنامھ آزاد کالیفرنیا، من تب
 بودند.  مشخصیآن ھا گروه ھای فرقھ ای 

د، کھ نتعھدات و شرایط عضویت مختلفی دارھای فرقھ ای، مدیتاسیون فرقھ ھا  همانند بسیاری گرو 
ره ھای مقدماتی را امتحان میکنند تنھا بعد از مدت زمان معینی بر اعضا معلوم میگردد. آنھایی کھ صرفا دو

یک دوره طوالنی مدت ممکن است برایشان داشتھ باشد اطالع کمی داشتھ یا ھیچ اطالعی  کھ از آنچھ احتماال
مربوط بھ نحوه بلند شدن از زمین و پرواز کردن، انجام نھایتا  این دوره ھا، . آنھا نمیدانند کھ خریدندارند

. ھمچنین بھ آنھا اطالع داده باشدتبدیل شدن بھ راھب تارک دنیا اید حتی پروژه ھای شخصی فضا نوردی، ش
نتایج بدی از شرکت در تمرینات و رفتارھای توصیھ شده از جانب گروه گرفتھ  ،نمیشود کھ تعدادی از افراد

ه اند. بھ ھمین ترتیب، بھ آنھا گفتھ نمیشود کھ گروه یک جنبش مذھبی است. بھ یک سرسپرده سابق یک گرو
گفتھ شده بود کھ آنچھ آموزش داده میشود روش ھای ساده و بدون  امر بزرگ  از جانب مربیان در شروع
آن عضو سابق میگوید: "من  بدون ھرگونھ تعھدات مذھبی است؛ ولی ،نشتأثیرات جانبی برای رھا شدن از ت
  ندو شدم."عمال مجبور بھ پذیرش اعتقادات مذھب ھوقتی نھ سال و نیم تعالیمم تمام شد، 

 داده شده، بر اساس گزارشاتمیالدی، بیش از یک میلیون نفر در ایاالت متحده  ۱۹۷۰دھھ  اواسطتا  
نفر یکی از دوره ھای مقدماتی ارائھ شده توسط گروه را خریداری کرده بودند. از آن زمان، تقریبا یک میلیون 

گزارش شده است کھ این دوره مقدماتی را  ،ھاندر سراسر جنفر دیگر در ایاالت متحده و سھ تا چھار میلیون 
 تھیھ کرده اند. 

از مدیتاسیون  ممکن است یک مجلد کامل میتواند در خصوص ترکیبی از دوره ھا نوشتھ شود کھ 
کنندگان خواستھ شود تا تھیھ نمایند، کھ شامل سمینار در خارج کشور و دوره ھایی در دانشگاه ھا و انستیتوھا 

. از کسانی کھ دوره ھای عالی را میخرند انتظار میرود برای دوره ھای طوالنی میگردددر سراسر کشور 
ھمراه با تماشای  مدیتاسیون کنند. ھر روز، ساعتھا مدیتاسیون در ترکیب با تند دمی طوالنی ،تری از مبتدیان

در برنامھ قرار شود، مرشد میتکراری و خواب آور، کھ معموال مربوط بھ تعلیمات کاھن یا  نوار ھای ویدئویی
مدیتاسیون کنندگان نسبت بھ ارتباط با خارج و نسبت بھ تنوع در تجاربشان ایزولھ شده  میگیرد. در ھمان حال

د. برخی نھزار دالر برای ھر کدام خرج بردار ۴ھزار تا  ۳در برخی گروه ھا، دوره ھا میتواند از  .اند
یک سال تمام بدون حقوق در  بھ مدت مربوطھ سازمان کردند کھ آنھا برای اعالماعضای سابق یک گروه 

 ند. ه اازای یک دوره پرواز کار کرد
افرادی کھ یک دوره ابتدایی گروه را تھیھ میکنند معموال ھیچ ایده ای نسبت بھ آنچھ در زندگی شان  

ای بھ اینکھ  کوچکترین اشارهھمچنین  ندارند؛در خصوص ھزینھ ھای مالی یا تعھدات زمانی پدید خواھد آمد 
نمیشود. بھ ھمین دھند تغییراتی در میزان رابطھ با خانواده یا دوستان اگر بھ برنامھ ادامھ انتظار میرود آنھا 



ترتیب آنھا از قبل در خصوص تأثیرات برنامھ بر روی ذھن و احساس خود، کھ در جھت مثبت قرار ندارد، 
 نمیدانند. چیزی 

خواستھ شده است تا با سایر  از جانب رھبرانشان مدیتاسیون فرقھ ھای وابستگان از بسیاریاز  
شوند. در یک گروه، بھ آنھا گفتھ شد کھ اگر تعداد کافی از مدیتاسیون کنندگان  تمرین مدیتاسیون کنندگان وارد

شرکت نمایند، مدیتاسیون آنان میتواند بر وضعیت ھوا تأثیر گذاشتھ و یا جرم و جنایت را کاھش دھد. در 
گروه ھا، بھ آنھا گفتھ شد کھ ھرچھ بھ لحاظ فیزیکی از کسانی کھ مدیتاسیون نمیکنند فاصلھ بگیرند در  برخی

د نرا از بین ببرآنان ممکن است تأثیرات مدیتاسیون  دارند وآگاھی وجدان  ی ازبرابر کسانی کھ سطح پائین تر
آنھا میتواند وضعیت یک مدیتاسیون  بھ بیرونی ھا بھ عنوان موجودات پست تر کھ وجودد شد. نحمایت خواھ

کننده را مورد تھدید قرار دھد نگاه میشود، و بنابراین مدیتاسیون کنندگان تشویق میشوند تا از خانواده و 
 دوستانی کھ مدیتاسیون نمیکنند جدا شوند. 

ی میالدی، گزارشات کلینیکی نتایج منفی برنامھ ھای مانترا مدیتاسیون ھا ۱۹۷۰تا اواسط دھھ  
شروع بھ ورود در ادبیات روانپزشکی کرده بود. پزشکان گزارش کردند کھ برخی مدیتاسیون  ،مختلف

یافتھ بودند، کھ احساس غیر واقعی داشتھ یا محیط  "خود تحمیلی"وضعیت متفاوت  یک خود را درکنندگان 
دند زیرا کھ قادر نبودند دیده اند. برخی اشخاص فاقد توان کار کردن شده بو می پیرامون خود را غیر واقعی

این اوضاع را کنترل کنند. برخی گزارشات دیگر کلینیکی اشاره میکنند کھ استفاده بی وقفھ از مانترا 
مدیتاسیون میتواند موجب مشکالت روانی جدید بیشتری شود کھ از افسردگی و پریشانی گرفتھ تا فروپاشی 

 شامل میشود.  راروانی 
ی حول عملکرد مدیتاسیون انجام شده است. در یک مجموعھ مطالعات، طی سالیان، تحقیقات زیاد 

، Stanford Research Institute، یک روانشناس در انستیتوی تحقیقات استانفورد Leon Otisلئون اوتیس 
منافع بیان شده در تبلیغات توسط یک سازمان مدیتاسیون برای تمامی کسانی کھ خاطر نشان کرد کھ علیرغم 

را انجام میدادند، تحقیقات او خالف آنرا نشان میداد. ما ممکن است انتظار داشتھ باشیم کھ بیشتر تمرینات 
بر اساس اما نسبت بھ کسانی کھ مانده اند از تأثیرات منفی شکایت داشتھ باشند،  کشیده اندکسانی کھ بیرون 

 مستقیم ھاز تأثیرات شدید رابطعکس این مسئلھ صادق است. در حقیقت، تعداد شکایات  Otisتحقیقات اوتیس 
با مدت مدیتاسیون دارد. ھمچنین این عقیده کھ احساس ناراحت کننده اولیھ گذراست مورد تأیید قرار نگرفتھ 

جان زده، سردرگم، عصبانی، است. مدیتاسیون کنندگان تأثیرات معکوس مداوم را گزارش کرده اند: آنھا ھی
. این یافتھ ھا منطبق با ھمانھایی است منزوی شده انداند  کردهرا شروع و/یا از زمانی کھ مدیتاسیون افسرده، 

 کھ بسیاری از دانشجویان دریافتھ اند. 
چنین یافتھ است کھ   ، Michael Persinger روانشناسی مایکل پرسینگریک محقق دیگر، پرفسور  

ھمچنین بینایی غیر عادی،  نسبتا پیچیده، وصرع  ی مثلعالئم ،برای برخی افراد تکنیک ھای مدیتاسیون
نگرانی دیگر، کھ توسط محققین شنیدن اصوات، احساس لرز، و تجربھ رفتار غیر ارادی را بھ ھمراه دارد. 

، کشف شد آن است کھ کسانی Steven Donovanو استیون دونوان   Michael Murphyمایکل مورفی  
اشتند، یعنی اینکھ حالت فیزیکی و روحی آنان کھ در این تمرینات پیشرفت بیشتری داشتند پذیرش بیشتری د

بسادگی توسط یک روند پیشنھادات قابل نفوذ بود. اینکھ آیا آنھا پذیرش بیشتری داشتند بھ دلیل اینکھ در 
تمرینات مدیتاسیون شرکت کرده بودند یا از ابتدا افرادی با پذیرش باال بودند، حالتی کھ ممکن است موجب 

رینات شده باشد، ھنوز مشخص نشده است. در ھر صورت، این حس پذیرش باال آنھا را ادامھ کار آنھا در تم
 از دست دادن اختیارات فردی شان قرار میدھد. در خطر 

تھی شدن از شخصیت خود و خالی شدن از حواس (احساس  تجربھ وقتی مدیتاسیون کنندگان ابتدا 
تغییر کھ این  بود، اعتقاد بر این کردند گزارشرا  خارج شدن از بدن یا گویی کسی خودش را نظاره میکند)

 حالتاین بھرحال با دوره ھای واقعی مدیتاسیون است. روانشناسان عاقبت دریافتند کھ  مرتبطحاالت 
، کھ در حال انجام میشد بھتر حالت طلب، برای " involuntary meditation"مدیتاسیون غیر داوطلبانھ 

 –. متأسفانھ بود مدیتاسیون نمیکردند از روی قصدزمانی کھ  ،دیتاسیون کنندگاناعمال نفوذ در وجدان بیدار م
موجب "یک حالت خارج شدن از شخصیت میتواند  –در جھت ناراحتی برخی مدیتاسیون کنندگان و بیشتر 

قوی، چھ مثبت و چھ  اتاحساس بروز فقدان دراز مدت قدرت ت ظاھرا دائمی عملکردھا، با نمودیک وضعی
  بشود." منفی،

در ایاالت متحده دعاوی حقوقی برای خساراتی کھ در نتیجھ شرکت آنان در برنامھ ھای  یاشخاص 
افراد توسط ارگانی کھ برنامھ ھا را ارائھ داده  دعاوی اند. حل و فصل نمودهمدیتاسیون تحمل کرده اند اقامھ 

 بود انجام شد. 



 آسیب دیدگان مدیتاسیونالف. 
تعدادی از محققین، مشاھدات مرا کھ بر پایھ مصاحبھ یا ارائھ درمان بھ بیش  مروری مختصر بر کار 

 تأیید میکردند.  را از ھفتاد نفر کھ از چھار تا ھفده سال در گروه ھای مختلف بھ مدیتاسیون مشغول بوده اند
تمرینات مدیتاسیون  درخواست کمک کرده بودند کھ در طولاین افراد برای عوارض عمده روانی  

رفتھ بود توضیح میخواستند و احساس میکردند کھ نیاز بھ درمان  ایشانآنان بروز کرده بود. آنھا برای آنچھ بر 
فراوان بودند، و آنھا  – تمرکزیعنی، مشکالت مربوط بھ تفکر و  –معرفتی برای ادامھ زندگی دارند. مشکالت 

تبط با کردند کھ این مشکالت مرمی اس . آنھا احسمی نمودندرا تجربھ ای ھمچنین مصائب احساسی عمده 
 بھ رھبران گروه ھمچنانحتی بعد از گزارش تجارب منفی  کھ تمرینات مدیتاسیون مانترا و فرادمی است

تا بھ مدیتاسیون ادامھ دھند. برخی شروع بھ اقدامات قانونی در خصوص خسارات وارده طی  تشویق میشدند
 سالیان در گروه ھای مدیتاسیون کردند. 

باالی  ھمگی از طبقھ متوسط و اعضای سابق فرقھ ھا وقتی آنھا را دیدم بطور عمده سفید پوست و 
سی سال سن داشتند. برخی در زمانی کھ در دبیرستان بودند یا بالفاصلھ بعد از آن بھ یک گروه مدیتاسیون 

جدا شده از آن لگی شده و در سن سی و یک ساوارد یک گروه پیوستھ بودند. شخصی در سن چھارده سالگی 
سابقھ ناراحتی روانی عمده نداشتند. برخی مشکالت اجتماعی قبل از شرکت در گروه مدیتاسیون بود. ھیچکدام 
، و برخی افسردگی جزئی حاصل از متناسب با موقعیت سنی در زمان خودشان داشتندو خانوادگی 

سابقھ خانوادگی ناراحتی ھی نبود. ھیچکدام ، ولی چیز قابل توجرا تجربھ کرده بودندسرخوردگی، و نظایر آن 
و در  عزیزروانی عمده نداشتند. برخی از خانواده ھای اعضای سابق چند الکلی یا افرادی کھ از فقدان یک 

  نتیجھ افسردگی رنج میبردند داشتند. 
 آثار آناین اعضای سابق را نشان میدھد، کھ برخی از  مختلف طیف آسییب ھای زیر، چند مثال 

 سالھا بعد از جدا شدن از گروه فرقھ ای باقی میماند:
"، سی و Johnجان  فیلترھای حسی، و حمالت ھیجانی. "از حال رفتن، فقدان 

شش سالھ، برای نھ سال کمابیش بھ مدیتاسیون مشغول بود؛ در طی دو سال از این مدت، او تشویق 
، حاال بعد از یکسال از ترک گروه . او کھ سابقا یک مدیر تجاری بودبخشدشد کھ بھ کارش شدت 

، با کار کردن شناختھ شده است غیر قابلمبتنی بر مدیتاسیون، در حالیکھ بھ عنوان ناتوان ذھنی و 
او از غش کردن، از حال رفتن، حمالت شدید و مداوم ھیجانی، و . کمک ھای دولتی زندگی میکند

ر حفاظی در مقابل حواسش ندارد. او کھ دیگر ھیچ سنگبی حالی رنج میبرد. جان احساس میکند 
چیزی از  شکایت میکرد کھ "ھیچ راھی برای مصون نگاه داشتن مسائل از بیرون وجود ندارد. ھر

طریق حواس من وارد میشود. آنھا بھ من آموختند تا بترسم کھ بدن من از چیز ھای عجیب، 
او قادر اما چھ او تحت درمان است، نامطلوب، و ترسناک پر شده کھ ھیچ کنترلی بر آنھا ندارم." اگر 

تنشی در محیطش باشد نیست. او از مردم کناره میگرفت، بھ تنھایی در  چنانچھبھ رفتار طبیعی 
 جنگل قدم میزد، و بسیار میخوابید. 

" برای سیزده سال در یک گروه مدیتاسیون بود. طی Lisa"لیزا    .گیجیو  سرگشتگی
بھ حالت گیجی در را منحصر بھ فردی کھ در او  روحی گسستگی تجاربنھ سال از این مدت، او از 

اتاق، لیزا مھ نارنجی رنگی کھ تا ارتفاع کمر بود میدید.  امتداددر  با نگاه کردنرنج میبرد.  آوردمی 
غریب می یافت، میتوانست با وقفھ ھا و خللی کھ نشان میداد علیرغم اینکھ او خود را در این حالت 

بدلیل ، عملکرد ذھنی اوسطح بھرحال روری زندگی روزانھ را بھ پیش ببرد. کارھای ساده و ض
 . ضعیف بود ،با این سرگشتگی و احساس وابستگی و ناتوانی داشت کھمشغولیت ذھنی 

در سن ھفده  ۱۹۷۵" در سال Rick"ریک    .ای حاالت متغیر و مشکالت حافظھ
ال مدیتاسیون انجام داد. او اولین عالئم سالگی بھ یک گروه مدیتاسیون پیوست، و برای یازده س

ناراحتی روانی را در اولین دوره پیشرفتھ این موضوع، زمانی کھ تمرینات فرادمی و یوگا بھ 
حاالت سرخوشی؛ دوره ھای گسستگی، تجارب . او تجربھ کرد مدیتاسیون مانترای وی اضافھ شد

ھ ای را توضیح میداد. وقتی او خالی شدن از شخصیت، سردرگمی، و تندخویی؛ و مشکالت حافظ
، تمرکز، و دقت بر روی مسائل حافظھخواندن، قدرت عاقبت گروه را ترک کرد، مشکالتی در 

 داشت؛ دارای لرزش غیر ارادی بود؛ و موارد متعدد گسستگی را تجربھ کرده بود. 
"، یک آرشیتکت کھ چھل و چند سال Bruno"برونو    حد و حدود.از دست دادن 

بعد از یکسال کھ مدیتاسیون مختصر اولیھ را  ،یک ھتل در یک شھر دیگر بھبرای اولین بار داشت، 
برای دوره پیشرفتھ تر مدیتاسیون رفت. جلسھ ای کھ در خارج از شھر تشکیل شده  داده بود،انجام 

ود. او ھرگز تنھا نباو البتھ  بود یک برنامھ شدید بود کھ شامل ساعت ھا مدیتاسیون و فرادمی میشد و
حساب زمان را از دست داده بود و احساس عجیبی داشت و خودش نبود. او عاقبت بعد از یک تجربھ 



تھویھ مطبوع  دستگاه بی قراری در اتاق ھتلش از جلسھ مربوطھ فرار کرد. او گفت: "ناگھان من با
روشن میشود یکی شدم. من کامال محو شده بودم، و بھ نظر میرسید کھ ھرزمان تھویھ مطبوع اتاق 

با صدای موتور یکی شده بودم.  بلکھنبودم  خودم مرا از بدنم خارج میکند. دیگر من در تخت خواب
 تجربھ وحشتناک غیر قابل بیانی بود. من با صدای موتور محو و ذوب شده بودم!"

ناراحتی عصبی داشتھ است، آنھا بھ وی گفتند "اتفاق وقتی او بھ مربیانش گفت کھ چقدر 
ارد می افتد" و بھ او رھنمود دادند کھ بیشتر مدیتاسیون کند. وقتی او بھ خانھ اش برگشت، او خوبی د

درمان آرامش ھمچنان ھیجان زده بود، در خوابیدن مشکل داشت، و چندین ھفتھ خیلی خستھ بود. 
 بخش موقت تجویز شده توسط پزشکش در بھبود او کمک کرد. 

" بیست و شش سالھ، برای یک Tom"تام    ابراز ھیجانات غیر عادی و نامربوط.
وارد مدیتاسیون پیشرفتھ میشد ثبت نام کرد. در طی این  بار دوره ای کھ در آن برای اولین

ھیجان ناشی از تمدد اعصاب) از خودش بروز داد کھ بعد از پایان دوره ھم ( RIA عالئممدیتاسیون، 
عصبانیت شدید بدون ارتباط با ھر آنچھ در احساس ناگھانی بروز ادامھ داشت. بدترین عالئم وی 

، آسانسور، پلھ ترامواوقتی او در اتوبوس،  –پیرامون او اتفاق می افتاد بود. در زمان ھای دیگر 
جنسی خشن نامربوط را تجربھ کرد. او گفت حرکات او بروز تمایالت  –بود برقی، یا در اتومبیل 

داد کھ چند دقیقھ یک نواختی و حرکات قبل از فوران توضیح میمربوطھ وی را دیوانھ کرده بود. او 
ناگھانی ھیجانات، درست مانند احساسات پریدن از یک خواب بد را تجربھ کرده است. برای چندین 
ماه، او میترسید کھ عقلش را از دست بدھد، و از اینکھ تنھا بھ مکان ھای عمومی برود وحشت داشت 

 موارد بھ وقوع خواھند پیوست. زیرا او ھرگز نمیدانست چھ وقت این 
در یک گروه مدیتاسیون صرف کرده  را " بیش از ده سالJosh"جاش   لقوه عضالت.

لقوه عضالت سر و گردن کامال بارز خارج از  –بشود. عالئم اصلی او  مربیبود، و میخواست یک 
بقدری حاد بود کھ  پرواز گروه بوجود آمد. شرایطموسوم بھ در طی و بعد از دوره  –کنترل خود او 

گروه، او خواھان آموزش در  کسازمان بھ جاش اجازه نمیداد در مجامع حاضر شود. بعد از تر
نوعی از کار بود کھ در آن با افراد سر و کار نداشتھ باشد و بھ ھمکاران او بشود گفت کھ چھ چیزی 

را  عصبی ملھحدر حال حاضر پزشک او یک دوره درمانی ضد باعث لقوه مربوطھ شده است. 
 تجویز کرده است کھ بر اساس گزارشات برای جاش خیلی کمک کننده بوده است. 

مدیتاسیون را گذراند. او  " برای نھ سال دورهJune. "جون  پایدار احساسی تفاوتیبی 
پدر و مادرش، و برادر و خواھرش ادعا ھیچ شکایتی نداشت، ولی شوھرش، بچھ ھای بزرگسالش، 

حساس نسبت بھ مسائل" شده است. غیر افسرده، سرگشتھ، بی تفاوت، غیر دقیق یا او "میکردند کھ 
در حاالت چھره اش تغییرات کمی رخ میداد، تن صدایش خیلی  –جون بھ لحاظ احساسی بی تفاوت 

چیزی کھ  پائین و یک نواخت بود، حرکات دست ھا و بدنش وقتی صحبت میکرد، فارق از ھر
با آن بود. او بھ من گزارش داد کھ تنھا مشکلی کھ او در مدیتاسیون خود شده  –میگفت خیلی کم بود 

روبرو شده است آن است کھ "زمان زیادی از دست داده است"، چشمان او "خارج از تمرکز بود"، 
و او اغلب وقتی تنھا بود احساس توقف زندگی را میکرد. وقتی از او در خصوص احساس توقف 

رد متعددی اشاره کرد کھ در آنھا او گذشت زمان را احساس نکرده بود و زندگی سؤال شد، او بھ موا
ذھنش کامال خالی شده و ھیچ ایده ای نداشت کھ چکار میخواھد بکند. او وقتی کھ اعضای خانواده بھ 
خانھ بر میگشتند از آن وضعیت خارج میشد. طبق اظھارات خانواده او، قبل از اینکھ وارد 

ک فرد خون گرم و مھربان، با واکنش مناسب نسبت بھ آنچھ در پیرامونش مدیتاسیون شود، جون ی
او  گذشتھ مستعد بیرون ریختن خشم خود بود. ھیچ چیز در سابقھ یا عکس العمل ھایمیگذشت، حتی 

بود کھ وی شخصیت افسرده دارد. امروزه، جون بھ نظر میرسد کھ در موقعیت ھای ننشانگر این 
بوده و توان ابراز ھرگونھ احساسات قوی، چھ مثبت و چھ منفی، در اجتماعی فاقد شخصیت خود 

 نتیجھ مدیتاسیون دراز مدتی کھ داشتھ است، را از دست داده است. 
" کھ حاال چھل سال دارد، دوره ھای مدیتاسیون را از Calvin"کالوین   عصبی. حملھ

ره ھا را ارائھ کرده بود مربی سن پانزده سالگی آغاز کرد و خیلی زود میخواست در سازمانی کھ دو
طوالنی خود را آغاز کرد، کھ شامل تمرینات یوگا  مدیتاسیونبشود. در اوایل کالج، او اولین دوره 

ھمراه با فرادمی آھستھ و سپس افزایش زمان مدیتاسیون بود. او ھمچنین دوره ای را شروع کرد کھ 
راخ ھای بینی بھ ترتیب، کھ بعد از شامل فرادمی بھ سریع ترین شکل ممکن، بستن متناوب سو

تمرینات یوگا و قبل از مدیتاسیون انجام میشد میگردید. او اولین حملھ موضعی پیچیده (یک نوع حملھ 
صرع) خود را در برنامھ تند دمی (تنفس سریع) تجربھ کرد. او برنامھ را متوقف نمود، خواھان 

عصبی میباشد.  حملھتحت درمان ضد آن زمان بیست و پنج سال بعد از آزمایش پزشکی شد، و ھنوز 



از دست دادن ارتباط با آنچھ در پیرامون وی میگذشت) او در طی حمالت عصبی (دوره ھای محدود 
لقوه، حرکات غیر ارادی و صدای بلند را احساس میکرد؛ بعد از آن احساس گیجی مینمود. دوستان 

 یک ور میشد و کالوین چیزی بشنود، اوید او گزارش کردند کھ در طی حملھ عصبی بھ نظر نمیرس
 خیلی بلند خرخر میکرد. و در حالیکھ لقوه میخورد،  تلوتلو میخورد

او گزارش نمود: " برای ھفده سال مدیتاسیون میکرد. Caryn"کارین   توھمات بصری.
ات موجودات کوچک بال داری میدیدم. آنھا درست مانند حیوانطی دوره ھای مدیتاسیون شدید "من 

دست آموز من بودند. آنھا بھ من چیزھایی میگفتند. من بھ تدریج نمیتوانستم تشخیص دھم کھ چھ کسی 
(یک روح طبیعی ھندو) است." رھبران در گروه او را  devaیک فرد معمولی و چھ کسی دیوا  

فتند گمی ستایش میکردند و بدون توجھ بھ اینکھ این موضوعات چقدر او را ناراحت میکرد، بھ او 
  مدیتاسیون بیشتر و طوالنی تری انجام دھد. 

کارین گفت او آموختھ بود چگونھ ترس و گیجی خود را پنھان کند زیرا او از اینکھ از 
گروه اخراج شود وحشت داشت. او در سن چھارده سالگی بھ گروه پیوستھ و کامال بھ آن وابستھ شده 

ھ ھرگونھ رابطھ اش را با خانواده اش قطع کند، او در حالیکھ از مدتھا پیش تشویق شده بود کبود. 
 احساس میکرد کھ ھیچ جای دیگری ندارد کھ برود. 

 
من نمیگویم کھ ھر کس کھ مدیتاسیون انجام میدھد مشکل دارد. من با بسیاری از افرادی کھ بر اثر  

 راضیصی شان در خصوص زمان آرام شخ کھمدیتاسیون مختصر تمدد اعصاب داشتھ اند صحبت کرده ام 
این افراد اعضای یک فرقھ نشده بودند، ھمچنین آنھا بخشی از گروه ھای مدیتاسیون محصور بھرحال بوده اند. 

بھ تمرینات یا  میشوند مجبور عمومیکھ در آنھا، جدا از اینکھ چھ ناراحتی ھایی داشتھ باشند، بھ لحاظ نبودند 
 . شود، ادامھ دھنددمی بیشتری انجام کھ حتی مدیتاسیون و تند  ،داده شده ھای رھنمود

مشکل زمانی بروز میکند کھ، ھمانطور کھ امروزه مشاھده میشود، تعدادی از گروھھای فرقھ ای از  
این استدالل استفاده کرده و ادعا مینمایند کھ برنامھ تمرینات آنان برای بشریت مفید است و بنابراین میتواند بر 

تأثیرات منفی  ھای مربوطھحیط، شرکت کنندگانی کھ شکایت مینمایند پروسھ کس اعمال گردد. در این م ھمھ
بر روی آنھا ایجاد کرده است جدا شده و ساکت میشوند. گروه این جداسازی را بھ این بھانھ انجام میدھد کھ بھ 

دھند، و شکایت آنان این افراد میگوید آنھا باید مدیتاسیون بیشتری انجام دھند، یا آنھا درست مدیتاسیون انجام نمی
نشانھ بد بودن خود آنھاست. در این حالت، آنھایی کھ دچار عالئم ناراحت کننده شده اند معموال بھ سازمان 

 وابستھ بوده، بنابراین بسادگی بروز ناراحتی خود را از ترس اخراج شدن مخفی نگاه میدارند. 
اھمیت متفاوت بودن افراد را نادیده ، گروه ھای فرقھ ای اعمال نادرستخالصھ، در میان تمامی  

درمان قطعی یک  تا است کھ در آن اشخاص یا گروه ھا تالش کرده اند موقعیت ھاییمیگیرند. تاریخ مملو از 
، گروه ھای فرقھ ای را میبینیم کھ مدیتاسیون مدل حاضربرای تمامی دردھای بشریت تجویز نمایند. در عصر 

 خط تولید کارخانھ، اعمال مینمایند. خودشان را بھ تمامی افراد، مثل 
اما برای قرن ھا، تمرینات مدیتاسیون در درون مجموعھ ھای معین علمی و اعتقادی آموختھ میشد.  

و در آنھا مربیان شاگردان خود را نظاره و  مان ھای طوالنی مقدس شمرده شدهسنت ھایی کھ برای ز امروزه
توسط بازاریابی توده ای مدیتاسیون با نام ، شوداجتناب  آنھا سوءنتایج  از راھنمایی میکردند بطوری کھ

در اعمال نسبت بھ افراد ، خطراتی ه استد. ھمانطور کھ در مثال ھای این فصل نشان داده شدنفروختھ میشو
ای کھ بھ داشتن طیفی از تأثیرات ھیجانی و روانی نامتعادل کننده شناختھ میشود وجود دارد. توده ای پروسھ 

برای او فرقھ ھا معمول است، رھبر فرقھ فقط بھ خودش و موفقیتش فکر میکند (در ال، ھمانطور کھ بھرح
میلیون ھا نفر تکنیک مدیتاسیون مرا تمرین میکنند) و تأثیرات مخرب آنرا بر  بگویدجالب است کھ  بسیار

 نادیده میگیرد.  خودروی پیروان 

 آیا مدیتاسیون ھرگز مفید بوده است؟ب. 
در تدریس عمومی از من پرسیده میشود کھ آیا مدیتاسیون کوتاه مدت ھرگز بر روی یک فرد  اغلب 

اگر، بدون محدود کردن زندگی خود در یک فرقھ، "مفید بوده است. و پاسخ من چیزی شبیھ بھ این بوده است: 
در  "لی کمک کننده باشد.شما نشستھ و یکی از دو متد سنتی مدیتاسیون را انجام دھید، بلھ، این کار میتواند خی

کھ بر پایھ سنت ھای ھندو استوار است، در خصوص  خالی الذھنطول زمان، متد اول، مدیتاسیون مانترای 
مسیحی آمده است. در  -متد دوم، مدیتاسیون انعکاسی، کھ از سنت ھای یھودیخیلی از افراد مفید بوده است. 

کز ذھن خود را منعکس میکنید، و این روش نیز لحظات این حالت، شما نشستھ و بھ عنوان راھی برای تمر
 آرامش برای ھزاران نفر بھ ھمراه داشتھ است. 



میخواھد بھ شما دوره ای را  یفرد طماع وقتی ولیمدیتاسیون، بخودی خود، خوب یا بد نیست.  
اگر شما نھایتا تبدیل بھ  زندگی خود را بھ او تسلیم نمایید، باید ھوشیار باشید.تا بفروشد و شما را مجاب نماید 

ممکن است در  بشوید برده یک سازمان پول دوست قدرت پرست کھ ھیچ توجھی بھ مشکالت واقعی شما ندارد
 اثر تمرینات معینی، کھ استفاده بد از آن اعمال قدرتمند است مشکالتی داشتھ باشید. 

 Theمدد اعصابعمل متقابل ت ، نویسنده کتاب مردمیHerbert Bensonھربرت بنسون   
Relaxation Response میگوید مدیتاسیون نباید خرج بردارد و شما الزم نیست یک مدیتاسیون مانترا را ،

میخواھید انتخاب کنید. برای مثال، برخی مدیتاسیون کنندگان صرفا کلمھ  ھر کلمھ ای را کھ صرفابخرید. 
زندگی خود را  کل دست می آورند. بجای اینکھصلح و آرامش ب"یک" را تکرار میکنند و در انجام این کار، 

بدھید، بسادگی ھر وقت مایل بودید بدون خرج ذھن خود را بوسیلھ منعطف کردن افکار خود بھ برخی فعالیتھا 
یا تمرینات تمدد اعصاب، اگر شما ھر  در طی ھر مدیتاسیونیا ایده ھای ساده برای یکی دو لحظھ آزاد کنید. 

حرفھ ای متخصص ا فیزیکی داشتھ باشید، من تجویز میکنم کھ شما توقف کرده و با یک گونھ ناراحتی روانی ی
 مشورت نمایید. 

 

 ھای مجاب سازی روانی روشفصل ھفت: 
  



 ھای مجاب سازی روانی روشھایفصل ھفت: 
 رھبران فرقھ ھا بھ آنھا مراجعھ تا وجود نداردمجاب سازی روش ھای آموزش جھت  ھیچ مدرسھ ای 

استادان ھنر اجتماعی سوء استفاده ذھنی از  بھ ،عملکردھاآنھا از طریق آزمایش و مشاھده در عوض  کنند؛ اما
را اصالح کرده و از ابزارھای سوء استفاده  کار خودخورد و تکنیک ھای میشوند. آنھا نحوه برتبدیل انسان ھا 

آموزش روش تغییر استفاده مینمایند. ھیچ مدرسھ  سوی جھت ھدایت مردم بھ ،ذھنی کھ قرن ھا قدمت دارند
نحوه سوء استفاده ذھنی از مردم را یاد  کھ میتوان ھستمجاب سازی وجود ندارد، ولی راھھای بسیاری ھای 
یاد و  ؛کنیدمطالعھ ت. شما میتوانید بھ کتابخانھ رفتھ و در خصوص نحوه کارکرد بازی ھای اعتماد بھ نفس گرف

چگونھ شیادان و کاله برداران خیابانی ھنرھای حقھ بازی خود را بکار میگیرند. شما میتوانید بگیرید کھ 
و نحوه عمل افراد ظاھرالصالح در  گرده دور فروشانو بھ دست  بخوانیدرا  و انتشارات عمومی روزنامھ ھا

کرده و کالھشان را در جھت مقاصدشان برمیدارند نگاه کنید. اگر شما میخواھید  اغفالدیگران را  کھ خیابان
د چگونھ ند کھ نشان میدھنمنابع دانشگاھی را مطالعھ کنید، کتابھای خوبی در روانشناسی اجتماعی وجود دار

سوء استفاده کرد و چگونھ روند کار گروھی رفتارھای انسان ھا را روی افراد بر میشود از اعمال نفوذ روانی 
. شما میتوانید کارھای کالسیک را در خصوص بازسازی فکری و شست و شوی مغزی دادتحت تأثیر قرار 

آشنا گردید. در حقیقت،  "جمع نیروی" " و بھ حرکت در آوردنگروه فشارمطالعھ کرده و با نحوه استفاده از "
 یابد.  ارتقاءو  آموختھمیتواند  ی سوء استفاده و مجاب سازی انسانھنر اجتماع

 تفاده ذھنی از دیگران متصور نیست؛یاد گیری یک شخص جھت سوء اس ھای بر راه نھایتی 
نکرده، و دیگران  کار و پول و خصوصا اگر آن شخص ھیچ وجدانی نداشتھ، احساس گناه در خصوص زندگی

عوض کردن رفتار مردم  برای. والدین، معلمین، روحانیون، و دیگرانی کھ باشدمم شده مصرھبر شدن  برای
پیشنھاد ساده بھ یک نفر  دادن یک میشوند کھ بھرحالاین موضوع میکنند بھ صورت درد آوری متوجھ تالش 

را  عملیی کھ دادن یا گفتن بھ کسکاری را انجام دھد، و حتی دستور  الزم استبھ یک فرد کھ نمودن  یا اشاره
 اطاعتھمکاری آن شخص را برانگیزد. حتی تھدید کردن نمیتواند بسادگی  ، ممکن نیستبھ اجرا در آورد

چگونھ برخی رھبران فرقھ ھا میتوانند با چنین موفقیتی از افراد معما اینست کھ  را موجب شود. بنابراینکسی 
 سوء استفاده ذھنی نمایند؟

کھ در  )فیزیولوژیکی( جسمی مجاب سازی استفاده میکنند: تکنیک ھایآنھا از ترکیبی از روش ھای  
د شد. در نفصل قبلی تشریح شد و تکنیک ھای روانی (پسیکولوژیکی) کھ در این فصل توضیح داده خواھ

، و از احساسیشخصی، سوء استفاده  باز خوانی تاریخچھ، بازی استفاده از خلسھ و ھیپنوتیزم، حقھاینجا، ما 
مھم نیست کھ از چھ روشی استفاده شود، نتیجھ تغییر در رفتارھای ر فشار جمع را بررسی میکنیم. ھمھ مھمت

 د. نپشت سر ھم تکمیل میگرد و فرد است کھ ھمانطور کھ در فصل سھ دیدیم با گامھای کوچک

 ھپنوتیزمخلسھ و . ۱
زیرا  بندی میشود؛ تا یک تکنیک فیزیولوژیکی، طبقھ ،بھ عنوان یک متد روانیبیشتر  ھپنوتیزم 

ترکیب تمرکز  تا اجازه میدھد شخص دیگربھ  یکھ در آن شخص است ضرورتا شکلی از تمرکز ذھنی باال
آورد. وقتی  وی را بھ حالت تعلیق درقدرت ھوشیاری تشخیصی و دقت قضاوت متناوبا و ذھنی او را ساختھ 

 ؛در می آیدوء استفاده روانی و تحمیلی از این متد در یک جنبش فرقھ ای استفاده میشود، بھ صورت یک س
اساس  برزیرا رھبر فرقھ در حالیکھ فرد در یک حالت آسیب پذیر قرار گرفتھ است پیشنھادات خود را کھ 

 ارائھ مینماید.  بھ او برنامھ کار خودش تنظیم گردیده است
. آگاھی ما بھ نظر ھ پدیده ای است کھ در آن وجدان یا آگاھی ما تحت تأثیر قرار داده میشودخلس 

می یابد، و ما از یک پروسھ وضعیت  کاھشفکر و قدرت تمیز فعال ما شکاف برمیدارد  حالتی کھمیرسد در 
واکنش یا قدرت ارزیابی میشنویم داشتن ھر گونھ غیر فعال حرکت میکنیم. ما بدون شرایط ذھنی فعال بھ سمت 

صمیم گیری بر اساس وجدان و آگاھی خود را نسبت بھ قدرت تحلیل منطقی، قضاوت مستقل، و تو میبینیم. ما 
د با نما مرزھای بین آنچھ کھ مایل ھستیم واقعیت داشتھ باشبرخورد میکنیم از دست میدھیم. کھ با آن ھر آنچھ 
غیر قابل تفکیک میشود، و خویشتن ھر پدیده گم میکنیم. مجازی یا حقیقی بودن  را دنحقیقت دار واقعاً آنچھ کھ 
یشتن دیگران بیشتر بھ نظر میرسد کھ خویشتن یک نفر است. اذھان ما عملکرد عکس داشتھ و روند ما و خو

 ذھنی فعال ما بھ حالت خنثی در می آید. 
، در طول غرق شدن کامل در خواندن یا شنیدن یک ھپنوتیزمحاالت شبھ خلسھ ای میتواند در طول  

تغییر یافتھ در ھوشیاری   حاالتبعضا  وضعیت. بھ این موضوعی اتفاق بیفتد بر ھر تمرکز خالل، و در رمان
altered states of consciousness  .وقتی در حالت تغییر یافتھ قرار گرفتیم، بطور غالب نیز گفتھ میشود

)" معمول خود را تجربھ Generalised Reality Orientation )GROفراگیر  حقیقت گرایاصالت " فقدان



نقش خودمان در آن نیستیم. در دنیای و یا آگاه از ما بطور فعال متوجھ محیط خود یعنی اینکھ،  –میکنیم 
را کھ در حال اتفاق افتادن است  ھر چھی ما محتوایی را تشکیل میدھد کھ در آن  GROھوشیاری نرمال، 

 تخیلون، ھیپنوتیزم، مدیتاسی  – تجزیھ و تحلیل میکنیم. این چھارچوب قابل رجوع میتواند تحت شرایط معینی
ی ما  GRO. وقتی محو شود  – خستگی مفرط، و محرومیت حسیھدایت شده، استفاده از مواد مخدر، 

ضعیف شده باشد، ما ھم در برابر نفوذ بیرونی دارای پذیرش بیشتر و ھم توسط فانتزی ھای درونی قابل نفوذ 
  تر میشویم.

راد را در حالت تغییر ھشیاری قرار داده و تعدادی از فرقھ ھا از تکنیک ھایی استفاده میکنند کھ اف 
نھایتا برای سالھا مسحور، در  ھا من نمیگویم کھ اعضای فرقھ. نمایند تمکینبیشتر تا آنھا را وادار میکنند 

. آنچھ من میگویم این است کھ: بسیاری از فرقھ ھا و گروه ھا کھ از روش می مانند باقی ھپنوتیزمدر خلسھ، و 
بوجود می ھایی کھ خلسھ را استفاده میکنند اعضا را در میزان قابل توجھی از رفتار ھای بازسازی فکری

تدریس و موعظھ و فعالیت ھای  ھای متفاوتو کیفیت مختلف درگیر مینمایند، ھمچنین این کار توسط انواع آورد
صورت میگیرد.  ،تقلیدی مکرر ھایو رفتار دادن و مدیتاسیون طوالنی ، مانند شعاراز پیروان خواستھ شده

خاص ممکن است پیامد ناخواستھ تمرینات گروه و روش ھای استفاده از زبان حاالت خلسھ ناپایدار القا شد 
اغلب از جانب  این موارد گو اینکھد، نالقائات بطور طراحی شده اعمال گشتھ باش این یا ممکن استبوده و 

القای خلسھ طبیعت روندی کھ بکار گرفتھ میشود گروه بھ روش ھای القای خلسھ شناختھ میشوند.  عام ترین 
 ، و فرقھ ھا ممکن است بر این روش تکیھ کنند.میگردد نام گذاری naturalistic trance inductionگرایانھ 

یکی از بھترین توضیحات در خصوص چگونگی وادار کردن انسان ھا بھ ھمکاری و تمکین در  
در دنیای حرفھ ای وی القای خلسھ طبیعت گرایانھ بدست می آید. از مطالعات انجام شده بر ر ،شرایط مشخص

خلسھ غیر مستقیم جھت عبور از مقاومت طبیعی بیمارانی کھ نیاز بھ کمک دارند  القایروان شناسی، این 
وقتی رھنمود ھا یا پیشنھادات مستقیم داده میشود مقاومت تغییر میکند. القای خلسھ  در مقابلولی  میگردد اعمال

ھای استفاده شده توسط رھبران فرقھ ھا جھت برخی مانور یک مدل برایبھ عنوان یعت گرایانھ ھمچنین طب
 تغییر برخورد و رفتار پیروانشان استفاده میگردد. 

 خلسھ طبیعت گرایانھ الف. القاء
شناختھ شده، و ھمکارانش یک ھپنوتیزم گر پزشک ، یک Milton Ericksonمیلتون اریکسون   

امل از متد ھا و تکنیک ھایی کھ میتواند جھت ایجاد ھمکاری و کاھش مقاومت در برابر تغییر بکار مجموعھ ک
توسط فرقھ ھا  میشودروند را ارائھ نمودند. تعدادی از این تکنیک ھا در میان پروسھ ھایی ھستند کھ مشاھده 

 استفاده میگردند. 
سھ توجھ نشان داد. بھ عنوان ھم یک محقق بھ طریق خاصی نسبت بھ ھپنوتیزم و خلمیلتون اریکسون  

در ھپنوتیزم و ھم یک روان شناس با تجربھ، او میدانست کھ چقدر کمک بھ انسان ھا در جھت تغییرشان 
. اریکسون کھ خود را وقف کمک بھ عوض کنندمشکل است، خصوصا وقتی آنھا باید عادات معمول خود را 

وای بیماران را بوجود آورد، و کار او یکی از واضح ترین مردم کرده بود، یک راه منحصر بھ فرد مدا
و  ترکیبکلمات معمولی، سبک مکالمھ، و نحوه دقیق  استفاده از توضیحات را در خصوص اینکھ چگونھ

کھ قادر باشد ھمکاری فرد دیگری را بدون  برساند ھدایت یک فعل و انفعال میتواند یک فرد را بھ نقطھ ای
 را ارائھ مینماید.  ن آمرانھ، یا فرمان تضمین نمایداستفاده از فشار، لح

ھپنوتیزم گر  –، اغلب افرادی کھ خلسھ را بھ خدمت میگرفتند شودتا زمانی کھ کار اریکسون معلوم  
دندانپزشک و سایرینی کھ از آن برای کاھش درد و ھیجان صحنھ، دانشمندی کھ ھپنوتیزم را مطالعھ میکند، 

، وضوح بھ بیماران اعالم میگردیدوی القای خلسھ طبیعت گرایانھ، پروسھ ھایی کھ بھ بر ر –استفاده میکنند 
آرامش باش". اریکسون ھپنوتیزم  در : "من دارم تو را ھپنوتیزم میکنم. لطفا چشمانت را ببند ومتمرکز بودند

ھمکاری سوژه  زم گررا از نو تعریف کرد، و بھ آن بھ عنوان ارتباطی بین دو نفر نگاه کرد کھ در آن ھپنوتی
بھ طرق مختلف مقابلھ کرده، و فرد را بھ این درجھ از ، با مقاومت در برابر ھمکاری خود را بدست آورده

روند، درمانگر ھپنوتیزمی بطور غیر این آگاھی کھ اتفاقی در حال رخ دادن است ارتقا میدھد. در خالل 
 مینماید.  مستقیم تغییرات رفتاری را پیشنھاد کرده و بیمار اجرا

اعالم نکرد کھ: "ما حاال داریم عمل  بھ روش معمول در طول القای طبیعت گرایانھ اریکسون، او 
را کھ با  فردیکھ : "این یک ھپنوتیزم است". در عوض او  ننمودھپنوتیزم را انجام میدھیم." او حتی اشاره 

یتوان کسب نمود کشیده و ھدایت بھ طرف ھر درجھ ای از خلسھ  کھ در یک زمان معین موی کار میکرد 
. مردمی کھ با شناخت از معروفیت او بھ عنوان یک پزشک ھپنوتیزم گر بھ نزدش میرفتند خود را در کرد

کامال خلع در حالیکھ وضعیتی می یافتند کھ نشستھ  و با او صحبت کرده، بھ داستان ھای او گوش داده، و 
ای آنھا در جریان بود و خلسھ  در بینکنش و واکنشی کھ و از  ندمیشدبا او بھ گفتگو مشغول بودند سالح شده 

با عمق ھای متفاوت را تولید میکرد ناآگاه بودند. در نتیجھ این فعل و انفعال، برخورد بیماران نسبت بھ 



مھمی در جھت  خدماتزندگی تغییر میکرد. روش القای خلسھ  طبیعت گرای اریکسون نسبت بھ خودشان و 
 . نمودانی اقدامات درم

تفاوت اساسی بین کار میلتون اریکسون و متدھای رھبران فرقھ ھا آن است کھ اریکسون در جھت  
عالی ترین منافع بیمارانش مقدم بر ھر چیز دیگری عمل میکرد و ھیچ اقدامی در جھت منافع خودش با استفاده 

بر افراد برای کمک بھ تغییر بیمارانش برای  از این وسیلھ قدرتمند تغییر افراد نمینمود. او از تکنیک ھای نفوذ
مشاھدات کامل و دقیق بر روی بھبود خود آنان استفاده کرده و متدھای مداوای خود را بر پایھ دھھا سال 

تکنیک ھای  تابھ ما کمک میکند اھدات دقیق اریکسون بر نحوه نفوذ، . بھرحال، مشکردبیمارانش  استوار 
. در فصل سھ، من نمائیمھا و گروھھای بازسازی فکری را شناختھ و مشخص بکار گرفتھ شده توسط فرقھ 

انجماد خارج کردن، تغییر دادن، و باز منجمد کردن سازی فکری ارائھ داده و سھ مرحلھ: از تعریفی از باز
ن خورد و رفتار یک فرد را توضیح دادم. کار اریکسون بھ ما راھی را نشان میدھد کھ محتوایی را کھ در آرب

عوض شدن لحظھ بھ لحظھ صورت میگیرد و روش ھایی کھ در طول پروسھ القای تغییر استفاده میگردد 
 بفھمیم. 

ھمان چیزی است کھ احتماال در فرقھ ھا، گروه ھای بازسازی فکری، و القای خلسھ طبیعت گرایانھ  
کھ ھدفش تأکید  ۱۹۸۰(مترجم: وابستھ بھ جنبش فرھنگی سال ھای  New Ageبرخی گروه ھای دوران نو  

وابستھ بھ سبک موسیقی آمریکایی کھ دارای آھنگ  –معنویات و گیاھخواری و طب گیاھی و غیره بود 
اغلب رھبران این گروه ھا احتماال کاری تکراری ساده بوده و ھدفش ایجاد آرامش روحی بود) اتفاق می افتد. 

رحال، حتی زمانی کھ خلسھ فی نفسھ تولید نشده باشد، را کھ انجام میدھند القای خلسھ بھ حساب نمی آورند. بھ
بیرون ماھر و رھبران فرقھ ھا بر روی مواردی ھمچون کشش و ھدایت،  کنندگان فعالیت ھای عضوگیری

(بعدا در این بخش بحث خواھد شد)، و ارائھ  transferenceامیال و افکار سرکوب شده انتقال مثبت کشیدن 
تمامی آنھا ھستھ مرکزی پروسھ ھای ھپنوتیزم و خلسھ را تشکیل میدھد سرمایھ  غیر مستقیم پیشنھادات، کھ

 گذاری میکنند. 
دعوای من اینست کھ تعدادی از سخنرانی ھای ایراد شده توسط رھبران فرقھ ھای مشخص، و برخی  

فارغ سرود ھای گروھی، در طیف تولید سطوحی از خلسھ گذرا میگنجند. برای مثال، یکی از دانشجویان 
سخنرانی ھای ضبط شده بر روی نوار توسط رھبران کاریسماتیک فرقھ ھا، التحصیل من مقایسھ ای بین 

اوانگلیست ھا، و رھبران کلیساھای معمولی، جھت یافتن کیفیت ھای مجاب سازی و  یتلویزیونبرنامھ ھای 
فراد مجرب، نشان داد کھ ا از سوی القای خلسھ انجام داده است. یافتھ ھای او، مبتنی بر ارزش گذاری

سخنرانی رھبران فرقھ ھا و اوانگلیست ھای بنیاد گرا کیفیت ھپنوتیزمی بیشتری از سخنرانی ھای رھبران 
 کلیساھای معمولی داشتند. 

 بھ سبک ھای معینی از مجاب سازی تعلیم دیده و توجیھ شده ونسبت اعضای فرقھ ھا ھمچنین  
بھ . برای مثال، باشند امکان داردثیرات مطلوب در ھر تعداد از شنوندگان کھ بھ دنبال تأ تاآموختھ اند  ھمچنین

نحوه تکرار  نسبت بھدر یک فرقھ انجیلی پیر شده بود دروس تایپ شده و رھنمود ھایی از رھبرش مردی کھ 
ک بھ او یاد داد تا چگونھ یک تدریس کوتاه  یترنم آھنگین ارائھ گردید. رھبر  با عبارات بصورت مکرر

صفحھ ای را با اشاره کردن بھ انجیل بھ یک ساعت یا بیشتر کش بدھد. یک تحقیق غیر رسمی در خصوص 
کشیشان و کسانی کھ با ایراد سخنرانی ھای عمومی آشنایی دارند نشان داد کھ ایراد یک سخنرانی یک صفحھ 

انست اعضای کلیسا در مرد گفت او می د بھ کندی حدود سھ دقیقھ طول میکشد.حتی ای با صدای بلند و 
بھ حالت خلسھ مانند در می آمدند، و او در گروه دارای پرستیژ باالیی بود  گوش میدادندسخنرانی  بھ حالیکھ

 تقلید کند.  موعظھزیرا کھ او تعلیمات را بخوبی فرا گرفتھ بود و میتوانست روش رھبر را در 
 Hillel Zeitlinھیلل سایتلین   ر کارد استفاده بطور گسترده، کھ دیک پروسھ القای خلسھ مور 

میان : "چھ کسی در مشاھده میشوندتشریح شده است، ارتقای تجارب جھانی است، ھمانطور کھ در این کلمات 
در قلبش مرموزی کھ  ھیجانچھ کسی است کھ یک دره بنگرد . . . و  پھنای، تا در ما در کنار یک تپھ نایستاده

؟" ایجاد یک احساس جھانی گرایی در یک فرد بھ سخنران کمک میکند دباشاحساس نکرده را موج میزند 
 ھمکاری آن فرد را بدست آورد. 

یعنی اینکھ پیام منطقی  است. بعضی اوقات متد القا یک سخنرانی مملو از پارادوکس و نا ھمخوانی 
ھ نظر میرسد. تالش نبوده و شما قادر بھ تعقیب موضوع نیستید، ولی بھ صورتی ارائھ شده است کھ منطقی ب

برای تعقیب آنچھ کھ گفتھ میشود میتواند بطور واقعی شنونده را از حقیقت دور کند. یک مثال خوب استفاده از 
رھبر یک فرقھ   Bhagwan Shree Rajneeshمربوط بھ باگوان شری راجنیش  اظھارات  ،این تکنیک

ان خود یک نام جدید ھمراه با دستور پوشیدن است کھ در افتتاح یک مراسم کھ در آن او بھ ھر یک از پیرو
لباس نارنجی در ابتدا و سپس لباس آلویی رنگ و یک گردنبند با تصویر خودش بر آن را داد ایراد کرد. 

میتوانند  جمالت زیریک خلسھ خفیف یا منگی را بدھد.  خواندن آنچھ کھ راجنیش گفت میتواند بھ شما احساس 
 د بشوند:چنین احساسی در یک فرموجب 



 
تصویر تنھا بھ نظر میرسد کھ مربوط بھ من  این تصویر مربوط بھ من نیست. این ،اوال 

باشد. ھیچ تصویری از من در عالم واقع وجود ندارد. لحظھ ای کھ فردی خودش را میشناسد، فرد 
خالء . من بھ عنوان یکھ چیزی را میداند کھ قابل تصویر کردن، توضیح دادن یا تعبیر نمودن نیست

بھ این دلیل است کھ من میتوانم کھ نمیتوان تصویر کرد و نمیتوان عکس برداری نمود وجود دارم. 
ھرچھ بیشتر بر روی آن تمرکز  –تصویرم را آنجا بگذارم . . . ھر چھ بیشتر تصویر را بشناسید 

تر بر روی بیشتر حس خواھید کرد کھ من چھ میگویم. ھر چھ بیش –کنید، بیشتر ھماھنگ خواھید شد 
 آن تمرکز کنید، بیشتر تصویری در آنجا وجود نخواھد داشت. 

 
کار آگاه بود: تکرار یک  عملرانجیش احتماال از واکنش ھای انسانی عام در انجام مکرر یک  

از دست بدھد. بچھ ھا برای مثال بھ این موضوع دست می یابند کھ میتوانند  خو رامیتواند معنی  مشخص
رانجیش بر روی  نداشتھ باشد. در نقل قول باالمعنی دیگر برایشان  تار پشت سر ھم تکرار کنند نامشان را آنقد

این موضوع کھ کلمات بطور عام از طریق تکرار مداوم معنی خود را از دست میدھند سرمایھ گذاری میکند. 
چھ بیشتر بر روی آن تمرکز  در رابطھ با حالت خلسھ مانند، او ھمچنین این پیشنھاد را ارائھ مینماید کھ: "ھر

  کنید، بیشتر تصویری در آنجا وجود نخواھد داشت."

 ھدایت شده تخیلب. 
القای خلسھ غیر مستقیم ھمچنین از طریق داستان گویی و سایر تجارب گویشی نیز بروز میکند.  

یب با وجوه مشکل باشد، و در ترک معانیفرقھ ھا اغلب بطور مکرر، ریتمیک، بھ طریقی کھ فھم رھبران 
گفتن قصھ و تمثیل کھ فوق العاده برجستھ بھ نظر میرسد صحبت میکنند. آنھا از کلمات برای  نظیردیگری 

 . می نمایندخوانده میشود استفاده  guided imageryایجاد توھم ذھنی، کھ بطور عام تخیل ھدایت شده 
صویر داستانی کھ گفتھ شده است را ین تمرینات تخیل ھدایت شده، از شنونده خواستھ میشود تا تدر ا 

ترسیم کند. سخنران ممکن است بگوید: "واکنش را متوقف کنید. فقط با تصویر حرکت کنید." کسانی کھ 
ناگھان احساس  مینمایندو تنھا با تصویر داده شده حرکت  کردهمتوقف  را محیط پیرامون خود بھ واکنش نسبت

بسیاری از مردم را بھ  ،و داستان ھای تخیل ھدایت شده اند؛شده  میکنند کھ مجذوب، آرام، و کامال متمرکز
 سمت تجربھ حاالت تغییریافتھ ھوشیاری رھنمون شده است. 

تعداد قابل توجھی از روش ھای تخیل ھدایت شده توسط فرقھ ھا و مربیان برای خارج کردن پیروان  
یک روش گفتن داستان ھای مفصل بلند است از چھارچوب نرمال طبیعی شان مورد استفاده قرار گرفتھ است. 

می کھ توجھ شنوندگان را جلب کرده و آنان را، در حالیکھ ھوشیاری آنان نسبت بھ واقعیات پیرامونشان کاھش 
در نتیجھ، آنان بھ یک حالت خلسھ مانند کھ بھ احتمال زیاد طی آن بھ پیشنھادات گردن ، مجذوب میسازد. یابد

کھ گفتھ میشود بیش از زمانی کھ بھ شیوه عقالنی و تمیز دھندگی بھ صحبت ھا گوش  نھاده و محتوای آنچھ را
میدادند جذب مینمایند. رھبرانی کھ از تخیل ھدایت شده و سایر تکنیک ھای کالمی استفاده میکنند در میان این 

اند  گردیدهساکت  و چقدر غرق و شدهتمرینات بستھ بھ اینکھ چقدر شنوندگان بھ نظر برسد کھ با کلمات جور 
 سیر میکنند.  

برای بسیاری از افراد، وارد شدن در یک حالت خلسھ خوش آیند است. این حالت وقفھ ای در فکر  
بنابراین برای مثال، حدود شصت سال قبل، مردم با ھم جمع کردن بھ مشکالت زندگی بوجود می آورد. 

، یک جنبش ادبی، Romanticismی از رمانتیسیسم  میشدند و اشعار خلسھ آور می خواندند. این اشعار وجوھ
فلسفی، و ھنری قرن نوزدھم در واکنش بھ یک جنبش نو کالسیک قبلی متمرکز بر انتلکتوالیسم 

intellectualism  (گرایش روشنفکرانھ) .در میان عوامل مؤثر بر اشعار رمانتیک، شیدایی بود
mesmerismده انگلیسی توماس دو کوانسی ، توھمات ناشی از مصرف تریاک در نویسنThomas De 

Quincey .اشعاری مانند "آنابل لی ، و استرس بر توھم نویسندگان آلمانی وجود داشتAnnabel Lee اثر "
، و  Tennyson" اثر تنیسون Bugle Song"آوای شیپور ،  Gray" اثر گری Elegy، "مرثیھ  Poeپو 

از این دست  Coleridge" اثر کوریج The Rhyme of the Ancient Mariner"منظومھ ملوان باستان 
در اوایل این قرن، گروه ھا جھت خواندن بلند چنین اشعاری توسط یک شعر خوان خوب بھ منظور ھستند. 

"توجھ کامال معطوف" و واکنش ھیجانی شدید در یک جمع با تعداد قابل توجھ گرد ھم می  وضعیتالقای یک 
 sublimeکھ تجربھ این امر بھ حدی بود کھ میتوان آنرا "سرمستی واال  آمدند. برخی گزارش کرده اند

ecstasy .ھمچنان کھ خواندن خاموش و تنھای برخی انواع اشعار، آنچھ این شعرخوانی ھای گروھی، " نامید
 میشوند تولید نمودند. را کھ تجارب زیبا شناختی (= وابستھ بھ زیبا شناسی) خلسھ افزا نامیده 

) فارغ از ۱این پدیده ھا شش نوع شعر القا کننده خلسھ را از نظر کیفیت لیست کرده اند: ( ھنرجویان 
) ریتم ھارمونیک مزین جھت ۴) تکرار برگردان و متناوب، (۳(استمالت، شده ریتم  نشان) تناوب ۲ناگھانی، (



تحلیل کردن میتواند در ھ کابھام خستھ کننده. این کیفیت ھای عالی ھستند ) ۶) گنگی توھم، و (۵جلب توجھ، (
سخنرانی بسیاری از رھبران فرقھ ھا، خصوصا زمانی کھ آنھا گروھی از اعضا و ھواداران را مخاطب قرار 

 می دھند شناسایی شوند. 
تخیالت داستان سرایی را با فریاد زدن، کف زدن ریتمیک، و رقص جھت القای  ،برخی رھبران 

، ھم فرا دمی متوجھ میشودخواننده ھمانطور کھ این پروسھ ھا، در حاالت تغییر یافتھ ترکیب مینمایند. 
overbreathing  بنابراین نھ ھمھ تخیالت ھدایت شده خاموش میشوندو ھم القای خلسھ در یک جلسھ ترکیب .

بغرنجی ھای بوده، و قطعا نھ ھمھ رھبران فرقھ ھا جزئیات نحوه کارکرد القای خلسھ از طریق جذب شدن یا 
را میدانند. ولی از آنچھ برای من و دیگران توضیح داده شده است،  hyperventilationتند دمی ھ مربوط ب

من معتقدم کھ رھبران موفق فرقھ ھا اقدام بھ مونیتور، مشاھده، و یادگیری از آنچھ کھ در خصوص آن تالش 
 ند. ھنر عمومی مجاب سازی را بازبینی و فرمول بندی مینمای ،میکنند و از روی نیاز

رھبر یک فرقھ انجیلی قصھ ھای طوالنی و رنگین دوران کودکی اش را بھ عنوان محتوایی برای  
پیش برد تخیل ھدایت شده اش تکرار میکرد. تاریخچھ ای کھ او بیان میکرد بعدا بر اعضای سابق معلوم شد 

ربوط بھ این بود کھ او چقدر مطلبی کھ او در داستانش پیش میکشید مکھ بیشتر داستان سرایی بوده است. عمده 
خصلت ھا او را بھ خالص و پاک و معصوم بوده است. او توضیح میداد کھ این در دوران کودکی اش 

مأموریت ویژه اش بھ عنوان یک رھبر رھنمون کرد. اعضای سابق بھ خاطر می آورند کھ آنھا در طی داستان 
طیع شده بودند جلسات را ترک میکردند. جالب است و در حالیکھ مقھور و م میگرفتندھای او حالت سرگیجھ 

: می باشد داشت بچگیکھ آنھا میگویند تخیل ھدایت شده وی اغلب در خصوص کسب ذھنی مانند آنچھ او در 
، بدون ھیچ فکری در آزاد و معصوم"ذھن خود را بھ صورتی کھ زمانی بود در آورید، ذھن یک کودک، 

 م."ذھن. بگذارید من بجای شما فکر کن
برخی فرقھ ھای روان شناختی (= مربوط بھ روانشناسی) و گروھھای بازسازی فکری از تخیل  

ھدایت شده برای بازگرداندن اعضا بھ دوران کودکی استفاده میکنند. منظور این است کھ دردھا و تنھایی ھای 
ھت تنھا و بدون توجھ رھا جبھ  ،شود تا والدین خود رامیگذشتھ یاد آوری شده و در عین حال بھ اعضا القا 

توسط افراد ساختن  متأّسفسرزنش نمایند. نمونھ بریف زیر در خصوص روش  ،کردن آنان وقتی بچھ بودند
کھ در یک گروھی کھ بھ میزان زیادی از تصویر سازی استفاده مینمود آمده است. بھ او گفتھ شده است مردی 

 بود کھ: 
 

بھ زمان کودکی ات برو. خودت را در سن شش چشمانت را ببند و در زمان بھ عقب و  
خودت را در یک جنگل تصور کن. تو جوان و تنھا ھستی. تو سالگی تصور کن. مانند یک رؤیاست. 

در میان درختان قدم میزنی تا بھ یک محوطھ باز در وسط جنگل میرسی. تو یک دیوار قدیمی با یک 
م بھ درون میگذاری و بھ اطراف نگاه میکنی. تو دروازه چوبی کھ براحتی باز میشود می بینی. تو قد

کھ خیلی اسباب بازی حیوانات تعدادی اسباب بازی از زمان دورانی کھ خیلی جوان بودی می بینی. 
دوست داشتی، ولی تماما بھ کناری افتاده و تنھا و بدون توجھ مانده اند. تو در مسیر راه نگاه میکنی و 

ھ جوان بودی میپوشیدی. آنھا کثیف و پاره ھستند. تو پتویی کھ در تعدادی لباس میبینی کھ زمانی ک
موقع رفتن بھ رختخواب استفاده میکردی را می بینی. تو تخت خواب قدیمی خود را در این مسیر می 
بینی. تو حاال شروع بھ احساس تنھایی درست مثل زمانی کھ بچھ کوچک و تنھا در رخت خواب 

ھ کسی بودی؟ آیا آنھا آمدند؟ چرا داری بھ تنھایی در رخت خوابت گریھ میکنی. تو در انتظار چبودی 
میکنی؟ بھ تمامی آن لحظات تنھایی و تمامی قول ھای عمل نشده فکر کن. پدر فراموش میکند برای 

میدھند  قول ھایی کھتمامی آن بھ بازی بھ خانھ بیاید، مادر نمی آید تا ترا تا رختخواب ھمراھی کند. 
، نسبت بھ تو وفادار نیستند، تو بھ تنھایی گریھ میکنی و گرفتارند. آنھا ھنوز میکنند فکر کندبھ  بعد و

 ھیچ کس نمی آید. 
 
این تخیل ھدایت شده دارای ھدف روانی برای برھم زدن احساسات، جھت بازگرداندن شما بھ عنوان  

ی ھدف اعمال این فرضیھ است یک عضو گروه بھ خاطرات کودکی و ایجاد غصھ است. این کار ھمچنین دارا
یافت، کھ نشان دھنده اینست کھ والدین شما مسبب تمامی ناراحتی  خاطرات دردناک بیشتری را میتوان کھ حتی

بھ شما راه خوشبختی را از طریق آموختن پیام  ھای شما در زندگی بوده اند. این کار بھ رھبر اجازه میدھد تا
بیائید خانواده جدید خود را بیابید و در اینجا عشق را احساس نشان بدھد:  یدو راه کار زندگی کھ ارائھ مینمااو 

 کنید، آن والدین دردسر ساز را سرزنش کنید و ھرگز بھ نزد آنان نروید. 
تخیل ھدایت شده میتواند ھر محتوایی داشتھ باشد، و روند گروھی شنیدن گریھ و زاری کسانی کھ  

رند میتواند تأثیر قدرتمندی، جھت القای یک حس ھمھ گیر شرکت در جمع کھ روزگار تلخ گذشتھ را بیاد می آو
 ، داشتھ باشد. باشدمیتواند برای بسیاری از افراد شورانگیز 



 دستورات غیر مستقیمج. 
بھ خانواده ھا و دوستان خود میگویند: "ھیچ کس بھ من دستور نمیدھد. من اعضای فرقھ ھا اغلب  

یکی از  ن اعضا بھ فکر کردن بھ شیوه معیناری بخواھم انجام میدھم." وادار کردخودم تصمیم گرفتھ و ھر ک
مھارت ھای سوء استفاده ذھنی رھبران فرقھ ھاست کھ در نحوه پیشبرد اقداماتشان از طریق اعمال نظر غیر 

وی ھیجان زده ، خستھ، یا بھ نحمستقیم تبحر یافتھ اند. انجام این کار زمانی کھ عضو در یک حالت تغییر یافتھ
 . قرار دارد خیلی ساده تر است یا تحت استرس

دستورات غیر مستقیم یا القا شده تنھا در فرقھ ھا یافت نمیشوند بلکھ در اجتماع عمومیت دارند. برای  
نزدیک بود عکسی را برای جایزه پولیتزر   Los Angeles Timesمثال، اخیرا روزنامھ لس آنجلس تایمز  

Pulitzer Prize  (مترجم: جایزه ای سالیانھ در آمریکا در رشتھ ھای روزنامھ نگاری و موسیقی و ادبیات)
وارد نماید ولی از این کار بعد از این کھ شایع شد در عکس صحنھ سازی شده است بھ دلیل ساختگی بودن آن 

حالیکھ یک  سر خود را با آب یک استخر شنا درداد کھ یک مأمور آتش نشانی می منصرف شد. عکس نشان 
خیس میکرد. آب فشار کافی برای خاموش کردن آتش نداشت و چیزی برای  خانھ مجلل در آتش می سوخت

او میگفت عکاس بھ او  پاشیدن بر روی آتش در دسترس نبود. روزنامھ موضوع آتش نشان را دنبال کرد کھ
خود دفاع کرده و میگفت: "من قویا  نھاد داد کھ او بھ درون استخر رفتھ و آب بر سر خود بریزد. عکاس ازپیش

تکذیب میکنم کھ از ھر مأمور آتش نشانی خواستھ باشم یا بھ او گفتھ باشم کھ در مقابل استخر برای من ژست 
عکس گرفتن بگیرد. من ممکن است از این بابت گناه کار باشم کھ گفتھ ام این کار یک عکس خوب بدست 

رین عکس مجموعھ ام، من مستقیما از او نخواستم چنین کاری را خواھد داد، ولی بخاطر بدست آوردن بھت
انجام دھد." این عکاس بھ ھمان طریقی کھ رھبران فرقھ ھا عمل میکنند ھمکاری مأمور آتش نشانی را جلب 

، و آن موضوع اتفاق خواھد افتاد. خصوصا اگر نمود: با بیانتان اینطور القا نمائید کھ موضوعی باید اتفاق بیفتد
، و کامال نمیداند میخواھد بودهو سردرگم خستھ  را میشنود عموما دارای حس ھمکاری وردی کھ پیشنھاد ف

در حالیکھ با شعلھ  –چکار انجام دھد. مأمور آتش نشانی در چھ وضعی از ناراحتی و خستگی باید بوده باشد 
چنین پیشنھادی را بپذیرد.  تا –ست ھای سرکش آتش روبرو بوده ھیچ منبع مؤثری برای مقابلھ با آتش نداشتھ ا

در چنین وضعیت پیشنھاد پذیری و آسیب پذیری ذھنی، مأمور آتش نشانی اشاره عکاس را بھ عنوان یک 
 . ه و میپذیرددستور تلقی کرد

خیلی این دقیقا ھمان روشی است کھ رھبران فرقھ ھا بسیاری از امیال خود را پیش میبرند. افراد  
 د: نزدن اوامر خود دارند. در اینجا تعدادی از مناسبات فرقھ ای نشان داده میشو کمی نیاز بھ فریاد

 
پشت میکروفون  Synanonرھبر فرقھ سینانون   Chuck Dederichبعد از اینکھ چاک ددریچ   •

قرار گرفت و اشاره کرد کھ وکالی حقوقی طماع بوده و چقدر دلش میخواست گوش ھای برخی از 
، وان وی، اعضای دریانوردان سلطنتیشیشھ الکل بگذارد، دو مرد جوان از پیرآنھا را کنده و در 

یک مار زنگی را گرفتھ و آنرا در صندوق پستی یک وکیل حقوقی قرار دادند. در یک مصاحبھ 
مسئول روابط عمومی سینانون گفت: "ھیچ کس بر خالف میل خود دستوری بھ انجام این مطبوعاتی، 

ددریچ ممکن است از این کار حمایت کرده باشد چرا . . .  آن مجبور نشده بودکار نگرفتھ و یا برای 
کھ او حامی خوبی است. ولی او مراقب بود کھ دستور چنین کاری را ندھد." (این واقعھ ناگوار در 

 فصل نھ بیشتر مورد بحث قرار خواھد گرفت.)
ھ پدرم را بکشم، ولی من یک عضو سابق فرقھ بھ من گفت: "بھ من ھرگز مستقیما گفتھ نشد ک •

میدانستم کھ اگر ببینم کھ جھت نجات گروه نیاز بھ این کار ھست، من این کار را بدون ھر دستوری 
 فراتر از آنچھ میدانستم انجام میدادم. 

یک عضو سابق فرقھ دیگر گفت: "رھبر ما ھرگز بھ من نگفت کھ پسرم را شالق بزنم، ولی من  •
پسرم گفتم ساکت شو و او نشد و رھبر مربوطھ لبخند نزد الزم بود تا او ھ میدانستم کھ زمانی کھ من ب

قبل از  تمام باسن و پاھای اورا آنقدر بزنم تا رھبر لبخند بزند. من نمیتوانستم پسرم را ساکت کنم و 
 . من فقط میدانستم کھ باید این کار را انجام دھم. نداینکھ متوقف شدم کبود شده بود

ر، رھبر اغلب در خالل سخنرانی ھایش می گفت کھ کسانی کھ اطاعت نمیکنند باید در یک فرقھ دیگ •
تنبیھ شوند. این یک تم تکراری بود کھ با مثال ھای زیادی ارائھ میشد. بالفاصلھ بعد از چنین 

کھ بھ  یک زن دیگرسخنرانی ھایی، در طی یک جلسھ کار گروھی، یک زن شروع بھ تکان دادن 
بعدا او گفت: "این تأثیر کلمات او بود و چقدر  د.نموو ھمچنین سیلی زدن بھ او د حد کافی کار نمیکر

مایل بودم کھ او مرا دوست داشتھ باشد. من خودم را در موقعیتی دیدم کھ کاری را کھ او میکرد انجام 
ن دادم. او الزم نبود آنجا باشد و الزم نبود بھ من بگوید چھ وقت یا در خصوص چھ کسی یا کجا ای

من فقط میخواستم کاری را کھ او میخواست انجام دھم، بنابراین من شروع بھ تکان کار را انجام دھم. 



کھ بی اختیار دارم آن زن را کتک میزنم. در آن کردم. من متوجھ شدم  او و سیلی زدن بھآن زن دادن 
 لحظھ گویی من و رھبر یک نفر شده بودیم."

 حقھ بازی. ۲
ه را جا بیندازم کھ رھبران فرقھ ھا نشستھ و بر روی تابلو نقشھ آنچھ را کھ من نمیخواھم این اید 

میخواھند انجام دھند با جزئیات آن طراحی میکنند. ولی در خالل مطالعھ فرقھ ھای معینی، من با این مشاھده 
ران . بھ ھمین صورت، رھبان روش ھای خود را ارتقا داده انددر طول زم اناغلب رھبرمواجھ گشتم کھ 

 استفاده نمایند.  نیز گروه ھای مختلف ممکن است از روش ھای مشترک
دو مثالی کھ در زیر خواھد آمد نحوه استفاده رھبران فرقھ ھا از حقھ ھای مشترک جھت خلق این  

تصور کھ آنان دارای قدرت و دانش برتر ھستند را نشان میدھد. مثال اول توسط یک نجات یافتھ از معبد خلق 
از یک فرقھ کانالیزه کردن کھ و دومی توسط یک زن   Jim Jones’s Peoples Templeم جونز  ھای جی

 برای من نقل شده اند.  ندجدا شده بود
شرکت در اولین جیم جونز بھ دو نفر از زنان پیروی خود رھنمود داد تا با افرادی کھ کارت ھای  

در خانھ شان مالقات  بودندجدد مراجعھ نکرده ولی دیگر برای شرکت مجلسھ معبد خلق ھا را امضا کرده 
کنند. در حالیکھ یک زن با فرد مربوطھ صحبت میکرد، زن دیگر درخواست میکرد تا از دستشویی استفاده 
کند. او سپس یادداشت ھایی از پوشش ھای مخصوص یا دکوراسیون مشھود در خانھ، خصوصا با دقیق شدن 

ی دکتر ھا و داروخانھ ھا و داروھا بر میداشت. سپس او بھ مکالمھ با در داروھای داخل کابینت حمام، اسام
 بھ معبد بیاید.  در اولین فرصتصاحب خانھ در اتاق  دیگر می پیوست و از فرد دعوت میکرد تا دوباره 

. قبل از اینکھ جونز بھ منبر برود، نمایندتا امضا در ھر مراسم معبد، از افراد بیرونی خواستھ میشد  
از پیروانش کارت ھای امضا شده را با اطالعاتی کھ از داروھای کابینت حمام خانھ ھا بدست آورده یکی 

قرار میدھد. سپس جونز میتوانست  میگرفتمطابقت داده و آنھا را در پشت یک لبھ بلند کھ در باالی منبر قرار 
کھ فردی  میگیردافت میکند یا پیامی چشمان خود را بستھ، بھ باال نگاه کرده، و ادعا نماید کھ او تصویری دری

کھ لباس آبی با دگمھ ھای طالیی رنگ دارد یا کسی کھ بیمار دکتر اسمیت است و داروی بیماری دیابت 
نزدیکی این محل نشستھ است. این کار تازه وارد را متقاعد میکرد کھ جونز قدرت فوق مصرف مینماید در 

 دارد.  را فانی طبیعی و توان کسب اطالعات از ورای دنیای
یک ادعا میکرد با وی کھ بکار گرفتھ میشد شیوه مشابھی توسط رھبر یک فرقھ کانالیزه کردن  

در ارتباط است کھ بھ کانالیزه کننده رھنمود میدھد تا او بھ پیروانش منتقل نماید. کسانی کھ شخصیت باستانی 
کھ گوی ھای کریستال، برنامھ ھای تمرینات، و  در یک جلسھ در سالن کانالیزه کننده شرکت کرده بودند، جایی

رژیم ھای غذایی کمکی نیز فروختھ میشد، نام و آدرس و شماره تلفن خود را در "دفتر مھمانان" جھت کسب 
برای "جوایز درب خانھ ھا" مینوشتند. بالفاصلھ بعد از آن، یک دیدار کننده از ھمان سالن بھ منزل  امتیاز

و یک ھدیھ، معموال گوی ھای کریستال رنگی یا روغن داشتھ اند مراجعھ کرده  کسانی کھ در سالن حضور
یک خانم ھمیشھ کھ  ھای ماساژ، برده و بھ فرد میگفت کھ نام او در قرعھ کشی بیرون آمده است. دیدار کننده

ھ سرعت درخواست میکرد تا از دستشویی استفاده نماید و در حالیکھ در آنجا بود بخون گرم و منعطف بود، 
. موقع خروج، او یک کارت مینموداطالعاتی در خصوص نسخھ ھای دارویی در کابینت حمام یادداشت 

حاوی زمان ھای جلسات کانالیزه کردن ھای آینده را داده و از شخص مربوطھ دعوت میکرد تا خیلی زود در 
  جلسات آنان شرکت کند. 

کرد، یک زن میامضا  ارت مربوطھ را پر نموده وک وقتی فردی کھ با او دیدار شده بود در یک جلسھ 
اینچ با اطالعاتی در خصوص فرد  ۷در  ۵بھ اتاق پشتی رفتھ و یک کارت  مینمودرا بازبین  کھ دفتر مھمانان

 بودمرده  بود کھکھ سالیان سال  ھ کانالیزه کردن، آن شخصیت مفروضد. سپس در خالل جلسیبیرون میکش
. مصرف میکند" را بگیرد Xanaxاران دکتر اسمیترتون، خانمی کھ زاناکس سراغ "یکی از بیم بودممکن 

د کھ "تمدد اعصاب نماید، وقتی بیشتری برای خودش صرف کند، و شخصیت مربوطھ بھ وی رھنمود میدا
مجددا برای شرکت در جلسات بھ این مکان بیاید چون خیلی آرامش بخش است." این قضیھ اعتباری برای 

کھ در صورتی  میدانستبوجود می آورد زیرا کھ شخصیت مربوطھ چیزھایی در خصوص او  کانالیزه کننده
 فراتر از دنیای فانی معمولی نداشت نمیتوانست بداند. کھ واقعا جادویی نبود و مھارت ھای 

بکار گرفتھ میشود  قدرتھای ویژه باور سایر شیوه ھایی کھ جھت متقاعد کردن پیروان در خصوص  
کھ  استپیروان بسیار  با، یک ھندی  Sathya Sai Babaول شعبده بازان است. ساتیا سای بابا  حقھ ھای معم

(مترجم: در آیین ھندو نزول خدا بھ زمین بھ صورت انسان)،  avatarمظھر الھی، یک آواتار  بھ عنوان "یک 
ن "عالئم متقاعد . او بخاطر معجزاتش کھ پیروانش بھ عنوامیشودپیروانش توصیف  از جانبیک خدامرد" 

زیور، و . معجزات بابا شامل بوجود آوردن اشیائی مانند حلقھ، می گرددکننده عشق او" تعبیر میکنند ستایش 



نماد پرستش سیوا خدای ھندوان بکار بھ عنوان (مترجم:  lingamشکل کھ لینگام  میلھ ایاغلب سنگھای 
یکی دیگر از پیروان متعجبش ھدیھ میکرد. میرود) خوانده میشد بود، کھ او بصورت جدی یا شوخی بھ 

قیده بر این بود کھ مقدس کھ ع، یک خاکستر  vibhuti  بیرون ریختن ویبوتیکارھای مخصوص سای بابا 
 دارد، از سر انگشتانش بود.  قدرت شفا بخش

 بازبینی تاریخچھ شخصی. ۳
ر میکنند تا داستان زندگی یک عملکرد گسترده در فرقھ ھا اینست کھ اعضای با سابقھ خود را وادا 

شخصی خود را بازگو نمایند. گروه ھا زندگی خود را بگویند، یعنی اینکھ در مقابل گروه بایستند و تاریخچھ 
سیریل درام "نام ھای مختلفی برای این عملکرد دارند. برای مثال، برخی اعضای سابق بھ من در خصوص 

cereal drama ای است کھ از غلھ و گندم و . . . بو داده درست شده  (مترجم: منظور از سیریل صبحانھ
تا با شاخ و در موقع صبحانھ قصھ ھایی گفتھ میشود کھ در طی آن اعضای جدید یاد میگیرند گفتند کھ باشد)" 

برگ دادن بھ گذشتھ خود آنھا را بصورتی در آورند تا مانند ھمانھایی کھ از جانب اعضای قدیمی تر میشنوند 
ی "تألیف داستان کثیف خودتان" نامیده میشد کھ منظور این بود کھ تاریخچھ زندگی خودتان را بھ بشود. دیگر

بدترین شکل ممکن بسازید. چنین بازبینی از تاریخچھ فرد ھم در فرقھ ھای درون گرا و ھم در فرقھ ھای 
ت کھ "بگذارند تا اعضا برون گرا مورد استفاده قرار میگیرد، و منظور عمومی فرقھ ھا از این عملکرد اینس

 ببینند کھ چرا بودن با ما بھترین جا برای ماندن است." 
اعضای سابق فرقھ ھا بھ من گفتند کھ آنھا بھ سرعت با گوش دادن بھ آنھایی کھ در سازمان بیشتر  

صرفا ا بوده اند آموختند کھ چگونھ تاریخچھ خودشان را بازگو کنند. اعضای جدید ایده را زود گرفتند کھ آنھ
باید موارد غم انگیز، منفی، و ناخوش آیند را گفتھ، مناسبات ناھنجار را بازگو نموده، و داستان خود را با 
تمجید و تحسین نسبت بھ گروه پایان دھند. آنھا ھرگز نباید در خصوص لحظات خوب، والدین عالی، برادر و 

ندگی سخن بگویند. خانواده ھا می بایست خواھر دوست داشتنی، خویشاوندان سخت کوش، یا تجارب مثبت ز
بصورت بدرفتار، الکلی، بی مالحظھ، خودبین، بورژوا یا کاپیتالیست، و یا کال نفرت انگیز ترسیم گردند. از 
آنجا کھ ما ھمگی آمادگی تطابق با محیطی کھ در آن زندگی میکنیم را داریم، تعجب آور نیست کھ جدید الورود 

زندگی خود بر مبنای آنچھ کھ از دیگران در اطراف خود شنیده ھ بازبینی تاریخچھ ھای فرقھ بزودی شروع ب
شان ه اینکھ چقدر خانواد داستان میدادند و اند میکنند. با ھر بار گفتن این تاریخچھ، آنھا شاخ و برگ بیشتری بھ

زیر سلطھ مواد پرگناه، قبل از پیوستن بھ گروه نامطلوب؛ چقدر زندگی شان بی معنی؛ و چقدر خودشان 
 خودخواه بوده اند. و مخدر، 

دالیل مشخص زیادی وجود دارند کھ چرا بازبینی تاریخچھ شخصی برای فرقھ ھا مھم است. فلسفھ  
نوین، و متشکل از افراد نظم  یک گروه ھا اغلب بر این ایده استوار است کھ فرقھ یک سازمان برگزیده،

ھا بھ منظور شدیدی بین اعضای گروه و غیر عضو است تا تقابل. بنابراین برای رھبری الزم است پیشتاز
مربوط بھ  ھای متقاعد کردن اعضا کھ جھان خارج بد بوده و جھان گروه خوب است بوجود آورد. داستان

گذشتھ فاسد در یک جھان شیطانی، کھ توسط افراد خندان و ظاھر الصالح گفتھ میشوند برای تازه واردین 
زبینی تاریخچھ شخصی تبلیغات مؤثری بر علیھ والدین، دوستان، و آن وجھ از جھان کھ مجاب کننده اند. با

دنیای از بد نام نماید در اختیار میگذارد. این کار ھمچنین نظرات تکراری فرقھ ھا را کھ رھبر میخواھد 
ایستادن در دنیای خوب القا مینماید. آنھا ثابت میکنند کھ  دادمورد تمسخر قرار  آنرا و کرده حاضر باید احتراز
 امن تر است. برای آنان حفاظت شده گروه 

عرضھ کردن این واقعیت بھ اعضای بالقوه و تازه واردین کھ گروه واقعا زندگی اعضا را بھ نحو  
نیز بھ عضو گیری کمک میکند. اعضای قدیمی تر در وضعیتی قرار داده میشوند کھ  است احسن تغییر داده

ر خصوص گذشتھ خود ببافند و بگویند کھ چقدر ھمھ چیز حاال کھ در این گروه ھستند د وحشتناکیقصھ ھای 
 آناندر فرقھ، عالی بوده است. بسیاری از اعضای سابق بھ من گفتھ اند کھ در طول چند روز یا چند ھفتھ اول 
بعد، وقتی آنھا بطور خاص با گذشتھ غم انگیز، نکبت بار، و ظالمانھ سایر اعضا روبرو میشدند. تنھا مدتی 

ذره ذره برخی اطالعات واقعی را در خصوص دیگران و فرقھ بدست می آوردند، متوجھ میشدند کھ داستان 
ھا غلو آمیز یا تماما جعلی، درست مثل ھمان ھایی کھ خودشان نھایتا می ساختند، بوده اند. ھرچھ آنھا گذشتھ 

ید رھبر قرار میگرفتند. اعضای سابق سینانون خود را وحشت انگیز تر ترسیم میکردند، بیشتر مورد تأی
Synanon  (مترجم: درمان گروھی اعتیاد و بیمارانی کھ تحت این روش درمان ھستند) بھ من گفتند کھ آنھا یاد

گرفتھ بودند تا داستان ھای کثیف خود را با تولید گذشتھ ای مملو از استفاده از مواد مخدر و سوء رفتار در 
بیشتر در گروه می  ھر چھالکل بر پایھ داستانھایی کھ از دیگران شنیده بودند بازگو نمایند.  نتیجھ استفاده از

دراماتیک، تازه واردین را تحت تأثیر  ھای از گمراھی مملوداستان ھای  باکھ  نیز یاد میگرفتند ھمچنانماندند، 
 قرار دھند. 



در " شاھدانند بھ من گفتند کھ "کھ از گروه ھای انجیلی بیرون آمده بود یتعدادی از اشخاص 
ھم بھ عنوان کوششی جھت عضو گیری و ھم بھ عنوان بخشی از برنامھ مقدماتی برای تازه  –اظھاراتشان 

چگونھ اعضا زندگی ھای مشقت بار خود را  میدھندتوضیح  است کھ کھ متشکل از داستان ھایی  –واردین 
توضیحات خود را بھ  و سعادتمند را پیش گرفتھ اند، نھایتا ھ،دوستانترک کرده و حاال زندگی مملو از خوشی، 

ھمراه با اعضا بھ داخل این دنیای خانواده  میخواھند تاد کھ از شنوندگان ناین صورت بھ پایان میرسان
 خوشبخت قدم بگذارند. 

در برخی فرقھ ھای سیاسی، اعضا مکررا الزم بود بھ سوابق زندگی خود بھ عنوان امتحان "کالس  
ھای تاریخچھ زندگی" رجوع کنند. زندگی ھر فرد بصورت شفاھی مورد مکاشفھ و تحقیر قرار میگرفت. بھ 

حتی تفکرات . عقبھ آنان را تشکیل میدھداعضا گفتھ میشد کھ تفکرات آنان تماما ساختھ طبقھ فاسدی است کھ 
ضو ھای متعلق بھ طبقھ کارگر نیز بھ عنوان انعکاس تعالیم و آموزش ھایی کھ توسط طبقھ حاکم بورژوا ع

با استناد بھ کنترل میشود مورد حملھ و تھاجم قرار میگرفت. برخی گروه ھای دست چپی اعضای خود را 
. در برخی گروه میکردندکلمات صدر مائو کھ "ھر نوع تفکری انعکاس یک طبقھ اجتماعی است" نکوھش 

بھ این ترتیب کھ ھیچ رابطھ ای  ؛ھای دست راستی، اعضا می بایست تاریخچھ شخصی خود را خالص نمایند
با بستگان، دوستان، یا وابستگانی کھ متعلق بھ جریان سیاسی مناسبی نیستند یا فرضا رنگین پوست بوده یا 

 خارجی ھستند برقرار ننمایند. 
و روان درمانی بھ استفاده از بازبینی تاریخچھ شخصی برای وادار  New Ageدوران نو  ھایفرقھ  

کردن اعضا یا بیماران برای بوجود آوردن و قبول تاریخچھ شخصی کھ با تعلیمات فرقھ منطبق بوده و بھ آن 
یک فرقھ روان ،  Sullivanianیک عضو سابق سولیوانیان  . مبادرت میورزیدند بخشدبمشروعیت 

 ھ در ھمین فصل بھ آن پرداختھ خواھد شد، تجربھ خود را بھ صورت زیر توضیح داد: درمانی/سیاسی ک
 

تا  مینمودسؤال کرده و مرا تشویق  ام درمانگر من اغلب از من در خصوص زمان کودکی 
 گفت کھ بھ نظر میرسد والدین من مرا نمی می از وقایعی کھ دردناک بوده اند صحبت نمایم. او

دین خود آنھا قادر ند زیرا واله اھترین شکل بسادگی قادر بھ دوست داشتن من نبودند یا در بھ اخواست
این خواھد بود  من بھترین چیز برای درمانگفت کھ فکر میکند می نبوده اند. او بھ دوست داشتنشان 
. او مرا تشویق نبینم – تنھا تا زمانی کھ تاریخچھ زندگی خود را بھتر بفھمم –کھ مدتی والدینم را

گفتھ و بھ مال آنھا گوش بدھم. خاطرات بچگی میکرد تا تاریخچھ شخصی خود را بھ دوستانم 
ه من متقاعد شدنادیده گرفتھ میشد.  آن دردناک من ھمیشھ مورد توجھ قرار میگرفت و موارد خوشایند

کھ و بھ نظر میرسید دوستان جدید من تنھا کسانی بودند  داشتھ امم کھ دوران کودگی اسفباری بود
 . ه استمیتوانستند مرا بفھمند چرا کھ زندگی خانوادگی آنان نیز بھ اسفباری خود من بود

 
اما نوع دیگری از بازبینی تاریخچھ شخصی در گروه ھایی صورت میگیرد کھ عملکرد "زندگی  

یک ھای گذشتھ" را بکار میگیرند. روش ھای متعددی توسط گروھھای مختلفی بکار گرفتھ میشوند، ولی در 
نقطھ اعضا یاد میگیرند کھ آنھا در زمان بھ عقب حرکت میکنند تا زندگی ھای گذشتھ خود را "مشاھده و باز 

 تجربھ" نمایند. 
مردم شناس کھ در خصوص یکی از چنین گروه ھایی مطالعھ میکرد و با فردی از این گروه یک  

وان یک پسر عرب جوان در ی بھ عنآشنا بود بھ او در خصوص سھ زندگی گذشتھ خود گفت: یکی زندگی و
تا پلک ھای یک جاسوس را کھ توسط قبیلھ  ندقبیلھ اش او را مأمور کرده بودبود کھ میالدی  ۱۷۸۴حدود سال 

میالدی صورت گرفتھ بود کھ وی  ۳۴۳دستگیر شده بود ببرد. یک زندگی گذشتھ دیگر در ایتالیا در حدود سال 
ز یک سیخ داغ برای بیرون آوردن چشمان یک دختر بلوند جوان جھت در میان گروه شکنجھ گرانی بود کھ ا

اطالعات از وی استفاده میکرد. او گفت کھ وی یک چشم دختر را در آورد و سپس فھمید کھ دختر بی  کسب
قبل از میالد اتفاق افتاده بود. در آن سال، او بھ  ۴۴۰در حدود سال ھم است. یک زندگی گذشتھ دیگر  بوده گناه
دشمن را میکشت. موفقیت گروه در باوراندن این  افراد ان جنگجوی روز معین شده بود و میبایست یکی ازعنو

او را با این اعتقاد روبرو کرده بود کھ او یک قاتل موضوع کھ او ھر سھ کار مربوطھ را انجام داده است 
 وحشی جنایتکار است. 

ایشان را وادار میکنند تا بھ عنوان یک عملکرد من با تعدادی از وابستگان سابق گروه ھایی کھ اعض 
گروه، بھ ساختن و پرداختن زندگی ھای گذشتھ خود اقدام نمایند مصاحبھ کرده ام. تقریبا ھمھ زندگی ھای 

بوده خشونت  ی ازگذشتھ ای کھ برای من تعریف شدند مملو از تنش ھای شدید و ترس و یا میزان قابل توجھ
بود تا فکر کند کھ  گردیدهبزرگ را بر علیھ گروه سابق خود برنده شده بود وادار  دعوی حقوقیاند. مردی کھ 

، فوق Thorgonدر زندگی ھای گذشتھ اش دارای سھ شخصیت قاتل، کھ توسط گروه بھ عنوان  تورگون  
 (مترجم: در ژاپن نینجا جنگاور فئودال کھ Tyrannical Ninja  مستبد، و نینجای Ultraviolence  خشونت



معرفی شده اند بود. این عناوین شیطانی برآمده از ترکیبی از پیشنھادات مستقیم، القای چابک و پنھان کار بود) 
  خلسھ شناختھ شده، و فلسفھ گروه بود. 

بودند کھ گویی در  کسانیبھ من گفتند کھ خود را در زندگی ھای گذشتھ می یافتند کھ در آنھا  افراد 
قاتالن دھکده ھای قرون وسطایی کھ سوزانده شده بودند، سربازانی  آتش افروزان ونھ ای در فضا بھ سمت سفی

زندگی  یککودکان پرواز میکردند.  قاتالنبودند، و  گردیدهکھ مورد حملھ قرار گرفتھ و زیر سم ستوران لھ 
ولی بھ  بھ عنوان یک کشیش مورد احترام در اسپانیای قدیم از ابتدا بھ صورت یک داستان موفق شروع شد

اعدام شد. برخی افراد  نجیب زادهبوسیلھ سنگسار بخاطر رابطھ با زن یک  مربوطھ کھ کشیش گردیداینجا ختم 
 نگرانی ھای پاینده ای داشتھ اند زیرا کھ آنھا در زندگی گذشتھ ھم مرد و ھم زن بوده اند.  نیز

ھا و گروه ھایی کھ از پروسھ افراد جدا شده از فرقھ  مطروحھ از جانب وقتی کھ من مشکالت بعدا، 
بدھم، تأثیرات روانی کھ بازبینی تاریخچھ شخصی بر توضیح  راھای بازسازی فکری استفاده میکردند 

 تشریح خواھم نمود (بھ فصل دوازده مراجعھ شود) رابسیاری از افراد داشتھ است 

 فشار جمع و مدل سازی. ۴
(مترجم: معادل مثل فارسی "خواھی ار کن" مثل قدیمی "وقتی در روم ھستی مثل رومی ھا رفت 

 توجیھبسیاری از انطباق ھای ما با گروه ھای اجتماعی جدید را نشوی رسوا ھمرنگ جماعت شو" است) 
خود ما بھ اطراف نگاه کرده و مدل ھایی مشاھده میکنیم، و منطبق شدن ھم راحت و ھم مطلوب است. میکند. 

از  یا کھ، تعلیم میدھندطوری را  خودآنان باشیم. اغلب فرقھ ھا اعضای را با آنھا سازگار مینمائیم تا مثل 
، در راه ھایی کھ مطلوب گروھھاست عمل بھ شکل بیشتر سر بستھیا  صریح و بھ حالتسیاست ھای  طریق

میدھند تا لبخند زده، خوشحال بھ  آموزشد. برای افزایش پتانسیل جذب شدن افراد، فرقھ ھا نوعا اعضا را ننمای
 نظر رسیده، خوش برخورد بوده، و بھ تازه واردین توجھ نشان دھند. 

وسیلھ مؤثری برای وادار کردن افراد بھ منطبق کردن رفتار خود با نرم ھای گروه است.  معفشار ج 
جدید و قدیم ھر دو کارایی دارد، کھ بسا فراتر از آنچھ کھ معموال  در فرقھ ھا، این قضیھ در خصوص اعضای

کھ تنھا  میگرددیا القا  میشود. در فضایی کھ اینطور بیان بکار گرفتھ میشودبطور عام شناختھ میشود  در جامعھ
، بسیار مھم است کھ مدل ھایی در و غیر از آن نیست یک راه برای طی کردن وجود دارد و صرفا ھمین است

از خودکامگی فرد و  Robert Liftonاطراف برای الگو برداری وجود داشتھ باشند. رابرت لیفتون  
نحوه لباس پوشیدن، نحوه لبخند  با ایده ای کھ علت تطابق فیلتری ؛سخن میگوید ایدئولوژی خودکامھ گروه
 . توضیح میدھدرا  –تمامی جزئیات رفتاری کھ یا تأیید یا رد میشوند  –زدن، زبان مورد استفاده 

ی مذھبی و سیاسی آمده اند، بھ من گفتند برای مثال، تعدادی از زنان، خصوصا آنھایی کھ از فرقھ ھا 
کھ بدون آگاھی و بدون اینکھ بھ آنھا ھرگز گفتھ شود، آنھا از نحوه لباس پوشیدن معمولی بھ پوشیدن لباس ھای 

کسانی کھ در فرقھ تیره رنگ، دامن ھای بلند، کفش ھای بدون پاشنھ، و نداشتن آرایش تغییر وضعیت دادند. 
اند بھ من گفتند کھ آنھا اگر اعترافات "عمیق" از گذشتھ شان بر مال نمیکردند روان درمانی بوده ھای 

"بازبینی تاریخچھ شخصی" اھمیت فشار جمع و مدل سازی  تحت عنوان گوشمالی داده میشدند. در قسمت قبلی
دیمی تر . سایر اعضای سابق بھ من گفتند آنھا میدیدند کھ اعضای قدیدیمجھت وادار کردن اعضا بھ تغییر را 

بر پایھ نمونھ ھای داده شده از جانب رھبری بھ خانواده و دوستان خود نامھ مینوشتند. تعدادی از فرقھ ھا 
 برخی از این نمونھ نامھ ھا را "نامھ ھای قطع ارتباط" می نامیدند. 

کھ  ، ھمانطورو عناب عتابپیروان خود نسبت بھ نیازی نیست تا رھبران فرقھ ھا  در این فعالیت ھا 
رھبر فرقھ با ھوش یک نمایند. بعادت کرده اند،  بھ آن والدین و معلمین در برخورد با بچھ ھا و دانش آموزان

وسیلھ قوی جھت  بھ ھمنوایی با گروه کھ بھ عنوان یک ما ء استفاده گر ذھنی میتواند از تمایل ذاتیسویک یا 
. اغلب ما بھ اطراف نگاه کندفرامین را بھ ما ابالغ  . ھیچکس الزم نیستنمایدداریم استفاده تغییر از آن برخور

در  و اغلب فرقھ ھا "بازیگر بد" را ؛کردکرده و تشخیص میدھیم کھ موضوع چیست و چگونھ باید برخورد 
بھ  کنند: غیر مطیع، فرمان ناپذیر، وظیفھ نشناس، و کسی کھ قابل کنترل نبوده ومینقطھ عضو گیری پاکسازی 

د. چنین افرادی وقت زیادی گرفتھ و لذا تغییر آنھا مقرون بھ صرفھ نیست، و اشد رد میشوسختی قابل نفوذ ب
جو و محیطی کھ با قرار گرفتن در آن ھمھ چیز بر وفق یعنی ، را کھ رھبر میخواھد بوجود بیاوردآنھا فضایی 

 را خراب میکنند. برود،مراد پیش 

 سوء استفاده ذھنی احساسی. ۵
این ھ پیروان خود جھت ھمنوا کردن آنھا اخم و تخم نکرده بلکھ در عوض از وقتی رھبران نسبت ب 

دادن کھ مردم در گروه ھا نسبت بھ آنچھ سایر اعضا گروه انجام میدھند تأسی مینمایند استفاده میکنند،  پدیده
کی بعد کھ اعضای سابق فرقھ ھا یتغییرات رفتاری و رویکردی در افراد نامحسوس تر خواھد بود. ھمانطور 



بھ دلیل  تا حدین اینکھ متوجھ شوم تغییر کردم." این تغییر غیر ھوشیارانھ از دیگری بھ من گفتھ اند: "من بدو
منع و در گروه ھاست. فرقھ ھا احساس گناه، شرم، و ترس را القا می نمایند، و از  ھاقدرت سرایت رفتار

بھ گروه استفاده میکنند. برای رابرت سیالدینی   افراد کنترل روابط جنسی و عاطفی جھت وابستھ نگاه داشتن
Robert Cialdini  یک روان شناس اجتماعی کھ بر روی نفوذ اتوماتیک، تمکین بدون اراده، و دلیل اینکھ ،

کھ چگونھ استثمار گران، رھبران فرقھ ھا،  چرا مردم بدون تفکر بلھ میگویند مطالعھ میکند، جالب است
میتوانند افراد را مجبور بھ اطاعت کورکورانھ  "حرفھ ای ھای تمکین"ب ھا، و سایر ھنرمندان شیادی، بازاریا
از پیش تعیین شده بھ ما  یقرار گرفتن در راھ بیشتر اوقات احساس خوبی نسبت بھنمایند. برخی تمایالت ما 

ذھنی جھت گول  د، ولی تمایل ما بھ قبول رفتارھای معین شده میتواند ھمچنین توسط سوء استفاده گراننمیدھ
 . گرددزدن و کنترل ما استفاده 

قرار  "حرفھ ای ھای تمکین"طبق گفتھ سیالدینی، اغلب تاکتیک ھای مختلفی کھ مورد استفاده  
کھ رفتارھای انسانی را ھدایت  ، و ھر قسمت بر پایھ یک اصل روانشناسیمیگیرند بھ شش دستھ تقسیم میشوند

 صورت زیر است: میکند استوار است. این شش اصل بھ 
 

 ما تالش میکنیم رفتار ھای قبلی خود را توجیھ نمائیم.  ثبات رأی. .۱
 اگر کسی چیزی بھ ما بدھد، ما سعی میکنیم آنرا تالفی نمائیم. مقابلھ بھ مثل. .۲
 ما سعی میکنیم بفھمیم کھ سایر افراد چھ چیزی را درست میدانند.  اثبات اجتماعی. .۳
 میق نسبت بھ اشخاص دارای اوتوریتھ داریم. ما یک احساس وظیفھ ع اوتوریتھ. .۴
 ما از کسانی کھ دوستشان داریم تبعیت میکنیم.  دوستی. .۵
اگر ما چیزی را بخواھیم، میتوانیم از این کھ اگر زیاد منتظر شویم ممکن است آنرا  .احساس کمبود .۶

ھمین حاال  از دست بدھیم ترسانده شویم. موقعیت کسب آن ممکن است از دست برود. ما میخواھیم
 بدست آوریم. –ھر آنچھ پیشنھاد شود، از یک شیء گرفتھ تا وجدان ذاتی  –آنرا بھر قیمت 

 
با نگاه کردن بھ این لیست و تفکر نسبت بھ رفتار ھای خودمان، دیدن اینکھ چگونھ یک فرد سوء  

تھ بھ اینکھ مھارت وی بس – بھ حرکت درآورداستفاده گر ذھنی میتواند یک نفر را بر طبق یک طرح داده شده 
 ،میتوانیم ببینیم تغییراتما ساده خواھد بود.  – چگونھ باشد وضعیتی کھ فرد در آن قرار دارد و و شرایط

 ،زمانی کھ شش اصل مربوطھ با مھارت توسط رھبران فرقھ ھا و گروه ھای فرقھ ای بھ بازی گرفتھ شوند
 : اتفاق می افتند. برای مثال بھ موارد زیر توجھ شود

 
تا اگر شما تعھدی را نسبت بھ گروه پذیرفتھ باشید و سپس آنرا بشکنید، شما وادار میشوید  ثبات رأی. .۱

 احساس گناه نمائید. 
اگر شما غذا و توجھ گروه را قبول کرده باشید، شما احساس میکنید کھ باید حتما  مقابلھ بھ مثل. .۲

 جبران نمائید. 
نگاه کنید، شما افرادی را مشاھده میکنید کھ بھ طریق  اگر در گروه بھ اطراف اثبات اجتماعی. .۳

خاصی رفتار میکنند. شما از آنچھ کھ می بینید تقلید میکنید و فرض میگیرید کھ چنین رفتاری خوب، 
 درست، و قابل قبول است. 

نش اگر شما تمایل بھ پذیرش اوتوریتھ داشتھ باشید، و رھبر فرقھ شما ادعا کند کھ دارای دا اوتوریتھ. .۴
 و قدرت فوق العاده و مأموریت خاصی در زندگی است، شما اوتوریتھ او را خواھید پذیرفت. 

اگر شما سوژه بمباران محبت و سایر تاکتیک ھایی کھ شما را احاطھ میکند قرار بگیرید، بھ  دوستی. .۵
ار میکند تا شما را واد این امر ، وآنھا شما را خواستھ و دوست دارندشما این احساس داده میشود کھ 

 شما احساس میکنید کھ الزم است از آنان پیروی نمائید. و لذا افراد داخل گروه را دوست داشتھ باشید، 
ھ شود کھ بدون گروه شما زندگی بدون استرس؛ کسب وجدان ذاتی و اگر بھ شما گفت احساس کمبود. .۶

ھ گروه ارائھ مینماید کھ سعادت؛ تغییر ناگھانی جھان یا کسب قدرت سفر بھ گذشتھ؛ یا ھر آنچھ ک
را از دست خواھید داد، شما احساس  ،طوری طراحی شده کھ برای شما بھ نظر ضروری میرسد

 خواھید کرد کھ باید ھمین حاال آنرا بدست آورید. 
 
این شش اصل تمکین را در حالیکھ مثال زیر را در خصوص سوء استفاده احساسی میخوانید در نظر  

 داشتھ باشید: 
 

فارغ التحصیل شده بود از دبیرستان در یک شھر کوچک  کھ دختری" Beth  بث" 
میخواست قبل از شروع کالس ھایش در کالج جھت آشنا شدن با محیط و محوطھ دانشگاه زمان 



لذا او زودتر بھ خوابگاه دانشگاه بزرگ ایالتی نقل   .پیدا کندھم  داشتھ باشد، و شاید یکی دو دوست
، یک زن جوان کھ در ه بودھ یک روز صبح جھت بررسی محوطھ خارج شدمکان کرد. در حالیک

البی خوابگاه نشستھ بود با خوشحالی از جای خود پرید و شروع بھ صحبت با او کرد. طولی نکشیده 
کھ ظاھرا توسط تعدادی از  ،بود کھ زن بث را دعوت کرد تا ھمراه او بھ یک مزرعھ روستایی

 . بروند ،روی گرسنگی در جھان مطالعھ میکردند اداره میشد دانشجویان در یک گروه کھ بر
عقاید  بعد از چند روز در مزرعھ، بث خستھ شده بود. او احساس میکرد تحت بمباران 

کرد تا احساس می، عقایدی کھ او را وادار ھستندمغایر عقاید خود او  قرار دارد کھبسیاری  مختلف
آورده بود دوست  وی را اولین باررا کھ برای  ا او زنیاست. ام نکند ھمھ چیز نادرست و نامطمئ

توسط افراد شاد و خندانی کھ مدام او را در آغوش میگرفتند، تعارفات داشت و احساس میکرد کھ 
زیادی نثارش میکردند، و از او درخواست میکردند تا بماند احاطھ شده بود. در یک نقطھ، او بخاطر 

جایی کھ بھ نظر میرسید صاحب عشق و امنیت است، و بازگشت  تناقضی کھ بین ماندن در مزرعھ،
 شروع بھ گریستن کرد.  احساس میکرد بھ دانشگاه بزرگ

در خصوص اکولوژی ذھن،  ،بصورتی مبھم ولی با تأکید ،مردی کھ رھبر گروه بود 
برقراری ھارمونی واقعی در مقابل صناعت گرایی، و چگونھ فعال بودن سخنرانی میکرد. بث 

کرد. موانعی کھ رھبر در خصوص آنھا و شروع بھ احساس غیر مفید بودن یدانست چرا، ولی انم
صحبت میکرد عقایدی نبود کھ بث با آنھا آشنا باشد، ولی اعضای دیگر، تقریبا تمامی زنان، سرھای 

 خود را بھ عالمت تأیید تکان داده و در حین سخنرانی رھبر او را ستایش میکردند. 
ن بھ کالج، بث از اینکھ از یک شھر کوچک کشاورزی در یک ایالت دیگر آمده قبل از آمد 

بود احساس نگرانی میکرد. حاال، فلسفھ گنگ تعالیم داده شده او را وادار کرده بود تا احساس گناه 
او را بھ یک دانشگاه بزرگ و گران تقبل کرده اند در حالیکھ والدینش مخارج فرستادن چرا کھ  نماید

بر روی کره زمین وجود داشت. عاقبت، در حین سخنرانی در خصوص فوق العاده ای  گرسنگی
اینکھ چگونھ "مؤسسات آموزشی، حتی خانواده خود شما، غذاھای سالم را دور میریزند در حالیکھ 

 بچھ ھای کوچک در اکناف جھان گرسنھ اند" ، بث خارج از کنترل شروع بھ گریستن کرد. 
ز احساسات انفجاری، کھ او بعدا گفت کھ بھ او تعلیم داده شده بود تا در این نقطھ از ابرا 

باشد، برخی از سایر اعضای گروه او را در  نیز در خصوص تازه واردین حالتیمراقب چنین 
آغوش گرفتھ و بھ او گفتند کھ احساساتش نشانھ ای از عمق عظیم مسئولیت پذیری اوست. آنھا بھ او 

بر زنان بشود، و او باید وقت خود را با آنان صرف کند و کالج را بعدا شروع گفتند کھ او میتواند رھ
تنبل و نماید. بث احساس آرامش کرد و دیگر بھ ترک گروه فکر نکرد. گروه کاری کرد کھ والدین 

بی احساس بھ نظر برسند، و ھمھ اعضای جدید بزودی تماس گرفتن، نامھ نوشتن، و دیدار با خانواده 
 دیمی را متوقف کردند زیرا آنھا با "جنبش" نبودند. و دوستان ق

دو سال بعد، بث عاقبت از مزرعھ فرار کرد و با خانواده اش تماس گرفت. او وقت خود را  
از یک منجی تا  ه بودصرف جمع آوری پول و گول زدن سایر اشخاص جوان جھت عضو شدن کرد

منصوب گردیده است حمایت " The Guardianخود انتصابی کھ ادعا میکرد بھ عنوان "نگھبان  
نماید. بث تا چند ماه قبل از اینکھ عاقبت قادر شد طرحی بریزد تا از گروه فرار کند در خصوص 

او ھمچنین ھرگز سؤال نکرده  ھ برخی از زنان گروه نفھمیده بود.سوء رفتار جنسی رھبر نسبت ب
 ند کجا رفتھ است. ه اژی" جمع آوری کردبود کھ پولی کھ او و سایرین تحت عنوان "مطالعات اکولو

 
بردباری درونی بی پایان و برای گذران زندگی و استفاده از ذھنھایمان نیاز بھ ھوشیاری، استقامت،  

. ما باید از آنچھ کھ بشریت در خصوص نحوه ساختن جھانی بھتر با ھمکاری و اذھان آزاد و انسان ھای داریم
کھ واقعا منافع ما یا منافع بشریت را در  ،سلطھ استثمارگران خود انتصابیچیزی کھ تحت  –آزاد آموختھ است

درس  –اتفاق نمی افتد  ،ودشان فکر میکنندمرکز اھدافشان دنبال نمی کنند و تنھا بھ امنیت و راحتی موقتی خ
 بگیریم. 

 فرقھ ھای روان درمانی. ۶
رقھ ھا از تکنیک ھای مجاب سازی مثال ھای خوبی از استفاده رھبران ففرقھ ھای روان درمانی  

روانی، خصوصا سوء استفاده احساسی و فشار جمعی ارائھ مینمایند. این فرقھ ھا زمانی کھ روان درمانی 
مشروع فردی و گروھی بھ فساد کشیده شده، یا زمانی کھ غیر حرفھ ای ھای فرصت طلب بسادگی افراد غافل 

 ظھور مینمایند.  را گول زده و شکار میکنند
من و دو ھمکارم بر روی بیست و دو فرقھ روان درمانی مطالعھ کردیم. ما تا جایی کھ برایمان  

مقدور بود با افراد بسیاری از ھر گروه مصاحبھ کرده، مدارک آنھا را خوانده، و بھ نوارھای صوتی رھبران 



و ھشت، و من با  با سی Maurice Temerlinآنھا و جلساتشان گوش دادیم. ھمکار من موریس تمرلین  
 مصاحبھ کردیم. این گروھھا ھشتاد و دو بیمار سابق

تا یک تبھکار آزاد شده بھ قید  گرفتھ رھبران این گروه ھا طیفی از اعضای ھیئت علمی کالج ھا 
در باال گروھھا، کھ در شش حالت ذکر شده این د. نضمانت کھ تحصیالت دبیرستانی ھم ندارد را تشکیل میدھ

کھ با گروه  عضو ۳۵۰ضو دارند. بزرگترین آنھا ع ۳۰۰تا حدود  ۱۵د، در اندازه و بزرگی از قرار میگیرن
عضو حاشیھ ای داشت. گروه ھا بین پنج تا بیست و پنج سال سابقھ موجودیت  ۴۰۰ نیز زندگی میکردند و

روان تعلیم دیده ( داشتند، و ھمھ آنھا بھ غیر از دو مورد ھنوز فعال ھستند. پانزده گروه توسط حرفھ ای ھای
پزشکان، روان شناسان، فعاالن امور اجتماعی) رھبری میشدند؛ ھفت گروه باقیمانده توسط غیر حرفھ ای ھا 
(از کارمندان سابق ادارات گرفتھ تا مجرمان محکوم شده) اداره میگردیدند. این درمانگران بھ غیر از یک 

از طبقھ متوسط تا فوق متوسط با مدارک سفید پوست مورد استثناء سفید پوست بوده اند. بیماران عمدتا 
  تحصیلی کالج یا تحصیالت عالیھ بوده اند. 

روابط محرمانھ با مسیر از حرفھ ای ھا برخی از این فرقھ ھای درمانی زمانی تشکیل شدند کھ  
نسجم فاسد کھ بر پایھ اخالق و پول ویزیت در برابر خدمت استوار است منحرف شده و گروه ھای م مشتریان

این حرفھ ای ھا از روش ھای درمانی و از روابط کاری در خدمت االخالق روانشناسی را تشکیل دادند. 
منافع خود سوء استفاده کردند. آنھا ھمچنین ممنوعیت ھای اخالقی را با برقراری روابط استثماری با 

نقض کردند. ھمزمان،  میشدندنان ، خویشاوند، کارمند، ھمکار، یا دانشجوی آھمشتریانی کھ دوست، معشوق
با یکدیگر در ستایش و حمایت از درمانگر مشترک خود ھمراه بیماران مانند برادران و خواھرانی شدند کھ 

 . شده بودندھمصدا 
 transferenceانحراف اصلی در فرقھ ھای روان درمانی حول پدیده درمانی کھ بھ عنوان انتقال   

یک وجھ مھم از روان درمانی با  "انتقال"ب شده) شناختھ میشود بروز می نماید. (انتقال امیال و افکار سرکو
کھ مشتری از تجارب قبلی زندگی  رویکردھاییمعموال، مشتری و درمانگر با ھم است.  روان آگاھیاصالت 

بتی، برای . اغلب این ھا انتظارات مثمینمایندرا بررسی اش بھ درمانگر مانند سایر افراد مسئول منتقل میکند 
ولی برخی مشتریان رویکردھای منفی را منتقل میکنند. ھم رویکردھای مثبت و  ، ھستندمثال از یک پدر خوب

ھم رویکردھای منفی از انتظارات خود مشتریان بیرون می آیند و ربطی بھ ھدایت یا رویکرد درمانگر ندارند. 
ل ھا، درمانگر/رھبر ایده آل ھای خود را در بھرحال در این وضعیت فرقھ ای بھ جای مطالعھ و فھم انتقا

 مشتریانش ارتقاء میدھد. 
بھ روابط وابستھ و اختیارات شخصی، مشتریان بھ سوی تسلیم، اطاعت، بجای تشویق آنان بھ داشتن  

استفاده آنان  در ترکیب باایفا شود توسط درمانگران نقشی کھ باید نا صحیح ھا ھدایت میشوند. نقض درمانگر
بر خواست آنان ھدایت مشتریان را بھ تمکین در براقیم، اغفال کننده، و نفوذ تحمیلی، ش ھای غیر مستاز رو
 میکند.

در این نوع درمان فرقھ ھا مورد توجھ قرار گرفتھ اند. در  شکلبعالوه، سایر رفتارھای فرقھ ای  
ردند کھ در آن دانشجویانی کھ ذھنی بھ کلینیک ھای خود محلی را پیشنھاد ک درمانگریک مورد، دو حرفھ ای 

را در حوزه  شده شانبرای مدارج عالی روانشناسی و مشاوره روانی کار میکردند میتوانستند کار ھدایت 
خودشان ارائھ نمایند. آنھا بھ افراد تحت تعلیم القا کردند کھ با حرفھ ای ھا زندگی کنند، از خانواده شان پول 

نمایند، و افراد دیگری را گروه  وادار بھ پیوستن بھر خود را جھت درمان برای درمان بگیرند، خواھر و براد
. این حرفھ ای ھا پیروان خود را بھ سمت اعتقاد کنندجھت قرار گرفتن تحت تعلیم از مدرسھ خود عضو گیری 

بھ یک  بھ اینکھ تنھا این نوع درمان میتواند آنھا و کل جھان را نجات دھد ھدایت نمودند. گروه رشد کرده و
مجموعھ در شھر کھ در آن یک محل استقرار برای برنامھ ھای درمانی تأسیس شده بود منتقل شد. پیروان 

نگھداری از محل، مراقبت از بیماران مستقر شده، و اقدام برای عضو گیری تعلیم گیرندگان و بیماران وظیفھ 
ای رھبران را ھم انجام ارھای وراجی ھدیگر را بھ عھده گرفتند. آنھا ھمچنین جمع آوری و ویراستاری نو

در اینجا برخی از سایر مثال ھای قابل توجھ از راه ھایی کھ در آنھا فرقھ ھای درمانی عمل مینمایند میدادند. 
 آورده شده است: 

 سولیوانیانالف. 
گروه ناراضی از یک زمانی کھ شروع بھ کار کرد. یعنی میالدی  ۱۹۵۷این گروه در سال  

کھ توسط ھاری  William Alanson White Instituteاز انستیتوی ویلیام آالسون وایت   درمانگران
میالدی صاحب  ۱۹۵۰، یک روان پزشک معروف کھ در دھھ Harry Stack Sullivanاستاک سولیوان 

ن تأسیس شده بود، جدا گردیدند. آنچھ کھ در مرکز درمانی جدید شروع شد تبدیل بھ یک مجموعھ روا نفوذ بود،
دویست بھ اصطالح بیمار را کنترل مینمود  حدوددرمانی و نھایتا بھ یک فرقھ کھ تقریبا تمامی وجوه زندگی 

مترجم: یک خانواده ھستھ ای شامل پدر و مادر و (شد. فلسفھ پایھ ای گروه این بود کھ خانواده ھستھ ای 



ھ در گروه بھ دنیا می آید یا بھ گروه ، و اینکھ یک بچھ ای کاستم شرارت ھا ) ھر کس ریشھ تمافرزندان است
آورده میشود نباید ھیچ رابطھ خاصی با والدین خود داشتھ باشد کما اینکھ بزرگساالن فرقھ سولیوانیان نیز قرار 

 نیست با والدین خود تماسی داشتھ باشند. 
سی، بسیاری کھ گروه را ترک کردند گفتند کھ رھبران برای اعضا ترتیبات زندگی، روابط جن 

خواستھ میشد تا بھ جلسات انتخاب شغل، اوقات فراغت، و نگھداری از کودکان را دیکتھ میکردند. از اعضا 
درمانی سھ ھفتھ یکبار با درمانگران سولیوانیان بروند. اعضای گروه، حتی آنھایی کھ ازدواج کرده بودند، در 

دگی میکردند و تشویق میشدند تا ھر شب با یک آپارتمان ھایی ھمراه با بیش از ده ھم اتاقی از جنس موافق زن
عضو از جنس مخالف ھم بستر شوند. بسیاری دعاوی حقوقی بین اعضای فعلی و سابق گروه، خصوصا در 

در گذشت،  Saul Newtonدر جریان است. وقتی بنیانگذار و رھبر ساول نیوتون   مورد حضانت از کودکان،
 گروه کم و بیش از ھم پاشید. 

 احساس درمانی مرکزب. 
پایھ ریزی شده و برای ، California، کالیفرنیا  Hollywoodمرکز احساس درمانی در ھالیوود   

بیمار داشت کھ نزدیک بھ یکدیگر و در خانھ ھای اشتراکی زندگی  ۳۵۰ده سال دوام داشت. این گروه 
شتند، و برخی نیز از طریق نامھ میکردند. صد ھا نفر دیگر ھم بیمارانی بودند کھ در محل خودشان اقامت دا

 نگاری با درمانگران در ارتباط بودند. 
منفعت می بایست تنھا متوجھ کسانی باشد کھ با گروه زندگی میکردند، و بیماران بھ  نقاعدتا بیشتری 

اینکھ خودشان را بھ عنوان رھبران بالقوه یک جنبش درمانی کھ بر قرن بیست و یک مسلط خواھد شد ببینند 
 & Butch Cassidyایت شده بودند. دو نفر از روان شناسان خود را "بوچ کسدی و ساندنس کید ھد

Sundance kid " غرب وحشی آمریکا کھ بھ مردم کمک میکردنددوران  راه زن(مترجم: دو شخصیت (
انسانی رھبران ادعا میکردند کھ بیماران میتوانند بھ مرحلھ بعدی تکامل روانشناسی بھ حساب می آوردند. 

 بوسیلھ پیروی از آنچھ کھ آنان دیکتھ میکنند برسند. 
من با سی و ھفت عضو از این گروه مصاحبھ کرده، نود و دو شرح حال زندگی و بیشمار مدارک  

قانونی را مطالعھ نموده، بھ نوار بھ اصطالح جلسات درمانی گوش داده، و بھ عنوان شاھد برای ایالت 
شرکت نمودم. سایر شاھدان ھم گروه را بھ عنوان یک فرقھ تعریف کردند. آنان جواز لغو کالیفرنیا در استماع 

یک پزشک؛ پنج روان شناس؛ پنج مشاور  –تمامی دوازده درمانگر کھ با مرکز مربوطھ کار میکردند 
تسلیم خود جواز کار خود را از دست داده و یا  –ازدواج، خانواده، و کودک؛ و یک تکنسین روان پزشکی 

چھار روز استماع در برابر یک قاضی امور اجرایی "طوالنی ترین، پر خرج ترین، و پیچیده  نود وردند. ک
ترین کیس حقوقی سوء عمل روان درمانی در تاریخ کالیفرنیا" بود. درمانگران بخاطر بی توجھی عمدی، عدم 

انشناختی بدون مجوز، تبلیغات استفاده از اعمال رو معاونت و ھمکاری دررسیدگی، سوء رفتار با بیماران، 
 گناھکار شناختھ شدند.  ،کاذب، کالھبرداری، و اغفال کردن افراد

، با آنان روابط جنسی برقرار گردیدهبیماران سابق شھادت دادند کھ آنھا از جانب درمانگران اغفال  
درمان ھایی گرفتھ شده  شده، در جمع مورد تحقیر و توھین قرار گرفتھ، و سپس از آنان پول زیادی برای چنین

بلوزش را در  تا است. یک بیمار سابق توضیح داد کھ شاھد بوده است کھ بھ یک زن دستور داده شده بود
دیگران گفتند کھ در طول درمان کتک زده شده ... کند. وومخزیده، و مانند گاو موو کف اتاقآورده و روی 

کارش را در یک کاراژ کھ توسط درمانگران اداره میشد  بودند. یک مرد بیمار کھ میخواست بھ کالج برگردد و
ترک نماید مجبور شده بود تا برای ھشت ھفتھ قنداق پوشیده، در گھواره خوابیده، و غذای نوزاد مصرف نماید 

 زیرا کھ درمانگر او گفتھ بود کھ آن مرد میخواستھ است عمرش را مثل یک نوزاد بگذراند. 
موافقت ھایی در خصوص   Los Angeles Timesلس آنجلس تایمز   ھنوشتھ روزنام اگر چھ بنابر 

. شاھدان میلیون دالر توافق گردیدند ۶ز بر اساس بیش اکیس ھای مدنی  بود اما در نھایتکسب شده  غرامت
زنان را وادار بھ سقط جنین کرده و یا  میدھند،گروه را بھ عنوان یک فرقھ کھ اعضا را شست و شوی مغزی 

بھ زنان میگوید کھ آنھا خیلی احمق تر از آن ھستند کھ بتوانند و ان را بھ دیگران واگذار مینماید، کودکان آن
بیشتر برای مراقب کودکان خود باشند توصیف کردند. رابطھ ھا با خانواده ھا، بھ غیر از البتھ گرفتن پول 

را وادار میکردند تا بصورت عریان  قطع شده بودند. درمانگران روابط جنسی با بیماران داشتھ و آنان ،درمان
 در مقابل گروه بایستند، آنھا را کتک میزدند، و بیماران را وادار میکردند تا سایر بیماران را کتک بزنند. 

درمانگرانی کھ اقدام بھ جمع آوری ھزاران دالر "جریمھ" و "اعانھ" از افراد میکردند، نھایتا معلوم  
کردند. گروه وقتی کھ  Arizonaساختمان و مزرعھ بزرگ در آریزونا  شد کھ پول ھا را صرف خرید یک 

تا  نموددرمانگران بھ مزرعھ مربوطھ رفتند شروع بھ از ھم پاشیدن کرد و بیماران را در لس آنجلس رھا 
آزادانھ با یکدیگر صحبت کنند. این تبادل اطالعات، بدون ترس از این کھ درمانگران آنرا بشنوند، نقطھ 

 ببینند چھ بر سرشان آمده است.  تا شدبرای بسیاری از آنان چرخشی 



نوشت کھ: "درمانگران اشخاص جوان و تحت ضمانت را کھ در یک  رأی درقاضی امور اجرایی  
" و اینکھ ھیچ بیماری کھ در استماع مربوطھ گمراه شدن بودند شکار میکردند مستعدوضعیت منحصر بھ فرد 

تقریبا مھلکھ سھمگینی کھ  بھ تا هبودپنداشتھ شود کھ "رضایت داده یا مایل  ینطورا میتوانستنشھادت داده بود 
". قاضی ھمچنین نوشت کھ مرکز مربوطھ اقدام بھ ارائھ درمان "توسط شودکشانده  میشدتماما گرفتار آن 

جنسی، یا کھ بھ آنھا اجازه میداد تا "پول، رابطھ نمود ھشت یا ده روان پزشک برتر جھان" در مجموعھ ای 
 مجبور سازند.  کار مجانی برای بیماران" تجویز نمایند و آنان را بھ "تعھد مطیعانھ"

 دکتر تیم ج. 
"  چندین سال قبل مرده Dr. Timمیالدی، اگر چھ "دکتر تیم  ۱۹۷۱از سال  این گروه فرقھ ای 

گرفتھ، و یک روانشناس . دکتر تیم گروه را زمانی کھ او چھل سالھ، طالق میباشداست، در حال فعالیت 
کلینیکی بود در شرق ایاالت متحده آغاز کرد. او بیمارانی داشت کھ بھ خانھ او نقل مکان میکردند و او ھزینھ 
ماھانھ درمان بعالوه اتاق و مخارج منزل را از آنان میگرفت. او و پیروانش وقتی کھ محکومیت ھای قانونی 

با صغار اعالم گردید بھ خارج از کشور فرار کردند. این گروه در بر علیھ وی بھ جرم برقراری رابطھ جنسی 
ابھ خارج کشور بصورت اشتراکی برای ھفت سال زندگی کردند تا اینکھ یکبار دیگر محکومیت ھای مش

 . نمودکرد، و لذا گروه بھ ساحل غربی ایاالت متحده فرار قانونی رھبر آنان را تھدید 
مل چند بچھ نیز میشد. تعداد قابل مالحظھ ای از اعضا علی رغم عضو داشت، کھ شا ۴۰گروه حدود  

بھ زندگی ھمراه با عذاب روحی ختم خواھد شد از گروه جدا  ،دکتر تیم اخطار داده بود کھ ترک کردن اواینکھ 
شدند. ترک گروه عمال ھم مشکل بود، زیرا دکتر تیم بلند قدترین مردان گروه را جھت بازگرداندن ھر کسی 

جدا شوند بطور فیزیکی و  اآشکار تاروه را ترک کرده و قابل یافتن بود میفرستاد. کسانی کھ تالش کردند کھ گ
 بزور نگاه داشتھ میشدند. 

و دکتر تیم بھ مشتریانش میگفت کھ او "بیشتر از عیسی رستگار شده، و درمان نھایی را خلق کرده،  
د فروید روانپزشک اتریشی و بنیان گذار روانکاوی)، زن  زیگمونمطابق با تئوریھای (مترجم:  Freudفروید  

Zen ) مترجم: شاخھ ای از مذھب بودا کھ در ژاپن و ویتنام و کره رواج دارد)، یوگای کوندالینی Kundalini 
yoga و ال اس دی ،LSD  کھ داروی روانگردان قوی بوده و در روانپزشکی کار (مترجم: ترکیب بلورین

. میشدمورد آخر بھ گفتھ او "برای فائق آمدن بر نفس آنان" بکار گرفتھ م ترکیب نموده است. را با ھ برد دارد)
میگفت چنین شکایاتی حاکی از آنست کھ "بیشتر در ذھن  وی نمیگردید؛تیم تحمل  دکترھیچ انتقاد یا شکایتی از 

بھ عنوان "آنچھ در  باشید". ھر چیزی غیر از احساسات غوطھ ور خود سیر میکنید تا در احساسات خود
ضمیر فرد است" و لذا نشانھ ای از نارسایی روانی است تصویر میگردید. دکتر تیم ھر عضو جدید را بھ 

ارزیابی میکرد، و بھ ھر کس میگفت کھ صرفا او عنوان کسی کھ نشانھ ھای بیماری روانی شدید نشان میدھد 
 . نمایدمیتواند وی را معالجھ 

تیم در نشست ھای  دکتر بھ خانواده بصورت پنھانی ضبط میشد و توسط تمامی تماس ھای تلفنی 
بیماران را وادار میکرد تا مشاغل نشان دادن اینکھ چقدر والدین مضر ھستند استفاده میگردید. او  برایگروه 

خود را وقتی کھ گروه بھ خارج از کشور رفت ترک کنند؛ در عوض، اعضا بھ عنوان کارکنان ھتل و 
باشند تا بتوانند از خانھ بزرگ و زمین ھایی کھ  ویکار کرده و بھ آنھا گفتھ میشد کھ ھمیشھ کنار رستوران 

و گروه بھ عنوان خانواده خود فکر کنند.  ویتھیھ کرده بود نگھداری نمایند. او بھ آنھا آموخت تا در خصوص 
ی والدین بھ عھده گروه گذاشت. یک بھ جابچھ ھا را از او ھمچنین ازدواج ھا را ملغی اعالم کرد و نگھداری 

دختر نھ سالھ بر اساس گزارشات در اتاقش برای حدود سھ سال نگھداری میشد در حالیکھ اعضای گروه اغلب 
 ھ بودند. ئفراموش میکردند بھ او غذا بدھند زیرا کھ در اثر مصرف مواد مخدر نش

در انجام تمرینات مشترک یوگا در  او روابط ھم جنس بازی را در گروه بوسیلھ وادار کردن مردان 
این جلسات را اداره میکرد، او مردانی را کھ از گروه ھای چھار یا پنج نفره باب کرد. در حالیکھ دکتر تیم 

 . مینمودانجام تمرینات او سر باز میزدند تنبیھ 
وز این بعد از مرگ او، یک بخش کوچک از پیروانش بھ دیدار با یکدیگر ادامھ دادند، و تا امر 

 پیروان ادعا میکنند کھ چقدر دکتر تیم درمانگر معجزه گری بوده است. 

 درمانی غیر حرفھ ای یفرقھ ھاد. 
روانشناسی در ایالت کھ بھ قید ضمانت آزاد شده بودند یک فرقھ  Davidو دیوید   Stanleyاستانلی   

ایجاد کردند. وقتی این  ی ندارند،ھای ساحل شرقی آمریکا، کھ ھیچ قانونی در خصوص عملکردھای روانشناس
حبس اقدام بھ ایجاد  مدتبھ جوامع خود باز گشتند، آنھا بر پایھ تجارب درمانی گروه شان در  از زندان مردان

  primal scream therapyدرمانی پریمال گروه ھای محدود فرقھ ای نمودند. یک گروه بر مبنای روش ھای 



از راه یاد آوری و تکرار صحنھ ھای کودکی گفتھ میشود)، و گروه دیگر (مترجم: در روان پزشکی بھ درمان 
 استوار بودند.  confrontational attack therapy  تقابلی تھاجمبر پایھ درمان 

ک آپارتمان در یک استانلی کھ یک زندانی زندان ایالتی بود کھ با ضمانت آزاد گردیده بود در ی 
فعالیت میکرد. او از کافھ تریا ھا، کتابفروشی ھا، و زندگی خود محل در ھمسایگی  منطقھ شلوغ شھر

غذاخوری ھای اطراف محل بوسیلھ دعوت کردن از مردان و زنان برای خوردن قھوه و سپس صحبت با او 
. او برخی اوقات اعالمیھ ھایی را در خصوص مینموددر خصوص روش ھای درمانی اش عضو گیری 

نسی، روانی، و مشکل تنھایی برای افراد پست مینمود. ترکیب جاذبھ آموزش مجانی در خصوص مسائل ج
عمومی او، مھارت ھای ھنر شیادیش، و زبان خاصی کھ بکار میبرد برای جلب توجھ زیاد و اغفال افراد 
مورد استفاده قرار می گرفت. او جزئیات تاریخچھ شخصی ھر کس را در جلسات خصوصی مورد توجھ قرار 

گران قیمت و در طول زمان، جلسات سنگین  دیدارھای اولیھ دریافت میکرد ولیتصری برای داده و مبالغ مخ
روش ھایی کھ در  دانش فردی اش باکھ پول آن باید پیشاپیش نقدا پرداخت میشد برگزار مینمود. با ترکیب 

ا بھ خود وابستھ ، استانلی جدید الورود ھا را خلع دفاع میکرد و آنھا رزندان یاد گرفتھ بود گروه درمانی
 مینمود، و وادارشان میکرد باور کنند کھ بشدت آسیب دیده ھستند. 

حدود پانزده نفر در طی بیش از ده سال اخیر اوقات آزاد خود را با استانلی گذرانده اند. آنھا وی را  
تند، بھ او در چندین بار در ھفتھ برای درمان فردی می دیدند، در گروه ھا با وی و سایر پیروان شرکت میجس

خصوص اکثر تصمیمات عمده در زندگی شان تکیھ مینمودند، و خانواده ھای خود را بخاطر او ترک 
میکردند. برخی پیروان از وی برگشتند، ولی ھنوز تعداد قابل توجھی از زمانی کھ استانلی گروه خود را 

 شروع کرده است باقی مانده اند. 
زمانی کھ در برنامھ  Synanonرا از یک نوع گروه سینانون   درمان تھاجم تقابلی Davidدیوید   

ترک اعتیاد در زندان بود یاد گرفت. با استفاده از روش ھای تقابلی عالی و راھھای مطمئن، لطیف، تھاجمی، 
تحت را برای مدت بیش از ده سال کنترل نمود.  هو کنترل کننده، دیوید زندگی یک گروه حدود شصت نفر

یماران دوستی ھای خود را با سایرین در گروه محدود کرده، روابط خود با خانواده ھای اصلی فرامین او، ب
خود را قطع نموده، تقریبا تمام وقت آزاد خود را با دیوید صرف کرده، و زندگی خود را بر اساس آنچھ او 

مشاوره داده، زندگی دیکتھ میکرد ساختھ بودند. او گروه ھای تقابلی ماراتون را ھدایت کرده؛ بھ افراد 
تا تعطیالت خود  میکردپزشکی، مالی، و اجتماعی مشتریان خود را ھدایت نموده؛ و مشتریان خود را وادار 

 را با او در یک خانھ خارج از شھر کھ ھزینھ اش بر دوش آنان ولی بھ نام او بود صرف نمایند. 
ای، قادر بود تا یک گروه روان  مانند دیوید و استانلی، بدون ھیچگونھ سوابق حرفھ Rayری   

نفر را از آن زمان تشکیل  درمانی فرقھ ای را حدود ھشت سال پیش شروع کرده و یک گروه شامل حدود سی
بوسیلھ تبلیغات آنان را د. یک بخش عمده از پیروانش روان شناسان و دانشجویان روانشناسی ھستند. ری دھ

درت جذب نمود. تبلیغات وی میگویند کھ او بھ شما یاد میدھد کھ گسترده برای سمینار ھای مربوط بھ اعمال ق
با تجارب خودتان ھمسو، منتقل، و یکی شوید. او ادعا میکند کھ کامال آزاد است و اگر شما ھم بھ شدت چگونھ 

  طالب آزادی ھستید، جھان براحتی زیر پاھای شما قرار میگیرد. 
میفروشد، کھ معموال در محل ھای جذاب توریستی  ری سمینارھای آموزشی پایھ ای سھ ھفتھ ای 

عضو گیری مینماید تا بھ منزل او با انتخاب خودش برگزار میشوند. او برخی شرکت کنندگان در سمینارھا را 
در نزدیکی یک شھر بزرگ نقل مکان کنند، جایی کھ وی ادعا میکند آنھا در آنجا منتقل شده، رھا گردیده، 

خدمت در آمده، و از وضعیت بازدارنده خود آزاد میشوند، و یاد میگیرند کھ اعتماد نمایند. تسلیم را آموختھ، بھ 
او یک بنیاد خیریھ دارد کھ از پیروان خواستھ میشود تنھا بصورت نقدی بھ آن کمک مالی نمایند، و چک و 

  کارت اعتباری پذیرفتھ نمیشود. 
گفتھ میشد کھ آنان " بازندگانی ھستند کھ باید زندگی بعد از اینکھ افراد جدید وارد میشدند، بھ آنھا  

خود را بھ او تسلیم نمایند زیرا کھ او ارباب راھنما می باشد." از آنجا کھ بیشتر آنان حرفھ ای ھای فاقد شغل 
در خصوص گرفتن جواز کار و شغل در محل جدید مشکل داشتھ و لذا مجبور بودند شغل بودند، آنان اغلب 

تا بتوانند با ری کار کنند. کسانی کھ من با آنان مصاحبھ نمودم گفتند کھ آنھا افسرده،  کنندار مستخدمی اختی
ھیجانات بیمار گونھ، و فاقد حس اعتماد بھ نفس تحت رگبار انتقادات روانشناختی ری بودند.  خورده، دارایسر

 کردند. آنھا گفتند کھ بھ ری برای دانستن اینکھ چگونھ باید رفتار کنند نگاه می
شغل مدیریتی خود را در یک کلینیک معتبر رھا  ،کلینیکی با تجربھ نزدیک چھل سالھیک متخصص  

کرد تا برای چندین سال در گروه باشد. این زن گفت: "بھ نوعی وقتی من در اطراف او بودم، حس خویشتن 
از اینکھ  اموش میکردم وشناختی خود را فرخود را از دست میدادم. من تمامی دانش و تمامی مھارت ھای 

تشخیص دھم کھ یک روش روانی مرا کنترل میکند عاجز ماندم." گروه بھ اقدامات خود ادامھ داد، و ری حاال 
 بزرگ برای اسکان دادن بھ پیروانش دارد.  ھدو مجموع

 



*  *  *  *  * 
 
ا مورد استفاده این نمونھ ھا بروشنی نشان میدھند کھ گروه ھای فرقھ ای روش ھای روانشناسی ر 

قرار میدھند. ھمچنین، اگر چھ من بر روی فرقھ ھای روان درمانی بخصوصی متمرکز شده ام، آنھا تنھا 
کسانی نبودند کھ از این روش ھا استفاده کرده اند. روش ھای روانشناختی از جانب تمامی انواع فرقھ ھا مورد 

کنم کھ، اگر چھ محتوای فرقھ ھا ممکن است متفاوت بھره برداری قرار گرفتھ اند، و من بار دیگر تأکید می
تغییر  -"از انجماد خارج کردند، راه ھای پایھ ای کھ آنھا اعضا را نگاه میدارند، روش ھایی کھ آنھا جھت نباش

، و نتایجی کھ کسب بکار میگیرند اعضا در جھت انجام آنچھ کھ رھبر میخواھد "نمودنمجددا منجمد  -دادن
 . ھستند مشابھ مینمایند

روش ھای روان شناختی قدرتمند و عام کھ کرده ام، برخی از  مطرح فصلاین  ھمانطور کھ در 
غیر مستقیم  روش فرمانالقاء خلسھ، تخیل ھدایت شده، و  عبارت از توسط رھبران فرقھ ھا استفاده میشوند

 افراد انعکاسی، و ارزیابی کنندهھستند. این روش ھا از زبان، رفتار، و تنظیماتی برای تخفیف تفکر انتقادی، 
استفاده میکنند. رھبران فرقھ ھا ھمچنین از حقھ ھای معمولی برای گول زدن پیروان استفاده کرده و حالت 

، سوء استفاده قدرت بازبینی تاریخچھ شخصی از و آنھا ھمچنین را تلقین میکنند؛مھارت ھای فوق انسانی 
 . مینماینداستفاده  ات رفتاری و رویکردیاحساسی، و فشار جمع برای تولید تغییر

زمانی کھ در خصوص  ،رقھ ھا استفاده میشوند کھ ما ھمھدر ف بطور عامدر واقع، این روش ھا آنقدر  
نیاز بھ  ،و سوء استفاده گر ھست یا نھ ،کنندهاغفال ، گروه فرقھ ای آنیک گروه میشنویم و میخواھیم بدانیم کھ 

خویشاوند  کھ با یک دوست یا وقتیآشنا بودن با تکنیک ھای فرقھ ھا ھمچنین . مداریجستجو برای موارد آن 
یا ، افسون، گروه یا فردی مجذوبنسبت بھ حد در گیر شده و ظاھرا بیش از  یجدید صحبت میکنید کھ با مورد

 شیفھ گردیده است مفید خواھد بود.
برای توضیح اینکھ چگونھ بازسازی ھمچنین، ھمانطور کھ خواھیم دید، ھیچ راه کوتاه و ساده ای  

فکری بکار گرفتھ میشود و یا چگونھ رھبران فرقھ ھا این کار را انجام میدھند وجود ندارد. راه ھای متعددی 
وجود دارند کھ یک شخص میتواند با استفاده از زبان، جذبھ فردی، اعمال اراده در ترکیب با انبوھی حقھ ھای 

 دستناختی مجاب سازی بھ درجاتی کنترل بر تقریبا ھر فردی در ھر زمانی روانشناختی و مانورھای روانش
و اگر یک فرد تحت نفوذ یا کنترل یک رھبر فرقھ قرار گیرد، درس ھای این کتاب میتواند بھ ھمھ ما  یابد؛

 مورد نیاز است تا بھ فرد کمک کنیم تا بفھمد و خودش را از آنچھ بر بحثکمک کند تا دریابیم چھ میزان 
 سرش آمده آزاد نماید.

 در محل کار دخالتفصل ھشت: 
  



 در محل کار مداخلھفصل ھشت: 
در برنامھ ھا، کارگاه ھا، سمینارھا، و جلسات آموزشی پیشرفتھ بسیاری ھستند کھ در حال حاضر  

اھدافشان مشروع و  البتھ کھی مختلف ارائھ میگردند توسط شرکت ھا و بنگاه ھاایاالت متحده و سایر کشورھا 
ھا ایده ھای نو و روش ھای تفکر نو را بکار گرفتھ اند و  . برخی از این برنامھبازدھی شان اغلب مؤثر است

(مترجم: وابستھ بھ جنبش  New Ageای تعلیمی دوران نو ھبھ ھمین دلیل در مواقعی بھ آنھا بھ عنوان برنامھ 
و گیاھخواری و طب گیاھی و غیره بود) اشاره میشود. معنویات  بر کھ ھدفش تأکید ۱۹۸۰فرھنگی سال ھای 

از  یولی قابل توجھ تعداد کمبھرحال، محتوای شیطانی نمیکند.  دارایودی خود آنھا را مضر یا این قضیھ بخ
این مؤسسات بھ عنوان خطوط مقدم  ھر بھ نظر میرسند. در برخی موارداین برنامھ ھا آنچیزی نیست کھ در ظا

کھ میتواند موجب آسیب  ،جبھھ فرقھ ھا یا سایر سازمان ھایی عمل میکنند کھ از پروسھ ھای بازسازی فکری
بھره روانی در برخی کارکنان بدون ایجاد ھرگونھ افزایش مھارت،  تخریبھا و صدمات قابل مالحظھ و حتی 

 استفاده می نمایند.  ،ادعا شده باشد ، یا سایر دستاورھایسود دھی، وری
 American Society for Trainingتعلیم و توسعھ   ییانجمن آمریکا"سالھا قبل، معاون اجرایی  

and Development"  میلیون دالر بطور ساالنھ بوسیلھ بخش فعالیت ھای اقتصادی  ۱۵۰تخمین زد کھ
این رقم ممکن است در مقایسھ با میلیارد ھا آمریکا بر روی برنامھ ھای تعلیماتی مشکوک صرف میگردد. 

یشود زیاد بھ نظر نرسد، ولی م ھزینھدالری کھ بطور عموم در این کشور در خصوص تعلیمات انگیزه ای 
ما صرف زمان را عالوه بر پول در برنامھ ھایی کھ ھیچ حاصل مثبتی در خصوص مشاغل نداشتھ  و  وقتی

افسردگی کارکنانی کھ  پی بھ وقتی، در نظر میگیریم صرفا در پی فروش ھر چھ بیشتر سمینار ھا ھستند
در اعتقادات شخصی  مداخلھبا  وقتی، میبریم ندارند تحمیالت ھیجانی و روانی برخی جلسات را برای آمادگی
زندگی  درعواقب و آثاری را ، مواجھ میشویمتوسط برنامھ ھایی کھ خود را طور دیگری نشان میدھند افراد 

 روزمره مشاھده میکنیم کھ نمیتوان نادیده گرفت. 
مشخصی  ھشدارھایو ادارات موجب طرح انتقادات و در مجموعھ ھای صنعتی برنامھ ھای معینی  

ھای مدیریت و ارتباطات فروختھ میشوند بطور مداوم در تبلیغات  هشده اند. این برنامھ ھا کھ تحت عنوان دور
مطرح میگردند. "انگیزه" و "تغییر" در کارکنان بوجود آورند م فروشندگان بھ عنوان اینکھ قادرند و کال

وزی نوید دھنده باقی طرز مرمھ موال مبھم ولی بجزئیات این بھ اصطالح انگیزه و تغییر مطرح شده مع
 د. گذاشتھ میشو

أکید بر ت جھتاول دلیل  وجود دارند.حاضر برای پرداختن بھ این برنامھ ھا در کتاب  مقدمسھ دلیل  
. میباشد عرضھ میگرددپیشنھادات متعددی کھ روزانھ بھ ما  ورایکھ در  لزوم ھمیشگی ارزیابی آنچیزی است

تمامی مشکالت مذھبی، سیاسی،  عالجپیشنھاد  ماشھ از خودمان سؤال کنیم کھ چھ کسی دارد بھ ما باید ھمی
تھیھ کرده یا آنرا  ما کھ میخواھد را میدھد و طرح شده در زندگی مشکالتاجتماعی، روانی، بھداشتی، یا سایر 

 م. یپیروی نمایاز آن 
ھ ھای آموزشی معینی از ھمان نوع روش بھ این واقعیت است کھ برنامات جھت جلب توجھدلیل دوم  

ھای نفوذ شدید کھ در فرقھ ھا شناختھ میشوند استفاده  مینمایند. ھمچنین، بسیاری از این برنامھ ھا در واقع 
منظور با لباس ھای سھ تکھ (مترجم:  را افراد خام را برای فرقھ ھای مشخصی جذب میکنند. فرقھ ھا افرادی

ھای آموزشی مدیریت خود  ه، تحت عنوان ارائھ کنندگان دوررد)ھ حالت رسمی داکاست کت و شلوار و جلیقھ 
 بھ محل ھای کار میفرستند. مستقیما ارتقایی، 

دلیل سوم این است کھ فلسفھ زندگی کھ در بسیاری از این برنامھ ھا از آن حمایت میشود در حیطھ  
ی برای بسیاری از مردم است. در پشت د کھ موضوع مھمھبی و سیستم اعتقادات شخصی میگنجمقوالت مذ

یک تئوری در خصوص  ھان بینی فلسفی و ماوراء الطبیعھ ویک ج New Ageبرخی پیشنھادات دوران جدید 
بطور عمومی بھ واقعیتھای موجود بھ  New Ageطبیعت و اصول خلقت نھفتھ است. جھان بینی دوران جدید 

 یمستقلی ندارد، و این جھان بینی یک سیستم اعتقادی یا مذھبعنوان یک ارگان واحد نگاه میکند کھ ھیچ بخش 
 کھ در ریشھ اش با مسیحیت یا یھودی گری متفاوت است.  را پایھ ریزی میکند

 ۵۸حاال  –فاش کرد کھ آمریکایی ھا بطور روز افزونی  Gallup Pollگالوپ پل   ۱۹۹۲در سال  
سازمان  ۹۳و  ۱۹۹۲گزارش سالھای ند. بر اساس مذھب را در زندگی خود بسیار مھم تلقی میکن –درصد 

درصد  ۸۲درصد آمریکایی ھا دارای مذھب مشخص ھستند کھ  ۸۹گالوپ تحت عنوان "مذاھب در آمریکا"، 
 درصد دارای عقاید ھندو ھستند.  ۱/۰درصد نیز مسلمان، و  ۲/۰درصد یھودی میباشند.  ۲مسیحی و 

انی کھ وادار بھ شرکت در برنامھ ھای آموزشی از حقوقی کھ توسط کارکن دعاوی و کیس ھایدر  
کھ  مطرح کرده اندکارکنان این ، ی ایاالت متحده قرار داده شدنددر برابر دادگاھھا بودند گردیدهانواع مختلف 

اختالف مذھبی بین اعتقادات خودشان، کھ مورد حمایت قانون اساسی بود، و جھان بینی یا فلسفھ ای کھ توسط 



موزشی مربوطھ در مقابلشان قرار میگرفت وجود داشت. این شھروندان اولین کسانی بودند کھ برنامھ ھای آ
 در خصوص این تجاوز بھ آزادی ھای ما در محل کار بھ جامعھ ھشدار دادند. 

 روشنگری در خصوص "دوران نو". ۱
اشاره  New Ageاز آنجا کھ من در مواردی بھ برنامھ ھا یا گروه ھای دوران نو (عصر جدید)   

ز سوء تفاھم کرده ام، احساس میکنم کھ روشنگری در خصوص استفاده من از این واژه جھت اجتناب ا
در خصوص انتقاد بھ فلسفھ دوران نو نیست. ولی من توجھ شما را بھ آنچھ فکر  ضروری است. این کتاب

ش ھا و ایده ھای بھ اصطالح میکنم نیمھ پنھان تفکر دوران نو باشد، جھت نشان دادن اینکھ چگونھ برخی رو
دوران نو در مواقعی برای استثمار مردم و وادار کردن آنان بھ پیوستن بھ فرقھ ھا مورد استفاده قرار میگیرد، 
جلب میکنم. تئوری ھا، فعالیت ھا، تمرینات، و مناسبت ھای بیشماری مشمول تعاریف وسیع "دوران نو" 

(مترجم:  طب سوزنی، گوی ھای کریستالان نو میتواند طیفی از میشوند. برای مثال، بحث حول تفکرات دور
(مترجم: نوعی ارتباط با  ، ورق ھای فالگیری، کانالیزه کردنجھت طالع بینی توسط رمال ھا استفاده میشود)

، مدیتاسیون، مراقبت ھای بھداشتی، رژیم ھای غذایی خاص، موسیقی متالطم، رستوران ھای سالمت، ارواح)
مذھبی مشخص دالیل ارائھ شده در خصوص  سنجشگرفتھ تا  تحققیخود اب ھا و برنامھ ھای و انواع کت

کل جھان یک واحد بھ ھم پیوستھ کھ میگوید "این فلسفھ مرکزی  تفکرمانند  -اعتقادات معین "دوران نو"  
را  ھبیمحیط ھای علمی، پزشکی، و مذ بر طرز فکریچنین تأثیرات فلسفی متفکرانھ  سنجشو تا  –" است

 تشکیل میدھد. 
در مقوالت دوران نو از قبیل رفتن بھ سراغ پزشکان بھداشت ھمادین خود را افراد بسیاری امروزه  

(= وابستھ بھ کل گرایی)، در گیر شدن در تمرینات بومی فرضی، شرکت در تعالیم روحی، سفر بھ مناطق 
نمایند. بسیاری وجوه دوران نو میتواند طبیعت وحشی با گاری، و جمع آوری گوی ھای کریستال درگیر می

کھ از این مقوالت برای نشوند تا جایی کھ مردم گرفتار کسی البتھ سرگرم کننده، مفید، و آگاھی بخش باشند، 
می سازد  اسیر کردن آنان در یک گروه یا فرقھ بازسازی فکری استفاده میکند، یا بلحاظ فلسفی آنان را مجاب

  . تسلیم نمایند ری کھ آنان را بھ لحاظ شخصی یا مالی استثمار میکندبھ رھب را زندگی خود تا
 این موضوع چگونھ بھ دنیای فعالیت ھای اقتصادی مربوط میشود؟  
 درنحوه تفکر ما بھ افراد خیر خواه کھ تمایل بھ بھبود زندگی نوع بشر دارند، چگونگی نفوذ بسیاری  

کوششی، تحت چتر دوران نو، صورت گرفتھ است تا مھ میدھند. تبیین جھان را کشف کرده و بھ این کار ادا
 ارائھ –کھ حاال بطور گسترده الگوھا خوانده میشوند  –مدل ھای فکری کھ ما استفاده میکنیم  ازتصویری 

. باید امتحان شود تا مشاھده گردد کھ آیا پیشرفتی میتواند با استفاده از فرصت ھای جدید بدست آمده ھم گردد
متأسفانھ، اغلب نوشتھ ھا و مباحث مربوط گی روزمره و ھم در دنیای کاری ما صورت پذیرد یا خیر.  در زند

، کھ برای ھنرمندان شیادی و رھبران نگاشتھ شده اند بھ ایده ھای دوران نو بھ زبانی غامض و غیر قابل فھم
  مکن میسازد. م رسیدن بھ مقاصد خودبرای را عبارات و محتوای آنھا  از استفادهفرقھ ھا 

از کتاب معروف او بھ نام   Ludwig Wittgensteinمن اغلب بھ بیانیھ لودویک ویتگنشتاین   
قابل فکر  اصوالفکر میکنم کھ: "ھر چیزی کھ   Tractatus Logico-Philosophicusرسالھ فلسفھ منطقی 
میتواند ھم واند گفتھ شود بروشنی میت اصوال قابل فکر کردن باشد. ھر چیزی کھمیتواند  ھم کردن باشد بروشنی

برای دوران نو  ھا و عباراتقابل گفتن باشد." بسیاری از سوء استفاده گران ذھنی و رھبران فرقھ ھا از ایده 
ارائھ ھستند استفاده نموده اند.  برای عجیبچیزی و  ،تازه حرفیاین ایده کھ آنھا دارای معلومات سری،  القای

  : میکنندموارد زیر استفاده آنھا از گفتارھایی نظیر 
 
 "کسب حقیقت نھایی" 
 "مرگ آخرین مرحلھ رشد است." 
 شما قرار میگیرند."حرکت است کھ بر سر راه  ھمان چیزی"اعتقادات شما  
 "تغییر یافتن از طریق تکنولوژی ھای روانی" 
 "افسانھ ھا باید قبل از کسب آگاھی ھای جدید محو گردند." 
 
برای سوء ما گناه احساس عدم آگاھی، ترس، و  استفاده ازکار خود از طریق  استثمار گران بھ 

ایده ھای تفکرات دوران نو را مطابق اھداف رونق می بخشند. در این روش، آنھا برخی  ناستفاده ذھنی ما
 . مشخصا ایده "الگوی جدید"،میکنندخود کرده و از آنھا بھ عنوان اھرمی در جھت خدمت بھ خود استفاده 

برای مثال، ھم علمی و ھم غامض، و حتی مرموز بھ نظر میرسند. زبان "دوران ما" میتواند گیج کننده باشد 
فوت و فن ھای است: جواب ھا،  یدر حالیکھ ھمچنین اینطور القا میکند کھ سخنران دارای دانش بخصوص



مکاری ارتقاء یافتھ و بھره وری تغییر و ھاین فصل،  در موردباستانی، یا راه یگانھ بھ سمت انتقال، خصوصا 
 . در محل کار

 برخورد در محل کار. ۲
اری، از د کھ در یک گروه بزرگ تعلیم ھشیشما کھ این کتاب را میخوانید بھ یاد می آوریاز  چھ تعداد 

کھ  میشنویدشما بطور مکرر  جایی کھ ؛درمایان یا دوستان، شرکت کرده باشیبھ توصیھ کارفیا  ،انطرف خودت
بھ عنوان مانع بر سر میگوید کھ آنچھ  صطالح برگزار کننده با فریاد بھ شرکت کنندگانیم دھنده یا بھ اتعل

گفتھ شود چھ اتفاقی دارد می افتد، بھ شما میباشد؟ بدون اینکھ  خودشانقرار گرفتھ است "اعتقادات" راھشان 
 . ودآموزش داده میش بھ شما یک سیستم اعتقادی جدید در خصوص تبیین جھان

مردم این حق را دارند تا سعی کنند دیگران را متقاعد نمایند تا مثل خودشان فکر کنند. ولی شرکت  
کنندگان باید از قبل بدانند کھ برنامھ مربوطھ دارد یک سیستم اعتقادی جدید را آموزش میدھد، و آنھا باید قادر 

ایت کنندگان در خصوص این نوع باشند در خصوص شرکت یا عدم شرکت خود تصمیم بگیرند. اغلب شک
آحاد مختلف  برتعلیمات حول این واقعیت متمرکز شده اند کھ کارکنان نھ در خصوص شدت حمالت روانی کھ 

و  لسفھ اعتقادی مطلع نگردیده بودند؛یک سیستم یا ف تعلیمو نھ در خصوص مشخص کردن  وارد میشود
 ھیچ ارتباط واقعی با شغل من نداشت!"مربوطھ  تعلیمات" :کھ ه استبزرگترین نگرانی ھمیشھ این بود

انتقادات از بسیاری از نقاط کشور و از جانب کارکنان در خصوص مشاغل متعددی بھ گوش  
تھاجم متمرکز بر ارزش ھای اخالقی  ،برنامھ ھای معینی کھ استخصوص رسیدند. باالتری انتقادات در این 

ی طرح شده اند کھ این برنامھ ھای تعلیمی نھ تنھا خواھان تغییر و اعتقادات مذھبی را مد نظر دارند. شکایات
ی ھستند، بلکھ ھمچنین کارکنان را بھ فرقھ ھا جذب مینمایند. مشخص مذھبی دادن کارکنان بھ قبول فلسفھ ھای

د کھ ھیچ محتوای قابل رؤیت مذھبی و و عضوگیری نفرات مواردی وجود داردر میان برنامھ ھای جذب 
، البتھ بھ خرج بیعھ ندارند ولی از آنھا برای نفوذ در مجموعھ ھای تجاری، آموزشی، و صنعتیماوراء الط

زمانی گروه ھای فرقھ ای، . میکننداستفاده  مینمایدقابل دسترس را شرکت یا دولت، کھ تعداد زیادی از مردم 
ان بیشتری را برای شرکت کھ پایشان بھ جلوی درب ورودی رسید، سعی میکنند تا جایی کھ امکان دارد کارکن

شرکت کننده در  افراددوره پیوستن بھ فرقھ جلب نمایند. رھبران فرقھ ھا و مربیان بر روی آحاد  ندر اولی
 سمینار ھا بھ عنوان اعضای بالقوه و کسانی کھ تا حدی تغییر کرده اند سرمایھ گذاری میکنند. 

ال وجوه تجاری دارند برپا کردن دوره ھای برنامھ ھای فرقھ ای کھ بھ نظر میرسد کامعموما ھدف  
بھ عنوان باز ھم آموزشی ھر چھ بیشتر است. افرادی کھ از طریق این برنامھ ھا در ارتباط قرار میگیرند 

بعد از دریافت یک دوره آموزشی، با خریداران بالقوه و بھ عنوان رابط کل شرکت نگریستھ میشوند. بالفاصلھ 
امھ ھای آموزشی جھت دریافت دوره ھای بعدی قرار داده بستھ شده و از شرکت افراد توسط واسطھ ھای برن

 سمینار ھای مقدماتی بفرستند. بھ ھا خواستھ میشود تا کارکنان بیشتری را 
 نی در چندین حیطھ عمومی میگردند:تمامی این برنامھ ھا موجب بروز نگرا 

 محل کار ندارند. آنھا در ذات خود مذھبی و فلسفی بوده و لذا ارتباطی با •
آنھا از تکنیک ھای بازسازی فکری و متد ھای تحمیل روانشناختی استفاده کرده و میتوانند موجب  •

 روانی گردند.  تخریب
 . میشونداجتماعی  روابطحریم  شکستھ شدن موجبآنھا در محل کسب و کار  •

 
مھمی است بواسطھ من اشاره کردم آنھایی کھ برایشان مذھب یا سیستم اعتقادی فردی موضوع  

 بھ تالش میشود تحت عنوان بھبود وضعیت شغلی اعمال آنچھ کھ ضرورتا اعتقادات یک مذھب دیگر است و
مطرح گردیده اند کھ تحمیل گردد ناراحت میشوند. ھمچنین انبوھی از اتھامات، برخی در لباس شخصی، آنھا 

 . رنج برده اندنامھ ھای آموزشی مشخص از فروپاشی روحی و صدمات روانی در نتیجھ شرکت در برافراد 
بھ عالوه، عواقب اجتماعی منفی در محل ھای کار از این برنامھ ھا بارز گردیده اند. در محل ھای  

کار معینی، شما میتوانید یک گروه داخلی و یک گروه خارجی بیابید. داخلی ھا کسانی ھستند کھ در برنامھ 
ھماھنگی در زبان خاص گروھی را در سمینار ھا یاد گرفتھ اند. آنھا  ،شرکت کرده و از طریق تمکین و تبعیت

 کھ محتوای برنامھ ھا را گرفتھ و با مسیر جریانات حرکت میکنند.  مینمایندبا دیگران عمل 
وجود دارد. نابرابری در بسیاری از موقعیت ھای شغلی  کردن، در ھر صورت، در امر تبعیت 

از کارگران سطوح  بیشترران، و مسئولین بوسیلھ نقششان اعمال میکنند بسا قدرت و نفوذی کھ صاحبان، مشاو
قدرت می آفرینند، و قدرت جھت جریان نفوذ را مشخص میکند. تعداد کمی این نظر را  موقعیت ھااست. پائین 

 را دارند شوخی فرض اینکھ دستوراتشان اجرا میشود مشاھدهکھ آنھایی کھ در رأس ھرم قرار دارند قدرت 



. بھ عبارت دیگر، اگر (یعنی اعتقاد بر این است کھ رؤسا قدرت مشاھده اجرای دستوراتشان را دارند) میکنند
 رئیستان شما را بھ یک سمینار بفرستد، شما خواھید رفت. 

بنابراین، محل کار محدوده ای شده است کھ در آن پدیده ھای متعدد اجتماعی و روانشناختی بھ ھم  
در ران نو، تمایالت فعالیت ھای اقتصادی جھت رقابت در بازار جھانی، و پیشرفت ملت ما میرسند. جنبش دو

در ھم می آمیزند. این وضعیت با دخالت فرقھ ھا و گروه ھای بازسازی جھت خود ارتقائی در مؤسسات 
 د. ده میکنند باز ھم پیچیده تر میشوفکری معینی کھ از این موقعیت استفا

 نقض حقوق مدنی. ۳
رواج برنامھ ھایی کھ آنچیزی کھ در سطح نشان میدھند نیستند، تعدادی شکایات در ر نتیجھ د 
 ")Equal Employment Opportunity Commission )EEOCکمیسیون فرصت ھای شغلی برابر  "

توسط کارکنانی کھ تشریح میکنند چگونھ محتوای دوره ھای آموزشی حقوق آنان را بر اساس قانون حقوق 
 گردیده اند.  اقامھضایع کرده است  Civil Rights Act of 1964 ۱۹۶۴سال مدنی 

قرار گرفتھ اند کھ بھ  مورد نظر EEOC ۱۹۸۸چنین برنامھ ھایی در بیانیھ اعالم سیاست سال  
 بھ صورت زیر است:عنوان یک ھشدار بھ کارفرمایان منتشر گردیده است. بخشی از بیانیھ مربوطھ 

 
زاینده از برنامھ ھای آموزشی کھ جھت ارتقای انگیزه، حس ھمکاری، کارفرمایان بطور ف 

" New Ageیا کارآیی کارکنان کھ با بکار گیری روش ھای متنوع بھ اصطالح "دوران نو  
طراحی شده اند، استفاده مینمایند. برای مثال، یک شرکت انتفاعی بزرگ از کارکنان خود خواست تا 

تنظیم گردیده بود  George Gurdjieff دجیف رگولیم مرموز جرج در سمینارھایی کھ بر پایھ تعا
با استفاده از برنامھ بھ  بحرانکارگاه ھایی در خصوص مدیریت  ،شرکت کنند . . . یک بنگاه دیگر

شفا دھندگان بیماران از راه بھ " (مترجم: در آمریکا faith healersاصطالح "درمانگران ایمان 
" aurasبخش مذھبی) در اختیار کارکنان قرار داده بود کھ "حاالت تجلی  شفا -میگویند دعا و ایمان

" بدن جھت بھبود سالمت کارکنان fields of energyکارکنان را میخواندند و با "میادین انرژی 
مدیتاسیون، "تماس برقرار میکردند . . .  برنامھ ھا از انواع گسترده ای از تکنیک ھا بھره میگیرند: 

(مترجم: روش  biofeedbackشده، خود ھپنوتیزم، درمان لمسی، باز خورد زیستی   تخیل ھدایت
کنترل حاالت روحی و عاطفی مثل دلواپسی و افسردگی از طریق تعدیل اعمال غیر ارادی مثل فشار 
خون و تپش قلب بھ کمک ابزار الکترونیکی)، یوگا، قدم زدن بر آتش، و اعمال تغییر حاالت 

 "ھوشیاری . . . 
بھ تضادھای مشخصی کھ بواسطھ برنامھ ھای تعلیمی اگر چھ دادگاه و کمیسیون مربوطھ  

دوران نو بروز کردند نپرداختھ اند، این موضوع میتواند تحت تئوری سنتی ماده ھفت از قانون 
سازی مذھبی حل و فصل مربوط بھ ھم Title VII [Civil Right Act of 1964]حقوق مدنی 

 گردد.
 

بھ وضوح این موضوعات را بھ عنوان ھمسازی مذھبی بین کارفرمایان و  EEOC، بنابر این 
 کارکنان بر اساس اینکھ موضوع بھ موضوع مورد رسیدگی قرار گیرند در نظر گرفت. 

برنامھ ھای تعلیماتی متعددی در سراسر کشور از برنامھ ھایی کھ دوره ھای طناب خوانده میشوند  
ھا شرکت کنندگان (کھ اغلب کارکنانی ھستند کھ از جانب شرکت ھایشان فرستاده شده استفاده مینمایند کھ در آن

با یک کمربند ایمنی بستھ میشوند و یک تسمھ بھ . در آنجا، آنھا میروند بلندی باالدرخت، یا  ، سکو یک ازاند) 
طبق ین سر بخورند. دره یا محوطھ باز از یک طناب مورب بھ پائ دستشان داده میشود تا با آن در برابر یک

کسانی کھ ترس از بلندی دارند از ھیجان فوق العاده ای رنج میبردند ولی احساس میکردند ناچار گزارشات 
  ھستند در مقابل سایر کارکنان و مدیران برنامھ در این امر شرکت کنند. 

 Wilsonیکی از ھیجانی ترین دوره ھای طناب گفتھ میشد کھ در بنگاه آموزشی ویلسون   
Learning Corporation  در نیو مکزیکوNew Mexico  شرکت  است. کارکنانی کھ در این دورهبوده

کھ از یک طناب مورب پائین می وصل بودند ، در حالیکھ از یک قرقره یک سخره باالی میکردند خود را از
فرد بھ پائین سر  ھمانطور کھ. رھا میکردند ،میرفت Pecos Riverآمد و بھ طرف دیگر رودخانھ پکوز  

میخورد، سایر شرکت کنندگان باال و پائین پریده و فریاد میزدند "بغل کن، بغل کن، بغل کن"، و بھ این ترتیب 
بھ فرد خوشامد می گفتند. اغلب این برنامھ ھا بغل کردن و شریک شدن در تاریخچھ شخصی یکدیگر را در 

 د. نجلسات مشخصی تشویق میکر
 large group بزرگ ی"تعلیمات آگاھی بخش گروھھا در برخی پروسھ  دیگربرخی از  

awareness training )LGAT(" کرده کھ افراد را تحقیر  است و زیر مجموعھ ھای آن حاوی پروسھ ھایی



در برخی باشگاه ھای آمریکا جوانان را برای کسب (مترجم: مانند اعمال تنبیھی برادری عمل میکنند و 
نھ شدن با گروه بھ کارھای تحقیر آمیز و سخت وادار میکردند). تنھا توجیھی کھ خصلت ھای برادری و یگا

میتوانم برای این گونھ اعمال ببافم اینست کھ تصور کنم کسی فکر میکند با تحقیر کردن مردم میشود آنھا را 
بفھمم میتوانم ھمچنین نکمک کرد تا بر خصلت خجالت کشیدنشان فائق آیند، کھ البتھ بھ ھیچ وجھ صحت ندارد. 

ممکن است احیانا برای کارکنان در تمرینات کمک کننده اجبار در کار کردن یا ھر چیز دیگر  کھ چگونھ
باشد. مواردی کھ گزارش شده اند شامل وادار کردن یک زن بسیار چاق بوده است کھ لباس شنا پوشیده و بھ 

لباس ھای  ،لب نماید و یا در مورد دیگری افرادخیابان برود و شروع بھ خواندن بکند تا توجھات را بھ خود ج
 تقلید نمایند.  در مأل عام جنس مخالف خود را پوشیده حالت کاریکاتوری آن جنس را

ھستیم. یکی از  firewalkingمیالدی، ما حتی شاھد تجدید توجھ بھ راه پیمایی آتشین  ۱۹۹۰در دھھ  
ین در میدان ھای نفتی کانادا گسترده شده است". در این ھمکاران من اخیرا مشاھده کرد کھ "راه پیمایی آتش

از ایاالت متحده بودند) فرستاده شده و بھ آنھا گفتھ شده بود  وارداتی خصوص کارکنان بھ این برنامھ ھا (کھ
اینکھ درست "فکر" کنند. بھ آنھا  برمیتوانند بر روی ذغال ھای داغ قدم بگذارند بدون اینکھ بسوزند مشروط 

 بود کھ بعد از راه پیمایی آتشین، ھیچ کاری در میادین نفتی مشکل نخواھد بود.  شدهگفتھ 
چنین برنامھ ھایی بھ نظر میرسند کھ بیشتر جھت تحریک شرکت کنندگان، تخفیف قدرت ارزیابی  

آنان و پیروی دستورات مربیان طراحی شده باشند تا اینکھ اساسا ربطی بھ کارایی شغلی، مھارت ھای 
اطی، و بازدھی بیشتر داشتھ باشند. بسیاری از برنامھ ھا اینطور تعریف شده اند کھ حاوی "تجارب ارتب

فراموش نشدنی" ھستند. و ھیچ کس سؤال نکرد کھ واقعا چھ چیزی از این موارد آموختھ است و یا در 
ا خیر. اما ھمچنان فکر میکند و یا آیا ھیچ کارکرد مفیدی در اداره یا کارخانھ داشتھ است ی چھ خصوص آن

 مربیان ادعا میکنند کھ این تمرینات "گشایش و اعتماد بھ نفس" بھ ھمراه خواھند آورد. 
و بعد از مصاحبھ با کسانی کھ در انواع مختلف   LGATبعد از مشاھده تعدادی از برنامھ ھای   

ز بابت چنین افکار بچگانھ چنین برنامھ ھایی بھ عنوان بخشی از برنامھ شغلی شان شرکت کرده بودند، من ا
تحت عنوان آموزش، یادگیری تجربی، یا این ادعا کھ شرکت در چنین ای و چنین بی رحمی در تحقیر افراد 

برنامھ ھایی بازدھی کاری را ارتقا خواھد داد مات و مبھوت مانده ام. ھمھ شرکت کنندگان مربوطھ جلسات 
یافتند. زیرا بدلیل محبوب بودن برنامھ ھای تعلیماتی و  شریک شدن جزئیات شخصی افراد را کمک کننده نمی

سمینارھا، کارکنان بیشماری بھ این دوره ھا کھ فکر میکردند برای آموزش تکنیک ھای مدیریت یا مھارت 
و با تأثیرات  ھای شغلی میروند فرستاده میشدند.  در عوض، آنھا خود را در برنامھ ھای بھ شدت متناقض

بلکھ عمال آنھا  میدادنھ تنھا آنھا را تعلیم بوده آنھا را تغییر دھد. این برنامھ ھا کھ قاعدتا قرار روانی می یافتند 
 را وارد یک تولد جدید میکرد. 

بسیاری از کارکنان دریافتند کھ مدیران و رؤسای بخصوصی یا بھ شدت محتاج بھ باال بردن بازدھی  
ریاب ھا جھت فروش این برنامھ ھا داده شده است طمع کرده خود بوده و یا بواسطھ قول ھایی کھ توسط بازا

اند. این مدیران و کارفرمایان نمیخواھند بشنوند کھ چنین برنامھ ھایی مورد استقبال قرار نگرفتھ اند. اغلب، 
، قابل حصول است ھای صریح تنھا با کمک یک طرف بیرونی و قول ناشناس ماندن اطالع دھندگانارزیابی 

 Pacific Bell"ناقوس صلح کرونبرنامھ  در خصوصکمیسیون فرصت ھای شغلی کالیفرنیا  ھمانطور کھ
Krone" .کھ در این فصل بعدا توضیح داده خواھد شد، قول آنرا داده بود ، 

در برخی موارد، ھیچ برنامھ تعلیمی بخودی خود وجود ندارد مگر اینکھ بسادگی فشار جھت پیوستن  
در  ILWHAھزار دالری با بنگاه آمریکایی   ۳۰ماید. برای مثال، یک توافق بھ سازمان وابستھ اعمال ن

 Trueبعد از اینکھ اتھاماتی توسط یک کارمند سابق فروشگاه غذایی سالمت طبیعی واقعی   ۱۹۸۹دسامبر 
Nature Health Food Store یک شاخھ فرعی ،ILWHA کلیسای اتحاد کشیش "، کھ او جھت پیوستن بھ

فتھ بود بدست آمد. اداره حقوق تحت فشار قرار گر "Reverent Moon’s Unification Churchمون  
مدارک قابل مالحظھ ای از نقض حقوق  Illinois Department of Human Rightsایلینویز   بشر

بدست  Unification Churchاتحاد ، و کلیسای True Nature ،ILWHAشھروندی توسط طبیعت واقعی 
ارکنان سابق طبیعت واقعی گزارش کردند کھ بھ آنھا گفتھ شده بود کھ شغلشان را بعد از دو آورد. تعدادی ک

سال از شروع کارشان با طبیعت واقعی از دست خواھند داد مگر اینکھ آنھا بھ کلیسای اتحاد آمریکا بپیوندند. 
ا در سایر ایالت ھا فرستاده آنھا گفتند کھ در طی کارشان آنھا بھ جلسات مذھبی و فروشگاھھای مربوط بھ کلیس

  میشدند. 
، بسیاری از کارکنان دعاوی حقوقی بر علیھ محتوای  EEOCدر کنار شکایات انجام شده علیھ  

برنامھ ھای تعلیمی یا فشار ھای مربوطھ در محل کار اقامھ نموده اند. برخی شغل ھای خود را بدلیل این 
دم تعادل روانی منتج از آنچھ کھ در برنامھ ھای تعلیمی اتفاق ند. سایر کارکنان از عه اشکایات از دست داد

دیگرانی ھستند کھ در برابر برنامھ ھا تمکین کرده و با آن ھمراه شده، و حتی  البتھ ند؛ ھنوزه اافتاد رنج برد
 میگویند کھ از آن لذت میبرند. 



 چھ اتفاقی می افتد؟ LGATدر یک . ۴
جلسات تعلیمات آگاھی بخش شش گروه بزرگ شرکت کردم (کھ من در دادگاه فدرال، حکم  بنا بر 

 ھای حمایت میشدند) و با ده ھا نفر کھ در این جلسات و برنامھ LGATتوسط چندین سازمان شناختھ شده 
، و تمرکز Actualisations، بھ واقعیت در آوردن ھا Silva Mind Controlوا لدیگر نظیر کنترل ذھن سی

بیشمار برنامھ ھای دیگر کھ در حال حاضر در دسترس ھستند، کھ  در ، و ھمچنینDirect Centringمستقیم 
شرکت ند ه اشروع شد ھای بزرگترLGAT برخی توسط کارکنان سابق و حتی در مواقعی شرکت کنندگان

مصاحبھ کردم. من دستورالعمل ھای تعلیمی و ویدئو ھایی کھ جھت آموزش مربیان استفاده کرده بودند، 
 کردم.  صحبتا مورد مطالعھ قرار داده و با تعدادی از مربیان میشوند ر

من ھمچنین بھ عنوان یک شاھد حرفھ ای برای افراد متعددی کھ از بنگاه ھا جھت فروش این  
آموزش ھا شکایت کرده بودند کار کردم. این افراد، یا بازماندگان آنان، در دعاوی خود مدعی شدند کھ آنھا 

خاصی آسیب دیده اند. بنابراین، وکال در این موارد از دادگاه خواستند تا بھ بنگاه مربوطھ بواسطھ برنامھ ھای 
حکم کند تا بھ من و سایر افراد متخصص اجازه بدھند تا در برنامھ ھای مربوطھ بھ عنوان ناظر شرکت نموده 

از آنجا کھ اغلب . شینیمبن و در انتھای سالن ھای بزرگ ھتل ھا یا سایر اماکنی کھ تعلیمات صورت میگیرند
عالی و ساختار استاندارد تھیھ شده اند، بر مال شدن یکی از آنھا تصویر خوبی از پروسھ  بیانبا این برنامھ ھا 

 ۳۰۰تا  ۲۵۰ وقتیکھ  میدھند. یعنی اینھا و برخورد ھای مربیان، عالوه بر برخی تجارب پروسھ گروھی 
از شدت ھیجان زاری کنان بر کف توده مردم ده و در مواردی نفر بھ لحاظ روانی و ھیجانی برانگیختھ ش

 .اتفاق افتاده است می افتند دقیقا چھسالن 
شرکت کرده بودند را  در آنھا من و یک متخصص دیگر نیاز داشتیم تا آموزش ھایی کھ دادخواھان 

و صدمات ادعایی وجود مشاھده و مطالعھ کرده و تصمیم بگیریم کھ آیا رابطھ ای بین شکل و محتوای آموزش 
دارند یا خیر. این صدمات طیفی از مرگ بر اثر غرق شدن و خود کشی گرفتھ تا بستری شدن در بیمارستان 

نزدیک بھ شصت کیس حقوقی کھ ا تشکیل میدھند. من رکورد افراد در ھای روانی ھم کوتاه و ھم دراز مدت ر
آنھا زندگی خود را مجددا، اگر چھ ھمراه با خاطره  در آنھا من نقش مشاور داشتم را بررسی کردم. برخی از

بعد از ده سال از زمان  ترسناک از دست دادن کامل کنترل روانی و ھیجانی، شروع کردند. تعدادی نیز ھنوز
 ھستند. در بیمارستان  روانی شان در خالل یا بالفاصلھ بعد از آموزش ھا تخریب

چھار روز و معموال پنج روز برقرار باشند. از آنھا  مقرر است کھ برای حداقل LGATبرنامھ ھای  
تحت عنوان سمینار یاد میشود و خیلی شبیھ بھ دوره ھای خاص آموزشی کالج ھا ھستند. وجوه باالی تقابلی و 
روانی این برنامھ ھا عموما از قبل مطرح نمیگردند. ھمچنین صحبتی از تئوری کامال جدید و نحوه کارکرد 

 . بھ میان نمی آیدکھ بر شرکت کنندگان میگذارد کلمات و تأثیری 
 درتعھد میگیرند کھ آنھا بھ ھیچ کس حرفی از شرکت کنندگان  عمومامربیان برنامھ ھا و رھبران  

دتان چھ گفتن این مطلب کھ خو" مربیان توصیھ میکنند کھخصوص پروسھ ھایی کھ اتفاق می افتند نزنند. 
شرکت  در آنھا برای دوستان، خانواده، و ھمکاران وقتی بخواھند خودشان را مھ ھاتجربھ ای داشتھ اید برنا

ه را دگرگون کرد خودتانوقتی بھ دیگران میگویید کھ برنامھ ھا زندگی یعنی اینکھ کنند خراب خواھد کرد". 
مبھم صحبت کرده و تصویر ناواضحی ارائھ نمایید، ولی در خصوص در خصوص محتوای واقعی  است

چقدر میتوانند برای برخی افراد ھیجانی، دراماتیک، تقابلی، و بی پرده باشند صحبتی نکنید.  اینکھ جلسات
بدلیل ھمین قولی کھ گرفتھ میشود خریداران و شرکت کنندگان در این سمینارھا بدون ھیچگونھ اطالعات قبلی 

 ا میشوند. در خصوص تنش ھای روانی، اجتماعی، و برخی اوقات جسمی این برنامھ ھا وارد آن ھ
اتفاق می افتند را توضیح  LGATبسیاری از جلسات در از آنچھ کھ در یک دوره  یطرح زیر ترکیب 

، مشاوره با شرکت کنندگان و LGATمیدھد. این طرح بر پایھ شرکت خودم در دوره ھای چندین جلسھ 
 ای خودم از آن است. مربیان قبلی، و تحقیقات فردی تنظیم شده و ھمچنین منعکس کننده تعبیرات حرفھ 

 روز یک
رھبر، کھ اغلب برگزار  است. بھ نشان دادن اتوریتھ مطلق رھبر مختصمعموال  اولروز  

 یبرخوردی کھ نشان دھنده اینست کھ او فردرا با  جلساتکننده یا مربی خوانده میشود، بالفاصلھ کنترل 
چالش نماید بدست می گیرد. مربی ادعا میکند  قدرت مند و مسئول بوده و ھیچ کس نباید با آنچھ کھ او میگوید

کھ: "این برنامھ کارآیی دارد. ھمھ چیز بھ شما بستگی دارد کھ اطاعت کرده و بیشترین منفعت را از آن 
ببرید." او تماما مسئول جلسھ باقی مانده، آگاھانھ عمل کرده، و از مھارت کالمی خود استفاده میکند بطوری 

نھ را از دست نمیدھد. ھرکس کھ مربی را بھ چالش بطلبد تحقیر شده و زیر بار کھ او ھرگز تسلط بر صح
 کلمات کوبیده میشود. 



ھا بھ کسانی کھ تعالیم را قبال گرفتھ اند جھت شرکت مجدد  LGATمشتریان جدید از اینکھ اغلب  
یا مدل عمل می نمایند. آنھا این افراد بھ عنوان یک الگو اجازه داده یا آنھا را تشویق میکنند اطالعی ندارند. 

کف میزنند، با ھمان زبان خاص رھبر صحبت میکنند، نظرات تأیید آمیزی اظھار میدارند، و مدل ھایی برای 
از آنجا کھ قدیمی ھا درست مثل مربی صحبت میکنند مشتریان جدید میشوند تا خود را با آن منطبق نمایند. 

و روبرو میشوند. مشتریان جدید شروع میکنند زبان و برخورد ا اظھار نظری میکنند با واکنش مثبتوقتی 
خود را منطبق با رفتار کسانی نمایند کھ متوجھ میشوند برای استفاده از زبان یا مطالب خاص شخصی مورد 

یعنی تشویق قرار میگیرند. رھبر بھ گروه آموزش میدھد تا بعد از ھر موردی کھ بھ اشتراک گذاشتھ میشود (
دور از ھدف، یا تھ زشت خود موردی را بر مال میکند)، جدا از اینکھ چقدر حرف بی محتوا، فرد از گذش

نامربوط باشد کف بزنند. برای بسیاری، کف زدن حدود دویست نفر وقتی قدری در برابر یک گروه صحبت 
گذاری و میکنند شعف انگیز است. در ھمان حال، مشتریان جدید ھم میفھمند چگونھ مربی نظرات را ارزش 

 رده بندی میکند. 

 روز دو
می آموزد تمرکز  LGATدر روز دوم بر روی القا کردن تدریجی فلسفھ جدیدی کھ  

آمده شناختھ شده ادعا میکنند کھ شما خود باعث ھر آنچھ زمانی بر سرتان  LGATارگان ھای   میشود.
د جفا قرار گرفتن بھ دلیل در معرض تا مور اثر پیمودن آن پایتان شکستھ است ، از انتخاب راھی کھ دراست

بھ معنی نھ ولی . مربیان از واژه ھای "قابل اتکا" و "مسئول" اید در کودکی، بوده آزار ناپدری قرار گرفتن
. منظور مربیان اینست کھ شما اگر مطلب را گرفتھ باشید شروع بھ انتخاب راه معمولی آنھا استفاده میکنند

مان نمایندگی میکند خواھید کرد. آنھا احساس گناه و ترس را در شما ایجاد خود بدنبال ھمان راھی کھ ساز
میکنند و اینکھ خود شما بانی تمامی بدی ھایی کھ در زندگی تان اتفاق افتاده است بوده اید. مربی یا رھبر 

میدھد  در ھمان حال ادعا مینماید کھ راھی کھ او نشان و" نیستزندگی شما درست روند اعالم میکند کھ: "
. اگر شما فقط مطلب را گرفتھ باشید، شما قادر خواھید بود کاری کنید کھ زندگی تان موفقیت آمیز درست است

تفکر جادویی است کھ  ھمانباشد. آنچھ کھ آنھا بھ شما در خصوص موفقیت آمیز بودن زندگی آموزش میدھند 
ما گفتھ میشود کھ شما میتوانید جای پارک بھ شما امکان میدھد ھرآنچھ کھ میخواھید را بدست آورید. بھ ش

برای خودرو، پول برای خرید دوره ھای آموزشی بعدی، و سایر موارد را خلق کنید. از آنجا کھ خالقیت را 
 خلق کنید.  ھمچنانکسب کرده اید فقط با فکر کردن میتوانید 

 روز سھ
) تخیل ھدایت شده اغلب القای خلسھ یادارد ( یروز سوم معموال اختصاص بھ تمرینات 

از ابتدای  خود از شرکت کنندگان خواستھ میشود تا تمامی ناکامی ھای زندگی ھاکھ در آن
تمرین ھا در خصوص مادر و پدر، قول ھایی کھ شکستھ اید، و قول ھایی کھ  بیاد بیاورند. را کودکی

در برابر شما  کھ ا امروزتمام خاطرات حزن انگیز زندگی شما تاند و  عمل نکردهدیگران بھ شما داده و 
  . تا پایان روز سوم، شرکت کنندگان بھ لحاظ روانی باز شده اند. میباشد آورده میشوند

 روز چھار
روز چھارم روزی است کھ در آن بیشتری تشریک گروھی اتفاق می افتد، و رھبر  

بنده، دوست دادن از یک ارباب سختگیر و مسلط بھ یک پدر یا مادر فری قیافھشروع بھ تغییر 
کیس ھای حقوقی برمال کرده  دوره بعدی را بخرید.کھ از شما میخواھد میکند داشتنی و با محبت 

دقیقا بھ این بستگی دارد کھ چھ تعداد از کسانی کھ در دوره حفظ شغل ھایشان  اند کھ ارتقای مربیان و حتی
 . دنماینبھ ابتیاع دوره ھای بعدی جلب را میتوانند اول شرکت میکنند 

 روز پنج
کوشش بسیاری جھت  روز پنجم روز سبکی است؛ رقص بعد از قدری استراحت و ناھار. 

وادار نمودن شما بھ امضا کردن برای دوره بعدی کھ گران تر است صرف میگردد. بھ ھمھ شرکت کنندگان 
مجددا کوشش ، کھ در آنجا نمایندگفتھ میشود کھ برای یک مالقات بعد از آموزش ھا با کارکنان شرکت 

تدارک دیده میشود   زبسیاری صورت میگیرد تا دوره ھای بعدی فروختھ شوند. در پایان روز، یک سورپری
 کھ دوستان یا خانواده خارج از انتظار ظاھر شده و بھ فارغ التحصیل تبریک بگویند. 



 تأثیرات
، در این چھار یا پنج روز فشرده و LGATآنچھ کھ میتواند بھ افراد مشخصی در چنین جلسات  

بتوانند یکجا ھضم  بیش از آنچھاینست کھ آنھا مملو از میزانی از ھیجان و تناقض خورانده شود  ،خستھ کننده
، آنھا زندگی خود را بھ شیوه خودشان گردانده اند، ولی در این جلسات تعلیمی آنھا کنند میشوند. تا این لحظھ

شتھ خود، بطور خالصھ ولی بھ طریقی تحمیلی، نگاه کنند. این کامال متفاوت با مجبور ھستند بھ تمامی گذ
اجازه  تا بھ بیمار دارند برای نمونھ، درمانگر و بیمار پیشرفت کندیدر روان درمانی  .روان درمانی است

  . است بپردازدآنچھ وی میخواھد یا نیاز دارد با سرعتی کھ برایش قابل پذیرش  بھ داده شود
میدانستند  را این تمرینات از یاری بھ من گفتند کھ اگر آنھا از پیش شدت و عمق روانی برخیبس 

ھیچ ایده واقعی از شدت وضعیت، ھرگز این برنامھ ھا را نخریده و بھ جلسات تمرینی مربوط نمیرفتند. آنھا 
ھا بسادگی یک است نداشتند و آن LGATتأثیرات فشار گروھی، یا فرسودگی شخصی کھ ناشی از جلسات 

تجربھ آموزشی معمولی را انتظار میکشیدند. اگر چھ در حال حاضر بیانیھ ھای چاپی  بھ بیماران توسط 
LGAT بھ عقیده من این بیانیھ ھا مالک دادن اطالعات ولی د، د و برنامھ ھای تعلیمی داده میشوھای متعد

 برمالو در خصوص احتمال  نیست شد کامل واقعی بھ مشتریان در خصوص شدت مواردی کھ تجربھ خواھند
د. در کالیفرنیا، برای مثال، ساکنین ھفتاد و دو ساعت داده نمیشو اطالعاتی افراد کردن گذشتھ کامال شخصی

اند یا خیر (یعنی ھفتاد و دو نکرده  تھیھمحصوالت تھیھ شده را تحت فشار باال فرصت دارند تا تصمیم بگیرند 
مردم مصونیت بیشتری در برابر فروشندگان مجالت درب خانھ ھا  بدھند). ساعت فرصت دارند آنھا را پس

تحت فشار فرقھ ای جھت عضو شدن در  سپس و کشاندهدارند تا آنھایی کھ آنھا را بھ محل ھای خود 
LGAT .ھا قرار میدھند 

ازی ھا را در این کتاب گنجانده ام زیرا آنھا شکلی از برنامھ ھای ھماھنگ شده مجاب سLGATمن  
بسیاری از آموزش ھای تعلیمی ماھرانھ  در خصوص شدید و فشار گروھی را نمایندگی میکنند. من در اینجا

عالی، و برنامھ ھای انگیزاننده کھ در تجارت و صنعت برای باال بردن کارآیی مورد استفاده قرار میگیرند 
پروسھ ھای بازسازی اری ھستند کھ از چنین برنامھ ھایی، برنامھ ھای آموزشی بسیجدا ولی بحث نمیکنم. 

را بھ خدمت  ،دحقوقی برای کارفرمایان بوجود آورد و کیس ھای نکھ میتواند بھ کارکنان آسیب برسا ،ذھنی
میگیرند. آنھا وجوه جدید و تنظیم شده تکنیک ھای نفوذ اجتماعی و روانی ھستند کھ مردم را بدون اطالع یا 

 ھمان اعتراض من بھ فرقھ ھا است.  آگاھی شان نظم پذیر میکنند کھ این

 یک مورد نمونھ – "دوران نو"برنامھ تعلیمی  شکل گیری. ۵
 Insightحرفھ ای تعلیم دیده سمینارھای روان آگاھیمربیان یک برنامھ شکل گرفتھ کامال معروف با  

Seminars ادعا کرده اند کھ روان آگاھی  مربوطھ بود. برخی جداشدگان از سازمانInsight  مترجم: آگاھی)
جنبش آگاھی درونی یعنی سازمان پشت صحنھ،  دربھ وضع روحی و دماغی خود) برای عضوگیری افراد 

تفاده قرار گرفتھ است. مورد اس ،)Movement of Spiritual Inner Awareness )MSIAروحی 
اگر چھ او بھ است ( John-Roger Hinkinsجان راجر ھینکینز   MSIAبنیانگذار روان آگاھی و رئیس 

 فامیل خود استفاده میکرد)، و داستان او بسیار جالب میباشد.  ندرت از نام
 متعاقبفارغ التحصیل شد.  ۱۹۵۸در سال  Utahدر رشتھ روان شناسی از دانشگاه اوتا  ھینکینز  

ر در احساس میکند دو نفبعد از بیدار شدن ، او ادعا کرد کھ ۱۹۶۳یک کمای بعد از عمل جراحی در سال 
کھ او خودش را می  آنطور،  J-R جی آر درون او ھستند: یک جان "جدید" و یک راجر "قدیم". برای مدتی،

سھ دالر میفروخت. سپس او بھ مطالعھ اکاندار بھ را ابراز محبت  برای روان آگاھی روحی خود برنامھ نامید،
Eckandar"ھوشیاری مسافر مرموز  ، یک سیستم روحی دوران جدید، پرداخت و خود را "نگھدار

Mystical Traveller Consciousness  گفتھ معرفی کردکھ در جنگ با راھب سرخ (شیطان) است .
ھ است. با ترکیب کردن کھنھ و عیسی و موسی و نوح و مانند آنان میدانستدھنده راه میشود کھ او خود را ادامھ 

میالدی، او  ۱۹۷۰. در اوایل دھھ نموداری کسب اقدام کرده و پیروان بسی MSIAبھ ایجاد  J-Rنو، جی آر 
 چھار شب در ھفتھ در سیمنار ھا سخنرانی میکرد. 

را با  Lifespring سرزندگیتعلیمات  تاکردند  متقاعدوی او را  مریدانبعدا در ھمان دھھ، برخی از  
 ۱۹۷۰واسط دھھ ھا از اوایل تا اLGATیکی از معروف ترین  Lifespringمنطبق نماید. ( MSIAنیازھای 

در حالیکھ  ،J-R جی آر میباشد). Actualisations" و بھ واقعیت در آوردن ھا est"است میالدی در کنار 
، سمینار ھای تعلیماتی روان را شروع کرده بود بود Lifespringکار با فردی کھ کلید پیشرفت حیاتبخش 

و سپس  MSIAآنرا بھ ھستھ ھای کلیسایی خود راه اندازی کرد، کھ او ابتدا  MSIAمسئول  ۱۲۰آگاھی را با 
ھم روان آگاھی را ھم "وزارت" و  J-Rبھ سمینارھای عمومی گسترش داد. گزارش شده است کھ جی آر 

 "ماشین پولسازی" خویش خوانده است. 



دوره ھای انگیزاننده و جلسات برخوردی گروھی شدید بودند. آنھا نھایتا  مرکز تالقیسمینارھا  
ایشاتی از خود اکتشافی، در آغوش کشیدن ھا، و نوشتن نامھ ھای عاشقانھ بھ خود در آمدند. بصورت نم

 لپراکنده میشد، و عشق در ھمھ جا بود. یک تمرین، "پارتی کوکت در بین جمع ، فانتزیگناھان آمرزیده میشدند
Cocktail Party بھ عنوان یک جلسھ پریمال ،"primal scream  شکی بھ درمان از (مترجم: در روان پز

آزادانھ فریاد راه یاد آوری و تکرار صحنھ ھای کودکی گفتھ میشود) توده ای تشریح شده بود کھ در آن افراد 
دارند، در حالیکھ کمک کاران کیسھ ھایی برای با یکدیگر رفتارھای باز بی توقف برای دو ساعت میکشند، 

ایند تا ادامھ دھند. جلسھ نھایتا بھ مرحلھ "تولد مجدد" استفراغ توزیع میکنند شرکت کنندگان را ترغیب مینم
ھمراه با تخیل ھدایت شده صلح آمیز و موسیقی آرام میرسد. سپس شرکت کنندگان ھیجان انگیز ترین فانتزی 

، بھ این معنی کھ بھ معروف است "گھواره ای شدن" بھھای خود را در برابر دیگران اجرا میکنند. این کار 
اجازه داده میشود تا بدانند کھ "خانواده" جدید آنان بطور نامشروط، علیرغم اعترافات آنان بھ  شرکت کنندگان

شخصی عاشق آنان است. چراغ ھا کم نور میشوند و برخی افراد در فضا آویزان میشوند و بھ  پلیدی ھای
  چشمان آنان زل میزنند.  با زاویھ بھ دیگرانآرامی با موسیقی بھشتی حرکات موزون انجام میدھند، در حالیکھ 

کھ برای چند احساس "شگفت انگیز" و تجربھ ھیجانی باالیی  بھ کسب شرکت کنندگانبعد از آن،  
اعمال بعضی میگویند کھ آنھا بعد از این تجربھ "متعالی" مجبور بودند شھادت میدھند.  روز دوام داشتھ است

در نقاطی، یک جلسھ "موھبت ی انجام دھند. مخصوص "تھ نشین شدن" را برای پرداختن بھ زندگی عاد
. در طی این جلسھ، گزارش شده است کھ برخی " بھ سمینار پنج روزه روان آگاھی اضافھ میگرددپرداخت

ھزار دالری در وجھ گروه میکشیدند. بھ بسیاری از فارغ  ۱۰افراد آنچنان بھ وجد می آمدند کھ چک ھای 
 MSIAعضو شده اند، اگرچھ رابطھ بین روان آگاھی و  MSIAکھ در التحصیالن روان آگاھی گفتھ شده بود 

 عموما برای شرکت کنندگان در سمینار معلوم نبود. 
. برخی از مطرح شداتھامات سوء رفتار جنسی از طرف دو دستیار ارشد میالدی،  ۱۹۸۳در سال  

ه بود. بر طبق گزارشات واصلھ، استفاده کردش پلیدت ااز اتوریتھ معنوی خود جھت نی J-Rمتصدیان گفتند کھ 
J-R شخصی خود دستور داده بود تا از رابطھ جنسی پرھیز کنند؛ ولی  ازدواج را تقبیح میکرد و بھ پرسنل

داشتھ باشند تا "رابطھ لطیفی با  J-Rسابق او گفتند کھ آنھا مجبور شده بودند تا رابطھ جنسی با  مریدان
این اتھامات را رد میکند و نھایتا ھیچ محکومیت حقوقی یا قانونی  Hinkinsرھپویان" برقرار نمایند. ھینکینز 

و تعلیم دیدگان روان  مریدانبھ دلیل این اتھامات و سایر تبلیغات منفی، بسیاری از بھرحال اعمال نگردید. 
شدن  آگاھی نسبت بھ تصویر گذشتھ خود عقب کشیده و استعفا دادند. برخی این دوره را بعدا بھ عنوان "خورد

روحی" تعریف کردند، و در برخی موارد، بھ  نظر میرسد کھ برای این پیروان سابق سال ھا زمان الزم است 
تا وضعیت روحی خود را باز یابند. در عین حال، برخی پرسنل وفادار باقی مانده و بھ سمینار ھای روان 

 آگاھی ادامھ دادند. 
) Insight Consulting Group )ICGآگاھی  یک بروشور ساالنھ جدید از گروه مشورتی روان 

ادعا کرده است کھ بالغ بر پنجاه ھزار نفر در این سمینارھای روان آگاھی گسترده در سراسر جھان، مشخصا 
بخشی از لیست شرکت کرده اند.  ،ردر دوازده شھر ایاالت متحده و ھمچنین لندن، سیدنی، تورنتو، و ونکوو

، Beth Israel Hospitalبث ، بیمارستان اسرائیل Abbott Labsبوت مشتریان شامل آزمایشگاھھای ا
، ان بی McDonnell Douglas، مکدونل دوگالس Lockheed، لوکھید Campbell Soupسوپ کامپبل 

 Social Security، اداره تأمین اجتماعی Rockwell، راکول Pillsbury، پیلسبوری NBCسی 
Administrationشگاه لس آنجلس ، دانشکده مدیریت دانUCLA Graduate School of 

Management و نیروی دریایی ایاالت متحده ،United States Navy و زنجیره ای از شرکت ھای ،
، در "Life 101 ۱۰۱زندگی " بھ نام J-Rمیالدی، کتاب  ۱۹۹۰کوچک و متوسط  میشوند. حتی در سال 

  لیست پرفروش ترین کتاب ھای نیویورک تایمز بود. 

 در کار داده شدنمشکالت "تغییر" . ۶
کیس ھای زیر برخی از آنچھ کھ وقتی کارفرمایان اقدام بھ فرستادن کارکنان بھ برنامھ ھای تعلیماتی  

معین کرده اند اتفاق افتاده است را نشان میدھند. در بخشی از این کیس ھا، کارکنان درخواست نجات کردند 
 ھ کارفرمایانشان مجبور بھ شرکت شده و از بابت برنامھ ھا آسیب دیده اند. زیرا آنھا احساس میکردند کھ بوسیل

، استجدا از شکایاتی کھ آنھا مطرح نموده اند کھ برنامھ ھا بھ مثابھ فشار جھت تغییر مذھب بوده  
، meditationکارکنان ھمچنین نسبت بھ روش ھای خاصی کھ استفاده شده بود معترض بوده اند: مدیتاسیون 

(مترجم: روش کنترل  biofeedbackباز خورد زیستی   ،neurolinguisticزبان روانی  ریزی ھاینامھ بر
حاالت روحی و عاطفی مثل دلواپسی و افسردگی از طریق تعدیل اعمال غیر ارادی مثل فشار خون و تپش 

صاب ، روش ھای عجیب تمدد اعself-hypnosisقلب بھ کمک ابزار الکترونیکی)، خود ھپنوتیزم 
relaxation کنترل ذھن، لمس بدن، یوگا ،yoga القای خلسھ، تجسم ،visualization ،و در برخی موارد ،



میالدی مورد استفاده قرار  ۷۰و  ۱۹۶۰جلسات تقابلی شدید ھمانند روش ھای تھاجم درمانی کھ در دھھ ھای 
افراد معمولی را وادار میکند تا  یدبرخی از این برنامھ ھا با استفاده از روش ھای روانشناختی شدگرفتند. 

قدرت ارزیابی خود را از دست بدھند، خود را بھ راھنمایانشان تسلیم نمایند، و حتی اصول اعتقادی جدیدی "
را بپذیرند." مربیانی کھ از روش ھای تقابلی استفاده مینمایند در شرکت کنندگان در سمینار حس ناتوانی ایجاد 

سی حاصل شد، خیلی ساده تر خواھد بود تا خطوط فکری و رفتاری قبلی پاک میکنند. زمانی کھ چنین ح
، تا یک بنگاه معامالت خودرو Georgiaدر ایالت جورجیا  Albanyشوند. از کارخانھ تایر سازی در آلبانی 

، کارگران شروع بھ مقاومت در برابر وارد شدن Washingtonدر ایالت واشنگتن  Tacomaدر تاکوما 
 مذھبی جدید و روش ھای نفوذ شدید کھ در برنامھ ھای تعلیمی محل کار استفاده میشد کردند.  ارزش ھای

 دوره ھای مدیریت و واکنش کارگرانالف. 
، یک مؤسسھ مشاوره ای در گلندیل Sterling Management Systemسیستم مدیریتی استرلینگ  

Glendale  در ایالت کالیفرنیاCaliforniaآسیب ھ دندانپزشکان، روانکاوان، اپتیشن ھا، ، برنامھ ھایی ب
، دام پزشکان، و سایر حرفھ ای ھای پزشکی جھت آموزش چگونگی osteopathsشناسان استخوان و عضلھ 

گسترش فعالیتھا و افزایش درآمد عرضھ نمود. استرلینگ ادعا کرد کھ یک سازمان سکوالر (غیر مذھبی) 
ھزار دالری  ۱۷د سمینار ننپزشک اقامھ شده است کھ ادعا میکناست، ولی یک دعوی حقوقی توسط سھ دندا

" (مترجم: یک سیستم مذھبی مبتنی بر گرفتن معلومات Scientology"علم شناسی یک کارگاه یک ھفتھ ای 
خویشتن خود و غنی شدن معنوی از طریق برخی دوره ھای مطالعاتی و تعلیمی) کھ میخواست آنھا را بھ 

ھزار دالر در کمتر  ۶۵ورد از آب در آمد. یکی از دندانپزشکان گفت کھ او بھ تنھایی عضویت یک کلیسا در آ
 از شش ماه بر روی دوره ھای استرلینگ و سایر دوره ھای مشاوره ای مربوطھ صرف کرده است. 

مشتری در طی دوره مدیریت استرلینگ  ۱۰۹وشور تبلیغی ادعا میکرد کھ تنھا در یک ترم یک بر 
"پاک شدند" (زبان خاص گروه کھ اشاره  Oregonدر ایالت اورگان  Orange Countyنتی در اورنج کا

را گذراندند). و مرور حدود ده بروشور، نامھ، و اعالمیھ کھ Scientolog  میکند آنھا دوره ھای علم شناسی
 L. Ron  داز طرف استرلینگ بیرون داده شده است رابطھ روشن با بنیانگذار علم شناسی یعنی رون ھوبار

Hubbard  نمایندگان استرلینگ بھ کلیسای علم شناسی اشاره ای نمیکنند. میدھد، ولی ھیچکدام  را نشان
غیر مذھبی ھستند. یک وکیل استرلینگ اعالم کرده بود کھ آنھا تعالیم  مربوطھ تصریح کرده بودند کھ تعالیم

 کلیسا را سکوالریزه (مذھب زدایی) کرده بودند. 
 Nassau County Commission on، کمیسیون حقوق بشر ناسو کانتی  ۱۹۹۳سال در اکتبر  

Human Rights  در برابر  را حمایت از تعداد باالیی از کارکنان تصمیماتی گرفت کھ نویددر نیویورک
کمیسیون دریافت کھ "دلیل محتمل" . میدادتبعیض مذھبی بالقوه در محل کار، برخاستھ از چنین سمینار ھایی، 

کھ توسط کارفرمایان خود بخاطر اجتناب از قبول  ،در کیس دو تن از کارکنان یک مؤسسھ فیزیک درمانی
وکیل شاکیان حاکمیت . ، میباشددوره ھای تعلیمی داده شده توسط سیستم ھای مدیریتی استرلینگ اخراج شدند

در در سراسر کشور  ی کھکنانحمایت از حقوق کار جھتکمیسیون را بھ عنوان "اقدامات قضایی پیشگام . . . 
 شناخت.  "مقاومت میکننداجبار مذھبی و تحمیل عضویت در مذھب دیگر برابر 

 : میشوددر اینجا سھ مثال دیگر از شرکت ھایی کھ بواسطھ این موضوع ضرر دیدند آورده  
عملی  مطالب" شرکت ،۱۹۹۲در سپتامبر  .Applied Materialsعملی  مطالب) ۱  

Applied Materials" ، :مترجم)applied  بھ معنی کاربردی و عملی در مقابل نظریtheoretical  استفاده
ھزار دالری  ۶۰۰در کلیفرنیا، در خارج از دادگاه بھ یک توافق  رایانھ اییک تولید کننده تراشھ ھای میشود) 

دوره ھای آموزشی  از تشکایبعد از  کھادعا کرده بودند  آنان خود دست یافت. برای سھ تن از کارکنان سابق
(مترجم:  "Applied Scholasticsاسکوالستیک عملی "داده شده در محل شغلشان در خصوص 

، یک گروه مشاوره مدیریت کھ کارش اسکوالستیک وابستھ بھ مکتب مدرس گرایی و بحث ھای کالمی است)
، ۱۹۹۹. در سال بودند، از مؤسسھ اخراج شده گذاشتھ است Hubbardنوشتھ ھای ھوبارد   مبنای را بر

، و Hewlett-Packard، ھولت پکارد General Motorsاسامی جنرال موتورز  "اسکوالستیک عملی"
 را بھ عنوان مشتریان خود لیست نمود.  The United States Armyارتش ایاالت متحده 

"فاقد حساسیت در خصوص طبیعت معلوم الحال رون اعتراف کرد کھ  "عملی شرکت "مطالب 
حقوقی اظھار نظر کرده است کھ مورد  مقاالت" بوده است. یک نویسنده L. Ron Hubbardھوبارد  

و دعاوی حقوقی در سراسر کشور در  EEOC  از مربوطھ "یک نمونھ بارز از تعداد روز افزون شکایات
 د."با انبوھی فرقھ ھای مذھبی میباش خصوص انبوھی برنامھ ھای تعلیمات مدیریت در ارتباط

، یک شرکت سرمایھ گذاری متعلق بھ جوئل فشباخ  ۱۹۹۱در سال  .Cocolatکوکوالت  )۲ 
Joel Feshbach کھ بھ عنوان یک پیروی مکتب علم شناسی  Scientology شناختھ میشد، اقدام بھ خرید



کوکوالت، یک شرکت تولید آب نبات در ساحل غربی آمریکا کھ درگیر مشکالت مالی بود کرد. سپس، در 
تن از کارکنان مدیریت و امور اجرایی بھ مطبوعات محلی گفتند کھ آنھا از شغل  ، سیزده ۱۹۹۳یل دھھ اوا

خود در شرکت کوکوالت استعفا داده اند چرا کھ کارفرمای آنان از روش ھای مدیریتی بر پایھ آموزش ھای 
د از اینکھ آنھا در برابر رون ھوبارد استفاده میکرد. شرکت بر اساس گزارش ھا شش مدیر دیگر را نیز بع

شناسی بھ کارکنان  علم. فشباخ ھرگونھ تحمیل عقاید نمودفلسفھ مدیریتی شرکت مقاومت کرده بودند اخراج 
اقامھ  EEOCکوکوالت را تکذیب کرد، ولی یکبار دیگر دعاوی اعمال فشار مذھبی در خصوص کارکنان  

 د. گردید
ھوبارد و گفتھ ھای او شروع بھ فراگیر شدن در تعلیمات  کارکنان سابق کوکوالت گفتند کھ اشاره بھ 

ھمراه با کتابھای مربوطھ بھ و ارتباطات درونی شرکت کرد. آنھا گفتند مشاوران خارجی فلسفھ ھوبارد را، 
د کرد. یک مدیر فروشگاه سابق گفت: "بھ نظر آن تعالیم زندگی کارکنان را بھتر خواھداخل آورده و گفتند کھ 

مکتب علم شناسی تحت برچسب یک دوره مدیریت آمده باشد. تمامی چراغ ھای قرمز برای من  میرسید کھ
، ۱۹۹۳شده ام." در آوریل  آنخاموش شدند. من احساس میکردم کھ شست و شوی مغزی یا چیزی شبیھ بھ 

فعالیت کمپانی معروف شکالت سازی تغییرات سازماندھی خود را اعالم کرد و اطالع داد کھ تمامی زنجیره 
 ھای خود در منطقھ خلیج سان فرانسیسکو را بستھ است. 

بر  ۱۹۹۰بر طبق دعوای حقوقی کھ در سال  .Stryker Systemsھای استرایکر سیستم ) ۳ 
علیھ این شرکت نرم افزاری کالیفرنیایی اقامھ گردید، کارکنان ادعا کردند کھ بھ آنھا دستور داده شده بود تا 

"  و  "استحکام  Introduction to Scientology Ethicsر اخالقیات علم شناسی بھ ای مقدم"کتاب ھای 
دادخواھان، کھ طبق دعوایی " را خوانده و تمرینات نوشتاری آنھا را حل نمایند. Personal Integrityفردی  

ارد مو"نوشتن خصوصیات و سرباز زدن از بھ دلیل اجتناب از قبول تمرینات "علم شناسی" و اعالم شده 
بدست ) اخراج شده بودند، یک توافق برمال نشده را گذشتھ " (یعنی اعتراف کردن بھ افکار و اعمال بدشخصی

 شرکت مقصر شناختھ نشد. اما . آورند

 "ناقوس صلح"تعلمیات کرون در ب. 
کھ "ارتقای رھبری" خوانده میشد در  New Ageیکی از بدترین برنامھ ھای کارکنان دوران نو   

برنامھ ای  "ناقوس صلح"اعمال گردید. شرکت  AT&Tبعد از جدا شدن از  "Pacific Bell صلح "ناقوس
این  .ھدایت میشد Charles Kroneچارلز کرون   خود خود آورد کھ توسط مشاوررا خریده و بھ داخل 

 Jacobکھ باعث شد جکوب نیدلمن  ، بنا شده بود G. I. Gurdjieffبر پایھ فلسفھ گوردجیف   برنامھ
Needleman یک پرفسور فلسفھ دانشگاه ایالتی سان فرانسیسکو، اظھار نظر کند کھ: "من قدری متعجب ،

یکی  این برنامھقرار گیرد زیرا مورد استفاده ) (در فعالیت اقتصادی) Gurdjieff(گوردجیف  میبینمھستم کھ 
  از غیر قابل توجیھ ترین تعالیم معنوی است کھ تابحال شناختھ ام."

برنامھ تغییر دادن خطوط فکری کارکنان بوسیلھ تغییر دادن کلماتی کھ استفاده میکردند  نظور اینم 
. شکایات کارکنان، کھ در روزنامھ ھای محلی بر " باید "منظر نھائی" خوانده میشدبرای مثال، "ھدفبود؛ 

 California Public Utilitiesکمیسیون بھره وری عمومی کالیفرنیا "مال شد، و مطالعاتی کھ بوسیلھ 
Commission" )PUCتحلیل گران بیرونی کھ بھ درخواست بودپایانی بر برنامھ  ) انجام شد .PUC  جھت

آنان برخی وجوه مثبت یافتند، ولی "متأسفانھ این فواید در برابر بار سنگین رفتند گزارش نمودند کھ ارزیابی 
ھ لیست شدند شامل ترس، تقلید و عدم اعتماد، کاھش بھره نفوذھایی ک ".نفوذ ھای منفی قوی قابل مقایسھ نیست

 وری، تلف شدن وقت، شکاف فرھنگی، ظھور زبان و عبارات گنگ، و سقوط اخالقیات میشد. 
طی دو سال صرف کرد، و قرار  مربوطھ میلیون دالر بر روی برنامھ ۶/۵۰ "ناقوس صلح"شرکت  

اجرای  برای "ناقوس صلح"ھزار نفر کارکنان  ۶۷مامی میلیون دالر دیگر نیز جھت فرستادن ت ۶/۱۳۵بود 
از عوارض دھندگان را اعاده نیمی از مخارجی کھ واقعا انجام شده بود  PUCشرکت برنامھ خرج کند. 

 دانست. مردود 

 ناشناختھجھان ج. 
"جھان  مؤسسھدر آن  کھ صورت گرفت یکی دیگر از توافقات خارج از دادگاه در یک کیس حقوقی 

در ایالت کالیفرنیا در آن  San Rafael"، یک گروه مشاوره ای مستقر در سان رافائل PSI World ختھناشنا
شاکی ادعا میکرد کھ بعد از اینکھ از احساسات او در یک برنامھ پنج . آمدبدست  توافق شاکی را درگیر بود

است. او گفت کھ او بھ لحاظ " سوء استفاده شده است وی آسیب، و ھمچنین آزار دیده ناشناختھروزه "جھان 
فیزیکی و روحی بعد از آنچھ او جلسات ده ساعتھ ھیجانی توصیف میکرد کھ در آنجا از شرکت کنندگان 

دو شب تمام بدون خوابیدن بھ جھت خواستھ میشد حاالت اغلب منفی را اجرا نمایند خورد شده بود. او ھمچنین 



"در آنجا ھیچ ساعتی نبود و ھیچ کس ھم حق نداشت ساعت  کامل کردن تکالیف خانھ اش سپری کرد. او گفت:
 مچی بھ دستش داشتھ باشد."

" بھ ھیچ گناھی اعتراف نکرد، و وکیل حقوقی اش گفت کھ ھیچ مدرکی ناشناختھدر حالیکھ "جھان  
" یک توافق شش رقمی را برای متوقف ناشناختھبر اثبات ادعاھا وجود ندارد، گزارش شده است کھ "جھان 

  دن کیس حقوقی مربوطھ پرداخت کرده است. کر

 سرزندگید. 
 ۱۹۹۰را در اواخر دھھ  " Lifespring "سرزندگی" دو دوره برنامھ ھای تعلیماتی Jane"جین  

مقرر میسازد کھ مردم باید در خصوص ھر آنچھ بر آنھا اتفاق می افتد "سرزندگی" میالدی اجرا کرد. فلسفھ 
شروع بھ قبول این ایده کرده بود. در طول سطح تعلیمات، جین  نخستسطح  موضع مسئول بگیرند. تا پایان

دوم برنامھ، از جین خواستھ شد تا تجربھ یک تجاوز بوسیلھ چاقو را کھ سھ سال قبل وقتی شانزده سالھ بود 
 اتفاق افتاده بود برمال سازد. جین قبال ھرگز موضوع تجاوز را بھ جز در چند جلسھ مشاوره مطرح نکرده
بود. نھ فرھنگ او و نھ خانواده اش موضوع تجاوز را بھ عنوان یک گناه تلقی نکرده بودند، چرا کھ او شخصا 

در ھمچنان دختر دانستن او حمایت  ویکار غلطی انجام نداده بود. او احساس میکرد کھ خانواده اش از حقوق 
 عمل کرده بود. میکردند. برای سھ سال، او ھم بھ لحاظ روحی و ھم در مدرسھ درست 

در طول تعلیمات، از جین خواستھ شد تا احساسات خود را در خصوص موضوع تجاوز آزاد نماید.  
او بھ خودش فشار می آورد تا ابراز عصبانیت کرده موضوع را در جمع شرح دھد. در تمرین بعدی، از او 

لد او درگذشتھ بود ابراز نماید. در خواستھ شد تا احساساتی را کھ نسبت بھ پدر خود کھ بالفاصلھ بعد از تو
 Styrofoamاستیروفوم  راکتیک  مداقھ کردن بر روی و واکنش بھ این تمرین، جین شروع بھ زدن خودش

 کھ در تمرین مورد استفاده قرار میگرفت نمود. در ھر صورت، بھ او اجازه داده شد تا برنامھ را ادامھ دھد. 
مأموریت  کھ نقش یک زن خیابانی را ایفا نماید. او اعتقاد داشتبعدا، مربی بھ جین رھنمود داد تا  

دارد. او از  برمال کندموضوع تجاوز وادار شد تا در خصوص آنچھ کھ او معنی خاصی بخاطر داده شده 
اینکھ دریافت خودش را بخاطر تحقیرات مخصوص در جمع انگشت نما کرده است ھرچھ بیشتر ناراحت 

" نداشت، بعد از آن  Lifespring ابقھ بیماری روانی تا قبل از تمرینات "سرزندگیگردید. اگر چھ او ھیچ س
جین وارد دوره ای از افسردگی فزاینده کھ منجر بھ چندین اقدام بھ خودکشی شد گردید. او برای سھ سال در 

 ھمچنان تحت درمان مستمر بود. بعد از آن نیز و  هبیمارستان بستری شد
" اقدام قانونی انجام داد، و موضوع با توافق بر سر مبلغ  Lifespring گیبر علیھ "سرزندجین  

 حل گردید.  یباالی

 آسیب دیدگان روانی. ۷
ھمانطور کھ دیدیم، نفوذ تحمیلی روانشناختی ممکن است در محل کار در زمانی کھ یکی از کارکنان  

د، و/یا ممکن است در خود جھت شرکت در برنامھ ھای تعلیمی بخصوصی امضا کرده است اعمال گرد
عواقب روحی برخی برنامھ ھای تعلیمی منجر بھ اقامھ دعاوی حقوقی از برنامھ تعلیمی اتفاق بیفتد. نتیجتا، 

جانب کارکنان شده است. برخی از این دعاوی در قسمت قبلی توضیح داده شد، و سھ کیس دیگر نیز در زیر 
 آورده میشوند: 

 روانی الف. تخریب
"، یک مرد چھل و دو سالھ، برای گرفتن شغل مدیریت یک فروشگاه اقدام کرد. Gerard"جرارد   

مالک فروشگاه بھ جرارد گفت کھ او را در صورتی استخدام خواھد کرد کھ جرارد یک آموزش آگاھی بخش 
ت گروه بود، بھ گروه بر اساس سیاس مریدگروه بزرگ معینی را تھیھ و در آن شرکت نماید. مالک، کھ یک 

آن قول داده بود تا چیزی در خصوص تعلیمات بھ کسی لو ندھد. بنابراین او توضیحی بھ جرارد در خصوص 
فلسفھ، کیفیت بغایت ھیجانی و متناقض برنامھ، یا اینکھ چقدر بھ لحاظ روانی روند مربوطھ میتواند برای 

 برخی شرکت کنندگان ناراحت کننده باشد نداد. 
ه مربوطھ پیش شرط استخدام بود، جرارد فرض گرفت کھ این دوره یک شرکت در دوراز آنجا کھ  

 از عھده آن برآیدبرنامھ تعلیم مھارت در رابطھ با شغل وی است، و لذا آنرا بھ قیمتی کھ بھ زحمت توانست 
تناقض با خریداری کرد. زمانی کھ برنامھ پنج روزه شروع شد، او دریافت کھ در یک وضعیت شدید ھیجانی، 

، و برخورد گروھی قرار گرفتھ است. در نظر او برنامھ بصورت یک معما در آمده بود کھ ھیچ ربطی بھ باال
، تخیل ھدایت شده، اقرار New Ageمدیریت یک فروشگاه کوچک نداشت. محتوا ترکیبی از فلسفھ دوران نو 

سات مشاھده کرد ھای شخصی، و برخورد ھای تھاجمی توسط مربیان بود. جرارد ھرگز تا حدی کھ در جل



. اضطراب او ھر ساعت بیشتر میشد، کھ بیشتر آن بخاطر فرو بریزندندیده بود کھ افراد بھ لحاظ احساسی 
تناقضی بود کھ بین اعتقادات مذھبی خودش و فلسفھ دوران نو کھ در تعالیم میشنید احساس میکرد. عالوه بر 

او احساس میکرد کھ بھ کھ برنامھ را بھ پایان برساند. مگر این نشوداو میترسید کھ ھرگز استخدام  ،این استرس
لحاظ روانی دارد فرو میریزد و درخواست کرد تا عذرش پذیرفتھ شود، ولی رھبران برنامھ اصرار داشتند کھ 

بھ بیمارستان روانی کشید. جرارد ھیچ گونھ  بماند. در روز چھارم، او کارش بدلیل یک واکنش عصبی خفیف
 حتی عصبی را تجربھ نکرده بود و ھیچگونھ سابقھ خانوادگی ھم در این خصوص نداشت. سابقھ قبلی نارا

 ب. فرو ریزی روانی
گفتھ بود کھ  اوبھ  ائی بازاریابی باال بود. مافوقش" در مؤسسھ خود یک مدیر اجرJoyce"جویس   

خواست این کار را  اوز و ا نمایددر صورتی میتواند پیشرفت کند کھ در برنامھ تعلیمی دوران نو شرکت  وی
انجام دھد. او فکر کرد کھ برنامھ در خصوص تعالیم مھارت کاری و در رابطھ با شغل وی است ولی در 

جویس تحمیالت روانی و اجتماعی را آنقدر عوض ھمان استرس تجربھ شده توسط جرارد بر سر او نیز آمد. 
یک بخش او در  اما بھرحالھ فروپاشی رسید، شدید یافت کھ دقیقا بھ خاطر نمی آورد چھ زمانی بھ مرحل

شد.  بعد از گذشت زمان، او گرفتار ھراس ھای بیمارگونھ  بستریم عصبی روانکاوی بخاطر حمالت مدا
و برای مدت سھ  شد و شغل خود را از دست دادبطوری کھ در خانھ ماندگار  گردیدمتعدد و غیر قابل کنترل 

 نداشت.  ،کھ با خانواده اش زندگی میکرد وقتی ،قبلی ناراحتی ھای عصبی . او ھیچگونھ سابقھماندسال بیکار 

 ج. استرس روانی شدید
بعد از آنکھ بھ آنان گفتھ شد  ،از یک اقلیت قومی بھ یک سمینارحدود ده نفر زن کارمند تکنسین  

ه شدند. دوره فرستاد ،موفقیت در آن در پیشرفتشان در بنگاھی کھ در آن کار میکردند تعیین کننده است
مربوطھ توسط یک مرد سفید پوست کھ قبل از اینکھ مربی سمینار شود یک مأمور حراست بود اداره 
میگردید. ھیچ یک از زنان نمیتوانست ربطی بین سمینار و نیازھای شغلی خود چھ در طول تعالیم و چھ بعد 

ھر  نثارو توھین ھایی کھ توسط مربی  از آن بیابد. بھرحال، ھر یک از آنھا در طول برنامھ بخاطر تحقیرھا
 یک از آنان میشد بھ شدت آسیب دیدند.  

مربی برنامھ را بھ روشی اداره میکرد کھ در تھاجم درمانی بکار گرفتھ میشود. او ھیچ احترامی  
نسبت بھ ارزش ھای قومی زنان قائل نبود و در واقع بھ نظر میرسید مشخصا نسبت بھ قومیت آنان حساسیت 

روش ھای روانشناختی د. عالوه بر این، بھ نظر میرسید کھ او ھیچگونھ اطالع یا توجھی نسبت بھ تأثیرات دار
، و مزاحم تعریف کرد. او زنان را وادار مھاجمشدیدی کھ او استفاده مینمود ندارد. او را میشد یک فرد وقیح، 

ل نسبت بھ اندام و لباس ھای آنان ایراد میکرد تا بھ جلوی اتاق آمده و روی یک میز بایستند و در ھمان حا
تحقیر زیاد بود، و نتیجھ این شد . تحمیالت روانی شدید بود، مینمودگرفتھ و رسوم و فرھنگ آنان را مسخره 

کھ ھر یک از شرکت کنندگان از استرس مشخص روانی رنج برده و اغلب از شغل خود طی مدت نسبتا 
یک زن از یک افسردگی عمده مستمر رنج میبرد کھ نیاز بھ رسیدگی کوتاھی بعد از سمینار استعفا دادند. 

 پزشکی و روان درمانی داشت و کیس خود را بھ دادگاه کشاند و توافقی کسب نمود. 

 بازسازی فکری در حال انجام است روندھشدار بھ خریداران: . ۸
شتھ، در بیمارستان ھا، در تحقیقات روانشناسی و پزشکی در طی پنجاه سال گذ بخاطر درگیر بودنم 

کلینیک ھا، و دانشگاه ھای مختلفی کار کرده ام. برای بیش از پانزده سال، در ھیئت بازبینی ساختاری 
خدمت کرده و  Kaiser Permanente Medical Institutional Review Boardپزشکی دائمی کایزر 

یقات مربوط بھ انسان کھ تحت برای تمامی تحقرا " informed-consentرضایت آگاھانھ "روش ھای 
توجھات سیستم دائمی کایزر بھ اجرا در آمده اند ارزش گذاری و بازبینی کرده ام. در مؤسسھ کمیتھ پزشکی 

Institute of Medicine Committee  مربوط بھ آکادمی ملی علومNational Academy of 
Sciences  لویسیت جھت بررسی تأثیرات گاز خردل وlewisite ترجم: ترکیب زرد رنگ و آرسنیکی)(م، 

برنامھ آزمایشات دولتی کھ در آنھا شصت ھزار پرسنل نظامی جنگ جھانی دوم در مقابل چنین  افشایبعد از 
برمال نشده  ۱۹۹۱شرکت کردم. داده ھای این آزمایشات تا سال  ،گازھایی بدون آگاھی خودشان قرار گرفتند

برای برقرار کردن قوانینی کھ از حقوق انسان ھا در تحقیقات  یگجنپیشبرد بود. بنابراین من نسبت بھ 
 حساس شدم. حمایت نماید بیوشیمی و رفتاری 

تمایل ترکیب این احساس مسئولیت بازبینی و کار حرفھ ای خودم با نجات یافتگان فرقھ ھا بھ من  
من خود را وقف افرادی کرده . دادو حمایت از آن مشتاقانھ ای برای لزوم برقراری قواعد "رضایت آگاھانھ" 

داشتھ اند و من معتقدم کھ کارکنان حق نام کھ رضایت آگاھانھ را در طول زندگی، انتخاب ھا، و اعتقاداتشان 



دارند بدانند مجبور بھ شرکت در چھ نوع جلساتی ھستند. این شاید مرا بطور خاص نسبت بھ اینکھ چقدر 
 ستند ھوشیار کرد. بسیاری از برنامھ ھای تعلیمی شیادانھ ھ

، بھ حالت گفتھ بودم فرقھ ھاعضو گیری لذا من در اینجا توجھ عموم را، ھمانطور کھ قبال در تشریح  
غیر آگاھانھ ای کھ در آن بسیاری از کارکنان و افراد بھ برنامھ ھای تعلیمی مختلف و سمینارھای مربوط بھ 

لب میکنم. آنھا صرفا بعد از اینکھ ترک برنامھ دیگر کار و خود ارتقایی فرستاده میشوند یا خود میروند ج
مشکل میشود نسبت بھ محتوای آن آگاه میگردند. مانع ابتدایی در برابر ترک برنامھ البتھ آن است کھ ممکن 
است شغل خود را با ناراحت کردن رئیس کھ آنھا را بھ برنامھ فرستاده و شاید نسبت بھ آن شیفتھ بھ نظر برسد 

ند. بھرحال در مثال ھایی کھ داده شد، میتوانیم تخریبی را احساس کنیم کھ زمانی کھ کارکنان از دست بدھ
 شانکھ فایده ای برای تعلیم مھارت و رفتارھای مرتبط با شغل ،ھستندمجبور بھ شرکت در برنامھ ھای تعلیمی 

آنان) برای اھداف غیر  بلکھ در عوض بھ منظور تغییر دادن کارکنان (و در برخی موارد عضو گیری نداشتھ
 . بکار گرفتھ می شوند، حادث میگردداصیل 

جدا از موضوعات مذھبی، طبیعت روانشناختی بارز بسیاری از تمرینات در بسیاری از این برنامھ  
ھا قابل توجھ و موجب نگرانی است. ما نمیتوانیم این حقیقت را انکار کنیم کھ این موارد از دل روش ھای 

تقابلی باال کھ توسط جنبش ھای تعلیمی آگاھی گروھی تقابلی، احساسی، و بزرگ معرفی شده  درمانی گروھی
پروسھ ھای نفوذ کھ در ، این روش ھای روانشناختی فرق کمی با موارداند سر بر آورده اند. در بسیاری از 

یرات روانی و موضوع در تأث اینفرقھ ھای امروزی برای کسب تغییرات رفتاری استفاده میشوند دارند. 
رفتاری تولید شده، و در ظھور تعداد معینی از آسیب دیدگان روحی در طی و بعد از شرکت در برخی از این 

 تعلیمی ظاھر گردیده اند.  یبرنامھ ھا
نتیجھ بعدی اینست کھ اکثریت شرکت کنندگان درجات مختلفی از خود بیگانگی و عدم ثبات را تجربھ  

واستھ شده است کھ نرم ھا، اھداف، و ایده ھای قدیمی را کنار بگذارند. آنھا ھمچنین از کرده اند زیرا از آنھا خ
یک نوع شوک فرھنگی در حالیکھ سعی میکنند ارزش ھای قبل از تعلیمات را کھ با آنچھ آنھا در آموزش ھا 

ز شرکت کنندگان یاد میگیرند جایگزین نمایند رنج میبرند. این موضوع دارای اھمیت است کھ تعداد معینی ا
عود ناراحتی عصبی از قبیل  ،روانی حاد این استرس ھا تعدادی شرایط بطوری کھ آسیب میبینند بطور جدی

مختلف، ھیجان تمدد اعصاب  یگسست ھاتنش عصبی، نارسائی ھای  زموقت، سندروم نارسائی استرس بعد ا
را و بیماری ھای مربوط بھ استرس القائی، و سایر واکنش ھای گوناگون شامل ھراس، مشکالت ادراکی، 

 موجب میشود. 
در نگاه بھ چنین عواقبی، این واقعیت کھ اغلب این برنامھ ھا مھارت ھای شغلی کھ تبلیغ مینمایند را  

 ارائھ نمیکنند کمترین  مشکل آنان است. متأسفانھ، تصمیم بھ خرید یک برنامھ تعلیمی اغلب توسط مدیری
عمل بر پایھ عقالنیت  و نھبحث مقدماتی تعلیمات شده است و بصورت احساسی  شیفتھ گرفتھ میشود کھ خود

 مینماید. 
در حالیکھ برخی مردم تعداد دعاوی حقوقی را کھ ھر سالھ در ایاالت متحده اقامھ میگردند را قبیح  

دگاه بھ دا EEOCمدیران  و میدانند، بھ نظر میرسد کھ بدلیل کیس ھای حقوقی اخیری کھ توسط کارکنان
داده شده است کھ آنان اختیاری در خصوص نوع برنامھ ھای تعلیمی کھ امید  این بھ کارکنانکشانده شده است، 

کھ خود را در برنامھ ھای  کارکنان بخاطر این از جانببھ آنھا فرستاده میشوند داشتھ باشند. داد و فریاد ھا 
آنان خود را در برنامھ ھایی  این بوده است کھھ بخاطر ، بلکاستتعالیم مھارت ھای معتبر یافتھ اند کشیده نشده 

آنان را برای شغلشان تعلیم نداده، نھ تنھا و  کردهدست اندازی آنان کھ بر اعتقادات مذھبی یا شخصی یافتھ اند 
 .استخورد کرده نیز را بلکھ شخصیت و خویشتن خود آنان 

امھ کار پنھان، و استفاده از انواع اشکال ، استفاده از برن"رضایت آگاھانھ"خالصھ اینکھ، فقدان  
کسانی کھ آنھا را  در میانتعلیمی مدرن  مشخص ھم فرقھ ھا و ھم برنامھ ھای بھ را نسبتانتقاداتی  ،تحمیالت

 تجربھ کرده اند برانگیختھ است. خریداران، ھوشیار باشید. 

 ارعاب خطرفصل نھ: 
   



 ارعاب خطر: نھفصل 
 مقطعی و تأمین ھوس ھا و تمایالت صرفا میمانند، و ھم بسیاری از فرقھ ھا کوچک بوده، کوچک 

منحصر بھ فرد رھبر خود را بھ عنوان ھدفشان مد نظر دارند. چنین گروه ھایی معموال بھ دنبال حکومت بر 
وده، شعبات بین المللی داشتھ، و از راھھای بزرگ و رو بھ رشد ب اما بسیاری دیگر از فرقھ ھاجھان نیستند. 

اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی  با استفاده از شیوه ھای، ثروت، و قدرت خود ابعادبرای افزایش  ،اغفال کننده
 ،کھ من در این فصل بھ آنھا خواھم پرداخت را، روش ھای مختلفی راه رسیدن بھ قدرتدر آنان مینمایند.  اقدام

 بھ خدمت میگیرند. 
، و جذب ھمکاری کسانی است کھ بوسیلھ متخصصینعضو گیری و استثمار  ،یک تاکتیک مشخص 

محقق، روزنامھ نگار،   – . تاکتیک دیگر ترساندن منتقدیننموداھداف فرقھ را برآورده  استفاده از آنان میتوان
ی است. و یک تاکتیک قانونی، و سایر اقدامات تھاجم شکایاتبوسیلھ تھدید، ارعاب،  –معمولی  یا شھروند

جای پایی  کسبو اقدام بھ نگاه داشتن خود در فوق قانون است. با  دیگر ھم البتھ گسترده شدن در سطح جھان
در دولت، رسانھ ھا، و سیستم آموزشی، فرقھ ھا اعتبار و قدرت کسب نموده و در اجتماع برای خود وجاھت 

 دست و پا مینمایند. 

  متخصصینھمکاری 
روانکاو، وکیل مدافع، یا یماری ھا و رازھایمان را با پزشک، دندانپزشک، روانپزشک، وقتی ما ب 

کھ تعھد  مفروض میداریمباشند. ما می ، فرض بر این است کھ آنان محرم اسرار ما در میان میگذاریم پرستار
قانون بھ ما  گیرد.  عرف ومیقرار  موضوع در جریان ،و نھ شخص ثالثی ،خودشانتنھا آنان اینست کھ  اول

کھ بھ کمک ما می آیند در ارتباطاتشان با ما منافع ما، و نھ فرد  متخصصینی تاانتظار داشتھ باشیم  کھمیگوید 
  . بگیرنددر نظر  ،را دیگری

 عرصھدر  متخصصینفرقھ ھا و گروه ھای بازسازی فکری تمایل بھ دریافت اطالعات بسیاری از  
تبدیل شده، و  بھ کانال ھای اطالعاتی رھبرانبھ میزان زیادی رفتھ شده بکار گ متخصصینھای مختلف دارند. 

نھ بھ اینان  اولاعضا در جھت منافع رھبر مورد استفاده قرار میگیرند. تعھد سوء استفاده و استثمار  برای
بھ تصور این موضوع کھ پزشک یا روانکاو شما اسرارتان را  البتھ و .بھ رھبر فرقھ استبیمارانشان بلکھ 

، مربی، یا کاھن برخی گروه ھایی کھ از پروسھ ھای مدیرگوش رھبر یک فرقھ رسانده و یا آنھا را در اختیار 
 دلھره آور است.  میگذاردبازسازی فکری استفاده میکنند 

بھ عنوان کانالی برای کسب اطالعات عموما از اعضای فرقھ مخفی نگاه  متخصصیناستفاده از  
برخی رھبران ادعا مینمایند کھ معلومات فوق بشری یا استعداد مخصوص و قدرت  داشتھ میشود. در عوض،

کسب این اطالعات را داشتھ؛ برخی نیز عنوان مینمایند کھ آنان ذھن افراد را خوانده، ھمھ چیز را میدانند و یا 
ی اش لو بفھمد کھ چگونھ اسرار شخص بھ طریقی اینکھ عقل نامحدود دارند. نھایتا، یک عضو ممکن است

 خود بصورت محکوم نمودن بخاطر کشفی کھ کرده است . حتی در چنین صورتی، با عضو مربوطھاسترفتھ 
داشتن "تردید" تنزل یافتھ و  بدلیل مذکوروی بدلیل داشتن چنین تصورات و شکایاتی برخورد میشود. عضو 

یکند، بلکھ تنھا اعضا ھستند کھ بھ سیستم ھرگز اشتباه نم". ھمانطور کھ در فصول قبلی دیدیم، میگرددتنبیھ 
 .  "خطا میروند

 بھداشت و درمان متخصصین
بسیاری از اعضای سابق گزارش نموده اند کھ روانشناسان، روانکاوان، پرستاران، و پزشکانی کھ  

بھ عنوان جمع آوری  یکییعنی  اعضای فرقھ ھا بوده اند اغلب در نقش ھای دوگانھ کلیدی عمل کرده اند:
شاکی بوده و یا خواھان جدایی ھستند  کھ عنوان کسانی کھ سعی میکنند با افرادیدیگری بھ اطالعات و  کننده

از اعضا در رده ھای مختلف شنیده ام نھ تنھا من چنین گزارشاتی را  .کرده و آنان را منصرف نمایندصحبت 
ز جانب رھبران فرقھ شان کھ بھ من در خصوص فعالیت ھای ھدف دار ا نیز متخصص ۲۵بلکھ با نزدیک بھ 

 ا چند مثال اولیھ آورده شده است:م. در اینجه امصاحبھ نمود توضیح داده اند

 
بود؛ او و دارای جواز کار سالمت روان با مدرک دکترا  متخصص" یک Jed"جد   

انجیل عضویت داشت. سایر اعضا تشویق میشدند تا با او  مبتنی برھمچنین در یک گروه فرقھ ای 
" رھنمود  Jedرمان مشکالت مربوط بھ دوران کودکی خود دیدار نمایند. رھبر فرقھ بھ "جد برای د

"آرام دوم گزارش محتوای تمامی ویزیت ھایش بھ رھبر، اول داده بود کھ او سھ مأموریت دارد: 



ممانعت از خروج  سوم کردن افراد" و متقاعد کردن آنان بھ اطاعت از آنچھ رھبر دیکتھ میکند، و
 ا از گروه. اعض

سازشکار بوده کھ  تا آن حد نسب بھ اینکھ "Jedبعد از اینکھ او از گروه خارج شد، "جد  
نقض کرده ھم قوانین را  در واقعاخالقیات شخصی و حرفھ ای خود را زیر پا گذاشتھ و در مواقعی 

ھ از . او گفت قضیھ بھ این صورت بود کھ انگار وی وجدان خود را کاحساس گناه میکرد است
و کورکورانھ از  را کنار گذاشتھمذھب قبلی اش، والدینش، و تعالیم مدرسھ ایش کسب کرده بود 

خودش در و دانش و از اوتوریتھ و تعالیم اطاعت کرده، رھبر در جھت تأمین اطالعات برای او 
 . استاستفاده کرده برای نگاه داشتن افراد در گروه  ،روشھای روانشناختی مجاب سازی

 
وارد یک فرقھ شد و زمانی کھ نوزده وقتی چھارده سالھ بود با والدینش " Ericریک  "ا 

کھ در روستا زندگی  . گروه بھ عنوان یک کمون سبک زندگی گیاھخوارگردیدسال داشت از آن جدا 
با درآمد ھای سرمایھ  اغلب و طبقھ متوسط باال، ازتحصیالت کالج،  دارایمیکرد و اعضای آن 

شروع بھ کار کرده بود. در طول زمان، این گروه بھ یک فرقھ تبدیل شد،  ،بودند ھامسروی گذاری 
کھ رھبر کنترل کامل را بدست گرفت و اعضا فکر میکردند وی صاحب اسرار کائنات است. رھبر 
معلومات خود را در خصوص تمامی انواع فلسفھ ھای غامض، رژیم ھای غذائی، و متدھای باز 

(حضور مطلق)،  O  "–  Omnipresenceرد و ادعا مینمود کھ صاحب سھ  "کردن ذھن ارائھ میک
Omniscience   (علم مطلق)، وOmnipotence (قدرت مطلق) –  اریک  . میباشد"Eric در "

ھراس بود، و اعتقاد داشت کھ رھبر میتواند ذھن او را بخواند، بطوری کھ او ھمیشھ بھ نظر میرسید 
 . چیستتھ و طرح ھا و تردید ھایش میداند اریک چھ احساسی داش

" بالفاصلھ بعد از اینکھ دریافت کھ روانشناس درون گروه ھر چیزی کھ Eric"اریک   
اعضا در جلسات مشاوره ای، کھ از پیروان خواستھ میشد تا در آنھا شرکت نمایند، بھ او میگفتند را 

ا فرض میگرفتند کھ صحبت آنان با وی بھ رھبر میگفتھ است جدا شد. افراد بھ او اعتماد داشتند، طبع
است. در عوض، آن زن روانشناس گزارشات کتبی بھ رھبر در خصوص ھر یک از  یخصوص

صحبت ھایش با اعضا میداده است. تصادفا، اریک برخی از این گزارشات را، وقتی کھ دفتر او را 
او  شن شده باشد؛ ناگھاننظافت میکرد، دید. او گفت کھ مانند این بود کھ نوری در اطراف او رو

 . رده اندفھمید کھ چگونھ افسانھ خواندن اذھان و دانستن ھمھ چیز را خلق ک

 
 ۱۱۰۰عضو درونی و  ۲۵۰مجاز، عضو یک گروه بود کھ  روانسالمت  متخصصیک  

در یک کلینیک در شھر کار میکرد و آخر در طی ھفتھ مربوطھ  متخصصعضو بیرونی داشت. 
بھ مزرعھ فرقھ میرفت. تحقیقات نشان داد کھ، تحت فرمان رھبر فرقھ، او از میان ھفتھ و ایام تعطیل 

. او بیمارانی کھ دارای درآمد سھام و منابع مستقل مالی بودند مینمودبیمارانش اقدام بھ عضو گیری 
  وارد گروه شوند.  کردن خویشرا نشان میکرد و بھ آنھا میگفت کھ باید برای احیا 

، میشدیک فرقھ سبک زندگی کھ رھبر را معلم بزرگ معرفی میکند شناختھ  گروه بھ عنوان 
اسامی بیشتر "کالسیک و  بارھبر نام اعضا را . مینمودنداز او بدون چون و چرا اطاعت ھمھ کھ 

تام بھ تئودور تبدیل و یا فرانسیس بھ فرانساین، بن بھ برودریک، مثال : میکردفرھنگی" عوض 
 استاندارداز  داشتند یول خانوادگی داشتھ و یا از مشاغل قبلی خود پس انداز. اعضایی کھ یا پمیشد

. میشدند. کسانی کھ چنین منابعی نداشتند آشپز و نظافت چی زندگی بھتری در گروه برخوردار بودند
رھبر ادعا میکرد کھ او بھ اعضا آموزش میدھد چگونھ افکار و رفتار اجتماعی خود را کنترل نمایند 

کھ تا مرز کمال بھ خود ارتقایی خواھند پرداخت. یکی از قدرتمند ترین  میدادنھا قول و بھ آ
و بھ زبان خاص رسمی  مکانیزمھای کنترل وی مجاز نمودن اعضا بھ صرفا صحبت در مواقع معین

بود. افراد شورشی محکوم بھ روزه کالم (سکوت) میشدند و نھایتا روزھای متمادی  ساختگی گروه
 بت کردن نبودند. مجاز بھ صح

توسط متخصص سالمت روان بھ گروه معرفی شده بود، "، مرد جوانی کھ Dougگ  "دا 
. رفتمخانھ مادرش بود کھ من اتفاقا برای مصاحبھ با آن زن بھ عنوان شاھد در یک کیس حقوقی  در

بود.  مادر مربوطھ نیز خودش مدتی در یک فرقھ سبک زندگی مورد سوء رفتار تقابلی قرار گرفتھ
وقتی مصاحبھ ما تمام شد، آن زن گفت کھ پسرش بوسیلھ فرقھ بھ منزل فرستاده شده و رھبر فرقھ 
قبل از رسیدن او تلفن زده و اطالع داده است کھ فرزند عالوه بر روزه غذا روزه کالم نیز گرفتھ 



ھ از " نگران بود، زیرا کDougگ  "داسکوت ھمچنین است. او نسبت بھ کم شدن شدید وزن و 
 . ه استزمانی کھ بھ خانھ آمده بھ ندرت خارج از رختخواب بود

 " را دیدم بصورت یک مرده متحرک بھ نظر میرسید. در حالیکھ بھDougوقتی من "داگ  
، بھ مادر گفتم کھ پسرش بیمار بھ نظر میرسد و نیاز بھ عنوان یک غیر متخصص صحبت میکردم

ھ، من متوجھ شدم کھ چقدر آن زن بواسطھ سالھا معاینھ پزشکی فوری دارد. در طول مصاحب
عضویتش در یک فرقھ مقھور و بی اراده است؛ و حاال خود را در انجام ھرگونھ عملی در خصوص 

قرار شد از تھ شد کھ چکار باید بکند راحت شد. او . خوشبختانھ، وقتی بھ او گفمیابدداگ ناتوان 
ساعت بعد بھ من زنگ زد تا بھ من اطالع دھد کھ طرف فرزند ظاھرا بیمارش عمل نماید. او چند 

پسر، من با  یاداگ، بعد از ویزیت یک پزشک، فورا بستری شده است. بدون بر مال کردن نام مادر 
در فرقھ عضو  آنان روان شناس مراجعھ کرده و توسط زمانیکھ داگ  مؤسسھ سالمت روانھمان 
ا نسبت بھ عملکرد یکی از پرسنل خود بطور بود چک کردم. مدیر کلینیک گفت کھ آنھ شدهگیری 

خاص آگاه بوده اند ولی احساس کردند کھ کاری نمیتوانند بکنند، چرا کھ تمامی بیمارانی کھ وی آنھا 
 ند. ه ارا بھ فرقھ معرفی میکرد باالی بیست و یک سال بود

 
فعالیت  "سالمت روان"عنوان  کھ تحتبرخی اعضای سابق یک گروه سبک زندگی  
گزارش کردند کھ، وقتی آنھا در گروه بودند، یک متخصص درمانی کھ قدرت قابل توجھی بھ نمود می

اجازه نمیداد تا اعضا از امکانات  عنوان دستیار رھبران داشت و از دستورات رھبران پیروی میکرد
د درمانی خارج از گروه استفاده نمایند. در عوض، متخصص درمانی مربوطھ بھ اعضا رھنمود میدا

کھ تجویزات رھبران فرقھ را بھ عنوان نسخھ پزشکی بپذیرند کھ شامل تجویز انجام اعمالی نظیر 
 . بودخوابیدن بر روی قالب ھای یخ در ھوای آزاد در زمستان در ایالت واشنگتن 

، و با کنندبا قھوه امالھ اعضا گفتند بھ آنھا رھنمود داده شد تا ادرار خود را بنوشند، مستمرا  
گر رابطھ ھمجنس بازانھ برقرار نمایند. اعضا معتقد ھستند کھ در اثر عملکرد مورد آخر یکدی

در میان آنان گسترش یافت. مردی کھ برای مدت طوالنی در  (یرقان ویروسی) بیماری ھپاتیت
مورد تمسخر قرار گرفتھ و بھ وی اجازه داده نشد  واصلھ بیمارستان کار میکرد بر اساس گزارشات

رھبر ظاھرا معلومات مرد را چالشی در برابر قدرت آقای صصش استفاده شود زیرا کھ تا از تخ
رھبر غیر پزشک گروه طبق بر اعتماد اعضا نسبت بھ پرسنل پزشکی،  تکیھبا . میدیدرھبر 

گزارش کرده اند کھ بھ چھار زن باردار دستور سزارین داده بود. اعضای سابق  مطروحھ اظھارات
ور داد تا در برابر او بصورت برھنھ ظاھر شوند، و سپس آنان را معاینھ نمود، او بھ چھار زن دست

بر ناحیھ لگن خاصره سمت چپ یک زن آنچنان فشار داد کھ در یک مورد مشت خود را با قدرت 
رھبر سپس ضرورت وضع حمل از طریق سزارین را بر اساس گفتھ ھا، کھ وی از درد فریاد کشید. 

  درد را تحمل کند.  نمیتوانستد چرا کھ آن زن تجویز نمودر خصوص او 

 
وازکتومی (عقیم کردن) را دو پزشک در خصوص تعدادی از مردان شانزده سالھ و باالتر  

، گروھی کھ بھ عنوان یک گروه احیای دارویی  Synanonآنھا اعضای سینانون  . نمودنداعمال 
یک فرقھ تبدیل شد، بودند. وقتی من بعدا  شروع بھ کار کرده و بھ عنوان یک مذھب عمل نموده و بھ

اینکھ تمایالت  نسبت بھبا آن دو پزشک مصاحبھ کردم، آنھا احساس ندامت و پشیمانی قابل توجھی 
خود سوگند دانشجویان پزشکی) و تعھدات اخالقی مترجم: رھبرشان را مقدم بر سوگند بقراطی (

 . برای خدمت بھ بیمارانشان قرار داده بودند میکردند

در گروه برای عمل مربوطھ داوطلب شده بودند، ولی بسیاری مخالف اگر چھ برخی مردان  
توسط سایر مردان، با وازکتومی بودند. بسیاری از مردان کھ اعتراض کرده بودند طبق گزارشات 

گفتن این کھ این بھ نفع گروه است، وادار بھ تسلیم شده بودند. در یک نقطھ، گزارش شده است کھ 
رف یک ھفتھ نزدیک بھ دویست مرد در گروه سینانون و تحت کادر پزشکی خود گروه سینانون "ظ

کھ ده ساعت در روز و ھفت روز ھفتھ کار میکردند تحت عمل وازکتومی قرار گرفتند." در ھمان 
عمل کورتاژ (سقط جنین) انجام داده  تازمان، زنانی کھ در گروه سینانون باردار گشتند متقاعد شدند 

یا گروه را ترک نمایند. عمل ھای کورتاژ توسط دکترھای داخلی انجام میشد. تمامی این کار ھا بھ 
پر اجازه دادن بھ اعضا جھت تولید مثل " کھکھ رھبر تصمیم گرفتھ بود  صورت میگرفتاین خاطر 

کین تم. او ھدف خود را با استثمار پزشکان در گروه بھ انجام رساند و اعضا "ھزینھ خواھد بود
 کرده و یا ترک نمودند. 



 

یر یک فرقھ کوچک در یک پیراپزشک (کمک پزشک) تجربی، درگ ،"Sarah"سارا   
رھبر "تجارب ماراتونی" بسیاری را بھ اجرا در می آورد، کھ معموال فرقھ، در آن  کالیفرنیا شد.

ر و پیروانش . در طی این تجارب، رھبیافتروزھای جمعھ عصر شروع شده و تا یکشنبھ ادامھ می 
، )marijuanaماریجوانا (ماریوانا از ھمھ سنین در برابر یک بوفھ مملو از مشروبات الکلی، 

، با خواب بسیار کم، دلی از عزا در می آوردند. amphetamine ن، و آمفتامیcocaine  کوکائین
امتگاه رھبر حلقھ ای از بھ اصطالح زنان و ھمسران داشت، و وقتی او کارش با زنانش در اق

خصوصی اش در طی این جلسات تمام میشد، غالبا نسبت بھ آنھا در بازی ھای جنسی اش با خشونت 
 رفتار میکرد. 

ولی بعد از این برنامھ ھا جھت مداوای کبودی ھا و سایر  سارا در این حلقھ ھمسران نبود 
اوای پزشکی جدیتری صدماتی کھ بھ زنان وارد شده بود فراخوانده میشد. اگر چھ برخی نیاز بھ مد

بھ محل استقرار فرقھ برگردانده میشدند. بعد از ترک گروه، سارا دچار افسردگی شد و  ولیداشتند، 
عمیقا خود را بخاطر نداشتن شجاعت یا عدم حساسیت اخالقی جھت ترک زودتر یا اقدام بھ کمک بھ 

او مدام با خود تکرار میکرد سایر زنان تا خود را از این سوء رفتار خالص نمایند سرزنش میکرد. 
 کھ "من آنھا را مداوا میکردم تا بتوانند بیشتر بمانند"

 
تعدادی مختصص پزشکی داشت  Jonestown" در جونزتاون  Jim Jones"جیم جونز   

. میزان زیادی میشد و چندین پرستاریک پزشک جوان،  Larry Schachtالری شاخت  کھ شامل  
 ، جایی کھ قانون شکنانر "واحد مراقبت ھای گسترده" فرقھای استفاده دبردارو از سان فرانسیسکو 

. شاخت  فراھم میگردید ،یا کسانی کھ میخواستند جدا شوند در آنجا محبوس شده و رام میشدند فرقھ
Schacht  معبد خلقھا  "و پرستارانPeoples Temple"  از دارو برای تنبیھ، ارعاب، و کنترل

و پرستاران جونزتاون در مقابل میز ایستاده و سیانور میکردند. دکتر شاخت  پیروان جونز استفاده
پر کردن سرنگ ھا  یا نوشابھ و برای افزودن بھآماده میکردند کھ  potassium cyanideپتاسیم  

جھت کشتن پیروان استفاده میشد. دکتر و پرستاران نیز جان خود را در این کشتار از دست دادند. 
، Thorazineتورازین ایی کھ در آنجا اتفاق افتاد، یک محقق بیش از یازده ھزار دوز بعد از مرگ ھ

(مترجم: نام بازرگانی متاکوالن  Quaaludeو میزان متنابھی کوالود قوی،  بسیاریک آرامبخش 
methaqualone  دمرال ،(کھ گردی سفید و بلورین و آرامبخش است Demerol مترجم: نام)

(مترجم:  Valiumدردکش تلخ مزه و بلورین و مخدر)، والیوم  meperidineبازرگانی مپریدیدن 
آرام گر عضالت)، و مورفین در آنجا یافت. پرسنل درمانی جونز  Diazepamنام بازرگانی دیازپام 

بھ نظر میرسد کھ بعد از دکتر ھای آلمان نازی در اردوگاھھای مرگ جنگ جھانی دوم در رده بعدی 
حیات و کمک بھ بیماران کنار  مقدم شمردن در برابرتعھدات اخالقی خود را قرار میگرفتند کھ 

 گذاشتھ بودند. 

 

رھبران فرقھ  برایداستان ھای تکان دھنده مشابھ بسیاری از عملکرد متخصصین بھ عنوان کانالی  
ی فرقھ ای با ترک اعضا از گروه ھاھمراه دائما  میدادند، ھا و عواملی کھ دستورات عجیب و بعضا خطرناک

گروه ھای بازسازی فکری بطور خاص اقدام بھ عضوگیری دکترھا،  و فرقھ ھااز روشن میشوند. بسیاری 
پرستاران، روانشناسان، روانکاوان، و حقوق دانان برای ھم مھارتشان و ھم ارزش پرستیژشان کرده اند. فرقھ 

بھ گروه تعلق دارند تحت تأثیر قرار  کھ عتبریھا معتقدند کھ دیدارکنندگان و بیرونی ھا با دیدن چنین افراد م
خواھند گرفت. بعالوه، این متخصصین میتوانند جھت عضوگیری برای گروه از بین مآل پیرامونشان مورد 

 استفاده قرار گیرند. 
روانشناسان و روانکاوانی در  ،ھا)LGAT( بزرگ بسیاری از برنامھ ھای تعلیمی آگاھی گروھی 

، بطوری کھ آنھا میتوانند ھر ھستندمتخصصین زمانی کھ برنامھ ھا داده میشوند در دسترس دارند. این  اختیار
آنھا دچار فروپاشی روانی شده و یا بھ لحاظ روحی خورد میشود را آرام نمایند. در طول تعالیم کسی کھ 

روانی برای صدمات ھمچنین میتوانند شرکت کنندگان و خانواده ھای آنان را متقاعد نمایند تا بر علیھ گروه 
نیز وارده در طول سیمنارھای ناھنجار شکایت حقوقی ننمایند. این برنامھ ھا بطور خاص متخصصین را شدید 

و استفاده از این متخصصین جھت  بھ وجھھ سمینارھا بھ منظور افزودن پرستیژ انبرای ھدایت دوره ھایش
 ینمایند. جلب اعضای جدید از میان بیماران و دوستانشان عضوگیری م



کھ از آنھا  LGATپزشکی ممکن است در مقابل عضوگیری یک بعضی اوقات، متخصصین  
میخواھند جھت شرکت یکی از بیماران در یک سمینار بخصوص فرم مربوطھ را امضا نمایند بصورت 

بوده و برخورد  LGATحتی اگر یک متخصص پزشکی خود شخصا در یک .  شوندناخواستھ شریک جرم 
یده باشد، این بدان معنی نیست کھ او میتواند فرم تجویز برای فرد دیگری را ھم امضا نماید. اگر شما مناسبی د

متخصص پزشکی ھستید کھ چنین فرم تجویزی را امضا مینمایید، پیشنھاد من اینست کھ شما با بخش حقوقی 
زشکی خود را بھ عنوان بیمارستان یا کلینیک خود مشورت نمائید، چرا کھ ممکن است خود و یا مؤسسھ پ

صدمھ ببیند درگیر  LGATدر صورتی کھ بیمار بھ جھت شرکت در یک  اتھامیدر یک کیس  جرمشریک 
باشد، و شما ممکن است میتواند بسیار قدرتمند  میدھد رخیک فرد  سرنمایید. بخاطر داشتھ باشید، آنچھ در 

ینار با بیمار شما رفتار مینماید اطالعات بیمار خود را خوب نشناسید یا در خصوص نحوه ای کھ رھبر سم
 درستی نداشتھ باشید تا بتوانید نتیجھ را پیش بینی نمائید. 

ھمھ این مثال ھا نشان میدھند کھ متخصصین میتوانند بھ سمت نقض نھ فقط ارزش ھای ساده شخصی  
خواستھ ھای صرفا  افرادیعنی این  کشانده شوند. ھ بطور خاص زیر پا گذاشتن اخالق حرفھ ای خودبلک خویش

بیمار و  میانرھبرشان را پیش برده، بھ عنوان خبرچین عمل نموده، جلوی جداشدن از فرقھ را گرفتھ، اعتماد 
انی کھ خواھان کمک تخصصی شده اند را مورد تھدید قرار پزشک را از بین برده، و سالمت و رفاه حال کس

نی صرفا حمایت از رھبر در ھمھ امور است. مانند . آخر این خط اینست کھ نقش چنین متخصصیمیدھند
در خصوص آنھا نوشتھ  Robert Jay Liftonدکترھای آلمان نازی کھ ھمانطور کھ رابرت جی لیفتون  

 است، این متخصصین حقیقتا روح خود را فروختھ اند. 

 دانشگاھیان 
بھ برخوردھای غیر  وطھمرب از گروه خود طرفداریبرخی افراد متعھد بھ گروه ھای فرقھ ای در  

فرقھ  و حامیانیک دستھ کوچک دانشمندان علوم اجتماعی ھستند کھ توجیھ گران منطقی می افتند. برای مثال، 
داشتھ اند؛ امکانات سفر بھ محل ھای کم نظیر توسط فرقھ ھای بزرگ و ثروتمند  از اینان ھا شده اند. برخی

فرقھ ھای بخصوصی برای تحقیقات آنان پول  زیرا افشا نمایندرا یافتھ ھای غیر متعارف خود  میترسندبرخی 
 لسات حرفھ ای را تقبل نموده اند. پرداخت کرده و ھزینھ سفر ھای آنان برای ج

(جامعھ شناس) اھل لندن، کتابی  ، یک سوسیالوژیستEileen Barkerبھ عنوان مثال، آیلین بارکر   
کسی است کھ  Moonie(مترجم: مونی  " The Making of a Moonieیک مونی   موفقیت"راز بھ نام 

منحصر بھ  یوجھ وی این کتابدر  میباشد) نوشت. Moonمون   ی فردی بھ نامرھبر تحتمتعلق بھ فرقھ 
در ذھن اقدام بھ بی اعتبار کردن این ایده  ارائھ نموده و را بازسازی فکری یا شست و شوی مغزیاز  فرد

سازمان مون  لذا و بیفتدمیتواند اتفاق ن ااساسبازسازی فکری  نمود می نماید کھ. او اینطور وادمینمایخواننده 
Moon organisation تبرئھ  در خصوص استفاده از فریب در عضو گیری را از انتقادات و اتھامات وارده

و داشت کھ نتوانست با موضوعاتی کھ پیش ر احاطھ نمودرا آنقدر وی  ،نماید. این موضع توجیھ گرانھ بارکرمی
 نماید. ب درستی برخورد

جذب و عضو گیری آنان  بھ اختیار خودرا افراد مونی بھ قول او یک کھ  میکند ادعاابتدا، بارکر  
کسانی کھ گول خوردن  کھ نمیپردازدمینماید،  اعترافھمانطور کھ خودش ھم  ،مینماید، ولی بھ این حقیقت

برای  اصال کسانی کھ مسؤول عضو گیری بوده اند کھ تاس اتفاق افتادهعضو گیری شده اند بھ این صورت 
یک مونی ھستند. بارکر ادعا مینماید کھ این فریبکاری تأثیری بر تصمیم خودشان فاش نساختند کھ  افراد

اعتقاد دارند کھ انتخاب آزادانھ واقعی می کسانی کھ پیوستھ و عضو شده اند نداشتھ است. اکثر مردم، بھرحال، 
در خصوص "فرم دیگر فریبکاری . . . عدم شفاف اطالعات کامل صورت گیرد. بعدا، بارکر  بایست بر پایھ

کھ "برخی اطالعات فقط مخصوص و اذعان مینماید سازی ماھیت واقعی جنبش بر اعضای بالقوه،" میگوید 
. خودش  . . Moonاعضا می باشد . . . مونی ھا بعید است برای مھمانان خود چنین توضیح دھند کھ، "مون  

دارد،" یا اینکھ "جنبش از طرف چندین  تسلطدر حلقھ ای از تجمالت زندگی میکند، و بر مبلغ ھنگفتی از  پول 
بفھمد کھ  استآژانس دولتی تحت مکاشفھ دقیق قرار گرفتھ است،" . . . {کسی کھ عضوگیری شده است} بعید 

و کارھایی نظیر آن صرف کند چقدر خواھد مدت زمانی کھ از او انتظار میرود برای جمع آوری کمک مالی 
بود. بارکر این فریبکاری را اینطور توجیھ میکند کھ اغلب کارھای مذھبی بھ ھمین صورت است، و او نتیجھ 

بگوئیم اطالعات واقعی کھ مونی ھا بھ مھمانانشان میدھند معموال  حقیقت اینست کھ"احتماال گیری میکند کھ 
 است."  درستھ اکثریت قاطع اعضا خودشان اعتقاد دارند  کھ مطالب نسبتا دقیقی ھستند ک

داستانی را پیش کشید کھ  Religious News Service، خدمات اخبار مذھبی  ۱۹۸۹در سال  
پرداخت شده است، وی  Unification Churchتوسط کلیسای اتحاد   Dr. Barkerھزینھ کتاب دکتر بارکر 

کنفرانس  ۱۸کھ کلیسای اتحاد تمامی ھزینھ ھای او را برای شرکت در  گفت کھ بارکر "آزادانھ اعتراف کرد
در اروپا، نیویورک، منطقھ کارائیب، کره، و آمریکای جنوبی پرداخت کرده است. وی گفتھ است: "دانشگاه 



(یک شورای بورسیھ ای دولتی انگلستان) قبول چنین امری را برای تحقیقات من الزم دیدند.  SSRCمن و  
کر کردند اگر مونی ھا مخارج را قبول کنند صرفھ جویی بزرگی در ھزینھ مالیات دھندگان صورت آنھا ف

. یک عضو پارلمان گفت، "ھر دانشگاھی کھ اجازه بدھد البتھ ھمھ کس چنین احساسی را ندارد .خواھد گرفت
ھا در سراسر جھان  مورد سوء استفاده قرار گیرد بصورتی کھ بھ یک فرقھ اعتبار ببخشد بھ تمامی خانواده

 آسیب رسانده است."
 

*  *  *  *  * 
 
عملکردھای عضوگیری فریبکارانھ و سیاست از یک طرف، تعدادی از دانشگاھیان تمایل ندارند  

مورد مطالعھ قرار دھند. از طرف دیگر، آنھا تالش  را ھای عضویت در بسیاری از گروه ھای فرقھ ای
بی اعتبار نمایند. آنھا ھمچنین با تالش در جھت بی اعتبار  را م میدھندمیکنند محققینی کھ چنین کاری انجا

بگویند  ھا این گروه واقعیتکھ سعی میکنند بھ جھانیان در خصوص فرقھ ھا کردن گزارشات اعضای سابق 
آنھا را خائن بد  و این اعضای سابق را حقیر شمرده ،فرقھ ھا توجیھ گرانسپری دفاعی بوجود می آورند. 

 ، غیر وفادار، و عھد شکن می نامند.  بریده، ناراضی سرخورده، طینت
کتاب  Anson Shupeو آنسون شوپھ   David Bromleyجامعھ شناسان دیوید بروملی برای مثال،  
 Strange Gods: The Great American Cultخدایان غریبھ: ھراس بزرگ فرقھ ھای آمریکایی  "

Scare"ھیستریھا و خانواده ھای آنان را جھت تولید " ، کھ در آن اعضای سابق فرقھ hysteria "بر علیھ 
کھ این شھروندان خطرناک تر از خود فرقھ ھا ھستند. بھ این  مینماینداینطور القا  اند فرقھ ھا سرزنش کرده

نده بروملی و شوپھ برچسب ھای خوار کن.  میکنندترتیب آنھا با اعضای سابق فرقھ ھا با نھایت تحقیر برخورد 
"افسانھ ھای سرکوب کھ  را آنان اظھاراتگزارشات و  بھ اقوام درجھ یک اعضای سابق فرقھ ھا زده وای 

. آنھا مینویسند کھ توصیف کرده اندحاوی مفاھیم بی رنگی از استثمار، سوء استفاده و فریبکاری است" 
ھات قرار بگیرند و میخواھند در مرکز توج وصرفا خواھان معروفیت ھستند  فرقھ ھا اعضای سابق

. می باشنددر فرقھ ھا  این گونھ افرادبھ دنبال کسب درآمد از نوشتن کتاب در خصوص تجارب  نیز سودجویان
تعریف میکنند برای رساندن مرتدین بروملی و شوپھ مینویسند: "در مجموع، داستان ھای وحشتناکی کھ 

خانواده ھا (و  خود برای تبرئھ کردن ،آنتھاجم بھ جنبش ھای مردمی است، ولی مھم تر از  جھتسوخت 
  ".گونھ مسئولیتی در قبال عملکردھایشان میباشدھراز خودشان) 

مانند شاھان درست قربانیان را سرزنش میکنند و از مفسدین حمایت مینمایند.  ھا توجیھ گران فرقھ 
  پیکی را کھ حامل اخبار بدی است میکشند.در واقع دیوانھ اعصار گذشتھ، آنھا 

یکی از موضعگیری ھای غیر منطقی کھ توسط این توجیھ گران اتخاذ میشود آن است کھ ایشان ادعا  
بھرحال، یافتھ ھای بسیاری از محققین، کما اینکھ میکنند کھ تنھا اعضای فعلی فرقھ ھا حقایق را میگویند. 

ھستند آنقدر  آن قتی در درونمصاحبھ ھای متعدد خود من با اعضای سابق، نشان میدھند کھ اعضای فرقھ ھا و
 شکایت نمایند.  یادر گروه فرو رفتھ اند کھ جرأت نمیکنند حقایق را گفتھ و  اعمیق

این دانشگاھیان یاور فرقھ ھا، نھ تنھا از آنان دفاع میکنند بلکھ ممکن است حتی برای عضوگیری   
ا و ھواداران فرقھ ھا کھ در دبیرستان ھا افراد نیز بھ آنھا خدمت نمایند. مانند ھمکاران پزشکشان، برخی اعض

ه عضوگیری فرقھ ھا عمل مینمایند. و دانشگاه ھا تدریس میکنند معروف است کھ بھ عنوان قیف بالقو
دانشجویان توسط استادان برای مطالعات خارج از دانشگاه بھ گروه ھای فرقھ ای فرستاده میشوند یا بھ عنوان 

. معرفی شدن بھ این شکل دانشجو را در برابر گردندمیھ ھا معرفی انترن و کارآموز بھ مؤسسات فرق
عضوگیری فرقھ فوق العاده آسیب پذیرتر میسازد زیرا کھ آنان اعتقاد دارند گروه مورد تأیید استاد میباشد. در 

ست فرقھ ھای خود را بوجود می آورند، ھمانطور کھ معلم ھای مثال زیر بھ این کار د ،برخی موارد، استادان
 زده اند: 

 
ای را با بیست دانشجو راه ھنر یک کالج کوچک یک گروه فرقھ  مرد در بخش مدرسدو  

، کھ تنھا "بھترین نوان پیشرو ترین معلمین نسل حاضراستادان، کھ خود را بھ عاین اندازی کردند. 
قبول خواھند کرد کھ میگفتند کھ آنھا تنھا دانشجویانی را ستایش میکردند  میدھند،بھترین ھا" را تعلیم 

بھ این دانشجویان سرسپرده قول تعالیم عالی و مشاغل  عین حالدر  ، وخود را وقف گروه کرده اند
دریافت آموزش ھا از معلمین، و پرداخت  شامل سرسپاری دانشجوییاین برتر در آینده میدادند. 

بود، اجتناب از  مدرسین ھزینھ اتاق و غذا برای زندگی در یک خانھ خارج از شھر کھ ملک یکی از
تماس با دوستان و خانواده، و گذراندن یک زندگی رھبانی با گروه میشد. برای برخی از دانشجویان، 

 نیز میشد.  مدرسینرابطھ جنسی با  شاملھمچنین  موضوع



و اخراج مرد دوم از کالج اتفاق پیرتر  مرداین گروه پنج سال دوام آورد، تا اینکھ مرگ  
تبادل اطالعات  استادانزمانی کھ دانشجویان در خصوص روابط خصوصی خود با  افتاد. گروه

نبودند  از  مینموده اندسطح باالی جھانی بطوری کھ ادعا  استادانکردند و واقف گشتند کھ آن مردان 
، آنان سالھای خود را صرف تأمین یافتند کھ، بجای تکمیل دوره کالجھم پاشید. دانشجویان آنگاه در

 کرده اند.  مذکور افراددستایی و پیروی از افکار واھی حس خو

  منتقدین اذیتارعاب و 
آنھایی کھ  تمامی و تا خبرنگاران، گزارشگران، نویسندگان، گرفتھ از استادان دانشگاه و دانشجویان 

د. جھان فرقھ ھا بر میخورن درمستمرا بھ یک وجھ خاص ناراحت کننده  ،در خصوص فرقھ ھا مطالعھ میکنند
فرقھ ھای بخصوصی مختلف وقتی محققین نسبت بھ عملکردھا یا وجوه  در طول زمان بارز گردیده است کھ

نظر انتقادی دارند، برخی از این گروه ھا سعی در سرکوب چنین یافتھ ھا و عقایدی کرده و منتقدین خود را با 
 نمایند. میمختلف ساکت  انحاءبھ  ،آشکاربھ شکل نامحسوس و ھم  بصورت ھم ،ارعاب

 ارعاب دانشمندان
اخیرا یک پروفسور کھ چندین کتاب و مقالھ نوشتھ و بطور گسترده بھ کار تدریس مشغول است بر  

خودش بھ تنھایی روی یک کتاب در خصوص فرقھ ھا کار میکرد. او میخواست ناشناس باقی بماند چرا کھ او 
در کمال تعجب دریافتھ بود کھ یکی از فرقھ ھا یک  برای من نقل کرد کھ"بھ حد کافی دردسر" داشت. ولی او 

زمانی کھ نامھ ای وی نسخھ دستنویس از کتابش را در حالی کھ در مراحل اولیھ تنظیم بود بدست آورده است. 
بھ آدرس منزلش، و نھ دانشگاھش، رسید کھ نوشتھ بود فرستنده یک نسخھ دستنویس کتاب بعالوه سایر نوشتھ 

 ه برنامھ جلسات آینده وی را در اختیار دارد نگران شده بود. ھای پروفسور بعالو
و من میدانیم کھ شما کتابی در دست انتشار دارید. نامھ بھ پروفسور میگفت کھ: گروھم  در محتوا، 

و من با  ر نسخھ فعلی کتاب شماست و گروھماشخاصی را کھ در زیر آمده و د نام شما نباید منابع، ایده ھا، و
کھ میخواھد در خصوص  معرفی کردخودش را متخصصی ھستیم استفاده نمائید. نویسنده نامھ آن مخالف 

کتاب راھنمایی نماید. او نھایتا بھ پروفسور پیشنھاد کرد کھ در اسرع وقت ظرف یک ھفتھ با او تماس بگیرد. 
ده چندین کیس حقوقی را نقل و او اینطور خاتمھ داد: "بلھ! ما بھ دادگاه رفتھ و اقامھ دعوا خواھیم کرد". نویسن

قول کرده بود و ادامھ داده بود کھ : "این یک جنگ علیھ شرارت است و شما خود را متحد طرف شر قرار 
مورد سؤال قرار دادن گروه مالیم کرد، سپس  نسبت بھداده اید." در نتیجھ این ارعاب، پروفسور لحن خود را 

 متمرکز گردید.  ست کشیده و بر سایر مقوالتوص آن گروه داز ھرگونھ مطالعات بعدی در خص
 American Psychiatricمجمع ملی "انجمن روانشناسان آمریکا  خالل در واقعھ دیگری، در  

Association (APA) شش عضو این انجمن کھ بر روی پدیده فرقھ مطالعھ کرده و بھ مداوای بیمارانی ،"
بستھ ای سفارشی حاوی مطالبی کھ از طرف فرقھ ھای  یک میپرداختند، ھر بودند از فرقھ ھا جدا شدهکھ 

بزرگ ارسال شده بود دریافت کردند. نامھ مشترکی ھمراه با ھر بستھ بھ ھر یک از سخنرانان اخطار داده بود 
کھ اگر وی سخنرانی خود را بر پایھ مطالب بستھ مربوطھ ارائھ ننماید، گروه ھا "اقدامات مقتضی" علیھ او 

. ندداد. ھر یک از سخنرانان بخشھایی از نامھ را برای مخاطبین مجمع کھ صدھا نفر بودند خواند انجام خواھند
این اقدام کھ در جھت محدود کردن آزادی عمل و با چنین ترفندی صورت  ھمچنین دریافت کنندگان نامھ ھا

 میگرفت را محکوم کردند. در این مورد، کوشش فرقھ ھا خنثی گردید. 
یک دانشگاه دانشکده پزشکی فرد مھاجم را بھ دفتر تحقیقاتی رئیس بخش روانشناسی دو  ،یک گروه 

تحقیقات انجام شده و منابع بخش مربوطھ جھت بازرسی پرونده ھای فرستاد. آنھا گفتند کھ مایلند تمامی  بزرگ
جود و حصول اطمینان از اینکھ ھیچ مورد منفی در خصوص گروھشان در ھیچ یک از پرونده ھا و کامل

ندارد در اختیارشان قرار گیرد. وکالی دانشگاه و پلیس محوطھ دانشگاه اجبارا فراخوانده شدند تا بھ این 
 یورش خاتمھ دھند. 

یک واقعھ فاحش اخیر مسدود کردن انتشار یک مطالعھ علمی مستند بود زیرا کھ یک فرقھ تھدید بھ  
دکتر استفن  معتبرکرده بود. جامعھ شناس کانادایی  بھ چاپ برسد مطلباقدام قانونی بر علیھ ناشر چنانچھ 

در خصوص فرقھ ھا مطالعھ کرده و یافتھ ھای خود را بعد از سالھا تحقیق   Dr. Stephen A. Kentکنت  
کھ  معینمطالعھ تاریخچھ روانی یک رھبر فرقھ  بر مبنایآماده چاپ نموده بود. او مقالھ ای ارائھ کرده بود کھ 

. مقدم بر انجام تحقیقات، پیشنھاد دکتر کنت بھ دقت و نگاشتھ شده بودالدی فعال بوده است می ۱۹۶۰از دھھ 
 Ethicsمفصال برای مشاھده انطباق آن با استانداردھای عملی و اخالقی شدید کمیتھ بازبینی اخالقی  

Review Committee   در دانشگاه آلبرتاUniversity of Alberta این  البتھ ھمورد بررسی قرار گرفت ک
انطباق وجود داشت. مقالھ مربوطھ حاوی مطالبی دقیق و مروری عالی بوده و جھت چاپ در یک مجلھ 



تأیید شده مقالھ خود را دریافت کرد، و پیش آگھی ھای دانشگاھی معتبر پذیرفتھ شد. دکتر کنت آخرین نسخھ 
 شماره بعدی ظاھر خواھد گشت. در مجلھ نشان میداد کھ مقالھ او 

مقالھ بھ ھر صورت ھرگز ظاھر نگشت. افرادی کھ ادعا میکردند فرقھ را نمایندگی میکنند و سایرین  
نامھ ھایی بھ دبیران مجلھ نوشتھ و اعالم کردند کھ تحقیقات دکتر کنت برای مقالھ اش از نظر متدولژی (روش 

در خصوص اقدام دکتر کنت  نویسندگان نامھ ھا اتھامات نامربوط دیگری ھماخالقی نبوده است.  ،شناسی)
مطرح نمودند، و شریرانھ بھ شخصیت او حملھ کردند. آنان خواستار آن شدند کھ مقالھ حذف شده و تھدید 
کردند کھ اگر مقالھ بھ چاپ برسد شکایت قانونی خواھند کرد. در نتیجھ، بھ دکتر کنت اطالع داده شد کھ مقالھ 

 اھد گردید. اش حذف شده و مجلھ بدون مقالھ او چاپ خو
بعد از آن، یک مقام دانشگاھی در یک نامھ بھ ناشر خاطرنشان ساخت کھ موضوع آزادی  

دانشگاھی، کھ با این واقعھ تحت الشعاع قرار گرفتھ است، نھ تنھا برای دانشگاه بلکھ برای تمامی جامعھ بین 
ب موافق ھستم اضافھ میکنم کھ المللی دانشگاھیان موضوع مرکزی است. در حالیکھ از صمیم قلب با این مطل

 خصوص نگران باشند.  ایندر باید  بلکھ تمامی شھروندان نھ تنھا جامعھ دانشگاھیان
در مواردی چند، صرفا بھ دلیل اینکھ برخی ناشرین و نویسندگان قادر بودند بھ لحاظ مالی در برابر  

ایستند، این کتاب ھا باالخره رنگ اقدامات فرقھ ھای بخصوص برای جلوگیری از چاپ مطالعات فرقھ ھا ب
. بسیاری از فرقھ ھای بین المللی بزرگ تقریبا منابع مالی و قدرت نامحدودی جھت ارعاب گرفتند چاپ

بخواھند در کھ دانشگاھی، و ھر یک از آحاد جامعھ  ن، محققینناشرین، روزنامھ ھا، تھیھ کنندگان تلویزیو
  دارند. را خصوص فرقھ ھا حرف بزنند 

گر فرقھ ھا و ھوادارانشان جلوی چاپ مطالعات علمی در خصوص گروه خود، تاریخچھ ھای ا 
رھبرانشان، و اظھار نظر منصفانھ از جانب دانشمندان را بگیرند، فرقھ ھا صاحبان قدرتی خواھند شد کھ 

ار ، بیان نظرات منصفانھ، و قدرت اظھعلمیمطبوعات، انتشارات جھان در خصوص آنان میشنود. بدون 
خواھیم بود کھ مشخص میکنند چھ چیزی بخوانیم، چھ بگوییم،  ھاھمھ ما در اختیار رھبران فرقھ آزاد،  عقیده

کھ قبال توضیح  Big Brother(مترجم: رمان برادر بزرگ  Orwellاورول   ۱۹۸۴و چگونھ فکر کنیم. سال 
 داده شد) میتواند بھ واقعیت بپیوندد. 

 و نویسندگان ارعاب خبرنگاران، گزارشگران،
تر از آنچھ کھ بشود حساب کرد، وجود دارند کھ  زیادمثال ھای بسیاری از مجالت و روزنامھ ھا،  

 اند. کردهدریافت  ،نام برخی گروه ھای فرقھ ایحتی برای مطرح کردن  ،نامھ ھای تھدید بھ اقدامات قانونی
یک در خصوص گذر  Ron Javersو رون جاورز   Marshal Kilduffخبرنگاران مارشال کیلدوف   •

از ھفت خوان نوشتند  San Francisco Chronicleگزارشگر روزنامھ سان فرانسیسکو کرانیکل  زن 
در  Jim Jonesبرای مصاحبھ با جیم جونز   Peoples Templeکھ در شرف دیدار از معبد خلق ھا  

گزارشگر مربوطھ عاشق  تجونز در حالیکھ میدانسحالیکھ وی ھنوز در کالیفرنیا حضور داشت بود. 
رھنمود  ھم اعضا از د. یک جمع کوچکتا گیاھان خانگی بھ محل آورده شودستور داد یاھان است گ

او بمانند. بعد از مصاحبھ،  رشگر تعریف کرده و تمام مدت نزدگرفتند تا "از داستان ھای قبلی خانم گزا
 ویپرداخت.  با او طوالنی بھ مباحثھجونز شب دیر وقت با منزل گزارشگر تماس گرفت و برای مدتی 

پیشنھاداتی بھ گزارشگر در خصوص اینکھ چگونھ میتواند گزارش خود را بھتر و منصفانھ تر انعکاس 
او خواھان برخورد منصفانھ شدند".  دھد میداد." کارمندان او سی نامھ برای خانم گزارشگر فرستاده و از

بیرون آمد،  یت و تملق گویانھ بودخاص بو و بیکامال کھ یک نمونھ  زمانی کھ نسخھ نھایی داستان
را شش  خود داستان واصلھ روبرو گشت." او بر اساس گزارشاتگزارشگر با بارانی از سی صد نامھ 

 بار دیگر ھم نوشت کھ ھر نوبت از بار انتقادی آن کمتر میکرد. 
فرقھ محلی نوشتھ بود مورد  یک دبیر خبری روزنامھ منطقھ ای بعد از اینکھ یک مقالھ در خصوص یک •

تلفن ھای مستمر از طرف اعضای ساعت  ۷۲مجبور شدند بعد از اذیت قرار گرفت. او و خانواده اش 
 فرقھ محل زندگی خود را ترک نمایند. 

میلیون دالری توسط  ۲۰بوسیلھ یک دعوای حقوقی   National Enquirerروزنامھ نشنال انکوایرر   •
در  کھ س ھای ھوایی از استقرار نامطلوب ھزار و دویست نفر ھواداران گروهمعبد خلق ھا زمانی کھ عک

 مورد تھدید قرار گرفت. را منتشر کرد یک بھ اصطالح بھشت زندگی میکردند 
 Responsibilityبرنده جایزه مسئولیت در حرفھ خبرنگاری  Andrew Skolnickاندرو اسکولنیک   •

in Journalism Award   غیر طبیعیکمیتھ تحقیقات علمی از  ۱۹۹۲در سال  Committee for the 
Scientific Investigation of the Paranormal  ش در نشریھ انجمن ی ابرای گزارش تحقیقات

در خصوص   Journal of the American Medical Association (JAMA)پزشکی آمریکا 



ریھ کلمبیا جورنالیزم رویو  نششد.  Maharashi Ayur-Vedaور ودا  تولیدات ماھاراشی آی
Columbia Journalism Review   بھJAMA  بھترین جوایز معروف خود را بخاطر یکی از

تقلب در  بررسیشورای ملی اھدا نمود.  Skolnickاستحکام و بردباری برای چاپ مقالھ اسکولنیک  
مصرف کننده، و  سالمت ونھ کالسیک در خصوص ادبیات آموزشکھ مقالھ "یک نم امور سالمت گفت

کارشان بھ  JAMAصورت اسکولنیک و سردبیر  " میباشد. اما بھرجھت مطالعھیک مطلب ضروری 
ستھ بھ جنبش دادگاه کشید کھ توسط دو گروه واب میلیون دالری بعالوه مخارج ۱۹۴پرداخت غرامت 

س حقوقی مورد شکایت قرار گرفتھ بودند. کی Transcendental Meditationمدیتاسیون متعالی  
مسکوت اعالم شد و لذا میتواند در آینده  ۱۹۹۳مربوطھ بدون نفی کردن حق دیگری در مارس سال 

 مجددا توسط شاکی ھا بھ جریان انداختھ شود. 
، با یک سازمان نشر بزرگ در نیویورک  St. Martin’s Press انتشارات سنت مارتین   اخیرا، •

ام بھ شکایت قانونی" ھنگامی کھ اعالم کرد قصد دارد یک اقد جھتو تھدید آمیز  خصمانھ"برخوردھای 
 یعنی ورنر ارھارد   New Ageانتقادی در خصوص ظھور و سقوط بنیانگذار و کاھن دوران نو  مطلب

Werner Erhard   وکیل ارھارد یک ۱۹۹۲بھ چاپ برساند مواجھ گشت. بھ ھمین ترتیب در سال ،
ی در انتقاد از وی روی دقیقھ ا ۶۰د از اینکھ یک برنامھ بع CBSدعوی حقوقی بر علیھ کانال خبری 

 . شکایت حقوقی مربوطھ سھ ماه بعد پس گرفتھ شد. آنتن رفت اقامھ نمود
بھ ممنوع کردن در گذشتھ نھ چندان دور یک فرقھ بین المللی بزرگ اقدام بھ وادار نمودن کشور سوئیس  •

کھ حاوی مقالھ ای از یک مجلھ خبری  Reader’s Digestپخش شماره ای از مجلھ ریدرز دایجست  
و نسخھ ھای  نمودمعروف در خصوص گروه بود کرد. یک قاضی سوئیسی ممنوعیت مربوطھ را لغو 

، یک قاضی فرجام خواھی گروه را رد کرد و دستور داد تا ۱۹۹۲مجلھ توزیع گردید. در ماه مھ سال 
ا نیز بپردازند. گروه ھمچنان در چھار کشور ھزینھ ھای دادگاه و ھزینھ دفاع مجلھ ریدرز دایجست ر

 . استدعاوی حقوقی بر علیھ ریدرز دایجست در حال پیش بردن دیگر 
(مترجم: خبرنگار یا نویسنده ای کھ بھ ھیچ رسانھ ای وابستھ نبوده و بھ صورت  freelanceنویسنده آزاد  •

کھ او آنرا "کابوس" گذراند  از سر را تجربھ ای Paulette Cooperآزاد کار میکند) پولت کوپر  
 The Scandal of  علم شناسیبرای کتاب "فضاحت جمعا نوزده شکایت حقوقی بر علیھ وی  .مینامید

Scientology ،" مترجم: علم شناسی)Scientology  پایھ دریافت دانش  بریک سیستم مذھبی است کھ
 ۱۹۷۱در سال کھ ) توار میباشداسو غنای روحی خود از طریق دوره ھای خاص آموزشی و تعلیماتی 

 کوپر و ناشرش بطور جداگانھ ولی ھمزمان در شھرھای. اقامھ گردید نوشتھ و بھ چاپ رسانده بود
انگلستان، کانادا، و استرالیا تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. ھمانطور کھ دو  عالوه برآمریکا  مختلف

  نویسنده نوشتند: 
 

رونده ھای فرقھ علم شناسی در مقر مرکزیشان در نیویورک بر اساس اسنادی کھ بعدا از پ 
در  P.C. (Paulette Cooper) گرفتار کردن پولت کوپرکشف شدند، "عملیات نشئھ شدن" برای "

بطوری کھ دیگر قادر بھ تھاجم بھ او یا حداقل کتک زدنش  بیمارستان روانی یا بھ زندان انداختنیک 
یان سایر طرح ھا برای این نبرد، تماسھای تھدید بھ بمب گذاری گروه نباشد" طراحی شده بود. در م

در یک کنسولگری عرب در شھر نیویورک توسط یکی از اعضای فرقھ علم شناسی کھ صدایی 
لوازم التحریر  با استفاده ازمانند کوپر داشت و ھمچنین نوشتن نامھ ھای تھدید بھ بمب گذاری 

 قرار داشت. بود،  نگشت وی بر آنھاااز او دزدیده شده و اثر کھ وی شخصی 
 

زمانی  ۱۹۷۵در نتیجھ، کوپر توسط یک ھیئت منصفھ فدرال محکوم شناختھ شد. اتھامات عاقبت در سال 
برای اثبات بی گناھی خود  Sodium Pentothal کھ کوپر داوطلب دریافت آزمایش ھای پنتوتال سدیم 

تمامی وزن داشت.  (سی و ھشت کیلو) تاد و سھ پوند آن زمان، کوپر تنھا ھش درمنتفی اعالم شدند. شد 
 منتفی گردیدند.  ۱۹۸۴شکایات نھایتا در سال 

ھمین اخیرا، یکی از مرتبطین یک فرقھ سیاسی نامھ ای حاوی تھدیدات آشکار برای تمامی بیست و یک  •
نورتون "، کتابی کھ توسط انتشارات Recovery from Cultsاز فرقھ ھا   رھایینفر نویسندگان "
W.W.Norton  یک از معتبر ترین ناشرین کتب حرفھ ای در آمریکا چاپ شده بود ارسال نمود. نامھ

تمامی متخصصینی کھ نامشان در تأیید کتاب درج  برایھمچنین برای سردبیر ارشد مرکز انتشارات و 
ارانشان را از دو فرقھ ھا و ھواد. لیست اسامی کھ ضمیمھ این نامھ بود ھمکاری شدگردیده بود ارسال 

 طیف سیاسی برای ساکت کردن و تھدید منتقدینشان بر مال میکرد.  سر



 فرقھ مردمی تصویرسوء استفاده از 
خودشان  نسبت بھ بھ کنترل در آوردن اطالعات عموم فرقھ ھا راه ھای زیادی برای محدود کردن و 

لب و موضوعات کتبی توضیحی در خصوص پیدا کرده اند. برخی گروه ھا بروشور، بیانیھ مطبوعاتی، و مطا
. در ارائھ میدھند، کھ اغلب توسط مؤسسات متبحر روابط عمومی طراحی و تھیھ شده اند مربوطھ گروه

اساس، این مطالب اینطور القا میکنند کھ "شما الزم نیست بیشتر بگردید. اینجا گفتھ شده است کھ ما چھ کسانی 
بدانید تا ما را بطور کامل درک کنید وجود دارد. این مطلب را گرفتھ و  ھستیم. اینجا تمام آنچھ نیاز دارید

و نسبتا  غیر مغرضانھ ارائھ شده این است کھ مطلب کلیبرداشت ." شداستفاده نمائید. ھمھ چیز عالی خواھد 
 جامع میباشد. 

 ،یک مثال بارز از کوشش فرقھ ھا برای کنترل چگونگی نگرش بیرونی ھا نسبت بھ خودشان 
یک فیلم ساختھ شده تحت توجھات گروه راجنیش   فیلم ساز اختالفات جنجالی بین جریان درموضوعی بود کھ 

Rajneesh  بر مال گردید. یک فیلم ساز مالحظاتی نسبت بھ ھمان گروه داشت  کھدانشمند علوم رفتاری یک و
انکی او ظاھر گشت." چند "میزان غریبی پول در حساب ب بارجوان سان فرانسیسکو اظھار داشت کھ یک 

برای رفتن بھ ھندوستان و  مربوطھ از پولخواستھ شده بود  اوکھ از  نمودنامھ ای دریافت  ویروز بعد، 
کھ من ھمراه با اعضای  این فیلم،ساختن یک فیلم در خصوص گروه استفاده نماید، کھ او این کار را کرد. 

وستایی و مردمی کھ در حال خواندن و رقصیدن بودند یک سری صحنھ ھای ساده ر ،مآن را دید سابق گروه
قصر نشستھ بودند و از  یک در محوطھ ھم در میان آنھا میگشت و مردم گروهرا بھ تصویر میکشید کھ کاھن 

 شد.  ھم برنده جوایزی در جشنواره فیلم ھای ھنری مذکور فیلم صحنھ ھا. این قبیل
یاد رسما در خصوص برخی اتھامات بر علیھ گروه  ، کھ بعدا ھمگروه طبق اظھارات اعضای سابق 

. نظر اعضای سابق نمیکردشھادت دادند، این فیلم واقعیات گروه را آنطور کھ آنان تجربھ کردند منعکس شده 
کھ بھ ھندوستان  Esalen Institute، رئیس وقت مؤسسھ اسالن   Richard Priceتوسط ریچار پرایس  

، مورد تأیید قرار گرفت. ھنگام بازدید او، مجلھ تایم مقالھ ای بودبود رفتھ  برای مشاھده آنچھ موضوع گروه
بھ حضور کھ توسط رئیس دفتر مجلھ در دھلی نو آماده گردیده بود بھ چاپ رساند. مقالھ در خصوص گروه 

 کرده بودد پیروی گروه تا بھ امروز" خوانده، و اینطور وانمو پایدارترینپرایس در ھندوستان پرداختھ، او را "
 کھ پرایس از گروه حمایت مینماید. 

نوشتھ  نامھ راجنیشبالفاصلھ بعد از اینکھ مقالھ بیرون آمد، پرایس برای ھم سردبیر تایم و ھم گروه  
(معبد ھندوھا و بودائی ھا) سکنی گزیده  ashramو اظھار داشت کھ او گروھھای مورد بحث را کھ در آشرام 

ننده، و خشن میداند. او ھم خود مشاھده کرده و ھم از اعضای سابق شنیده است کھ اند را خودکامھ، مرعوب ک
مورد برقراری نظم نوین بجای ایجاد امکان رشد  ھمچنین و در بین اعضا خشونت جھت اعمال ھمنوایی

 ، و جراحاتھا استفاده قرار میگرفتھ است. پرایس توضیح میدھد کھ شاھد استخوان ھای شکستھ، کبودی بدن
راجنیش انعکاسی در در خصوص اعالم شده  و شفقت بوده است. او نتیجھ گیری مینماید کھ رحمت وارده

 درون گروه ھایش نداشتھ است. 
، گروه ممکن است ھای جمع و جور مردم مشتاق را جذب نکندو فیلم  فرمھای خوش  بروشوراگر  

کیلدوف و جاورز تورھا جیم جونز بود.  مجبور شود تور ھای ھدایت شده تأمین نماید. ارباب راھنماھای
کھ جونز سعی مینمود دامی  گفتھ است، عکاس رسمی سابق کلیسا، Al Millsگزارش کردند کھ " آل میلز  

کھ بھ زور  ،ھنگامی کھ زمان برای گرفتن عکس از صحنھ دست دادن با آنانرا سیاستمداران  پھن نماید تا
اگر طرف مقابل کسی بود کھ جونز میخواست ھمچنین  : "می گویدمیلز  .انجام میشد، مناسب باشد گیر بیندازد

در یک صف مشت  و تریبون بایستندبا او تعامل داشتھ باشد، او گروھی از اعضا را مأمور میکرد تا در پشت 
آنھا مانند انقالبیون بھ نظر  بھ این شکل را بلند کنند و در ھمان حال من عکس بگیرم.خود ھای گره کرده 

در  ،یکی از این سیاستمداران علیھ او بچرخداحیانا برای روزی کھ  ،یرسیدند. او فقط میخواست این عکس ھام
 آلبوم نگھداری شوند."

کلیسا در نقش ھای از پیش تمرین شده خود، در  یاعضا تماما ھمراه با صحنھ سازی ھستند. تور ھا 
. سپس اندت بھ آنچھ باید بگویند تمرین داده شده لباس ھای قرض شده برای یک دست جلوه کردن، پیش تر نسب

ظاھرا معتادان ھروئین ترک داده شده، معلولین بھبود افرادی کھ بھ  ھستندکھ افراد برجستھ ای بازدید کنندگان 
راضی  یافتھ، و بچھ ھای خیابانی کوچک کھ از اینکھ بر سر سفره سخاوتمندانھ جونز بخوبی سیر میشوند

. اگر دیدارھا موفقیت آمیز باشند و فرد بیرونی در حالیکھ تحت تأثیر قرار گرفتھ است ردندمی گمعرفی  ھستند
در نقش دیگری ظاھر میگردد. او در برابر جماعت ایستاده و بھ بعد از رفتن وی ، جونز شوداز محل خارج 

نموده تکرار میکند و مسخره کردن بازدید کننده میپردازد، ادای صدای او را در آورده و سؤاالتی را کھ وی 
 . میخنددمیخواستند نظر او را جلب کنند بھ اینکھ چگونھ زنان بازدید کننده 



 محدود کردن و کنترل نمودن تحقیقات
است. فرقھ کنترل کردن تحقیقات در خصوص آن  ،یک فرقھ راجع بھبرای کنترل نظرات  راه دیگر 

تکیھ میکنند.  ھامصاحبھ  بدست آمده ازبر اطالعات خود، برای اغلب یافتھ ھای پایھ ای  ،محققین علوم رفتاری
، آنچھ کھ اعضای فرقھ ھا بھ بیرونی ھا میگویند ممکن است کنترل و محدود شده باشد. عموما، اما بھرصورت

حتی بین  تاتنھا اعضای بخصوصی بھ عنوان سخنگویان گروه معرفی میگردند. سایرین دستور گرفتھ اند 
صحبت نکنند،. اعضا آموختھ اند کھ غیر عضو ھا "غیر خودشان ھم کھ عضو نیستند خانواده یا دوستان 

 تااند  توجیھ شدهموضوع کار گروه چیست، و اعضا بفھمند  کھھستند  تر از آن "غیر منضبط" ومطلع" 
 ارجاع دھند. درون سیستم  در باالتر افرادرا بھ  بیرونی مراجعات

 گروه درزندگی نحوه در خصوص موضوع معینی نسبت بھ د یک فرھنگامی کھ والدین یا دوستان  
"من نمیتوانم بھ این سؤال پاسخ  بھ این شکل پاسخ میدھد کھ: سؤال میکنند، عموما یک عضو فرقھ مربوطھ

بلکھ اغلب  دادن را آموزش میگیرند،واکنش نشان  نحوهبدھم. ھر کس الزم است خودش بداند". اعضا نھ تنھا 
بطور را برخورد ھای خود با بیرونی ھا  –کتبی بصورت یا بصورت شفاھی و یا  –رود کھ از آنھا انتظار می

مؤاخذه میگردند. بھ ھمین غالبا ھمانطور کھ دستور گرفتھ اند عمل ننمایند اگر چنانچھ  ؛ وکامل گزارش نمایند
 بیشترنرمال،  دلیل است کھ پاسخ بسیاری از اعضای فرقھ ھا بصورت بارزی مشابھ، خالی از واکنش ھای

برنامھ  عمدتاندارد کھ اعضای فرقھ ھا تعجبی . استسؤال مطرح شده بھ  مربوط غیریک سویھ، و غالبا 
در فرقھ ھا نقش . صدھا عضو سابق فرقھ ھا در خصوص جلسات بازی کردن بھ نظر میرسندریزی شده 

 .نده امیکردھا را تمرین  نحوه پاسخ دادن بھ سؤاالت بیرونیآن جلسات در اعضا توضیح داده اند کھ 
کھ ادعا میکرد تجربھ شد یک نمونھ افراطی از این دست در یک فرقھ سبک زندگی در کالیفرنیا  

آمیختھ شده اند. وقتی خانواده مضطربی بھ مقر اصلی مراجعھ کرده و خواھان  در یکدیگرذوب و اعضایش 
، میان سال ،بلوند مردیآنھا با  –ریز نقش بود  ی بیست سالھ با موھای تیره وکھ دختر –دیدن دخترشان شدند 

"حاال من دختر شما گفتھ و اظھار داشت:  ھ در مدخل ورودی بھ آنھا خوش آمدک گردیدندقوی ھیکل مواجھ  و
یکدیگر، و ذوب شده در ھمدیگر ھستیم." خانواده مربوطھ  در، در ھم آمیختھ یکدیگرھستم. ما قابل تعویض با 

 ،د. گروه مانند یک دستھ بزرگ پرندگانتنھایی ببیند ولی ھرگز موفق نشد دخترشان را بھماھھا تالش می کرد 
تنھا رھبران با بیرونی ھا  و البتھ، میکردندجیک جیک با ھم دیگر و  پریدهیکدیگر بھ ھم متصل بودند کھ با 

 . مینمودندصحبت 
امیدوار است نمونھ واکنش  و کار میکند، ھا فرقھ ی کھ بر رویمحقق ھربخاطر چنین محدودیتی،  

برای مدتھا نخواھد مربوطھ درمانده خواھد شد. در حقیقت، محقق  ،کسب نماید ای ھای گسترده و آشکار کننده
تعلیم داده شده کھ میدانند چگونھ بر  خوبیاعضای بھ  از فھمید کھ او در برابر نمونھ ھای بھ دقت انتخاب شده

اعضای گروه کھ  خواھد شنیدر میگیرد. بنابراین، محقق تنھا چیزھایی را طبق تمایالت رھبران عمل نمایند قرا
تنھا از تعداد اندکی افراد معرفی شده  البتھ را مطالباعتقاد دارند، و او آن  بھ آنھا کھآموختھ اند تا بگویند 

  خواھد شنید. 
است  شاندر دسترس کھی تھدید بھ قطع منابع تحقیق بوسیلھرھبران فرقھ ھا ھمچنین نوعا محققین را  

ممکن سازد.  برایش مرعوب میکنند. معموال، یک محقق بھ رھبر گروه مراجعھ میکند تا دسترسی بھ اعضا را
بقیھ برای تضمین  گرفتن محقق بیشتر بھود، ولی ھمچنان کھ زمان میگذرد، دسترسی ممکن است داده شچنین 

عنوان  بصورت آشکار حتی یاو ن بطور سر بستھ نمونھ ھای مورد نیاز خود وابستھ میگردد، رھبر ناگھا
از  یا پیش کشیدن ھرگونھ مطلب تأیید نشدهدر گروه ھرگونھ یافتھ ھای "غلط"  با طرحمینماید کھ اگر محقق 

وی را ناراحت کند، آنگاه کامل شدن مطالعات  مربوطھ گروه ،و شکایات مانند طرح انتقادات طرف گروه،
ت زیرا دسترسی ھای بعدی بھ این گروه و گروه ھای متحد دیگر قطع خواھند شد. مورد تھدید قرار خواھد گرف

از دادن بیانیھ ھای واقعا حقیقی در خصوص  ،این نوع تھدید در باز داشتن تعدادی از محققین و دانشگاھیان
 موفق عمل کرده است.  کھ بکار میگیرند، فرقھ ھا و پروسھ ھای بازسازی فکری

از یک پروفسور معروف دانشگاه خواستھ شد تا کتاب باربارا نب یک ناشر از جادر یک مورد،  
 Hostage to Heaven، یک عضو سابق فرقھ، بھ نام گروگان بھشت   Barbara Underwood  آندروود 

را مورد بازبینی قرار دھد. پروفسور بھ ناشر نامھ نوشتھ و در حالیکھ کتاب را ستایش میکرد مطرح نمود کھ 
 نظربوطھ "یکی از عالی ترین و جالب ترین نوشتھ ھایی است کھ در نوع خود بوده است"؛ اما وی کتاب مر

اگر این کار را انجام دھد رابطھ ظریفش با ھر  . او گفت "ارائھ نخواھد دادمثبتی برای چاپ عمومی کتاب 
تصمیم گرفت تا نظر  شپروفسور از ترسیک از آنھا بھم خواھد خورد" (یعنی با فرقھ مربوطھ و متحدینش). 

وی  با محتوای نظر مساعد نوشتھ ھای چرا کھ نمیخواست ھ کتاب برای خودش حفظ نمایدمثبت خود را نسبت ب
این در وی ھمیشھ البتھ فرقھ ھا و گروه ھایی کھ از پروسھ ھای بازسازی فکری استفاده مینمایند، کھ  نسبت بھ

  . بروندل زیر عالمت سؤا ،خصوص مورد مشورت قرار میگرفت



 آزار درمانگران و حقوق دانان
یاری و درمان  بدلیلاتفاقات مختلفی را ، مددکاران اجتماعی، و حقوق دانان روانکاوان، روانشناسان 

 گرفتھ آناناعضای فعلی و سابق فرقھ ھا از سر گذرانده اند. این اتفاقات طیفی از اقدام برای تخریب شخصیت 
 را تشکیل میدادند. شان ز کارتا تالش برای باطل کردن جوا

کھ بھ بسیاری از اعضای سابق  Massachusettsمدد کار اجتماعی روانکاو در ماساچوست  زن یک  •
از درآمده بود. یکی از موارد برجستھ  آنان یک ھدف ثابت آزار و اذیت صورتبھ  ،کمک میکردفرقھ ھا 

ر او ھمراه با یک کارت تشکر بخاطر زمانی اتفاق افتاد کھ یک دستھ گل سرخ بھ محل کا این دست
  کوشش ھای وی جھت تخریب یک مذھب ارسال شده بود کھ امضای آن "حزب نازی آمریکا" بود. 

فرقھ  این را معالجھ میکردند متوجھ شدند کھ بسیاری ازفرقھ ھا دو پزشک در کالیفرنیا کھ اعضای سابق  •
 ،مربوطھ ی موھن و دروغین بر علیھ پزشکانھاعابرای ھیئت بازرسان پزشکی ایالت نامھ نوشتھ و ادھا 

 طرح کرده بودند.  ،بوده اندھا فرقھ از صرفا بخاطر اینکھ درمانگر جداشدگان 
دریافت  کارکنان یک بیمارستان کھ شاھد ماجرا بودندطرف برخی از کھ والدین یک فرد  یطبق گزارشات •

غیر معمولی، کھ بصورت یک قاعده : "یک عضو بشدت مریض و کامال آسیب دیده یک فرقھ کردند
پیروانی را کھ قادر بھ ادامھ پرداخت کمک مالی نبودند اخراج میکرد، نھایتا در یک بیمارستان بستری 

فرقھ با تھدید سالح او را اخراج  اعضای آن وشد. ظاھرا او (بنا بھ درخواست فرقھ) از آن جدا شده بود، 
بھ پلیس اطالع نداد. مقامات نواده نکرده و ھرگز موضوع را ." بیمارستان ھیچ کمکی بھ خاکرده بودند

ابعاد تأثیر  این عمل بیمارستان رسما آنچھ را کھ کارکنان بھ والدین گفتھ بودند را تکذیب نمودند کھ
کھ در نتیجھ وجدان حرفھ ای خود را زیر پا  را نشان میدھد پزشکانفشار و ایجاد تنش بر روی  عملکرد

 . میگذارند
کھ توسط  قرار گرفت ک مورد جنجالی، یک حقوق دان کالیفرنیایی مورد ھجوم یک مار زنگیدر ی •

شده بود. این فرقھ از برنامھ بازسازی  گذاشتھدر صندوق پستی او  Synanonسینانون  گروه اعضای
بھ  ھ وافراد پس از ترک مواد مخدر و الکل شروع کرده و بھ یک فرقھ چندین میلیون دالری ارتقاء یافت

 Paul. پل مورانتس  ه بودبھ یک مذھب تغییر کرد ایخیریھ ظاھرا از یک بنگاه  ھمین ترتیب
Morantz در پاسیفیک پالیسیدز   وکیل مدافع حقوقی، یکPacific Palisades در سھ ، با فرقھ سینانون

سھ نوه  مادر بزرگ میتواند نمودقاضی حکم  نھایتاکھ جنگید  کیس مدنی بعالوه یک کیس کودک دزدی
 . خود را از فرقھ سینانون پس بگیرد

ھزار دالر خسارت برای یک زن بیست و پنج سالھ برنده شده بود.  ۳۰۰قبل از آن، مورانتس مبلغ  
شوھر این زن نقشھ کشیده بود تا او را وقتی از سر کار بر میگشت بھ انستیتوی روانکاوی عصبی 

ببرد، ولی در طول روز آن زن آنقدر   UCLA Neuropsychiatry Instituteدانشگاه لس آنجلس 
مراجعھ کرده و درخواست  Santa Monicaمضطرب گشت کھ بھ یک کلینیک در سانتا مونیکا  

سینانون در سانتا مونیکا برای مشاوره  گروهبھ تأسیسات مستقیما او  آن محلاز آرامبخش نموده بود. 
او اجازه داده نشد تا آنجا را ترک کند. سازمان بھ وسیلھ فرستاده شد. "زمانی کھ او وارد سینانون شد، بھ 

تلفن بھ شوھر او اطالع داد کھ ھمسرش حاال در سینانون زندگی میکند و او برای نود روز قادر بھ 
کمک مراجعھ کرد. بعد از نود روز  برای گرفتندیدنش نخواھد بود." شوھر مربوطھ بھ پل مورانتس 

توسط  نتس زن خود را پس گرفت. "موھای وی تراشیده شده بود ومورامذاکرات قانونی خصوصی، 
بود کھ شوھرش میخواست او را طالق بدھد." بھ او گفتھ شده بود کھ  گردیدهاعضای سینانون متقاعد 

نمیتواند محل را ترک کند، و او گزارش نمود کھ مچ دست او را گرفتھ و بھ ھر سو میکشیدند و بر سرش 
وکالی سینانون "اس درخواست شوھر، مورانتس یک شکایت حقوقی را طرح نمود. فریاد میزدند. بر اس

او فرقھ سینانون را عصبانی کردند کھ در حین دادرسی با نادیده گرفتن مقررات دادگاه آنقدر قاضی را 
غایب اعالم کرد،" و زمانی کھ یک دکتر شھادت داد کھ زن مربوطھ مورد "تجاوز ذھنی" قرار گرفتھ 

 ھزار دالر را معین کرد.  ۳۰۰ی پرداخت خسارت است قاض
بوسیلھ آنگاه سراغ صندوق پستی اش رفت، و  و، مورانتس بھ خانھ ۱۹۷۸اکتبر  ۱۰در بعد از ظھر  

اسباب سانتی متر) کھ در آنجا گذاشتھ شده بود گزیده شد.   ۱۳۵یک مار پشت الماسی چھار و نیم فوتی (
او ھمچنان کھ  واصلھ، . طبق گزارشاتشنیده نشودتا اخطاری  برداشتھ شده بودزنگی مار زنگ صدای 

با آمبوالنس بھ طرف بیمارستان برده میشد فریاد می زد "سینانون مرا زد!". مورانتس بھ سختی، با یازده 
از حملھ مربوطھ نجات یافت. او بھرحال مشکالتی در  ،زھر کھ بھ وی تزریق شدضد  شیشھ سرم

شده بود داشت. شاھدانی کھ دو مرد مشکوک را مقابل خانھ مورانتس  زده نیشدستی کھ  ھمان کارکرد
شماره خودروی آنان را، علیرغم اینکھ تالش شده بود با نوار چسب تغییر داده شوند، برداشتھ  دیده بودند

از نیروی  Imperial Marineبودند. خودروی مربوطھ بھ نام سینانون ثبت شده بود. دو تفنگدار ممتاز  



دستگیر شده و  Joe Musicoو جو موزیکو   Lance Kentonدر  سینانون بھ نام ھای النس کنتون  مقت
 . مربوطھ نداشتھ اند متعاقبا ادعا نمودند کھ ھیچ رابطھ ای با توطئھ ارتکاب بھ قتل

مأموران اعمال قانون با جواز جستجو، مدارک و نوارھای صوتی یک ماه بعد از حملھ مار زنگی،  
صحبت کرده بود در خصوص "وکالی طماع"  Charles Dederichوردی کھ چارلز ددریچ  شامل م

کھ تالش میکنند "خون سینانون را بمکند" را مصادره کردند. او گفتھ بود "ما با قوانین خاص خودمان 
بشکنم و ھم را  را بشکنم و پای زنش وکیل بخصوصید. من کامال مایلم پای بازی را ادامھ خواھیم دا

. . . من واقعا خواھد بود برای اطالع رسانی قطع کنم. این راه خیلی مؤثر تری ھم ست بچھ شان را د
 گوش او را در شیشھ الکل میخواھم. بلھ واقعا میخواھم." 

 تھدید کردن شاکیان حقوقی
شکایات حقوقی مقوالت پرخرجی ھستند. ولی برخی فرقھ ھا کارکنان حقوقی داخلی بسیار پیشرفتھ  

ند کھ شامل تعداد زیادی کمک وکیل برای کمک بھ وکالی داخلی است. بنابراین اقدام قانونی برای فرقھ ھا دار
خیلی پرخرج نیست، در حالیکھ کسانی کھ باید از خودشان دفاع کنند بسادگی میتوانند در جنگ بر علیھ تاکتیک 

 ھای حقوقی آنان ورشکست شوند. 
 گروهفرقھ ھا علیھ منتقدین خود گرفتھ اند موردی در خصوص  مواضع دادخواھانھ تری کھدر میان  

سینانون بود. ھم رسانھ ھای محلی و ھم رسانھ ھای ملی نسبت بھ اینکھ در خصوص سینانون بعد از قضیھ 
 ۱۹۷۰گزارش تھیھ کنند ترسانده شدند. طی یک دوره دو سالھ در دھھ  Hearst Corporationبنگاه ھرست  
میلیون دالر بھ  ۶/۲وقی افترا و توطئھ بر علیھ این بنگاه توسط فرقھ سینانون بھ مبلغ کیس حقمیالدی، دو 

میلیون دالر بخاطر مقالھ  ۷۶نیز شکایت کرده و برای بیش از  Timeنتیجھ رسید. سینانون بر علیھ مجلھ تایم  
نیز  ABCی بی سی ا ندرج شده بود ادعای غرامت کرد. این گروه از تلویزیو ۱۹۷۷ای کھ در اواخر سال 

میلیون دالر  ۳۵میلیون دالر ادعای خسارت نمود. آنھا بر علیھ وزارت بھداشت نیز شکایت کرده و  ۴۰مبلغ 
درخواست تحقیقات در  Marin Countyغرامت خواستند، و ھنگامی کھ ھیئت منصفھ عالی استان مارین  

میلیون دالری مواجھ شدند.  ۵۵یت با یک شکامربوطھ منصفھ خصوص گروه سینانون کرد، اعضای ھیئت 
سایر شکایات و صدھا تھدید بھ شکایت نیز متعاقبا صورت گرفت. بعد از آن، رسانھ ھا بطور مؤثری دھانشان 

ری مقاالت در یک ھفتھ نامھ بستھ شده و گروه سینانون را در سکوت محض رھا کردند، تا اینکھ یک س
 د. " درج گردیPoint Reyes Light"کوچک بھ نام 

 ھفتھ نامھ، سردبیران David and Cathy Mitchell، دیوید و کتی میچل  ۱۹۷۹در آوریل سال  
"Point Reyes Light  و ھمکارشان  ریچارد اوفشھ "Richard Ofshe کھ یک جامعھ شناس در دانشگاه ،

از جوزف پولیتزر (مترجم: جایزه پولیتزر کھ بعد  Pulitzer Prizeکالیفرنیا بود، برنده جایزه پولیتزر  
معروف شده است بطور سالیانھ در رشتھ ھای روزنامھ نگاری  بھ این نام روزنامھ نگار و نیکوکار آمریکایی

 Meritorious Public Service عمومی شایستھ بخاطر خدماتو موسیقی و ادبیات در آمریکا اھدا میگردد) 
این انتخاب آنان برای دریافت  خصوص ون شدند. دربرای روزنامھ برای تحقیقات و افشاگری علیھ گروه سینان

مایل نبودند وارد درگیری  ھرگز نوشت: "سازمان ھای خبری اصلی Ralph Craibجایزه، رالف کریب  
ولی در صورتی شوند. ب پیش برده میشد،نفره اش  ۴۸کھ قطعا توسط سازمان مربوطھ با بخش حقوقی  حقوقی،

تی ھفتھ ھا داستان ھای کتک زدن ھا، سالح کشیدن ھا، و سایر اعمال دیوید میچل و ھمسر و ھمکارش ک کھ
 بھ چاپ رساندند." را عجیبی کھ این فرقھ در آنھا درگیر بود

 Nationalشورای اخبار ملی   ،اینکھ میچل ھا و اوفشھ جایزه پولیتزر را برنده شدندتنھا بعد از  
News Council ی روی شکایتی از یونایتد پرس بین المللUnited Press International شروع بھ ،

تحقیق در خصوص تالش ھای گروه سینانون برای ساکت کردن انعکاس رسانھ ھا از مشکالت گروه کرد. 
مورد تھدید بھ شکایت  ۹۶۰اقدام بھ  ۱۹۷۹و  ۱۹۷۸شورا فھمید کھ وکالی گروه سینانون تنھا در سالھای 

 . قانونی علیھ رسانھ ھای مختلف کرده بودند
بالفاصلھ، گروه سینانون سھ دعوی قانونی علیھ میچل ھا و اوفشھ اقامھ نمود کھ مربوط بھ درج یافتھ  

در صدد تولید فیلمی در  CBSھای آنان در خصوص سینانون در رسانھ ھا بود. وقتی تلویزیون سی بی اس 
وی تولید فیلم مربوطھ را ، گروه سینانون تھدید بھ شکایت کرده و جلبرآمدخصوص کار میچل ھا و اوفشھ 

و  فائق آمدهگرفت. سینانون ھریک از موارد شکایت را باخت و سھ محقق مربوطھ بر شکایات مطروحھ 
غرامت دریافت کردند، کھ تنھا بخاطر خدمات رایگان ارائھ شده بھ میچل ھا از طرف مؤسسھ حقوقی ھلر و 

 دفاع دانشگاه کالیفرنیا از اوفشھ عملی گشت. در سان فرانسیسکو و بخاطر  Heller and Ehrmanاھرمان  
نقاط عطفی برای گروه سینانون بود. رسانھ ھا دیگر  یع مار در صندوق پستواین وقایع و موض 

سینانون شکایات قبلی خود در از نوشتن در خصوص گروه باز نایستادند.  تالفی قانونیبخاطر ترس از 
نیز از سینانون ادعای   ABC تلویزیون ای غرامت کرد.تایم را باخت و تایم ادع مؤسسھ مجلھخصوص 



 Paulغرامت نمود؛ سھ مرد جوان کھ توسط اعضای سینانون کتک خورده بودند، ھمینطور پل مورانتس 
Morantz اذیت و آزار و سایر موارد  دیدنسازمان زندگی میکرد بخاطر  ی محلنزدیک در ده کھیک خانواو ؛

 د دیگر نیز اقامھ گردید. شکایت کردند، و تعدادی موار
از  آزار و اذیتترس افراد و سازمان ھا و اکراھشان بھ حرف زدن بی اساس نیست، چرا کھ سابقھ  

فرقھ ھا نسبت بھ منتقدینشان مشخص است. نھ تنھا متخصصین بلکھ گروه ھایی از شھروندان معمولی  طرف
کھ  Cult Awareness Network (CAN)ھ  نیز مورد مزاحمت و عذاب واقع شده اند. شبکھ ھوشیاری فرق

گروھی غیر انتفاعی و متشکل از داوطلبان است، خود را وقف آموزش عموم در خصوص تأثیرات مخرب 
، فرقھ ۱۹۹۳و  ۱۹۹۱. بین سالھای است قرار گرفتھنیز  حمالت بیشماری آماجکھ نتیجتا  هکنترل ذھنی نمود

شکایت ھ تنھایی بیش از چھل و ھفت کیس حقوقی و دھھا ب Church of Scientologyکلیسای علم شناسی 
برای بود کھ و/یا اعضا و وابستگانش اقامھ نمود. برخی از این موارد کوشش ھایی  CAN علیھحقوق بشری 

برای کار در دفتر ملی  افراد فرقھ علم شناسیبھ مجاز شمردن  CANگرفتن رأی دادگاه برای وادار کردن 
CAN س ھای یا شرکت در کنفرانCAN مضحک. این ھدف مشخص شده بھ ھمان اندازه صورت گرفت 

-Antiحق کار کردن در اتحادیھ ضد افترا گرفتن است کھ بر فرض نازی ھا خواستھ باشند برای 
Defamation !شکایت نمایند 

، ھمھ این کیس ھا بھ غیر از چھار مورد مختومھ شدند، و فرقھ علم شناسی در ھیچ ۱۹۹۴تا اکتبر  
، دختر نماینده Patricia Ryanپاترشیا رایان   CANاز آنھا بھ جایی نرسید. ھمانطور کھ رئیس سابق  یک

کھ در جونزتاون مورد سوء قصد قرار گرفت گفت: "دادگاه ھای  Leo J. Ryanکنگره آمریکا لئو رایان  
ھ عنوان دشمن آنان شناختھ ب آنکس کھ برای تخریب ھر بھ این خاطر بوجود نیامده اند تا از آنھاآمریکا ھرگز 

" فرقھ علم شناسی سابقھ طوالنی از شود. حقوقی،اقدامات  جھتصرف پول  از طریق ،استفاده ابزاری میشود
ایی داشتھ اگر عدالت در دادگاه ھای امروز ما معنچنانچھ ، و این موضوع ن راه دارداستفاده از دادگاه ھا در ای

  باشد باید متوقف گردد.

  ن خویشان و دوستان بھ سکوتمجبور کرد
انواع تاکتیک ھا برای سعی در مخفی نگاه داشتن فرقھ در برابر خویشان و دوستان کنجکاو یا کسانی  

با دفاتر عمومی یا رسانھ ھا تماس  خویشاوندانکھ خیلی سؤال میکنند بکار گرفتھ میشود. برای مثال، اگر 
معلوم گشتھ بھ ھرگونھ تماس بعدی با خانواده منع میگردد.  بگیرند، عضو خانواده آنان در فرقھ اغلب نسبت

"من متأسفم  :اعضای جوان تر فرقھ برای والدین یا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود با عباراتی ھمچوناست کھ 
کھ میشنوم شما با ایستگاه رادیو تماس گرفتھ اید، ولی از آنجا کھ چنین کاری را انجام دادید، من دیگر برایتان 

 نامھ ارسال کرده اند.  ،مھ نخواھم نوشت"نا
جویای وضعیت  خویشاوندانبسیاری گروه ھا اعضای خود را، چنانچھ ھمچنین معروف است کھ  

آنان گشتھ، بھ ھر ترتیب نسبت بھ گروه برخورد منفی داشتھ، یا با مطبوعات، مقامات، یا محققین صحبت کرده 
خود  اقواماز طرف کشور فرستاده اند. اگر شخص مربوطھ در فرقھ خارج از منطقھ، ایالت، یا حتی  ، بھباشند

اطالعاتی در خصوص فرقھ بدست آورده باشد، باز ھم عضو مذکور معموال از معرض دید جابجا شده و 
د. این البتھ جلوی برخی دفاتر فرقھ دور نگاه داشتھ میشو خانواده ای کھ دید منفی نسبت بھ فرقھ داشتھ است از

ا را در خصوص اینکھ با موفقیت فرقھ ھا را در رسانھ ھا افشا نمایند و جلوی مقر ھای آنھا را بھ خانواده ھ
 نگرفتھ است.  کنندمنظور دسترسی بھ اقوام خود در فرقھ سد 

در نھایت تعجب  و زنی کھ برای دخترش در یک فرقھ کاھنی بین المللی نامھ نوشتھ بود در عوض 
 یافت نمود:  نامھ زیر را از یک غریبھ در

 
فرستاده بودید.  Barbaraنامھ شما بھ دستم رسید کھ در حقیقت برای باربارا   بطور اتفاقی 

در این لحظھ محل دقیق او را نمیدانم، ولی خیلی زود خواھم فھمید و مطمئن خواھم شد کھ نامھ تان 
کھ کشوری در ھمسایگی   Nepalدر نپال   خبر داشتمرا دریافت نماید . . . آخرین باری کھ از وی 

با من در ارتباط  وانیدھندوستان است بود. تابحال وی قطعا باید بھ کشور دیگری رفتھ باشد. شما میت
اگر مایلید کاری خوب و  معذالکاز کار او با خبر شوید.  گھگاهشما  تاباشید، و من پیگیری میکنم 

کریسمس خودتان ھمراه با یک  قشنگ انجام دھید، میتوانید برای ما از بیسکویت ھای مخصوص
خوشحال  بقدریچک کمک مالی بفرستید. و من مطمئن ھستم کھ اگر اینرا بھ باربارا بگویم او 

 خواھد شد کھ گویی خودش بیسکویت ھا را گرفتھ است. 
 
گروه ھا تمامی  بعضی ازبھ نقطھ جوش میرسد،  بر روی فرقھی تنش گرما وقتیبرخی اوقات  

بھ بخش دیگری از کشور یا خارج از کشور منتقل میکنند تا از انجام تحقیقات یا مراجعات  فعالیت ھای خود را



گروه بعد از گروه دست بھ چنین کاری زده و بھ معلوم گشتھ است کھ بیشتر و تبلیغات منفی در امان بمانند. 
 اروپا، ھائیتی، استرالیا، یا کشورھای امریکای جنوبی نقل مکان کرده اند. 

 اذیت فوق العاده آزار و
کسانی کھ بھ فرقھ ھا انتقاد کرده و یا با آنان مخالفت میورزند با حرکات ایذایی فزاینده روبرو  

میگردند. بھ آنھا از طرف افرادی کھ خود را گزارشگرانی معرفی میکنند کھ خواھان اطالعاتی در خصوص 
خویشان، و کارفرمایان نیز از جانب اشخاصی فعالیت ھای محلی ضد فرقھ ھستند تلفن زده میشود. ھمسایگان، 

با ھویت ساختگی در خصوص موضوعات مختلف مورد تماس تلفنی یا مراجعھ قرار میگیرند کھ نھایتا فرد 
و سازمان ھای مشابھ  CANفعال ضد فرقھ را متھم بھ انواع جرائم مینمایند. در جلسات حمایت شده از جانب 

نفوذ و ایجاد اخالل شده است. رزرواسیون ھتل و اعمال  افراد این دستھ بوسیلھ ،تعلیمی و تحقیقی مردمی
 مورد جستجو قرار گرفتھ، لیست اسامی دزدیده شده، سطلپرواز شرکت کنندگان کنسل شده اند. پرونده ھا 

مشخص شده اند برنامھ  برای ی کھ از قبلسبد ھای کاغذ ھای باطلھ بازرسی شده، و بھ سخنرانان و آشغال ھای
آتش سوزی و بمب گذاری در  برای اخطار ھای ساختگیھمینطور اعالم ھت تطمیع مراجعھ گردیده است. ج

 محل برگزاری چنین جلساتی عمل ناشناختھ ای نیست. 
، اغلب توسط فرقھ ھا مورد اھانت، تھدید، شکایت حقوقی، و اذیت قرار مدر کار شخصی خودمن  

قانونی شھادت داده و بر علیھ عملکردھای بخصوصی  یھا در کیس ھاگرفتھ ام زیرا کھ بر علیھ تعدادی از آن
 کھ داشتھ اند صحبت نموده ام. 

" دعوت British House of Lordsیکبار، زمانی کھ برای سخنرانی در "مجلس اعیان بریتانیا   
بود کھ من  شده بودم، در فرودگاه لندن بازداشت شدم زیرا کھ یک فرد مزاحم بھ مقامات گمرک اطالع داده

این ھستم! موضوع خیلی زود حل و فصل شد ولی شاید  IRAیک تروریست ارتش جمھوری خواه ایرلند  
را در خصوص فرقھ ھا مطلع نمایند بدست مردم از نوع زندگی کسانی کھ سعی میکنند عموم تصویری نمونھ 

. وقتی شروع بھ صحبت کردم، بدھد. زمانی کھ ھنوز در لندن بودم، برای سخنرانی در یک کلیسا دعوت شدم
بود کھ حامل تلگرامی است در وسط کلیسا بھ طرف من در حالیکھ سطل  بھ قاصدیمردی کھ بیشتر شبیھ 

بزرگی در دست داشت دوید و برای بردن آبروی من شروع بھ خواندن اشعار مستھجن کرد. او بعدا در مقابل 
 و برای این کار پول پرداخت کرده است. کھ کدام فرقھ بھ ا نمود و مشخص کردمقامات اعتراف 

زن جوانی سالھا قبل در دفتر کار من در دانشگاه ظاھر گشت کھ خود را دانشجو معرفی میکرد. او  
داوطلب شد تا در کارھای دفتریم، ھمانطور کھ تعدادی از دانشجویان این کار را میکردند، کمک کند کھ شامل 

. یک روز او ناپدید شد، ولی خیلی بوداستفاده خودم و سایر راھنمایان  بایگانی بریده جراید و مقاالت برای
زود نامھ ھا و تلفن ھا شروع گردید. او از کارنامھ ھای دانشجویان فتوکپی تھیھ کرده و دست خط مرا بر روی 

 د"خواھد ش  CIAصفحھ اول آنھا جعل نموده و یادداشت ھایی نظیر "این دانشجو یک فعال خوب سازمان سیا 
نوشتھ بود. این کار بھ این خاطر انجام شده بود کھ وانمود شود کھ گویا کارنامھ برخی دانشجویان توسط من 

س ھای آژان بھکھ من دانشجوی مربوطھ را بدون اطالع خودش  آژانس ھای سری فرستاده شده و گویابرای 
م! او سپس این کارنامھ ھا را برای کھ من خودم ھم مأمور ھمان آژانس ھا ھست دولتی معرفی کرده ام و گویا

 راھنمای دانشجویی بدست آورده بود پست کرد.  دفتر کھ آدرس آنان را از یدانشجویان
مدارکی را دریافت  Freedom of Information Actبر اساس قانون آزادی اطالعات  مدتی بعد،  

باز پس گرفتھ  و از آنان کردهزن جوان فرقھ آن اقدام بھ تفتیش محل دولت  مربوط بھ زمانی بود کھ کردم کھ
بود کھ شامل خوانده میشد بھ قول فرقھ مربوطھ "گزارشات امنیتی"  مذکور موردی کھ بود. در میان مدارک

کھ در آنھا وی نام ھر کسی را کھ بھ دفتر من، در مدت  میشدگزارشات مفصل و ساختگی با امضای ھمان زن 
ا نوشتھ بود. او طبعا برای اذیت من و جاسوسی بر کارم فرستاده شده کوتاه حضور وی، مراجعھ کرده بود ر

بود، و داستان ھای عجیب و غریبی از ھمان نوعی کھ فرقھ اش میخواستھ است ساختھ بود، کھ البتھ تماما 
 تولیدی و غیر واقعی بودند. 

فرقھ مردی را  من دریافتم کھ باید تحت نام ھای مستعار سفر کرده و ھتل رزرو نمایم زیرا یک 
 ھای مأمور مونیتور کار من و سخنرانی ھا و جلساتی کھ شرکت میکردم نموده بود. او ھمیشھ رزرواسیون

و خواست تا نوشت  برایم عذر خواھی جھتنامھ ای ھتل و پرواز مرا کنسل میکرد. وقتی او از فرقھ جدا شد، 
استھ ھای فرقھ عمل میکرده است، ایجاد کرده کھ بھ خو ھنگامی، برای تمامی مزاحمت ھایی کھ برایماو را 
 ببخشم. است 

، مستمرا ھر شب تلفن ھایی در ساعت یک و نیم بعد از نیمھ شب دریافت میکردم تا مقطعدر یک  
بھ تلفن پاسخ داد و بھ تلفن کننده شماره کارت خود اینکھ یک مأمور پلیس وارد موضوع شد. او منتظر گشت و 

فت اگر میخواھد صحبت کند بھ اداره پلیس برکلی زنگ زده و با آنھا حرف بزند. این پلیس خود را داده و گ
 قضیھ بھ تماس ھا پایان داد. 



یکبار، زمانی کھ من یک سری مصاحبھ با دو عضو سابق فرقھ کھ بر علیھ فرقھ مربوطھ شکایت  
در آب نبات  چوب کھ یکیک موش صحرائی قھوه ای بزرگ مرده،  ھر روز صبح، انجام میدادمکرده بودند 

 ،قبل از اینکھ اعضای سابق مذکور مراجعھ نمایند ،شده بود، بر روی پلھ ھای درب ورودی خانھ قلبش فرو
کھ بھ من و ھمچنین آنان خاطر نشان شود کھ ما  میپذیرفتگذاشتھ میشد. بی شک این کار بخاطر این انجام 

  –بیش از بیست موش صحرائی بزرگ قھوه ای  یک روزھمگی "موش صحرائی" ھستیم. در ھمان دوران، 
در خانھ من رھا شدند. من گمان میکنم کھ فرقھ مربوطھ میخواستھ است موش ھای  –کھ البتھ اینبار زنده بودند 

موش ھا در مجرای منتھی بھ اتاق زیر شیروانی گذاشتھ  از آنجا کھ ھ من پخش شوند، ولیصحرایی در خان
ش در اتاق زیر شیروانی آنقدر این طرف و آن طرف دویدند تا ھمھ شان را گرفتھ و یک گلھ مو لذا شده بودند،

 بیرون بردند. 
غرامت پرداخت من یکبار در یک کیس حقوقی کھ در آن ھیئت منصفھ بھ یک عضو سابق فرقھ حکم  

گونھ عملکرد شھادت من بیان میکرد کھ چچند میلیون دالری بر علیھ فرقھ مربوطھ را داده بود شھادت دادم. 
آنقدر برایش در طی آن مدت زمان خرد کننده و دارای عواقب تخریبی  ،مرد مربوطھ بافرقھ و نحوه رفتار 

کھ ھیئت منصفھ حکم خود را صادر کرد، فرقھ شروع  فردای روزیبوده است کھ او بیمار روانی شده است. 
ختگی بر علیھ مرد مذکور، وکیل وی، و سابھ اقدام برای اقامھ یک شکایت مغرضانھ بخاطر برخی اتھامات 

صرفا برای اذیت و آزار و گذاشتن ھزینھ سنگین بر کھ ، کرد متخصصینی  کھ برای او شھادت داده بودند
کیس آنان عاقبت توسط یک قاضی در جنوب کالیفرنیا، البتھ بعد از گذشت سالھا، کنار . بودروی دست ھمھ ما 

 گذاشتھ شد. 
ط محافظین مسلح در طول تمامی محاکمات، حتی تا دستشویی، اسکورت ، من توسدر ھمان کیس 

میشدم تا احیانا از طرف اعضای فرقھ کھ جلوی درب ورودی ساختمان دادگاه و کریدور ھا را با در دست 
 "تحقیقات مستقیم"مورد ھجوم قرار نگیرم. من دو روز و نیم برای  اشغال کرده بودندداشتن پالکاردھای بلندی 

دوازده و نیم روز در جایگاه شھود نگاه مرا ایگاه شھود بودم، ولی وکالی فرقھ برای "تحقیقات متقابل" در ج
 کامال بھ یک صحنھ تماشایی تبدیل شده بود. ھم داشتند. کریدور ھا و محوطھ دادگاه 

رقھ دفتر من مورد دستبرد قرار گرفتھ و صدھا نوار ویدئویی و صوتی مصاحبھ ھا با اعضای سابق ف 
بھ طور مستمر دزدیده و سایر موارد کاغذھای باطلھ من  سبد ھا و سایرین بھ سرقت برده شدند. سطل آشغال و

 میشدند، بطوریکھ من در حال حاضر از سومین کاغذ خورد کن خود استفاده میکنم. 
بستن  در موارد متعدد زمانی کھ من در حال سخنرانی بودم، فرقھ ھای مختلفی اعضای خود را برای 

. یک بار ھنگامی کھ من در یک بیمارستان محلی برای می فرستادندراه بھ دانشگاه یا سازمان حامی برنامھ 
دندانپزشکان سخنرانی میکردم، فرقھ ای کھ معموال افراد را در یونیفورم ھای نازی ھا برای گرفتن جلوی من 

بودند نمود کھ عنوان نازی حامل پالکارد  نفر ۱۵میفرستاد اقدام بھ اعزام نظامیان معمول خود کھ حدود 
تان وارد شده و از من سؤال مینمودند من یک جراح مغز و اعصاب نازی ھا بوده ام! وقتی حراست بیمارس

در بیرون و مقابل بیمارستان پالکارد بھ دست گرفتھ و نام شما را فریاد میزنند  یی کھکھ "این مسخره ھا نمود
و توضیح دادم کھ من جراح مغز و اعصاب نازی ھا نبوده ام و  گفتھنھا نام فرقھ را چھ کسانی ھستند؟" من بھ آ

من تنھا برای صحبت در خصوص تأثیرات ھپنوتیزم برای کاھش درد و ھیجان حین درمان دندان بھ آنجا رفتھ 
آنھا میخواھند  لذابودم. ھمچنین توضیح دادم کھ بر علیھ فرقھ مربوطھ در چندین کیس حقوقی شھادت داده ام و 

چھ گفتند  نفراتافراد حراست بیرون رفتند و نمیدانم بھ آن چھره مرا خراب کنند و مرا ضایع نمایند. در تالفی 
دو وانت شده و در حالیکھ گیج بھ نظر میرسیدند بھ و سوار پالکاردھای خود را برداشتھ مربوطھ ولی گروه 

  دنبال کار خودشان رفتند. 
من و خراب کردم وجھھ ام نیز بخشی از کوشش ھای تعدادی از فرقھ ھای بزرگ، اقدام برای تحقیر  

بین المللی، و خیلی ثروتمند برای انگشت نما کردن من میباشد. من از دوستانم شنیده ام کھ بھ آنھا و سایر 
یم. این و سایرینی کھ علیھ ما حرف زدند چکار کرد Singerمتخصصین گفتھ شده است کھ: "ببینید با سینگر  

عمل میتواند در مورد شما نیز اتفاق بیفتد. بنابراین شمای پروفسور یا دکتر بھتر است چیزی کھ ما دوست 
 نداریم نگویید مگر اینکھ عالقمند باشید مثل سینگر با شما رفتار شود." 

کھ من در  ادامھ دارد، و آنچھ راالبتھ ھمچنان من از کوشش ھایم دست نکشیده ام، و آزار و اذیت نیز  
 اینجا مورد اشاره قرار داده ام تنھا بخش کوچکی از آنچیزی است کھ بر من گذشتھ است. 

 
*  *  *  *  * 

 
کوشش ھای سخت و گسترده فرقھ ھا برای ساکت و مرعوب کردن مثال ھای ھول انگیز بسیاری از  

روندان عادی تحت ارعاب، ھجوم، و منتقدین وجود دارند. نھ تنھا محققین، روزنامھ نگاران، نویسندگان، و شھ
 ھجومحملھ و در خارج از دادگاه و  کارشناسانشکایت حقوقی، قرار گرفتھ اند بلکھ فرقھ ھا اقدام بھ ترساندن 



کھ امید  این بافرقھ ھای معینی بھ متخصصینی کھ بھ نفع اعضای سابق فرقھ ھا شھادت داده اند نیز نموده اند. 
زشکان، روانکاوان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، بازرسان رفاه کودکان، و ھر وکال، پ سرکوببھ بتوانند 

، خود بپردازند رسانده باشدکسی کھ ممکن است بھ قربانیان فرقھ ھا در شکایات قانونی یا گرفتن کودکان یاری 
ایاتی بر مبنای اتھامات اند. بعالوه، آنھا شکاستفاده کرده تاکتیک ھای ترور  از وتنزل داده را تا نھایت خباثت 

(مترجم: کانون وکالی دادگستری)، و bar association واھی و فضاحت بار بر علیھ حقوق دانان انجمن بار 
 سازمان ھای حرفھ ای اقامھ نموده اند.  وبر علیھ روانشناسان 

ء رفتار داشتھ است، و قربانیان سو رادست باال برتری و امانت، تعھد، و صداقت معموال  تاکنون 
، علیرغم حمالت بی خویشتنکمک بھ دریافت  جھتفرقھ ھا ھنوز میتوانند متخصصین بیشتر و بیشتری را 

 ، بیایند. ایشان وارد میشودبر  کھ یپایان

 بخش سوم: چگونھ میتوانیم بھ نجات یافتگان برای رھایی و احیا کمک کنیم؟

 فصل ده: نجات کودکان
 
 
 



 بخش سوم
 ؟بازسازی شوندو  نجات یافتھ فرقھ یک بازماندگانچگونھ میتوانیم کمک کنیم تا 

 

 فصل ده: نجات کودکان
، من در یک مراسم یادبود، یا Jonestownجونزتاون  واقعھ ، در سالگرد ۱۹۷۸ھمھ سالھ از سال 

یان محل ھای متعدد، م ازیا در شھر دیگری، شرکت کرده ام. محل مورد عالقھ خود من  Bay Areaدر 
بوده است. من  Californiaدر کالیفرنیا  Oaklandدر اوکلند  Evergreen Cemeteryگورستان اورگرین  

بھ این موضوع فکر کنم کھ چرا مدام در خصوص فرقھ ھمیشھ قدری زودتر میروم تا مدت زمانی بھ تنھایی 
 ارج میشوند کمک نمایم. ھا مطالعھ میکنم و چرا میخواھم بھ کسانی کھ از فرقھ ھا خ

 ییک دلیل اصلی این است کھ من میخواھم صدایی برای بچھ ھایی باشم کھ در زیر چمن ھا
خوابیده اند و ھرگز اجازه رشد و نمو پیدا نکرده اند. کسانی کھ ھرگز بھ یک مدرسھ واقعی گورستان مربوطھ 

ند انجام دھند نداشتند. خودخواھی دیوانھ نرفتند. کسانی کھ ھرگز فرصت انتخاب برای نوع کاری کھ میخواھ
 زندگی آنھا را قبل از اینکھ شانسی برای شروع آن داشتھ باشند پایان داد.   Jim Jonesوار جیم جونز 

جسد دفن  ۴۰۶در حالیکھ در کنار منطقھ وسیعی از گورھای بدون نام و نشان ایستاده ام، جایی کھ 
چھ ھای خندان کھ در دفتر کارم ھست فکر میکنم. اینھا از طرف شده اند، بھ تمامی تصاویر صورت ھای ب

، کھ شش سال با جونز سپری کردند و بطور مرموزی حدود سھ سال بعد Al Millsو آل میلز  Jeannieجنی 
بھ قتل رسیدند، بھ من داده شدند. یک انگیزه دیگر ھم از طرف  Berkeleyاز تراژدی جونزتاون در برکلی 

کھ بھ گویان بود  People Templeمعبد خلق ھا فرقھ وکیل حقوقی ، یک Charles Garryچارلز گری 
Guyana  رفت و مخفی شد تا زمانی کھ نقطھ پایان فرا رسید. در حالیکھ بھ تنھایی در دامنھ تپھ در گورستان
 پدر"بھ "بھ تمامی نامھ ھایی کھ آنھا خطاب  وبھ تمامی آن بچھ ھای کوچک خندان  و ایستاده اماورگرین 

بھ یاد می آورم کھ ، بھ خوبی فکر میکنم  نوشتھ اند (واژه ای کھ جونز آنھا را مجبور میکرد تا وی را بنماند)
 . میگذارندفرقھ ھا بر بچھ ھا  تأثیراتی چھ

 Whiteاینکھ زمانی کھ شب نھایی سفید  بدلیل، کھ فرقھ معبد خلقھا من با تعدادی از اعضای سابق
Night در جرج تاون ت تا آماده خودکشی شوند فرا رسید یا ھ جونز از کل فرقھ خواسیعنی شبی ک

Georgetown گویان  درGuyana مصاحبھ یا مشاوره  ،زنده ماندند بودند و یا بھ ایاالت متحده بازگشتھ بودند
ردناک آنان و برای بستگانی کھ خانواده خود را در آنجا از دست دادند، خاطرات مربوطھ د. برای کرده ام

است. ھمھ سالھ، این خانواده ھا از عموم درخواست میکنند تا با واقعیت فرقھ ھا روبرو گردند. و ھمھ سالھ، 
 ھنوز در اسارت ھستند.  شاھدند کھ ھزاران بچھ و والدآنھا در حالیکھ برایشان رشد فرقھ ھا معماست 

 Stephanاستفان جونز  در آخرین مراسم یادبود جونزتاون یک زوج جالب شرکت کرده بودند.
Jones پسر جیم جونز، و پاتریشیا رایان ،Patricia Ryan دختر نماینده کنگره آمریکا کھ بھ فرمان جونز ،

کشتھ شد. این دو جوان بھ این امید با یکدیگر دیدار کردند  Port Kaitumaدر فرودگاه محلی پورت کایتوما 
دو در قلبشان میدانند کھ این واقعھ میتواند بارھا و بارھا تکرار  کھ دیگر اتفاقی مثل جونزتاون نیفتد. آنھا ھر

 شود. 
در یک مراسم یادبود، یک دختر کھ نجات یافتھ بود در خصوص دوستش کھ کشتھ شد صحبت کرد. 

ولی گاھی در خصوص آن  دوست او نمیدانست کھ دنیای خارج از فرقھ چگونھ استاین دختر گفت کھ 
فقط برای یک روز مایلم بدانم کھ جھان خارج از فرقھ چگونھ است." او میخواست صحبت میکرد و میگفت: "

این شانس را داشتھ باشد ولی ھرگز آنرا بدست نیاورد. او راھی برای خروج از فرقھ نداشت. او کسی برای 
 مراجعھ و درخواست کمک نداشت. 

نج ھزار بچھ و نوجوان در برآورد شده است کھ ھزاران بچھ کوچک در فرقھ ھا ھستند، کھ فقط پ
یک فرقھ کھ از ایاالت متحده برای استقرار در اروپا و جاھای دیگر عزیمت کرد وجود دارند. بنیاد تونی و 

بھ تبلیغات ملی خود شناختھ میشود کھ از  The Tony and Susan Alamo Foundationسوزان آالمو 
رشد کنند.  شوند زنده بمانند وسقط اینکھ بدھند تا بجای زنان باردار میخواستند تا بچھ ھای خود را بھ بنیاد 

 –جوجھ کشی را بازی کنند و بچھ ھای بیشتری  ماشینبرخی فرقھ ھا اصرار دارند تا اعضای مؤنث آنھا نقش 
بچھ ھا در فرقھ اسفبار بھ دنیا بیاورند. بھرحال کار تعدادی از محققین بیانگر وضعیت  –یعنی پیروان بیشتری 

ز افراد گروه بھ پرورش کودکان توسط برخی دیگر ا از انضباط افراطی؛استفاده  – می باشد صیھای مشخ
محض؛ آموزش ضعیف؛ سوء استفاده عاطفی و روانی؛ و فقدان امکانات کافی  بی توجھی جای والدین اصلی؛

 پزشکی، دندان پزشکی و مراقب ھای غذایی. 



د، آنھا حتی ناتوان تر از اغلب بچھ ھای رھا شده یا مھم نیست کھ نوجوانان چگونھ وارد فرقھ میشون
مورد سوء استفاده قرار گرفتھ شده در جھان خارج ھستند زیرا آنھا از دریافت حمایت عمومی جامعھ پنھان 
نگاه داشتھ شده اند. بچھ ھایی کھ مورد سوء استفاده قرار گرفتھ اند، رھا شده اند، و مورد بدرفتاری قرار 

جامعھ عادی آمریکا اغلب در حول و ھوش معلمان مدارس، ھمسایگان، وبستگان ھستند. گرفتھ اند در 
زمانیکھ موضوع سوء استفاده مورد توجھ قرار گیرد، خدمات حمایت از کودکان، پلیس، و سایرین میتوانند با 

مانند زندانیانی در  استفاده از کانال ھای قانونی این کودکان را نجات دھند. بچھ ھا در برخی از فرقھ ھا بیشتر
برای  ھم و صلیب سرخ جھانییک کشور دیگر ھستند، اگر چھ حتی امکان بازدید نفراتی از عفو بین الملل 

 . وجود نداردکمک بھ آنان 
برخی گروھھا خانواده ھا را جھت جذب نیرو و جلب کمک مالی بھ خارج می فرستند، جایی کھ بچھ 

یکا و قوانین حمایت از کودکان می باشند. برای سالھای متمادی، ھا خارج از کنترل دستگاه قضایی آمر
والدینی کھ از فرقھ خارج میشوند در حالیکھ ھمسرشان در فرقھ باقی می ماند متوجھ میشوند کھ ھمسر درون 

کھ یافتن بچھ ھا مشکل  دوردور کرده است، اغلب خارج از ایاالت متحده بھ محلی  از دسترسفرقھ بچھ ھا را 
 اگر غیر ممکن نباشد.  البتھ است

حتی والدین کھ باید بھ آنھا تکیھ کنند  –فرقھ ناتوان ھستند. آنھا بھ معنی تمام قربانی ھستند  یبچھ ھا
توسط رھبر فرقھ کنترل میشوند، و بنابراین سرنوشت بچھ ھا نیز در دست اوست. در فرقھ ھا، والدین 

: می باشندآنان بیشتر شبیھ بھ واسطھ ھایی در یک تجارت  بصورتی کھ در جھان نرمال عمل میکنند نیستند.
رھبر فرقھ دیکتھ میکند کھ بچھ ھا چگونھ باید بار آورده شوند، و والدین صرفا این دستورات را اجرا میکنند. 

 نشان داده شود.  Wacoاین موضوع میتواند مقدمتا در خصوص بچھ ھای فرقھ ھای جونزتاون و ویکو 
 
 

 اونبچھ ھای جونزت
نگل ھای گویان، نفر بچھ بودند. در مقر فرقھ در ج ۲۷۶عضو فرقھ معبد خلق ھا کھ مردند،  ۹۱۲از  

بچھ ھا بھ لحاظ فیزیکی در شرایط فشرده زندگی میکردند بطوری کھ یاد آور وضعیت بردگان در کشتی ھای 
ی بود. بچھ ھا از والدین و قدیمی بود. غذا بھ سختی قابل خوردن بود؛ مراقبت ھای پزشکی و لباس غیر کاف

خواھر و برادر خود جدا شده بودند و تحت مراقبت مربیان و معلمین کودکستان و والدین مشخص شده قرار 
 داشتند، کھ بچھ ھا را در گروه ھای حدود دوازده نفره ھدایت میکردند. 

را کھ میبایست در چبچھ ھا اجازه داشتند فقط بصورت خیلی مختصر در شب والدین خود را ببینند،  
خود را معطوف بھ جونز و ھمسرش نمایند و بھ آنھا بھ صورت پدر و مادر نگاه کنند. بچھ ھا  توجھ عوض

 برای جاسوسی علیھ پدر و مادر خود جایزه میگرفتند. 
کار سخت شامل کار در منطقھ  –کسانی کھ باالی سن شش سال داشتند الزم بود "خدمت عمومی" انجام دھند 

. بود درجھ فارنھایت ۱۰۰بعد از ظھر در درجھ حرارتی در حد  ۶صبح تا  ۷و احداث ساختمان از  جنگلی
 نوجوانان بیش از نیمی از کارھای ساختمانی سنگین را در جونزتاون انجام دادند. 

جا در آن بھ عنوان تنبیھ، بچھ ھا بھ داخل یک چاه تاریک انداختھ میشدند و از قبل بھ آنھا گفتھ میشد کھ 
آنھا در یک جعبھ چوبی بھ اندازه ھای شش فوت در سھ فوت در چھار  در انتظارشان ھستند. مارھای سمی 

 یکتک زدن در انظار عموم بر اثرانداختھ میشدند. دندانھای آنھا  ھای مختلففوت برای ھفتھ ھا در نوبت
یک زیرزمین کوچک حبیس میشدند.  شکستھ میشد، وادار میشدند تا سوراخی بکنند و مجددا آنرا پر کنند، و در

توسط گاردھای امنیتی با سوئیچ، کمربند، و چوب بلند مشغول میشد. بچھ ھا جونز اغلب بھ تماشای کتک زدن 
. بھ بازوی بچھ ھا دختران جوان لخت شده و مجبور بھ گرفتن دوش آب سرد یا شنا در آب سرد استخر میشدند

آنھا وارد میگردید. در یک مورد، دو بچھ شش سالھ کھ تالش کرده الکترود وصل میشد و شوک الکتریکی بھ 
 توپ فلزی سنگین بھ مچ پایشان زنجیر شده بود.  یکبودند فرار کنند 

معبد خلق ھا بطور مستمر بھ لحاظ جنسی مورد سوء استفاده قرار میگرفتند. در  فرقھ بچھ ھای 
در سنین پانزده سال مجبور بودند رابطھ جنسی با افراد حالیکھ گروه ھنوز در کالیفرنیا بود، دختران نوجوان 

با نفوذی کھ جونز تعیین میکرد برقرار نمایند. یک مربی کودکان در جونزتاون دارای سوابق سوء استفاده از 
قرار میداد. اگر شوھران و ھمسرانشان در حالیکھ  تجاوزکودکان بود، و جونز خودش برخی بچھ ھا را مورد 

ر طی یک دیدار صحبت میکردند گیر می افتادند، دختران آنان مجبور میشدند تا در مأل عام بطور خصوصی د
بھ خود ارضائی بپردازند یا با کسی کھ خانواده از او خوشش نمی آمد در برابر تمامی اھالی جونزتاون از 

 بزرگ و کوچک رابطھ جنسی برقرار نماید. 



ترور مراسم خودکشی جمعی یداد. آنھا ھمچنین سوژه جونز بھ کودکان داروھای قوی روان گردان م 
چھل و دو نفره بودند. تا آخرین نوبت، یعنی شب سفید نھایی، آنھا ھرگز نمیدانستند کھ مراسم یک تمرین است 

 و یا اینکھ واقعی است. 
خودکشی، حداقل پنج سال قبل از رخ  -جونز در حال کشیدن نقشھ پایان دادن بھ فرقھ بھ صورت قتل 

خواھند مرد، "ھمھ کس گفت:  Grace Stoen، او بھ عضو فرقھ گریس استون  ۱۹۷۳دادن آن بود. در سال 
ح بدھم کھ چرا این کار را کنار بمانم و توضیبرای اعتقادمان بھ تجمیع الزم است کھ  من بھ غیر از من، البتھ

"ما ھمھ خودکشی خواھیم کرد،  گفت Linda Myttle  میتللیندا  بھ نام عضو نوجوانیک ". جونز بھ کردیم
را خودکشی شب سفید  برنامھ ھای، جونز ۱۹۷۵اول بچھ ھا را میکشیم، سپس خودمان را". در اواخر سال 

کرد کھ در آن بھ اعضا نوشیدنی داده میشد و گفتھ میشد کھ مسموم شده اند و ظرف چند دقیقھ خواھند شروع 
توانست محل را ترک کند. این برنامھ ھا در سان فرانسیسکو کس نمی مرد. نگھبانان در اطراف بودند و ھیچ

San Francisco  .شروع شد و در گویان ادامھ یافت 
آخرین روز، جونز ھمھ افراد را در مقر جمع کرد. دکتر قرارگاه و دو  در بعدازظھر ۵حدود ساعت  

د برای نوزادان، صورتی زر –پرستار صدھا سرنگ را از نوشیدنی شیرین محتوی سیانور پر کرده بودند 
ساعت ھای آخر را  صداھایبرای کودکان زیر ده سال، و عنّابی برای بچھ ھای بزرگتر و بزرگساالن. جونز 

ضبط کرده است تا آنھا را بخاطر داشتھ باشد، و بر روی نوار ضبط شده صدای عضو فرقھ کریستین میلر  
Christine Miller نگاه میکنم و فکر میکنم  نوزادان: "من دارم بھ تمامی شنیده میشود کھ با اعتراض میگوید

 و انتخاب من اینست کھ اقدام بھ خودکشی نکنم".کھ آنھا باید زنده بمانند . . . من حق دارم خودم انتخاب کنم 
م کھ جونز ضبط یمن ، کما اینکھ سایر کسانی کھ بر روی این نوار مطالعھ کرده اند، توجھ کرده ا 

د: "من اول نوزادانم را میخواھم. اول ز میخروشخاموش و روشن کرده است. خیلی زود جون صوت را متناوبا
نوزادان و کودکان مرا ببرید. حرکت کنید، حرکت کنید، حرکت کنید. از مردن نترسید". پرستاران طبق 

 Stanleyگزارشات سرنگ ھا را برداشتھ و سیانور ھا را در حلق نوزادان ریختند. استانلی کالیتون 
Clayton و اودل رودز ،Odell Rhodes کھ مخفی شده و نجات یافتند، شرح ماجرای دقایق آخر را داده ،

آغوش مادرانشان کشیدند". نوزادان جیغ ھای اند. کالیتون گزارش کرده است کھ "پرستاران نوزادان را از 
. مادران نوشابھ خوشمزه حاوی درد گریھ نمیکنند"وحشتناکی میکشیدند و یک پرستار فریاد زد: "آنھا از 

سیانور را در حلق نوزادان و بچھ ھای کوچک خود ریختند. در نوار نھایی از گویان، صدای جونز بھ مادران 
 میگوید: "عجلھ کنید، کوچولوھا را اینجا بیاورید. عجلھ کنید، مادران، عجلھ کنید".

بر سر بسیاری از بچھ ھای کوچک و واقعھ جونزتاون تمام شده است، ولی کابوس زندگی فرقھ ای  
 نوجوانان کھ در سایر فرقھ ھا گرفتار ھستند سایھ افکنده است. 

 
 

 بچھ ھای ویکو
    Branchبیست و پنج تن از بیش از ھشتاد نفری کھ در آتش سوزی دھشتناک فرقھ شاخھ داویدیان  

 Davidian  در ویکو در تکزاسTexas   .ر طی یک مجادلھ با مأموران دولت پیش از آن، دمردند بچھ بودند
بیست و یک کودک را آزاد کرده بود کھ بین سنین پنج ماه تا دوازده سال  فدرال، رھبر قرقھ دیوید کوروش 

، یک .Bruce D. Perry, M.D., Ph.Dبودند. این کودکان آزاد شده بھ دقت توسط دکتر بروس دی پری 
 Baylor College of Medicineمدرسھ پزشکی بایلور پروفسور محقق در امور روانشناسی کودکان در 

در تکزاس مورد مطالعھ قرار گرفتند. سابقھ او در مطالعھ بر روی کودکان و   Houstonدر شھر ھوستون 
بزرگساالنی کھ ضربھ روحی دریافت کرده بودند بھ او این آمادگی را میداد تا بخوبی آنچھ را او و ھمکارانش 

 داویدیان یافتند را مشاھده و ارزیابی کنند.   در میان کودکان شاخھ
از نظر فیزیکی، روانی، عاطفی، ذھنی، و رفتاری، این کودکان نشان دادند کھ رشد آنھا با رشد  

نرمال فاصلھ بسیاری داشتھ است. برای چند ھفتھ اول، آنھا عالئم فیزیکی فشار روحی کھ احساس میکردند را 
درصد  ۵۰تا  ۳۰بار در دقیقھ بود کھ  ۱۲۰تراحت، ضربان قلب آنھا در حدود بروز دادند. حتی در ھنگام اس

بھ این دلیل بوجود آمده بود باالتر از نرمال است. دکتر پری گفت: "این بچھ ھا وحشتزده شده اند". وحشت آنھا 
ھا آسیب ھر کسی در بیرون از فرقھ شیطانی بوده و میتواند بھ آنکھ بودند  آموختھتوسط کوروش  کھ آنان

از  کھ ه استاین ایده را تقویت کرد. تحقیقات نشان داد البتھ برساند یا آنھا را بکشد. تھاجم بھ مرکز استقرار آنھا
فیزیولوژی مغز را تغییر داده و تولید مشکالت روانی یا ضربھ روحی در حقیقت یک تجربھ  سر گذراندن

 عاطفی میکند. 
ان را در وضعیتی مشابھ زندگی کھ آنان در محل استقرار قبلی جدا از ساختار فرقھ ای، بچھ ھا خودش 

شان میشناختند سازماندھی کردند. پسران و دختران گروه ھای جداگانھ تشکیل دادند، ھر گروه یک رھبر 



انتخاب کردند کھ از طرف آنان صحبت کرده و برای سایر بچھ ھای گروه تصمیم میگرفت. بسیاری از بچھ ھا 
وش بھ عنوان خدا کشیدند؛ دیگران خط خطی ھایی میکردند کھ مفھوم آن "دیوید خداست" تصاویری از کور

 بود. 
"داستانھای نفرت انگیز" ری آنھا را دکتر پبھ بچھ ھا چیزھایی در خصوص زندگی آموختھ بودند کھ  

نھا آشنا میشوند میخواند کھ ھیچ وجھی از خانواده و روابط خانوادگی آنطور کھ بچھ ھا در دنیای بیرونی با آ
در آنھا نبود. در این داستان ھا بھ کوروش بھ عنوان پدرشان اشاره میشد زیرا زوج ھا در فرقھ تماما از 
یکدیگر جدا شده بودند، خانواده ھا از ھم پاشیده بودند، و کوروش خود را بھ جای پدر تمامی فرقھ قرار داده 

رت اعضای بزرگسال فرقھ فکر میکردند و برادران بود. اغلب کودکان در خصوص والدین خود صرفا بصو
و خواھران خود را دوستان یا آشنایان فرض میکردند. زمانی کھ دکتر پری از بچھ ھا خواست تصاویری از 

نسبتی  ھیچخانواده خود بکشند، آنھا تصاویری از گروه ھای مختلف فرقھ و یا خود کوروش کشیدند حتی اگر 
 ان حتی ایده مبھمی از خانواده خود نیز نداشتند. با او نداشتند. برخی کودک

دیدگاه آنان نسبت بھ خانواده مخدوش یا رشد نیافتھ بود، بلکھ تصویرشان از شخصیت  نھ تنھا 
خودشان نیز چنین بود. وقتی از آنان خواستھ شد تا تصویر خودشان را بکشند، اغلب بچھ ھا تنھا توانستند 

مھمتر، دکتر پری و تیم متخصص ضربات  ھدر گوشھ کاغذ، بکشند. از ھم تصاویر کوچک و ابتدایی، غالبا
روحی کودکان متوجھ شدند کھ بچھ ھا تقریبا فکر کردن و عمل نمودن بطور مستقل را غیر ممکن میدانند. آنھا 
 ھمھ کارھا، حتی ساده ترین امور نظیر تصمیم بھ اینکھ آیا یک ساندویچ ساده کره بادام زمینی بخورند یا
ساندویچ آنان ھمراه با ژلھ باشد را بھ صورت گروھی انجام میدادند. رھبر گروه پسران و رھبر گروه دختران 

 چنین تصمیماتی را برای گروه مربوطھ خود میگرفتند. 
عقب نگاه داشتھ و این بچھ ھا از نظر ذھنی عقب مانده نبودند، بلکھ آنھا بوسیلھ محیط فرقھ محدود  

سنتی را تشخیص دھند اما قادر بودند آیات طوالنی را از متون  ۲۵سکھ نمیتوانستند یک شده بودند. آنھا 
انجیلی از حفظ بخوانند. برخی نسبت بھ توالت درون ساختمان کھ دارای سیفون بود شگفت زده شده بودند، 

ب لولھ کشی آب در امکانی کھ تا زمانی کھ محل استقرار فرقھ را ترک نکرده بودند ندیده بودند. بھ ھمین ترتی
 داخل ساختمان برای آنھا تازگی داشت. 

بچھ ھایی کھ در فرقھ شاخھ داویدیان بزرگ شده بودند تنھا دنیای مخدوش و خشن بوجود آمده توسط  
کھ او تمامی بیرونی ھا را در آن قرار  دنیای متخاصمتصویر کاذبی از ھمچنین دیوید کوروش را میشناختند و 

. گزارش دکتر پری از کارش موضوع حقوق بشر برای بچھ ھا در فرقھ ھا را کھ بھ تنددر ذھن داشمیداد 
از تصویر از خود مخدوش شده و ایده ھای غیر واقعی نسبت  –صور بسیاری زجر کشیده اند مشخص میکند 

 . بھ جھان بیرونی گرفتھ تا ضربات روحی زندگی فرقھ ای کھ واقعا عملکرد مغز آنان را تغییر داده بود
 
 

 بچھ ھای سایر فرقھ ھا
 ھبا حاکمیت مطلقخود را باالتر از قانون سرزمین خود، بھ عنوان یک حکومت مستقل ھر فرقھ ای 

طوری برخورد میشود کھ گویی قابل مصرف ھستند. رھبر فرقھ  ھا میداند، و در بسیاری از فرقھ ھا، با بچھ
رھبر ممکن است عملکرد گروه را طوری محدود ممکن است نخواھد پولش را برای بچھ ھا ھدر بدھد. یا 

دین در دھند. اغلب والنادامھ  را نماید کھ والدین دیگر اعمالی کھ زمانی فکر میکردند برای بچھ ھا مفید ھستند
 کھ بچھ ھا را موجوداتی مشابھ اسب ھای وحشی تلقی کنند کھ باید رام شوند.  فرقھ بھ سمتی ھدایت میشوند

 فیزیکی رفتارسوء 
کنترل رفتاری بھ شدت محدود کننده و تنبیھی در خصوص بچھ ھا در بسیاری از فرقھ ھا اعمال می 

روش  "شکستن اراده، بیرون کشیدن گناھان، فائق آمدن بر روح شیطانی"شود. کتک زدن ھای شدید برای 
روح تا ال میشود در برخی فرقھ ھا، جن گیری بر روی بچھ ھا اعم ھای پذیرفتھ شده برخورد با کودکان است.

  این موارد میتوانند ظالمانھ و وحشتناک باشند. . گرددشر، شیاطین و نظیر اینھا از آنھا خارج 
تنبیھ انضباطی میتواند بدون توجھ بھ نتایج آن اعمال شود؛ در برخی موارد، زندگی افراد در این 

 تنبیھات گرفتھ شده اند. 
دلیل شکستن گردنش در فرقھ نجات بخش  پسر پنج سالھ بھ Luke Sticeلوک استایس   •

مرد. طبق گزارشات، گردن او یا در حین جلسھ تنبیھی  Nebraskaدر حومھ نبراسکا  
معمولی شکستھ شده است و یا عمدا این کار صورت گرفتھ است تا پدر لوک وادار شود 

رده بود. بھ فرقھ بازگردد زیرا او با بھ جا گذاشتن لوک و دو بچھ دیگر از فرقھ فرار ک



قبل از اینکھ لوک بمیرد، رھبر او را وادار کرده بود کھ اغلب وقت خود را فقط با یک 
 شورت بگذراند و وی را مجبور نموده بود کھ بھ صورت لخت در گل و برف غلت بزند. 

پسر دوازده سالھ گفتھ شده است کھ در یک فرقھ در  John Yarbough جان یاربو   •
 خورده تا مردهکتک  آنقدر،  House of Judahانھ جودا ، خ Michiganمیشیگان  

قبل از مرگ او، زمانی کھ جان برای روزھای متوالی کتک زده میشد و است. 
نمیتوانست غذا بخورد یا راه برود، رھبر سعی کرد او را از گوش ھایش با دو تختھ بلند 

ه شده است؛ یکی کند. یک پسر دیگر گزارش داد کھ بھ عنوان تنبیھ صورت وی سوزاند
 دیگر شھادت داد کھ در دھان و دست ھای پسر دیگری ذغال داغ گذاشتھ شد. 

عالوه بر اینھا، سوء استفاده جنسی از کودکان در برخی از فرقھ ھا رواج یافتھ بود کھ بصورت 
وع سوء و یا رھبر این ن بکار برده میشدانعکاسی از تمایالت انحرافی رھبر و راھی برای ارضای شھوت وی 

استفاده را بھ عنوان راھی برای جذب اعضای بیشتر مشخص کرده بود. رفتار جنسی کودکان با یکدیگر و 
 در برخی فرقھ ھا مورد تشویق قرار میگرفت. با یکدیگر  بزرگساالن با کودکان و محارم

 ناکافی تعلیم و تربیت
وار نامرئی در دورتادور گروه رابطھ با غیر عضو ھا را محدود میکنند و دیبسیاری از فرقھ ھا 

بوجود می آورند. بھ عنوان بخشی از این عملکرد، تعدادی از فرقھ ھا مدرسھ و آموزش رسمی را متوقف 
بھ بچھ ھا اجازه میدھند کھ بھ مدرسھ ھای بیرونی بروند. این بچھ ھا، بھرحال  فرقھ ھا میکنند، اگر چھ برخی

 ھای عجیب و عادات کھنھ شان بھ تمسخر گرفتھ میشوند. اغلب توسط ھمکالسی ھای خود بخاطر لباس 
گروه ھای فرقھ ای اعضای خود را جھت کسب درآمد برای انتقال خودروھا در اطراف  بعضی

کشور برای کسانی کھ نمیخواھند خودشان رانندگی کنند میگمارند و بچھ ھا نیز ھمراه با این رانندگان برده 
ھ مدرسھ نمیروند و یا شانس آشنایی و برخورد معمول با سایر بچھ ھا را در میشوند. این بچھ ھا بطور عادی ب

مجموعھ آپارتمانی یا ھمسایگی خود ندارند. اینھا ھمیشھ در جاده ھا بوده و ھمبازی ندارند. عاقبت، زمانی کھ 
ست و نمیداند کھ والدین فرقھ را ترک میکنند و بچھ را نیز خارج مینمایند، بچھ معموال از مدرسھ عقب افتاده ا

 با محیط خود بطور معمول چگونھ برخورد نماید. 
 مراقبت ھای بھداشتی ضعیف

مراقبت ھای مامایی و تولد و مرگ در میان اعضای فرقھ ممکن است بطور رسمی بھ ثبت نرسد. 
خی گروه میزان فوت نوزاد یا فوت مادر در بر و این در حالی است کھزایمان پائین بوده و یا ممنوع ھستند، 

 ھا بھ ارقام شگفت انگیزی بالغ میگردد. 
مراقبت ھای بھداشتی عموما در فرقھ ھا پائین است. بستھ بھ فلسفھ فرقھ، مراقبت ھای بھداشت 
فردی، شامل آنچھ کھ بھ کودکان مربوط میشود، ممکن است اصال وجود نداشتھ باشد، ضعیف باشد، یا کامال 

سن ھای مناسب یا چک آپ ھای معمول را دریافت نمیکنند. اعضای فرقھ ممنوع شده باشد. بچھ ھا اغلب واک
گچگیری برای شکستگی، عینک و مراقبت ھای مربوط از مراقبت ھای پزشکی معمول نظیر دندانپزشکی، 

 . محروم ھستندبھ ارتوپدی 
ھند شرکت بچھ ھا ھمچنین در استفاده از مواد مخدر نیز در فرقھ ھایی کھ چنین اعمالی را اشائھ مید

 amphetaminesکرده اند. نمونھ ھایی از کودکان وجود دارند کھ ماری جوانا، کوکائین، ھروئین، و آمفتامین 
 استفاده میکنند. 

در بسیاری از فرقھ ھا رژیم غذایی نامناسب مرسوم است. در برخی گروه ھا، رژیم ھای غذایی 
نھ ھا بکار گرفتھ میشود. عموما، غذا ممکن است بھ عجیب و نامتوازن جھت تنبیھ یا پائین نگاه داشتن ھزی

لحاظ مواد غذایی برای کودکان ضعیف و یا نامناسب باشد. بچھ ھای کوچک در فرقھ ھای بدوی مانند آشغال 
کھ  تغذیھ میکنندھمان غذایی از در اطراف روستاھا سکنی داده میشوند. آنھا  Garbage Eatersخورھا  

 . کرده و میخورندھای پشت رستوران ھا و سوپرمارکت ھا پیدا  والدینشان در میان آشغال
ھم بھ لحاظ غذا و ھم بھ لحاظ مواد  –در نتیجھ، بچھ ھا در فرقھ ھا تقریبا ھمیشھ گرسنھ ھستند 

 غذایی، رسیدگی، و مراقبت ھای معمولی از طرف بزرگساالن پیرامون خود. 
 سوء رفتار عاطفی و روانی

ا زندگی محدود و ایزولھ ای دارند. برخی زمانی کھ والدینشان می پیوندند بچھ ھا در اغلب فرقھ ھ
جزو فرقھ میشوند، برخی در داخل فرقھ زمانی کھ والدینشان عضو ھستند بھ دنیا می آیند. بچھ ھایی کھ قبل از 

فرقھ بھ دنیا آمده پیوستن والدینشان بھ فرقھ بھ دنیا آمده اند اغلب حتی کمتر از خواھر یا برادرشان کھ در داخل 
مطھر ھستند در صورتی کھ آنھایی کھ قبال بھ دنیا آمده اند شیطانی و  بچھ ھای بعدیاست محبت می بینند: 

، ھمانطور کھ برای تعدادی از بچھ ھا در ییموجودات بست تر یا رستگار نشده تلقی میشوند. ھنوز بچھ ھا
یرا آنھا ندانستھ از طرف ادارات بھزیستی  بھ گروه ھای وارد فرقھ میشوند زمعبد خلق ھا اتفاق افتاد، فرقھ 

 . آنھا اغلب بھ عنوان بچھ کسی تلقی نمیشوند. میگردندفرقھ ای برای مراقبت واگذار 



دستھ از اعضای فرقھ ھا کھ در دنیای معمول زندگی میکنند و بھ شغل معمول  نونھاالن آنحتی 
با والدین خود میگذرانند و اغلب مجبور ھستند در  ودی رامحداشغال دارند نیز رنج میبرند. بچھ ھا وقت 

کھ مختل کننده خواب و زمان بازی آنان بوده و از بازی معمولی آنان  شرکت نمایند بیشمار جلسات بزرگساالن
با سایر بچھ ھا ممانعت میکند. در بسیاری از فرقھ ھا، یا عمدا و یا بدلیل اینکھ بزرگساالن بھ یک برنامھ 

ھ تحت کنترل فرقھ عمل می نمایند، بچھ ھا بعضی اوقات مدت طوالنی حتی تا ھفتاد و دو ساعت تا پایان احمقان
 برنامھ بیدار نگاه داشتھ میشوند. 

 نیز اعمال میشوند. انواع دیگر سوء رفتار ھای عاطفی و روانی 
، یک فرقھ سیاسی،  Democratic Workers Partyدر حزب کارگران دموکرات   •

سرزنش شده و  بھ شدت ھ سالھ دو نفر از اعضا در برابر اعضای بزرگسالدختر س
اخراج گردید و نسبت بھ اینکھ ھرگز بھ یکی از ساختمان ھای فرقھ قدم بگذارد سپس 

 ممنوع شد. 
دستور داد تا  چھار بچھ از مادرشان کھ  Indiana، یک قاضی در ایندیانا ۱۹۹۲در سال  •

بود  Church Universal and Triumphant قی  کلیسای جھانی و توفیفرقھ عضو 
گرفتھ شوند. در میان دالیلی کھ گفتھ شد، قاضی خاطر نشان نمود کھ سالمت و نیازھای 
آموزشی بچھ ھا فراھم نشده و "تھدید مشخص در خصوص سالمت عاطفی بچھ ھا نسبت 

س از آخر دنیا" تر"و القای این ایده مرگبار بھ استقرار بچھ ھا در پناھگاه زیر زمینی 
مشاھده شده است. سھ بچھ بزرگتر بھ دور از مدرسھ عمومی بھ مدت یکسال و نیم نگاه 
داشتھ شده بودند و عمده وقت خود را ھر روز صرف "ورد خوانی" میکردند کھ قاضی 
این عمل را بھ عنوان "تکرار مکرر ادعیھ تجویز شده با طبیعت ھپنوتیزم کردن خود 

 نی" تشریح کرد. برای مدت ھای طوال
مربوط بھ یک سکت مذھبی بدون نام در استان  بچھ ھاحضانت برای کسب در یک جدال  •

در حین کتک ، اعضا شھادت دادند کھ آنھا  Georgiaدر جورجیا    Gwinnetteگوینت 
برایشان آواز میخواندند و بھ آنھا روحیھ میدادند و اصرار  ،زدن بچھ ھا با چوب یا شلنگ

صبانی نشوند. طبق اظھارات محققین امور رفاھی کودکان، یک دختر گفتھ داشتند کھ ع
است کھ "تنھا راھی کھ او میدانست کھ پدرش او را دوست دارد این بود کھ او وی را 

 شالق میزد. او در حالی کھ این کار را میکرد بھ او میگفت کھ دوستش دارد." 
ر خصوص اینکھ چھ کسی ھستند و اینکھ آیا فرد د آیندبچھ ھایی کھ از چنین محیط ھایی بیرون می 

 خوبی ھستند یا نھ دچار سردرگمی شدید میشوند.
بچھ ھا در فرقھ ھا ھمچنین شاھد سوء رفتار با دیگران ھستند. آنھا شاھد جن گیریھا و تنیبھات عجیب 

بطور عمومی  . در برخی گروه ھامی باشندکھ بر والدینشان و سایر بچھ ھا و بزرگساالن اعمال میشود 
پذیرفتھ شده است کھ رھبر میتواند فرمان قتل عضوی کھ گروه را ترک کرده است بدھد کھ این امر شامل 

کسانی کھ این کارھا را میکنند را کودکان نیز میشود. برخی کودکان کھ شاھد چنین ظلم و شقاوتی ھستند 
و بخاطر اجتناب از گرفتار شدن در چنان شناختھ و از آنھا تقلید میکنند، در حالیکھ سایرین وحشت کرده 

 سرنوشتی در خصوص خودشان ساکت میشوند. 
مینویسد: "بسیار   Moon's Unification Churchیک عضو سابق فرقھ کلیسای متحد مون  

دشوار بود کھ بیشتر بچھ ھا را از غصھ خورد کننده ای کھ آنھا را احاطھ کرده بود بیرون بکشیم". قطعا 
 است اگر بگوئیم کھ زندگی فرقھ ای ھرگز برای کودکان خوشایند نبوده است.  اغراق نشده

 
 

 نقش رھبر فرقھ 
سوء رفتار با بچھ ھا در شاخھ داویدیان شوک آور است ولی در واقع موارد مشابھی از بسیاری 

کرده اند شنیده  قھ ھا را ترکجھات ھم از بچھ ھایی کھ در سایر فرقھ ھا بزرگ شده اند و ھم از والدینی کھ فر
ام. مدارک انکارناپذیری طی سالیان جمع آوری و تجزیھ و تحلیل شده اند کھ ھمگی نتیجھ زیر را میدھند: 

  . میزان موفقیت در پذیرفتھ شدن در یک فرقھ بھ درجھ انطباق، تسلیم، و اطاعت فرد بستگی دارد
ا نیز با چنین اجتماعی، و نھ با است، بچھ ھاز آنجا کھ ساختار یک فرقھ اتوریتھ ای و خودکامھ 

و آشنا میگردند. بچھ ھا میبینند کھ والدینشان خود را با  بزرگ میشوندجریان اصلی یک جامعھ دموکراتیک، 
سایرین بسادگی دستورات را اجرا میکنند و ھرآنچھ و فرامین رھبر منطبق کرده و تسلیم میشوند. والدین آنھا 

 جام میدھند. را کھ رھبر و مرادشان بگوید ان



باشند.  ھ بچھ ھای حرفشنوییوالدین در فرقھ ھا مانند نونھاالن رھبر ھستند و از آنھا انتظار میرود ک
من در خصوص آن در دادگاه شھادت دادم کھ مربوط بھ یک  واین موضوع در یک مورد بخوبی آشکار بود 

 ۱۴۰محکم گرفتھ و با یک چوب بزرگ چھار مرد بزرگسال او را روی دستھ یک کاناپھ یشد. پسر ده سالھ م
در کناری ایستاد و تماشا کرد. رھبر ھم گروه این امر را خواستھ بود. مادر پسر بچھ البتھ بار او را زدند، کھ 

فرقھ در شمال  فرقھ در یک ساختمان در نزدیکی بود و کتک زدن را از طریق تلفن ھدایت میکرد. رھبر یک
و ھر بچھ ای شرقی ایاالت متحده از تمامی بزرگساالن خواستھ بود تا چوب ھای بزرگ ھیزم مانند برداشتھ 

 را کھ از قوانین گروه تخطی کند بزنند و این کار را تا زمانی کھ بچھ مربوطھ تسلیم شود ادامھ دھند. 
ھیچ محدودیتی برای خود است. رھبر رقھ فرقھ خود آینھ ایست کھ منعکس کننده درون رھبر ف ھر

ھا و تمایالتش را در جھانی کھ پیرامون خود  بوجود می آورد زنده نماید. او میتواند رؤیاقائل نیست. او میتواند 
افراد را بھ سمتی ھدایت کند کھ خواستھ ھای او را برآورده کنند. او میتواند جھان پیرامون را واقعا جھان 

لب رھبران فرقھ ھا کسب میکنند شبیھ بھ رؤیا ھای یک بچھ در حال بازی است کھ اغخودش بنماید. آنچھ 
احساس قدرت تمام ، ھای خودبازی دنیایخود خلق میکند. بچھ در  بازیچھ ھایجھانی با اسباب بازی ھا و 

را  میکند و برای چند  دقیقھ یا چند ساعت حاکمیت مطلقھ مخصوص بھ خود را خلق می نماید. او آدمک ھایی
در اطراف بھ حرکت در می آورد. آنھا بھ خواست او عمل مینمایند. آنھا کلماتی کھ او میخواھد را خطاب بھ او 
بر زبان میرانند. او آنھا را بھ ھر صورتی کھ بخواھد تنبیھ میکند. او احساس قدرت کامل میکند و رؤیای خود 

خود  دفاترمک ھایی کھ درمانگران کودکان در را زنده میکند. وقتی من بھ جعبھ شنی و مجموعھ ای از آد
دارند نگاه میکنم، فکر میکنم کھ رھبر یک فرقھ باید افراد را درست ھمانطور کھ یک کودک بر روی جعبھ 

در جھانی کھ منعکس کننده تمایالت و رؤیاھای اوست افراد را در دنیایی کھ خود خلق کرده است شنی 
بر فرقھ با انسان ھای واقعی سروکار دارد کھ خواستھ ھایش را انجام دھند بگرداند. تفاوت در این است کھ رھ

 بیرون آمده است.  و او دنیایی در پیرامون خود بوجود می آورد کھ از درون ذھن خود
ذھنیات شخصی رھبر فرقھ بانی سیستمی است کھ او وارد عمل میکند. ھیچ بازخوری وجود ندارد. 

او عاقبت پیروان خود را با موفقیت وادار بھ اطاعت کرد، او میتواند قدرت  ھیچ انتقادی مجاز نیست. وقتی
نامحدودی را تجربھ کند و پیروان خود را وادار نماید تا ھر عملی کھ او دستور میدھد را انجام دھند. او 

لکھ قدرتمند ترین کارگردانی میشود کھ میتوان تصور کرد. نھ فقط یک کارگردان آدمک ھا و بازیگران، ب
کارگردان زندگی واقعی و بازی واقعی بر اساس تمایالت و رؤیاھای خودش. ھمانطور کھ یک بچھ آدمک ھا 

افراد را بھ حرکت در می آورد، ھدایت میکند،  نیز را در یک سرزمین فرضی بھ ھر طرف میبرد، رھبر فرقھ
 و حتی کسانی را کھ اطاعت نکنند میکشد.  تنبیھ میکند

 
 

 فرقھنقش والدین در 
معموال، فرقھ ھا بھایی برای نقش والدین قائل نیستند. ھمانطور کھ تشریح کردم، والدین تنھا واسطھ  

کنند. حتی در بسیاری از فرقھ ھای تا بچھ ھا از خواست رھبر پیروی مطمئن میشوند صرفا ھایی ھستند کھ 
نتظار میرود وجود ندارد. در عوض، مبتنی بر تعالیم انجیلی، ارزش قائل شدن برای والدین بھ میزانی کھ ا

 رھبر خود را در مقامی قرار میدھد کھ گویی رابط بین والدین و خداست. 
 در واقع تا کنندآنان و دستورات رھبر  مطیعوالدین باید بچھ ھای خود را مجبور نمایند تا خود را  

. ھستند می باشد،پیروی، و پرستش  قابل احترام،کھ تنھا فردی است کھ  ،رھبر مطیعاثبات نمایند کھ خودشان 
ممکن است مقامات بلند پایھ دیگری نیز در فرقھ باشند کھ باید از آنھا نیز اطاعت نمود، ولی آنھا نیز در حقیقت 
ابزاری در دستان رھبر ھستند. عالوه بر این، در بسیاری از گروه ھای فرقھ ای، خصوصا آنھایی کھ مبتنی 

و فرقھ ھای روان درمانی، تعھد والدین از روی آمادگی آنان برای سوء رفتار با  می باشندبر تعالیم انجیل 
آنان بھ رسیدن فرزندانشان در صورت درخواست رھبر ارزیابی میشود. والدین یاد میگیرند کھ رھبر تنھا راه 

آنھا مطیع بچھ ھای آنان مطیع آنان نبوده و رستگاری، خدا، سالمت روانی، یا حقوق سیاسی است، و چنانچھ 
 رھبر نباشند، آنھا از نتایج وعده داده شده محروم خواھند شد. 

یک مادر در حالیکھ سھ سال تجربھ خود در کلیسای اتحاد را تشریح میکرد نوشت: "ما آموزش 
گرفتھ بودیم کھ نباید بھ فرزندان خودمان وابستھ باشیم، ما ھمچنین یاد گرفتھ بودیم کھ این بچھ ھا محصول 

وابستھ بودن بھ فرزندان خود حتی  ولیشیطانی قبل بوده و اگر چھ وابستھ بودن بھ ھر کسی قبیح است روابط 
 قباحت بھ مراتب بیشتری دارد." او ھمچنین توضیح داد کھ: "حتی توجھ بھ رفاه کودکان یک گناه کبیره بود." 

ھایشان میکردند در برخی فرقھ ھا، والدینی کھ حتی کمترین توجھی یا فکری در خصوص بچھ  
بصورت کالمی مورد ھجوم قرار گرفتھ و متھم بھ "لوس کردن بچھ ھا" میشدند. ولی ھمانطور کھ مادر 

 دارد.مذکور مینویسد: "چطور میشود یک بچھ را لوس کرد در حالیکھ او در وضعیت محرومیت عاطفی قرار 



، بچھ ای کھ بدون یا نھ د بود مادرش را ببیندحتی قادر خواھآیا از امروز بھ روز بعد بچھ ای کھ ھرگز نمیداند 
چگونھ میتواند  ھیچ تکیھ گاھی و داشتن کسی کھ مراقبش باشد یا کامال رھا میشود یا بھ شدت تنبیھ میگردد

 ؟"لوس شود
داستان ھای تکان دھنده ای در خصوص بچھ ھا در فرقھ ھا ھمچنین از جانب پدر بزرگ ھا و مادر  

کھ حاال شعباتی در  "سبک زندگی"در یک فرقھ با بستگانش  یک مادر بزرگ ت.بزرگ ھا شنیده شده اس
، وء رفتار و سایر خصوصیات فرقھ ایگزارشات بسیاری از س مالقات میکرد. از این فرقھاکناف جھان دارد 

از . در زمانی کھ مادر بزرگ مشغول دیدار بود، او منتشر شده است ،مانند جدا کردن فرزندان از والدینشان
ظاھرا جواب سؤال را نمیدانست  کھ نوه خود پرسید کھ آیا اتاقی برای بازی و مطالعھ کودکان وجود دارد. بچھ

 منظورش والدینش بود.  کھتکرار میکرد: "من باید احمق ھا را صدا کنم. از احمق ھا سؤال کن" مدام 
کوچک آموختھ بود کھ یک پدر بزرگ و مادر بزرگ بھ من گفتند کھ دیوید کوروش بھ بچھ ھای  

کردند کھ می والدین خود را "سگ" خطاب کنند. پدر بزرگھا و مادر بزرگھا در ھر دو مورد فوق احساس 
 بچھ ھا میزان فضاحت و عجیب بودن این مسئلھ کھ والدین خود را احمق یا سگ بنامند را نگرفتھ بودند. 

آنان  ،شند، وظایف فرقھ ای و تعدد جلساتدر ھمان محل فرزندانشان با بوددر حالیکھ والدین ممکن  
را بھ حدی مشغول مینمود و وقتشان را میگرفت کھ وقت فردی بسیار کمی با بچھ ھای خودشان داشتند. عالوه 

ین خشم ولی جرأت نداشتند ا مستولی میگشتوالدین بواسطھ عملکردھای رھبر  بربر این، عصبانیت و خشم 
عصبانیت زمانی کھ واقعا میتوانستند بچھ ھایشان را ببینند،  ،اغلب در عوض آنھا را نسبت بھ او بروز بدھند.

 خود را بر سر بچھ ھایشان خالی میکردند. 
شیطانی یا سایر وقتی یکی از والدین فرقھ را ترک میکرد و دیگری در فرقھ می ماند، والد غایب  

با آن والد داشتھ باشد برحذر میشد. وقتی صفات توھین آمیز لقب میگرفت، و بچھ از اینکھ ھرگونھ رابطھ ای 
فوق العاده ناراحت شده و نسبت بھ تنبیھ شدن یا ترد شدن زمانی کھ خارج از فرقھ خود را میدیدند بچھ ھا والد 

 . این موضوع ھمچنین باعث فشار عصبی بر روی بچھ ھا میشد. میترسیدند گردندبھ محیط فرقھ باز 
حضانت بچھ ھایشان را بھ شخص ثالثی سپرده اند، بطوریکھ در اصل ھا بدلیل اینکھ والدین در فرقھ  

با بزرگساالنی غیر تا بچھ ھا در فرقھ د مقرر شده باشبچھ است، ممکن است اصلی رھبر یا گروه در عمل قیم 
ھا از والدین خود زندگی کنند یا بھ مقرھای فرقھ در سایر ایاالت و کشورھای دیگر فرستاده شوند. برخی فرقھ 

، بدون ھیچ ارتباطی با بچھ ھا باید توسط گروه شتھ شود وآشکارا ادعا میکنند کھ خانواده باید از میان بردا
والدین خود بزرگ شوند. اغلب، بچھ ھا آموختھ میشوند تا از پدر بزرگ و مادر بزرگ و سایر اقوام خود کھ 

  در فرقھ نیستند متنفر باشند. 
یک فرقھ  . این مشاھده گردیده است Sullivanianر فرقھ سولیوانیان  یک نمونھ از این طرز تفکر د 

، یک فرد دست چپی کھ میگفت با Saul Newtonکھ توسط سائول نیوتون   است روان درمانی و سیاسی
جنگیده است   Spanish Civil Warدر جنگ داخلی اسپانیا   Abraham Lincolnبریگاد ابراھام لینکلن 

 راو اعضا را وادار کرد تا باور کنند کھ مادران بصورت ناخودآگاه از بچھ ھای خود متنفّ شد.  بنیان گذاشتھ
 عناصر وتحت عنوان نابود کردن این . می باشندھستند و اقوام درجھ یک ریشھ تمامی شر و بدی در عالم 

گرفت و زوج ا در گروه بھ دست  نیروھای مخرب، نیوتون آنطور کھ گفتھ میشود کنترل کامل ازدواج ھا ر
ھایی از پیروان را برای زندگی مشترک با ھم انتخاب میکرد. بچھ ھا نمی بایست رابطھ خاصی با والدین خود 

 خود صحبت کنند.  بچھ ھایداشتھ باشند، و بزرگساالن فرقھ سولیوانیان حق نداشتند با 
د نقش عمده ای در فضای بازسازی فکری و تفکر تمام خواھی کھ در گروه ھای فرقھ ای یافت میشو 

شدت مورد  زمانی کھ بچھ ھای آنان و دیگران در مقابل چشمانشان بھ ایستادن،وادار کردن والدین بھ کنار 
ایفا مینماید. بھ نظر میرسد کھ فاکتورھای متعددی  ،یا حتی برخی اوقات کشتھ میشوند بدرفتاری قرار میگیرند

 در این وضعیت دخیل ھستند. 
ئولوژی گروه و نقش حاکمیت رھبر کھ تأثیر خاصی بر روی تفکر و رفتار والدین رابطھ ای بین اید 

دارد برقرار میباشد. یک ایدئولوگ تمام خواه، بوسیلھ اعمال کنترل خود بر روی سیستم اجتماعی و محیط 
 اجتماعی، قادر است تبعیت و اطاعت والدین را کسب نماید. ایدئولوژی مشترک گروه بھ صورت یک دستگاه

والدین  ھرگاهشارژ کننده عاطفی متقاعد کننده در خصوص انسان و روابطش با جھان پیرامون عمل میکند. 
اعالم نمایند، روانشناسی اجتماعی بھ ما  خاصیک رھبر تعھد نامحدود خود را برای پیروی از ایدئولوژی 

خواستھ شود پیروی نمایند زیاد  میگوید کھ اعالم علنی آنان امکان اینکھ از ھر عمل یا رفتاری کھ از آنان
بھ لحاظ  بوده یاممکن است کامال مغایر با آنچھ آنان در گذشتھ پذیرفتھ اند  تار خاص مربوطھخواھد بود. رف

خطا محسوب شود. ولی مانند تمامی اعضای فرقھ، والدین در فرقھ نیز یک شخصیت دوگانھ را  کامال اخالقی
د. این تغییر در شیوه نگرش و وسھ ھای بازسازی فکری القا میگردقھ و پرپذیرا میشوند کھ بوسیلھ تعلیمات فر

 فکر کردن بھ آنھا این اجازه را میدھد تا بھ صورتی کھ تمایل رھبر فرقھ است عمل نمایند. 
 



 

 آنچھ بچھ ھا در فرقھ ھا یاد میگیرند
ا نمی بینند. از آنجا در فرقھ ھ عاطفیبچھ ھا ھیچ نمونھ ای از محبت، بخشش، مھربانی، یا گرمای  

کھ تمامی اعضا الزم است رھبر را الگوی ھمھ چیز قرار دھند، بچھ ھا نیز باید ھمین کار را بکنند. بچھ ھا یا 
، وابستھ، مطیع، و اغلب بھ لحاظ خود را با قدرت و تسلط رھبر منطبق میکنند، یا صرفا تسلیم شده و پاسیو

 میگردند. عاطفی خاموش و سرد 
یستم ارزشی بھ شدت قطب بندی شده درست/غلط، خوب/بد، مقدس/شیطانی فرقھ را می سبچھ ھا  

"ما" کھ در درون ھستیم و "آنھا"  –پذیرند. بھ آنھا آموختھ میشود کھ جھان بھ دو بخش مجزا تقسیم شده است 
 برابرما در " کھ در بیرون ھستند. ما حق ھستیم، آنھا ناحق ھستند. ما خوب و آنھا بد ھستند. در این دنیای

 یک ، بچھ ھا (مانند سایر اعضا) یاد میگیرند در خصوص غیر عضو ھا و جامعھ بیرون بھ صورت"آنھا
 تھدید نگاه کنند. 

تفاھم، مذاکره، و دیدار ھایی کھ در این میان  ھای بچھ ھای فرقھ ھیچ شانسی برای مشاھده زمینھ 
د ندارند. آنھا نمی بینند کھ چگونھ مردم مباحثھ ھا را بھ واقع میشوند و در خانواده ھای معمولی ظاھر میگردن

کامال در  در دنیای بیرونی بچھ ھا تمایالت دیگران منطبق می نمایند. نتیجھ میرسانند یا خود را با خواستھ ھا و
 یوھگرخانواده یا و کار کنند و در  بازی زندگی را چگونھ پیش ببرند تاو یاد میگیرند  گرفتھقرار  بطن جامعھ

 . مینمایدزندگی کنند کھ بھ طرق دموکراتیک رابطھ اجتماعی برقرار 
بچھ ھای فرقھ بزرگساالن را نمی بینند کھ چگونھ تصمیم گیری میکنند یا ایده ھای خود را بارز  

و با ھم طراحی میکنند. در عوض، آنھا شاھد ھستند و می آموزند کھ تفکر انتقادی و ارزشی؛ ایده ھای  نموده
 آنھا تنھا اطاعت کردن را آموزش میگیرند.  در فرقھو ایده ھای مستقل افراد را بھ دردسر می اندازد. نو؛ 

در بسیاری از فرقھ ھا، عصبانی شدن نرمال، با نشاط بودن، و تھاجمی برخورد کردن در بچھ ھا  
سرکوب ھمراه است.  دارای معصیت و یا بھ عنوان عالئم روحیھ شر تعبیر شده و اغلب با تنبیھات سنگین و

بنابراین بچھ ھا مانند والدین خود یاد میگیرند تا بھ رھبر و سیستم او وابستھ باشند. در نتیجھ، خصوصیت 
 . شخصی وابستگی عاطفی میتواند در کاراکتر رو بھ رشد بچھ ھا در فرقھ ساختھ شود

 
 

 بعد از فرقھ 
ی کھ باید بھ بچھ ھایی کھ از فرقھ ھا بیرون از آنجا کھ فرقھ ھا در اھداف خود متفاوت ھستند، کمک 

می آیند داده شود باید منطبق با نیازھای متفاوت ھر کودک باشد. برای مثال، بستھ بھ اینکھ آنھا از بزرگساالن 
سردی، در خود بودن، و ترس از دیگران  ی نظیردر فرقھ ھای خود چھ آموختھ اند، برخی بچھ ھا خصوصیات

ند، در حالیکھ آنھایی کھ در گروه ھای نظامی و برخوردی بزرگ شده اند ممکن است بروز میدھرا از خود 
ظاھرا کاریکاتورھای تھاجمی کوچکی از رفتارھای بوجود  ھا بیشتر شورشی و تھاجمی باشند. مورد دومی

 . ھستندآمده در فرھنگ گروه توسط رھبر 
شخصیتی را با خود ھمراه دارند کھ بزرگساالن و نوجوانان بزرگتر کھ بھ فرقھ ھا می پیوندند  

برخی بھ بھرحال در آنھا شکل گرفتھ است. شخصیت دوگانھ فرقھ بر شخصیت موجود فرد نصب میگردد و 
میتوانند ھم ھ این اشخاص فرقھ را ترک میکنند نسبت بھ گردش جھان اضافھ میشود. زمانی ک آنان نظرات

ھ را زنده کنند. آنھا میتوانند تجارب قبل از فرقھ و درون شخصیت قبلی خود و ھم خاطرات روزگار قبل از فرق
. متأسفانھ، کودکانی کھ در فرقھ بزرگ شده اند دارای آن شخصیت نمایندفرقھ و بعد از فرقھ خود را جمعبندی 

 وقتی از فرقھ بیرون آمدند جھان خود را مجددا بسازند.  بتوانند یا معلومات قبلی نیستند تا
یر بچھ ھا، بسیاری از بچھ ھایی کھ در فرقھ ھای منزوی بزرگ شده اند با دانش در مقایسھ با سا 

محدود، مھارت ھای کمتر، و رفتار اجتماعی پائین تر از معمول بار آمده اند. از آنجا کھ بھ بچھ ھای فرقھ گفتھ 
ن مشکل است تا ھستند، بعد از آن برایشا از ھمھ شده است افراد فرقھ برگزیدگان، سرآمد دیگران، و برتر

اعتقادات فرقھ و تجارب جدید بعد از فرقھ را  تناقض تالقیخود را بروز بدھند و یا نظر دارای نظر باشند، 
برخی فرقھ ھا تعالیم نژاد پرستانھ، مذھبی، یا سیاسی غیر منعطف میدھند کھ بچھ ھا با خود حل و فصل نمایند. 

 بھ جھان خارج می آورند. 
کھ در برخی از فرقھ ھا بزرگ شده اند عقاید و عملکردھایی را آموختھ اند کھ بنابراین بچھ ھایی  

جامعھ بزرگ آنھا را عجیب، دگم و ضد اجتماع ارزیابی میکند و ابراز کردن این نظرات بعد از ترک فرقھ 
رابطھ میتواند بچھ را منزوی کند. این موضوع میتواند برای بچھ ھایی کھ در فرقھ ھایی کھ آزادی جنسی یا 



جنسی بین بزرگساالن و کودکان را تبلیغ میکنند بھ طور خاص مشکل ساز باشد. برای مثال، بچھ ھایی کھ بھ 
از آنجا کھ خود  ،وقتی بھ سایر بچھ ھا برخورد میکنندارضائی پرداختھ اند، طور آشکار در مدرسھ بھ خود 

ران بیگانھ شده و از جانب معلمین و سایر در فرقھ یک عمل پذیرفتھ شده بوده است بالفاصلھ با دیگ ارضائی
 نگاه میشود.  بھ دید جانوران والدین بھ آنھا 

دروغ گفتن یا گول زدن غیر عضو ھا کار صحیحی است بسیاری فرقھ ھا بھ بچھ ھا می آموزند کھ  
عملکردھا  کھ باید انجام داد. این نظریھ کھ بیرونی ھا موجودات پست تری ھستند توجیھ فرقھ برای این گونھ

می باشد. بچھ ھا در فرقھ ھا ھمچنین نوعی فکر گروھی و زبان خاصی را یاد میگیرند کھ باید بعد از ترک 
  . ببردمیخواھد با افراد دیگر صحبت کند از یاد  کودک مربوطھگروه اگر 

واند ھمانطور کھ مشاھده کردیم، رھبران فرقھ یک سیستم جاسوسی تولید میکنند بطوری کھ رھبر میت 
، و چیزھایی را می بیند کھ خواندهادعا کند ھمھ چیز را بطور قطع در خصوص ھر کسی میداند، فکر ھمھ را 

دیگران نمی بینند، در حالیکھ در حقیقت اطالعات مربوطھ توسط اعضایی کھ بر روی یکدیگر خبرچینی 
موزش ھایی را در فرقھ ھا گرفتھ ھایی کھ چنین آ، و جاسوسی میکنند ارائھ میشود. بچھ دادهمیکنند، گزارش 

لقب  "خبرچین"اند وقتی در مدرسھ در جھان خارج اقدام بھ دادن چنین گزارشاتی میکنند "موش فضول" و 
 میگیرند. 

خصوص آنھایی کھ در محیط بھ شدت کنترل بنوجوانانی کھ در فرقھ ھای بخصوصی رشد کرده اند،  
ل نمایند. آنھا بھ دنبال رابطھ جنسی، مواد مخدر، الکل، ماشین ھای بوده اند، مایلند خارج از نرمال عم ای شده

پر سرعت، زندگی پر سرعت، شورش و قانون شکنی میروند. آنھا اغلب در برابر تھدید بیماری ھای 
 مقاربتی، ایدز، و حاملھ شدن قرار میگیرند و اغلب توسط شیادان و جوانان بزھکار شکار میگردند. 

دیده اند کھ بھ والدینشان بی احترامی میشود کھ ھمان رفتار را فرا گرفتھ  دری مدامبقبرخی نوجوانان  
و بھ ابراز آن نسبت بھ والدین خود حتی زمانی کھ خانواده دیگر در فرقھ نیست ادامھ میدھند. این نوجوانان 

 رفتار تھاجمی با دیگران را از رھبر فرقھ بخوبی آموختھ اند. 
صیت اجتماعی بوده و اعضای خود را وادار میکنند تا شغل ھای سطح بسیاری فرقھ ھا ضد شخ 

برای انجام کارھای رھبر انتخاب کنند. تحصیالت عالی، یا برخی اوقات  آنانپائین بھ منظور آماده نگاه داشتن 
ھرگونھ تحصیالت، ضد ارزش محسوب میشود. بعد از آن، برای نوجوانان مشکل است تا بدانند کھ چھ باید 

بھ مدرسھ بروند؟ شاغل شوند؟ وارد یک برنامھ تعلیمی شوند؟ استعداد فردی، مھارتھا، و عالئق  –ند بکن
 بوجود نمی آیند. لذا شناختھ نشده و بھ رسمیت احتماال ھرگز 

 
 

 میتوانند نجات پیدا کنندکودکان 
اند. آنھا یا خودشان  دھھ گذشتھ، ما بچھ ھای ھرچھ بیشتری را دیده ایم کھ از فرقھ ھا بیرون آمدهدر   

ند. این بچھ ھا نیاز شدیدی بھ ه اند و یا با سایر اعضای خانواده شان جدا شده ادر سالھای نوجوانی فرار کرد
 . روبرو ھستند با محیطانطباق فوق العاده ای جھت مشکالت با دارند، زیرا کھ آنھا  رفاهحمایت و 

یساھا، و سایر امکانات مشاوره ای موجود مراجعھ مقدمتا اگر والدین این نوجوانان بھ مدارس، کل 
فرقھ ھا و خصوصا مشکالت خاص  تانمایندگی ھا کمک نمایند بھ در آن محیط ھا و  متخصصینکرده و بھ 

 بچھ ھا یی کھ در فرقھ بزرگ شده اند را درک کنند بسیار مؤثر خواھد بود. 
را کھ در گروه نیست دوست نداشتھ باشند، مفید  کسی تادر فرقھ ھا یاد گرفتھ اند  از آنجایی کھ بچھ ھا 

خانواده مجددا برقرار نمایند. این کار افکار  اقوام درجھ یکخواھد بود اگر سعی شود کھ ارتباط آنان را با 
 القوه آنان را گسترش میدھد. ای را کاھش داده و شبکھ حمایتی بفرقھ 

بی توجھ نسبت بھ مراقبت ھای بھداشتی و  از آنجایی کھ بسیاری از فرقھ ھا برخوردی مشکوک یا 
و  شدهیک معاینھ کامل پزشکی دارند، برای بچھ ھایی کھ از فرقھ ھا بیرون می آیند حیاتی است کھ  یآموزش

 سطح آموزشی آنان مورد ارزیابی واقعی قرار گیرد. 
رفتارھایی کھ در  اغلب این بچھ ھا نیاز بھ رھنمودھای فوری دارند تا بھ آنھا نشان داده شود برخی 

فرقھ آموختھ اند مناسب دنیای بیرون نیست. بسیاری از این بچھ ھایی کھ از فرقھ ھا جدا شده اند در خصوص 
رفتارھای اجتماعی کھ سایر بچھ ھا در مدرسھ یا در محیط خانواده و دوستان آموزش میگیرند بد آموزی داشتھ 

ھ قضاوت ھای شدیدی کھ این بچھ ھا توسط فلسفھ فرقھ جذب اند. با برتری جویی، یک جانبھ نگری، و تمایل ب
کرده اند باید مقابلھ شود. آموزش انطباق و عمل در درون یک جامعھ چند وجھی، باز، و دموکراتیک چالشی 
فراروی این نوجوانان خواھد بود. این واقعیت بھ طور خاص برای کسانی کھ در فرقھ بھ دنیا آمده یا بزرگ 

خودش را نشان میدھد، کھ ھیچ تجربھ ای از زندگی در خارج از فرقھ نداشتھ و ھیچ سیستم  شده اند بیشتر



نمی شناسند. بھ این بچھ ھا باید کمک شود تا  مربوط بھ آنرا شخصیت فرا فرقھ ای، ارزش ھا، یا اعتقادات
 انھ شان را بشکنند. منافقرفتار سرزنش کردن خود و  عادتاعتقادات محدودشان، دگم ھا و افکار بستھ شان، و 

اگر چھ بچھ ھای بیرون آمده از فرقھ با مسائل بزرگی روبرو میشوند، و برخی اوقات بھ تنھایی با  
نجات پیدا میکنند، سالم و خوشحال میشوند، و زندگی پرثمری را  آنھا قطعااین مسائل برخورد میکنند، اما 

و این در ھمین رابطھ است    Ethelرسانند. داستان اتل  دنبال مینمایند، و مجددا قدرت جوانی را بھ اثبات می
 داستان مشوقی برای ھمھ ما میباشد. 

 
کھ والدینش  West Coastدختری بود کھ در یک فرقھ سبک زندگی در ساحل غربی     Ethelاتل 

ا بعد از زندگی در دو کمون ھیپی ھا بھ آن پیوستھ بودند بزرگ شده بود. آنھا زنی ر ۱۹۶۰در سال 
صاحب زمین بزرگی بود کھ چندین کلبھ کوچک در آن قرار داشت و زندگی مالقات کرده بودند کھ 

بشدت محدود و کنترل شده ای را در کمون گروه کھ نھایتا بھ یک فرقھ تبدیل شد شروع کرده بود. 
و را خود از میان کسانی کھ بھ دنبال سبک زندگی دیگری میگشتند عض افراد و زوج ھاییاین زن 

گیری میکرد. او بھ آنھا این ایده را میداد کھ میتوانند با آمدن و بطور جمعی با او زندگی کردن در 
ملک او "بھ زمین بازگردند"  و نظم نوینی را خلق نمایند کھ میتواند جایگزین خانواده و اجتماعی کھ 

 تا بحال میشناختیم باشد. 
ای د و علیرغم اینکھ خودش ھرگز بچھ دار شوزن معین میکرد کھ چھ کسی چھ وقت میتواند بچھ 

، درست شخصا ھدایت میکرد. او آنھا رانداشت و ھرگز ازدواج نکرده بود، بزرگ کردن بچھ ھا را 
باور کنند کھ  متقاعد کرده بود تابود،  نمودهگروه سالیوانیان اعضای خود را راضی کھ ھمانطور 

و اینکھ بزرگ شدن در کمون این  بودهای بشری خانواده و خصوصا والدین ریشھ تمامی بدبختی ھ
در  نیز پیروان رابطھ خود را با خانواده قطع کردند و کودکانشر را از سر آنھا کم خواھد کرد. 

پدر بزرگ و مادر  باگروه بزرگ میشدند کھ تنھا اجازه داشتند بطور خیلی محدود و کنترل شده 
گھا و مادر بزرگھا از آزمایش رھبر موفق بیرون بزرگ خود ارتباط داشتھ باشند. برخی پدر بزر

 ملک مربوطھ نیافتند. خود نیامدند و ھرگز اجازه دیدار با نوه ھای خود را در ھیچ کجا مگر در 
اوقات را مادر بزرگ خود بگذراند. مادر بزرگ  خوشبختانھ، طی سالیان اتل اجازه یافت برخی

اند پسرش و ھمسر پسرش و نوه اش را از سلطھ چقدر مشکل خواھد بود تا بتوکھ خوب میدانست 
 رھبر فرقھ بدر ببرد و لذا مصمم بود رابطھ خود را بھ ھر ترتیب با نوه اش حفظ کند. 

ھر کسی کھ از ملک مربوطھ خارج میشد، حتی برای مدت کوتاھی، توسط رھبر در برابر تمام 
چ چیز مخفی بین آنھا باشد. حتی گروه مورد بازجویی قرار میگرفت چرا کھ ظاھرا نمی بایستی ھی

افرادی کھ بھ شھر برای خرید غذا میرفتند الزم بود تا "تجارب خود را منتقل کنند". اتل بعدا گفت کھ 
از ملک مربوطھ خارج میشد آنچھ را کھ رھبر فرقھ بھ نحوی با مادر بزرگ خود  کھ ھر زمان

و و مادربزرگش انجام داده یا در خصوص میخواست بشنود را بھ او میگفت و نھ آنچیزی کھ واقعا ا
و اشاره  میکندگزارش میکرد کھ مادر بزرگ او از رھبر تمجید مثال . لذا او آن صحبت کرده بودند

نظر لطف بھ پسرش و خانواده کوچک او دارد. اتل ھرگز این گزارشات مثبت چقدر کھ فرقھ  مینماید
ی مادر بزرگ و سردرد او و مواردی نظیر این ی از جملھ سرماخوردگرا تغییر نداد و مطالب دیگر

  بھ آن اضافھ میکرد. ھم را 
تعداد کمی از بچھ ھای فرقھ کھ در آنجا بودند بھ مدرسھ عمومی در ھمان منطقھ رفتند ولی مجاز 
نبودند کھ در خصوص جزئیات زندگی خود با معلمین یا سایر دانشاموزان صحبت کنند. آنھا اجازه 

مدرسھ شرکت نمایند. ساعات درس دانشاموزان دیدار کنند یا در برنامھ ھای بعد از  نداشتند با سایر
 گرفتھ و بھ خانھ شان میبرد.  تحویل بچھ ھا را از مدرسھ ھرروز یکی از نفرات فرقھ
اتل این واقعیت کھ با یک مشاور مدرسھ دوست شده است و با او آزادانھ صحبت در دوره دبیرستان، 

ھ مخفی نگاه داشتھ بود. تمامی ساکنان اطراف در خصوص فرقھ مربوطھ میدانستند میکند را از فرق
و دلشان برای اعضا و بچھ ھای آنان می سوخت ولی کمکی نمی توانستند انجام دھند چرا کھ زود 
در یافتھ بودند کھ اگر از آن بچھ ھا بخواھند کھ بعد از مدرسھ بازی کنند و یا سایر فعالیت ھای 

از مدرسھ را انجام دھند بھ دردسر خواھند افتاد. اتل گفت کھ بدون وجود آن مشاور و  نرمال بعد
باقی  ،درست مانند والدینش ،مادر بزرگش او ھنوز در ملک مربوطھ و در خدمت و مطیع رھبر

 مانده بود.
 آنقدر اتل توضیح میدھد کھ چقدر در طول دوران نوجوانی اش در حالیکھ مشاھده میکرد والدینش

مطیع رھبر بوده اند ناامید میشده است. علیرغم اینکھ رھبر عقاید پیشرو و ممتازی ارائھ میکرد، 
ولی او در عملکردھایش بسیار عقب مانده بود: برای مثال، دختران آموزش گرفتھ بودند کھ در 



می بایست بیش از اندازه، خصوصا در برابر رھبر، حس خدمت پسران و مردان باشند، و زنان 
 انھ داشتھ و مطیع باشند. زن

باال، میخواست بھ کالج برود و او  IQورزشکار جوان مملو از انرژی با آی کیو  دختراتل یک 
اولین بچھ ای بود کھ اجازه یافت تحصیالت باالتر از دبیرستان داشتھ باشد؛ اما بھرحال فرقھ ھیچ 

ف عرف میدانست. رھبر بھ کالج اتل نمی پرداخت و آنرا را بر خال تپولی در خصوص تحصیال
اتل اجازه داده بود بھ کالج برود با این شرط کھ او قول داده بود بھ فرقھ بازگردد و ھمچنین بھ این 
دلیل کھ او از مادر بزرگ خود کمک خواستھ بود. با پولی کھ مادربزرگش داده بود، اتل کالج را 

 د. شروع کرد و ھم در کارش و ھم در کالج بھ سختی تالش میکر
بھ محض اینکھ بھ کالج رفت او بھ مرکز خدمات مشاوره ای مراجعھ نمود و درخواست کمک کرد. 
او میدانست کھ الزم است کسی بھ او در تصمیم گیری کمک کند زیرا او ھرگز خودش برای امری 

اینکھ  خود را پنھان نگاه دارد وتصمیم گیری نکرده بود بھ غیر از اینکھ تصمیم گرفتھ بود تا روابط 
میدانست باید بھ کالج برود و روزی از فرقھ خارج شود. او میگفت کھ نمیدانست چگونھ در 
خصوص موضوعات زندگی روزمره فکر کند. او میتوانست در خصوص کتاب، تکالیف مدرسھ، 
ھر چیزی کھ فرد دیگری رھنمود میداد فکر کند ولی ھرگز ھیچ الگویی برای تصمیم گیری نداشت. 

 بھ فقدان دانشش در خصوص نحوه زندگی در خارج از فرقھ مشوش بود. او نسبت 
من با اتل خصوصا در طی دو سال گذشتھ در تماس بوده ام. او حاال بیست و دو سال دارد و اخیرا 
از کالج ایالتی فارغ التحصیل شده است و خیلی دور از فرقھ بھ کار مشغول است. او مشاور دیگری 

او در تصمیم گیریھا کمک میکند و نسبت بھ موارد خاصی نظیر خرید لباس و پیدا کرده است کھ بھ 
زندگی در یک خانواده معمولی بھ او آموزش میدھد. او تنھا در مواقع از قبل تعیین ھمچنین ماشین و 

شده والدین خود را می بیند و رھبر فرقھ ھنوز میخواھد کھ او برگردد. اتل میخواھد روزی والدین 
گروه دور کند ولی در حال حاضر حتی نمیتواند بھ چنین ایده ای در مقابل آنھا اشاره  خود را از

نماید. نگرانی بزرگ اتل اینست کھ والدین او بطور ناامید کننده ای بھ رھبر فرقھ وابستھ ھستند و 
ای تنھا وقتی کھ آن زن بمیرد آزاد خواھند شد. او میگوید، "آنھا حتی بیش از من در حال حاضر بر

و او تصمیم گرفتھ است تا زمانی کھ آنھا در آن "ملک" زندگی یک زندگی نرمال بی تجربھ ھستند." 
 میکند ھرگز بھ سراغ آنھا نرود.

 
*   *   *   * 

 
بسیاری از بچھ ھایی کھ در فرقھ ھا بزرگ شده اند واقعا قربانیانی ھستند کھ بطور خاص تنھا بوده و  

مکن است در ایاالت متحده زندگی کنند جایی کھ رفاه، آموزش، و مراقبت ھای بدون حامی می باشند. آنھا م
پزشکی بطور روزمره در بھترین وجھ نسبت بھ کل جھان وجود دارد، ولی در درون فرقھ این مواھب بھ 
ندرت در اختیار آنان قرار میگیرد. کسانی کھ در فرقھ ھا مورد سوء رفتار یا غفلت قرار گرفتھ حتی بیش از 
دیگران از کمک ھای اجتماعی بطور عمومی نسبت بھ سایر بچھ ھای معمولی کھ مورد سوء رفتار یا غفلت 
قرار گرفتھ اند محروم بوده اند زیرا بسیاری از فرقھ ھا اختقا و محدودیت ھای شدیدی بر اعضای خود اعمال 

 میکنند. 
معموال توسط والدین خود مورد  با در نظر گرفتن این محدودیت ھا و انزواھا، بچھ ھای فرقھ ھا 

رھبر فرقھ حاکمیت میکند و والدین فاقد قدرت می باشند. سرنوشت ھم صرفا حمایت قرار نمیگیرند، چرا کھ 
من ھنوز نشنیده ام کھ ھیچ رھبر فرقھ ای بچھ ھا و ھم والدین توسط جھان بینی و فلسفھ رھبر تعیین میشود. 

 ھ ھای گروه خود مبذول داشتھ باشد. مراقبت، مھربانی، و توجھ نسبت بھ بچ
علیرغم این موضوع عجیب، بچھ ھایی مانند اتل از فرقھ ھا جدا میشوند و نجات پیدا میکنند. آنھا  

ممکن است بدترین چیز ھا را شنیده یا در زندگی خود تجربھ کرده باشند، اما آنھا ھمچنان بھترین باقی می 
 مورد حمایت قرار دھیم و بھ آنھا عشق بورزیم و آنھا را درک کنیم. مانند. مسئولیت ما اینست کھ آنھا را 

  



 یازدھم فصل

 فرقھ جدا شدن از
برخی اوقات افراد از اعضای سابق فرقھ ھا سؤال میکنند کھ، "چرا شما صرفا از جای خود بلند 
نشده و از فرقھ خارج نشدید؟" ھیچ پاسخ ساده ای بھ این پرسش وجود ندارد، چرا کھ فاکتورھای متعددی در 

در کار یچ قید و بند فیزیکی در اغلب موارد، ھ ھستند. دخیلنگاه داشتن یک عضو فرقھ در اسارت گروه 
را مورد تنبیھ قرار داده و زندانی  می نماینداگر چھ برخی گروھھا کسانی را کھ سعی در جدا شدن . نیست
نقش اصلی را کھ گسستن آنھا بھ مراتب مشکل تر است و ذھنی . اما در تمامی موارد، بندھای روانی میکنند

 ایفا نموده اند. 
 
 

 جدا شدن از فرقھ سخت است؟  چرا
، فرد شودجذب القا میگردد  توسط یک فرقھ گروھی کھنفوذ روانی و  بواسطھزمانی کھ یک فرد 

 موردی کھ من در زیر می آورم را تجربھ مینماید:  ۵مربوطھ 
 ادامھ دارد.  در طول پروسھ جذب و در طول مدت عضویتاین کار  ،دادن فریب .۱
 محدودیت، و روانی، فشار کاریتعھد باالی  میزانو متوالی  کارھا ساعت  بدلیل، جسمی تضعیف .۲

 بوجود می آید.  ھمھ اینھابا  جسم  عدم تطابقو  داخلی ھای
  ، ایجاد میگردد. خارج دنیایقطع ارتباط با نتیجھ  در ،مختلف ھایبھ راه ، وابستگیایجاد  .۳
 ترکفرقھ را  کھ ھ مبنی بر اینکھ فردی، بدلیل اعتقادات القا شده بھ فرد از جانب فرقآفرینی وحشت  .۴

 یافت بوجود می آید. نخواھد را در خارج از فرقھ  واقعی زندگی کند
. (بھ نیستمھم  برایش دیگر میکردفرد را ناراحت  زمانیكھ آنچھ كھ  طوری، بھ حساسیت زدایی .۵

صرف  پول آوریجمع  ھای فعالیت در مطلب كھ پول جمع آوري شده این فھمیدنعنوان مثال، 
 یا میشود بدرفتاریبا بچھ ھا  اینکھمشاھده  یاگردد، میاھداف اعالم شده  جایرھبر بھ  تجّملی زندگی

  )انگیزد نمیبر  حساسیتی میشوند کشتھ کسانی حتی

 اعتقادات
بیرون صرفا بلند شدن و  بر سر راه عضو فرقھ یک موانعبر  کھ بسیاری ھاینفوذ اعمال  میاندر 

احساس تعھد شما  یااست. اعتقاد  نقطھ شروع و اولین فاکتوراحتماال  اتاعتقاد مقولھ ،فزایندمی ااز فرقھ  رفتن
شود، چھ بھ مقولھ سیاسي  خاصیمذھب  یامشخصا مربوط بھ خدا  اعتقاد این اینکھچھ  –یك نیروي قوي است 

مربوط گردد. قادر  جمبلوجود جادو و  یادر روستا و آزاد بودن، خانواده شما،  زندگی، حیوانات، حقوق معین
 كھ میرسدبراي مردم خیلي جاذبھ دارد. بھ نظر  آل ھا ایدهبر اساس  کردنو عمل  اعتقادات پیاده کردنبودن بھ 

؛ ما نیاز بھ و بھ آن عمل نمائیماعتقاد داشتھ  چیزی یک بھ میخواھیماست كھ ما  انسانینرمال  واکنشیك  این
 . بشناسیمخود را  پیرامون كند تا جھانداریم كھ بھ ما كمك  مشخص اعتقادات

میكنید،  ھمراھیاست كھ فرد را بھ گروه مي چسباند. شما شروع بھ  چسبیدر جھان فرقھ ھا، اعتقاد 
كھ با شما كار  افرادی. شما بھ اھداف و داریدچرا كھ شما بھ گروه اعتقاد ، باشید گروھیكھ در چھ  نبستمھم 

 . ھستیدگرفتن از عملكردتان  نتیجھكھ در حال  دارید. شما باور داریدبر اعتقاد . شما بھ رھداریدمیكنند اعتقاد 
 بایداز اعتقادات گروه، شما  برخورداریكھ، بھ منظور  میشوداز فرقھ ھا، بھ شما گفتھ  بسیاریدر 

من بھ  گفت: "خوب، من اینرا قبول میكنم، خواھیدشما  بنابراین. بیاوریددر خودتان بوجود  مشّخصیتغییرات 
 تغییرات تدریجتغییرات را بوجود خواھم آورد،" و بھ  این پساعتقاد دارم، من با آن موافق ھستم،  این موضوع

و اعمال شما بوجود مي آورند،  افکاررادیكالي بر روي  تأثیرات نھایتاشدن میكنند و  ایجادمربوطھ شروع بھ 
 . ندارید کاملاشراف  تأثیرات این مکانیزم اگر چھ شما نسبت بھ

 وفاداریصداقت و 
است  كھ اغلب افراد انسان ھایي صادق و  این میداردكھ افراد را در فرقھ ھا نگاه  اصلینفوذ  دومین

كاري انجام داده  زندگیو در   بوده، دیگرانغمخوار اعمال خوب انجام داده،  میخواھندھستند. آنھا  درستکار
 عھد خود را نمیشكنند.  سادگی، بھ میشنودمتعھد  چیزیبھ  وقتیراد وفادار ھستند. اغلب اف ذاتاباشند. و آنھا 



 مشکل بسیاراست،  قبر حاعتقاد شما  بنابرو گروه مربوطھ  میدھیدتعھد  گروھیبھ  وقتی بنابراین
است بھ  ممکن، نیستقابل فھم  میگذردشما  پیرامونمشاھده میكنید كھ آنچھ  وقتیاست كھ عقب بكشید. بعدا، 

راه دشوار خواھد  اینكار را انجام خواھم داد، بھ من گفتھ شد كھ  اینمن گفتم كھ وقتی "خوب،   :وئیدبگخودتان 
، و در ماندمن گفتم كھ در كنار آنھا خواھم  ولی، نمیرسندموارد بھ نظر من درست  ایناز  برخیبود. حاال، 

 کسو ھر  رھبری مدت اینتمام البتھ   ."تا ببینم چھ میشود ھم مي مانم دیگر قدریخصوص تعھد دادم. من  این
 کلماتیبا  خواهو  مستقیمبھ صورت  خواه – باشیددر اطراف شما بھ شما میگویند كھ بھتر است ھمراه  یدیگر

 . مستقیمنھ چندان 
خصوص عمل  ایندر  نیز   "بریده ام"من   بگویندكھ مردم دوست ندارند كھ برگردند و  واقعیت این

كنار بیایند،  بیشتر. ھر چھ آیندو باز ھم كنار مي  آیندكنار مي  وضعیتبا ، آنھا ببرندافراد  اینکھمیكند. بھ جاي 
است  دیگریعنصر  نیز بھ حساب بیاید بریده فرد اینکھبھ  تمایلعدم  بنابراین، میشودتر  مشکلآمدن  بیرون

 . میداردرا در فرقھ نگاه  افرادكھ 

 اتوریتھ دارای ھایچھره 
مطلب است كھ ما طوری بار آمده ایم كھ بھ افراد دارای  ایناز وجوه اعمال نفوذ  ردیگمھم  نکتھ 

 سالھای. در جواني و در تمام بگذارمبدھند احترام كھ بھ ما پاسخ سئواالتمان را  افرادیو ، رھبران، اتوریتھ
و از  بدھیمخ ھا گوش بھ پاس بایدھایي وجود دارند. ما  اتوریتھو  ھا راه حلمدرسھ بھ ما گفتھ شده است كھ 

 كنیم.  تبعیت  كساني كھ "بھتر میدانند"
كھ در خصوص فرقھ تان سئوال نكنید، منطق شما در انجام آنچھ  میشودبھ شما گفتھ  وقتی، بنابراین 

، میداندرا  چیزكھ ھمھ   بھ رھبر، احترامیبي  دھیدكھ اگر مخالف آن انجام  اینستكھ بھ شما گفتھ شده است 
  .میشوندشما تقبیح  ھای تردیدو  سواالتلذا قوي را دارد.  ھایپاسخ  تمامی. رھبر میداندرھبر بھتر  .کرده اید

براي  تنبیھات اجرایبراي  خطوطیھر گروه معموال   ،از رھبر اطاعت جھتمنطق  اینجھت اعمال  
، میدھیدوال قرار را مورد سئ چیزیكھ شما  زمانیدستورات ھستند دارد. بطور خاص،  کنندهكساني كھ نقض 

 تحقیرھر واژه  یا، شیطان یا، کافرجاسوس، مأمور دشمن،   ،بریدهاحمق جلوه كنید و  تاشما را وادار میكنند 
با واژه  درونییك زبان  ھمیشھ. شویدخوانده  دمیگردآمیزي كھ در گروه بخصوص شما مورد استفاده قرار 

طرح  یا تردیدكھ نسبت بھ  میشوید، شما وادار ینوعوجود دارد. بھ  تحقیرو  توھینبخصوص براي  ھای
بھ  کردنكھ سئوال  میشویدمنطق بستھ فرقھ و با فشار جمع متقاعد  بوسیلھ. شما باشیدداشتھ  بدیسئوال احساس 

 میكنید.  پرھیز کردنشما از سئوال  بنابراینعدم اعتقاد كافي است.  معنی
عضو یك فرقھ  وقتی. میدھندقا الزم است را انجام ھر آنچھ براي ب محیطی، انسان ھا در ھر نھایتا 

: منابع مالي شما،  شده است کنترل زندگیاز انتخاب شما در  مھمیشما و بخش  محیطاز  بزرگی، بخش ھستید
 برخی  شما، اجتماعی، وقت آزاد شما، حلقھ ارتباطات دھیداست انجام  ممکنبھ اطالعات، كاري كھ  دسترسی

 طوری. شما خود را منطبق كرده و مي آموزید كھ میگیردقرار  کنترلشما تحت  جنسیروابط  حتی مواقع
و  نمودنآب شنا  جریانو با  کردن. تغییر بمانید باقیبخشي از گروه  بتوانیدتا  باشیدعمل كنید كھ بقا داشتھ 

 است. کردنساده تر از مقاومت  باشیدخوب  مریدیك معتقد و یك  اینکھدر  سعی

 ان اطالعات فشار جمع و فقد
سابق فرقھ ھا بھ من گفتھ  اعضایدر نگاه داشتن افراد در فرقھ است.  حیاتی فاکتورفشار جمع یك  

و افراد   ،عالی تحصیلی مدارکبا انواع  افرادی، اجتماعیامور  کارکنانھا و وكال و  دکتردر گروه ما  اند: "
كار را انجام  اینھنوز  Joeكردم كھ، خوب جو و فكر می  . من بھ اطراف نگاه میكردم،داشتیممطلعي  بسیار

دارم.  مشکلكھ   فقط من ھستم من ھستم، این. پس فقط میدھدكار را انجام  اینھنوز  نیز  Mary ماریمیدھد. 
  ."بکنمتالش  بیشتر بایدمن صرفا  بنابراینحتما من یك عیبي دارم. 

 فردچون البتھ  –رقھ صحبت نمیكند دیگري خالف ف کھ فردمیكنند  استدالل اینطورفرقھ  اعضای 
، و ناحق بودن آلودگیخالف فرقھ صحبت كند. كسي كھ اینكار را بكند احساس تنھایي، انزوا،  نمیتوانددیگري 

میكنند كھ  تشویقبطور فعال یكدیگر را فرقھ ھا  اعضای تمامی، مستقیمبطور غیر  یا مستقیمخواھد كرد. بطور 
فشارھایي  چنین، مقاومت در برابر ھستیم اجتماعی موجوداتیاز آنجا كھ ما . نمایندبھ روش معیني رفتار 

 است.  مشکل
 حقیقتاً  اتفاقیبفھمند چھ  اینکھاز مسائل اعضا را از  بسیاریبعالوه، عدم صداقت فرقھ در خصوص  

 بلکھ، شوندنمیاطالعات خارج از فرقھ باز نگاه داشتھ  دریافت. اعضا تنھا از میدارددر حال وقوع است باز 
 یا اھمیت .میشوندداده  فریببھ آنھا دروغ گفتھ شده و  نیزفرقھ  ھای فعالیتدر خصوص فرقھ، رھبر، و  حتی
؛ وجھھ رھبر، اگر تماما بھ دروغ میشونددارد نشان داده  حقیقتفرقھ بزرگ تر از آنچھ كھ  عملکردھای تأثیر



تا گروه بزرگتر و  میشوداعالم  غلواداران اغلب با ھو یا؛ تعداد اعضا میشودساختھ نشده باشد، بزرگنمایي 
 این تمامی. دنمیشوجھان خارج با فرقھ، قلب  ھایبرخورد ھمچنینجھان، و  وقایعجلوه كند؛ و  رمحبوب ت

ساختھ و  رھبری درونیتوسط حلقھ  بلکھنھ تنھا توسط رھبر آن  پیرامونمربوط بھ فرقھ و جامعھ  ھایافسانھ 
از  درستی ارزیابیآنان نتوانند  تا میشودفقدان اطالعات در میان اغلب افراد باعث  یجتانت. میشوندپرداختھ 
 . بنمایندكھ در آن قرار دارند  وضعیتی

 سردرگمیو  خستگی
. در اغلب گروه میدھد افزایشنشان دادن  واکنشفرقھ را در  اعضای سردرگمی، ناتوانیو  خستگی

خستھ ھستند و قادر  ھمیشھندارد كھ آنھا  تعجبی. کنندو شب كار تا صبح و ظھر  میشونداعضا وادار   ھا،
 تعطیلیھفتھ، بدون در ساعت در روز و ھفت روز  بیست الی. بعد از سالھا كار شانزده کننددرست فكر  نبستند

 دارایاگر  حتی، نھمسرتابا  عاطفیو  واقعی، و بدون رابطھ سرگرمیو  تفریح، بدون مرخصیبدون  و
میكردند كھ  تشریح اینطورسابق  اعضای برخیمیكنید.  زندگیدر یك جھان مھ آلود و مبھم  نتیجتا ،باشیدھمسر 
نداشتند. آنھا  سروکار مادیكھ انگار با جھان  بطوری بوددر مقابل چشمانشان كشیده شده  ایرده پگویي 
"اوه، فالن و بھمان عضو   :گویندو مي  میخندند افراد اینبھ  مردم برخیوار مواردي را آموختھ بودند.  طوطی

مسئلھ بعضا بھ خاطر  ایندارد." خوب، در واقع امر بھ ھمین صورت است. و  روحیفرقھ چشمان بي 
 . مي باشداست كھ فرد مربوطھ دچار آن  مفرطی خستگی

، میشود تمدیداحساس كنید كھ گویي بطور روز بھ روز بقایتان  وقتیفكر كنید،  نتوانیدشما  وقتی
مختلف كھ در گروه معمول  اشکالبھ  اینکھآن روز را بدون كھ  اینست دھیدانجام  میخواھیدچھ كھ آن تمامی
 میزانكمك مالي بھ  آوریجمع  یا، انتقاد معنیو بي  تکراریكارھاي    – نمائیدسپري  شوید سرکوباست 
و تحمل میكنید. شما   میكنید،موارد اعمال خشونت. شما تحمل میكنید، و تحمل  سایر یا جنسیبدرفتاري  یا  باال،

 . نمائیدخود برخورد  سردرگمیراھي نمیشناسید تا با  ولیسردرگم شده اید  ای فزایندهبطور 
 کردنفرصت فكر  حتی  ،  جا افتادید وقتی ولی،  كرده باشید سئواالتیاست در مراحل اولیھ  ممکنشما 

 دھیدانجام  میخواھید. تمام آنچھ نداریدرا ھم ھستند االن بھ چھ صورت مطرح  یاچھ بودند  سواالتآن  اینکھبھ 
 . یابیدتا بقا  باشید امیدواراستراحت كنید. و  مختصری شاید تا برسانید پایانرا بھ  زآن روكھ  اینست

 جدا شدن از گذشتھ
. میشوندكھ آنان از گذشتھ خود جدا  اینست میداردمحسوس كھ افراد را در فرقھ ھا نگاه  فاکتوریك 

خانواده  اعضای دیگر. میشود، رابطھ تان با گذشتھ تان قطع  ، در طول زمان گونھ گروه ھا این تمامی تقریبادر 
، و نمائیدعضو گیري  نیزتا آنھا را  نمائیداست تالش  ممکناند را نمي بینید.  نپیوستھدوستاني كھ بھ گروه  یا

 . نداریدبا جھان خارج  چندانیوجھ ارتباط  ھیچبھ  دیگر، یبسیارآنھا عالقمند نبوده باشند. در موارد 
خود صرفا در درون گروه كار میكنند. آنھا روزمره بھ سر  عضویتدوران  تمامیافراد در  برخی

فرقھ  اعضایبھ غیر از با  ارتباطی ھیچ یاكمي دارند و  انسانیاز فرقھ نمیروند. آنھا ارتباط  بیرونكاري در 
 عمومیدر یك برنامھ  شرکت یایك قرار مالقات از جانب سازمان  اجرای یا نیروندارند. اگر آنھا براي جذب 

یك تصنع  دارای دیگرانبھ جھان خارج گذاشتھ اند. ھرگونھ ارتباط آنان با  پا خاصیبروند، صرفا بھ منظور 
 وجیھتمجددا  نیزشده و بعد از برنامھ  توجیھشده است، از قبل فرد مربوطھ  کنترلبوده و توسط گروه  کامل

كھ از فرقھ دور است  وقتیرفتار فرد  جزئیات،گزارش گیري مفصل ھمراه با  مکانیزمو با استفاده از   ،میشود
 . میگردد مانیتور

كاري كھ ھر روز   – ھستیدخواھند بود كھ با آنھا  افرادیھمان   جھان شما، تمامی، ترتیب اینبھ 
میكنید.  زندگیاعضا  سایرخانھ اي كھ در آن احتماال ھمراه با  و  ،مینمائید، مالقات ھایي كھ اجرا میدھیدانجام 
 ، و عاقبت گذشتھ خود را فراموش میكنید.  احاطھ شده اید جھانی چنینبا  کامالشما 

 جدید اسامیافراد   گروه ھا، برخی. در بودیدبھ فرقھ چھ كسي  پیوستنفراموش میكنید كھ قبل از  حتی
دارند اجازه ندارند  یکمشتر زندگیكساني كھ  حتی. نمیدانندرا  دیگر اعضای عیواقانتخاب میكنند و اغلب نام 

تا  میشودبماند: بھ افراد رھنمود داده  باقیسري  باید چیز. ھمھ بگویندشان را  واقعیبھ ھم خانھ اي خود نام 
بكار  قعیواغیر  ھویتداشت  امکان کجا، ھر کننداستفاده  پستینامھ ھاي خود از صندوق  دریافتبراي 
اعمال نفوذ  اینھا –، و ارتباط كم با گذشتھ تان  جدید کامالھویتي   ،دیگر. نامي کنندو بي سر و صدا كار   ،گیرند
 . میدارندقوي ھستند كھ افراد را در گروه محصور نگاه  ھای

ا بھ اگر شم حتی  ،مینمایندعمل مثل ھم یكدیگر فكر میكنند و  مثلكھ ھمھ  محیطیدر  زندگیبعد از 
و قدرت  میروندشما آب  ھای دیدگاه  ،نباشید هسر برامحدودتر ھستند  بسیار ھایاندازه كساني كھ در فرقھ 

كھ خانواده خود را مالقات كنید، آنقدر احساس  بیفتداتفاق  این. اگر میرود تحلیلشما  کردنرابطھ برقرار 



و  انگیزفرقھ اي غم  زندگی. اگر چھ دبرگردیروه كھ فورا بھ گ اینست میخواھیدغریبي میكنید كھ تمام آنچھ كھ 
میكنید  راحتیاحساس  در آن است كھ جاییگروه تنھا  بھ طور عجیبیموارد  برخیدر  اما  تأسف بار است،

خانھ شما و   كھ روزمره در آن بوده اید، محیطیآشنا،  جاییكرده اید.  پیدا آشناییاست كھ با آن  جایی زیرا
 خانواده شما. 
  بھ فكر فرار بیفتید، حتی. اگر میشودغیر معقول  کامالبھ ترك گروه  کردنفكر   ،وضعیت ینادر 

شما آنقدر اعتماد بھ   " ؟پذیرفتچھ كسي من را خواھد   خواھم رفت؟ چكار خواھم كرد؟ کجا"  گفت كھ: خواھید
كنید كھ  فکر نمیتوانیدا غیر قابل تصور است. شم نیزترك گروه  ایده حتینفس خود را از دست داده اید كھ 

اید كھ  دیده تعلیماین مدت  تمامیكھ  وحشتناکبھ جھان  ،بیرونجھان كوچك حفاظت شده را ترك كرده و بھ 
شما را نخواھند  کافران. بگذاریدقدم  ،تصور كنید شیطانیژوایي، یا  جامعھ بور  آنرا نامناسب، شرارت بار،

 ھیچگرفت.  خواھیدقرار  تعقیبشده یا تحت  کشتھبالفاصلھ  ستیدھكھ بفھمند شما چھ كسي  محضی. بھ پذیرفت
داشت.  نخواھیدبا كسي رابطھ  ھیچگاهشما را نخواھد خواست؛ شما  ھیچکسكس شما را استخدام نخواھد كرد؛ 

 بود.  خواھید شکستبھ  محکومشما 
گفتھ شده  یزھاچبھ شما ھمین در فرقھ  زیرااز ذھن شما خواھد گذشت  اینھا تمامیترتیب بھ ھر 

اید و قدرت فرقھ شما را احاطھ كرده  کاشتھآنھا را در درون خود  آموزشیاست، و شما در طول جلسات 
وارد  لذاو   ،نبستیدتصور میكنید كھ ھرگز قادر بھ ترك گروه   جدایي كامل شما از جھان خارج، دلیلاست. بھ 
 دسترسیفرقھ ھا  اعضایاز  بسیاری اینکھرفتن . (بدون در نظر گمیشوید روانیو  عاطفی ناتوانییك نوع 
 دور شوند) زیادبتوانند  کننداگر فرقھ را ترك  حتیبھ پول دارند و عمال تصور نمیكنند كھ  محدودی

 ترس
از گروه ھا  بسیاریكھ آنھا میترسند.  اینستفرقھ ھا را ترك نمیكنند بسادگي دیگري كھ افراد  دلیل

میكنند. اگر  خانگیمیكنند، آنھا را بازداشت  تنبیھمیكنند،  تھدید. آنھا را یدھندمقرار  تعقیبجداشدگان را تحت 
شوند كھ بھ كسي  مرتکباشتباه را  این؛ اگر آنھا میشوند بازداشت، توسط فرقھ  جدا شوند نمایند سعیاعضا 

. آنھا میشوند تنبیھ و  ،گردیده منزویگروه منع شده،  ھای فعالیتبگویند كھ بھ فكر ترك گروه افتاده اند، از 
واخذه  مورد مجمع  ردر حضو بھ شدت(یعني  میشوندداغ نشانده  صندلی، روي میگیرندمورد انتقاد قرار 

كھ بمانند. بھ عنوان عضو گروه، شما  میشوندو در اغلب موارد نسبتا بھ سرعت متقاعد   )،میگیرندقرار  سنگین
، ترك دیگر. بار بزنیدبراي خود رقم را  سرنوشتی چنینكنید تا نمی جراتو  میشویدآگاه  اتفاقاتی چنیننسبت بھ 
 . میرسدبھ نظر  عملیغیر  ایدهگروه یك 

در  یا میشوندانداختھ  بیرونآنھا بھ معنی دقیق کلمھ از گروه . میشوندموارد، اعضا اخراج  برخیدر 
، باز میگردندبھ فرقھ  مسئولین سپس، وقتيمقابل یك بیمارستان روانی با جلوی خانھ والدینشان رھا میشوند. 

دشمنان و ضد مردمان وارد میكنند. دروغ  جرگھقرار میگیرند. آنھا را در  اتھامو  افترامورد اخراج شده ھا 
جا انداختھ  نیستندعضو فرقھ  دیگرآنھا  اینکھبر  مبنیتا خط فرقھ  میشودشاخ دار در خصوص آنھا گفتھ  ھای

گرفتن چشم انداز خوش آیندي براي كسي كھ بھ فكر ترك گروه افتاده است مورد اتھام قرار  اینچنینشود. 
خیلي بدتر از  وضعیتی چنیناز ذھن را اشغال میكند و تصور  مھمیمترود بودن بخش  تصویرنمیكند.  ترسیم

 . میرسدمرگ بھ نظر 

 آلوده شدن بخاطر احساس گناه
است. ترك  گروه فعالیتھایدر  و فرقھعض آلوده شدن میبنددرا  خروجی درھایكھ  فاکتوری آخرین

كار بھ سرانجام  اینباور كند كھ  میخواھدھنوز بخشي از شما  اینکھبعضا بھ خاطر   -مسئلھ دشوار است  این
داشتھ اید كھ در  شرکتھایي  فعالیت. شما در دارید گناهاحساس شرم و  اینکھ دلیلو بعضا بھ   ،رسیدخواھد 
ھایي كھ  فعالیت و كھ اخالقا نادرست بوده اعمالی –ھم نمیكردید آنرا صور نرمال احتماال ھرگز ت زندگی

گناه و شرمي  چنیناحساس . باشید ھاآن انجام شاھد براحتی یا آوردهبھ اجرا در  بتوانیدھرگز باور نمیكردید كھ 
 "میرومو  میشوم بلند : "من ھمین حاالبگویندبسادگي  اینکھمسئلھ آنھا را از  این. میداردافراد را در فرقھ نگاه 

 .میداردباز 
القا شده بوچود مي آید. شما  وابستگیاعمال نفوذ ھا، یك  این تمامیتجربھ بودن در یك فرقھ و بر اثر 

 حتی  بعد از مدت زمان معیني، ولی، باشیدو مستقل بوده  رأیخود  کامالاست در بدو شروع یك فرد  ممکن
، و نجات خودشناسی، خانوادگی نیازھای، اجتماعی نیازھای تمامیه براي بھ گرو کامال  ،بپذیرید نخواھیداگر 

. میدھیدو لذا تغییر حالت   كھ چكار بكنید، میشود. بھ درجات مختلف، ھر روز بھ شما گفتھ میشویدخود وابستھ 
است. كننده و تماما غیر قابل تصور  گیج کامالكھ براي او فكر ھرگونھ عمل مستقل  میشویدمانند بچھ اي 



باور رسانده شده باشد كھ بدون  اینبھ  اینکھبلند شود و محل خود را ترك كند بعد از  میتواندچگونھ یك بچھ 
 ؟ نیست حیاتو گروه قادر بھ ادامھ  رھبری ھدایت

 
*      *     *     * 
 

ن ، احساس گناه، احساس ترس، فشار جمع، فقداوابستگیتركیب قوي اعتقادات، وفاداري،  دلیلبھ 
برابر دارند، اعضا خودشان فرقھ ھا را  روانیاین موارد احتماال وزن  تمامیمفرط، كھ  خستگیاطالعات، و 

 ایفرقھ بھ گونھ  محیط، و نمیگذارندپا  زیرترك نمیكنند. افراد وفادار و امانت دار بسادگي تعھدات خود را 
 . میسازد ممکناست كھ عمال ترك گروه را غیر 

مي مانند،  باقیتر  پائین تمدارادر در درون گروه فرقھ ھا، خصوصا كساني كھ  اعضایاز  بسیاری
سلسلھ مراتب  كھ در دیگرانی. میبرندرنج  روانی دیدگی آسیبو  ذھنی سردرگمی وضعیتاز یك  سالیانبراي 

دامھ ا کارشانمغزشویي بھ  سیستمآموزش داده شده اند تا ھمچنان براي مدت مدیدي در رشد میكنند  سازمانی
در  دروغین ھای پیروزیارائھ داده،  ساختگی ھای، درمان ساختگیكھ معجزات  میگیرنددھند. آنان یاد 

افراد بھ اطاعت و  کردنسرپوش بگذارند. نقش آنان وادار  رھبری، و بر روي فساد دھندخصوص فرقھ نشان 
 کذباشراف بھ  علیرغم. نمایند توجیھكھ رفتار خود بعالوه رفتار رھبر را  میگیرندبوده، و آنھا یاد  وابستگی
 اینکھبخاطر  ھمچنینكھ از آن برخوردار ھستند مي مانند. آنھا  قدرتیو  موقعیتآنھا در فرقھ بخاطر   مطالب،
بعالوه اینكھ آنھا احساس گناه و ترس  .تند قرار دارند در فرقھ مي مانندگرفتار ھس نیز دیگرانكھ  نفوذیدر دام 

 . دارندفرقھ  تنبیھات و تھدیداتشدیدي از 
قرار گرفتھ  تنبیھمراقب ھستند تا جداشدگان و كساني كھ مورد از فرقھ ھا، نگھبانان مسلح  تعدادیدر 

او بودم تالش كرده بود از فرقھ فرار كند كھ توسط نگھبانان  مداوای. یك زن كھ من در حال نکننداند فرار 
د یك سال حبس شده بود كھ عاقبت موفق بھ فرار شد. بھ بھ مدت حدودستگیر و مسلح در داخل محوطھ فرقھ 

تا چنانچھ اگر رھبر فرقھ مربوطھ نگھبانان  خوابیدلباس ھایش مي  تمامیبا  ھمیشھمدت دو سال بعد از آن، او 
 فرار كند.  راحتیخود را بھ سراغ او بفرستد بتواند بھ 

اعضا كھ محور  کردن تحقیراست. افراد تجربھ شده  کردن زندانی دلیلشدیدي بھ  روانیصدمات 
بودن زنداني  تدر صور است تنبیھات، شدیدانجام  حینخصوصا در داده و مركزي اغلب فرقھ ھا را تشكیل 

 حینتجاربي را پشت سر گذارده اند اغلب در  چنینسابق كھ  اعضای. بھ مراتب شدیدتر میشودفرقھ  د درفر
 حتی. میشوند بیخودكھ در زندان بودند از خود  مدتیدر  خودوحشت ، تنھایي، و ناامیدیدوران  کردنبازگو 
بدلیل ترس ھمراه با صدمات  طوالنیبھ مدت خود را بدست آوردند، آنھا معموال  آزادیعاقبت  اینکھبعد از 
 تشریحسابق فرقھ ھا كھ من در حال درمان آنھا بودم  اعضای برخیھمچنان در فرقھ مي مانند. وارده  عاطفی
اوقات  برخیاز چند ماه تا ھفت سال،  یشبھ زندان در درون فرقھ شان براي مدت ھای شرایطیتحت كھ  کردند

گونھ بازداشت ھا بر اساس  این. میشدند نگھداریعاقبت بتوانند فرقھ را ترك كنند  اینکھبھ دفعات متعدد قبل از 
 است.  گردیدهبازگو  متعددی اعضایو توسط  رسیدهبھ اثبات  حقوقی ھایاسناد موجود در پرونده 

فرقھ مربوط بھ دو نفر  یک ترک دشواریبازگو شده در خصوص  ھایداستان  ترینیكي از شاخص 
آنان  وقتیو قواعد گروه ذوب شده بودند.  قوانیندر  عمیقاً ھرم قدرت قرار داشتھ و  باالی تمدارا است كھ در 

دگاه بھ خانھ مركزي فرقھ تلفن زدند، نھ تنھا شناسي داشتند كھ از فرو وظیفھ، آنقدر حس کردندعاقبت فرار 
صحبت  وی. مقام فرقھ اي كھ آنھا با میروندبھ كجا  بگویند اینکھ بلکھفرقھ را ترك كرده اند  بگویند اینکھبراي 

كرد و آنھا را بھ  دیداربھ مقصد آنھا پرواز نمود و با آنھا اجاره كرد و  خصوصی ھواپیمایكرده بودند یك 
 . بیابندنتوانستند محل آنھا را  دیگرواقعھ  اینداند. دوستان آنھا بعد از فرقھ باز گر

 
 

 فرقھ ترکطرق 
كار را بھ یكي  اینفرقھ ھا گروه خود را ترك میكنند. آنھا  اعضایكھ عاقبت اغلب  اینستخبر خوب 

 انجام میدھند:  زبراز طرق 
 یا، میشوند هدل زد، میبرند پیم خود خودشان ترك میكنند چرا كھ بھ توھ تمایلبخاطر  بسیاری، یکم

 دیگركھ  میشوند. تضادھا آنقدر بارز نیستكھ فرقھ آنچیزي كھ ادعا میكرد  میبرند پی واقعیت اینبھ  یا، میبرند
. آنھا شجاعت بھ خرج داده و رابطھ خود را قطع میكنند. اغلب یك حادثھ مشخص استارت نبستندقابل اغماض 

او آمده بود  دیدنعنوان مثال، بھ یك عضو فرقھ كھ مادرش از دو قاره دورتر براي . بھ میزندآنھا را  حرکت
در آن  تأخیرداده نشد. اگر چھ او با  دیدارفرقھ ایش بھ مدت بیش از یكساعت اجازه  وظایف نکردنبخاطر تمام 



را  خود ق شد طرح فرارباالخره موف اینکھتا  یافتمسئلھ در ذھن او ادامھ  اینزمان مالقات را انجام داد، اما 
 . میشوندخوانده  شده"بھ عنوان "خود جدا  میشوندشكل جدا  اینفرقھ كھ بھ  اعضایبھ اجرا بگذارد. 

 تصفیھ سیاستگسترده اي از  طیفكھ  میشونداعضا توسط فرقھ بدالیل مختلف اخراج  برخی، دوم
مشخص  ھایگرفتھ تا برنامھ  ایھ فرق زندگیموجود در  فشارھایبدلیل  جسمی حتیو  روانی دیدگان آسیب

از شر یك  یاگروه را كوچك كند  سایز میگیرد تصمیم دیگر دالیل یا اقتصادیشده كھ در آن رھبر فرقھ بدالیل 
مستقل را  یانگرفتھ  تأثیر اعضایاز  تعدادیاست  مایلاوقات رھبر  برخی. میدھدنفر خالص شود را تشكیل 

. نمایداگر مراقب رفتار خود نباشند حذف  نیزآنان را  میتوانده باشد كھ داد دیگرانكند تا درسي بھ  قربانی
احساس  دارایوابستھ،  کامالاست  ممکنكھ  ،مانده باقی اعضایھایي ترس شدیدي در  تصفیھ چنیناغلب 

 این فرقھ كھ بھ اعضای. میگذاردبجا  ،نبستنددر جھان بزرگ  حیاتقادر بھ ادامھ  اینکھو متقاعد شده بھ   گناه،
 . میشوندخوانده  "شده تصفیھبعضا " میشوندصورت جدا 

خروج از فرقھ و  مشاوریناز  متشکلدوستان و تیمي  یامعموال خانواده  –، غیر عضو ھا سوم
را قادر  ویبدھند كھ  اطمینانداشتھ و بھ او اطالعات و  دیداراست با یك عضو فرقھ  ممکن –سابق  اعضای
، بھ عضو فرقھ اینکھیعني . بگیرد تصمیمر خصوص ادامھ عضویتش در گروه تا بصورت آگاھانھ د میسازد

تا  میشودفرصت داده  این میشود نامیدهمداخالت مشاوره خروج از فرقھ  یاآنچھ كھ امروزه جلسات  طریقاز 
روه گ اینکھ یابماند  میخواھد آیاكھ  بگیرد تصمیممجدد قرار داده و  ارزیابیو تعھدات خود را مورد  عضویت

 را ترك كند. 
خود انجام  زندگیكارھایي است كھ در طول  ترین مشکلیكي  از  بسیاریفرقھ براي  کردنترك 

بودن  آمیز موفقیتبراي  روشنی دلیل اینتر است.  مشکلكار بھ تنھایي بطور خاص  این. و انجام میدھند
 . میباشدعات بھ عضو فرقھ و اطال حمایتارائھ  متدھای سایرمداخلھ خانواده، روند مشاوره خروج و 

 
 

 و مشاوره خروج بازپروری
 بسیاری ھای. قبل از آن، من بھ داستان شنیدم ۱۹۷۲را در سال  بازپروریبار واژه  اولینمن براي 

 جدید ھایچند عضو خانواده شان بھ یكي از فرقھ  یامیكردند چگونھ یك  تشریحو خانواده ھا كھ  والدیناز 
كھ  میرسدبھ نظر  مربوطھ، عضو عضویتچند ھفتھ از  یا. بعد از صرفا چند روز ودمبرخورده ب است پیوستھ

، پاسخ جدیدنشان بدھد. در عوض، عضو فرقھ  واکنش مکالماتبصورت آزادانھ در  نمیخواھدیا  نمیتواند
 ھایاست كھ واژه  ایمرور شده  تخصصیبصورت زبان  وی صحبتو  میدھد مکانیکیرا بصورت  سؤاالت
 پیش مکالماتدگم است كھ در  بیانات. سخنان عضو فرقھ مملو از شعار و میباشند ویا متعلق بھ خود آن صرف

 فرد مربوطھ سابقھ نداشتھ است.  در ایناز 
ناگھانی کھ در شخصیت اعضای خانواده خود  تغییرات توضیح واژه "پرورده" را برایخانواده ھا 

کھ نوعا در فردی کھ می شناختند وجود نداشت. این مسئلھ بدان مشاھده کرده بودند انتخاب کردند، تغییراتی 
پیوستھ است کھ موجب  کرده و یا بھ یک گروه مذھبی نو نیست کھ خویشاوند آنان دین جدیدی انتخابمعنا 

ناگھانی مشاھده کرده اند، تغییرات در فرد ؛ این بھ دلیل نوع تغییراتی است کھ باشدشده  ھاخانواده این نگرانی 
ی سابق، بلکھ تحجر، تفکر غیر منعطف  و عواطف سلب را نشان میداد. گرما نداشترشد  نھ تنھا اثری از کھ

بسیار و برنامھ ریزی برای آینده ناگھان تبدیل بھ ترک تحصیل و  عالقھبا با دوستان بھ گردش رفتن جوانان 
 میشود کھ خانواده ھایشان را بھ تعجب وا میدارد.  یسرگرمی ھا و اھداف

خانواده ھا ھمچنین متوجھ شدند کھ گروه فرقھ ای خودش مانع صحبت کردن اعضا با بستگانشان 
میشود. برخی خانواده ھا برای سالیان سعی کردند تا بفھمند نامھ ھا و ھدایای خود را برای چھ آدرسی بفرستند 

تا بیست سال ھرگز ندیده اند، و بھ کجا تلفن بزنند. برخی دیگر از خانواده ھا جگرگوشھ ھای خود را بین شش 
و مادر بزرگ ھا  ھا و برخی ھنوز نمیدانند کھ آیا آنان زنده ھستند یا خیر. بسیاری از والدین و پدر بزرگ

 بدون اینکھ ھرگز بفھمند بر سر عزیزانشان کھ بھ یک فرقھ پیوستھ است چھ آمده درگذشتھ اند. 
و فرقھ دیدار کند یا با او از طریق تلفن صحبت در آن مواردی کھ یک خانواده توانستھ است با عض

از آنھا قطع شده و دیگر بھ نظر  مزبورنماید، خانواده مربوطھ این برداشت مشخص را داشتھ است کھ فرد 
نمیرسد بھ خانواده یا گذشتھ خود وصل باشد. مکالمھ با اعضای فرقھ مانند گوش دادن بھ نوار ضبط صوت 

، و تالش میکند تا مابقی خانواده را نیز بھ می باشدمشغول تدریس کردن  است، کھ فرد بصورت دگماتیک
 درون گروه جذب نماید. 

میشده اند، کھ بھ عضو فرقھ بھ  مانیتوربرخی اوقات والدین تشخیص داده اند کھ مکالمات تلفنی 
ند نامھ ھایی را از وضوح رھنمود داده میشد کھ چھ بگوید. والدینی کھ فرزندانشان در دبیرستان تحصیل میکرد

آنھا بھ من نشان دادند کھ بیشتر بھ نوشتھ ھای بچھ ھای دبستانی شبیھ بود. این خانواده ھا تقریبا در ھمھ سطوح 



اند. برخی  احساس کردهرا عزیزان خود  افولرفتاری از صحبت کردن گرفتھ تا نوشتن تا شکل ظاھری 
روز بوده اند. برای مثال، جوانانی کھ  وقایعدر خصوص  اوقات آنھا ھمچنین متوجھ کاھش شدید معلومات فرد

در گذشتھ بھ لحاظ سیاسی در جریانات لیبرال فعال بودند شروع بھ بروز نظرات دگم دست راستی کرده اند. 
 برخی بھ نظر میرسید کھ از زمان پیوستن بھ فرقھ از اتفاقات جھان بی خبر ھستند. 

دند کھ نقشھ ھای زندگی، برخوردھا، نحوه صحبت کردن، و گیج و نگران بودند. احساس میکرآنھا 
تغییر کرده است. این خانواده ھا لغتی برای نامیدن آنچھ  زیادو بسیار  سریعفرزندشان بسیار  یسیستم ارزش

میدیدند نمی یافتند، ولی مشتاقانھ میخواستند تا تجارب و نگرانی ھای خود را ابراز نمایند. آنھا اغلب با 
، "بھ نوعی تغییر یافتھ" و "متفاوتنظیر "ھپروتی"، "پرورده"، "دیگر خودش نیست"، "فردی واژگانی 

 کیلومتر است) خیرگی" بھ توصیف بستگان خود می پرداختند.  ۶/۱"چشمانی با ده مایل (ھر مایل 
صحبت با دفتر امور دانشجویان دانشگاه، مشاورین  –میرسید  انوالدین ھر راھی کھ بھ نظرش

انجام  –، کارآگاھان خصوصی، و نمایندگان منتخب مردم ھا، متخصصین بھداشت روان، پلیس کشیش مدرسھ،
 Robert Dole، سناتور آمریکایی رابرت دال ۱۹۷۶دادند تا توجھات را بھ این مشکل جلب نمایند. در سال 

ختلف امضا شده و بھ طوماری کھ از جانب چھارده ھزار شھروند آمریکایی از ایاالت م Kansasاز کانزاس 
شامل والدین،  –شده بودند پاسخ داد. تقریبا چھارصد نفر خواھان تحقیقات در خصوص چنین موضوعاتی 

از سی و دو ایالت با یک ھیئت مرکب از مقامات فدرال دیدار  –اعضای سابق فرقھ ھا، و شھروندان نگران 
سھ دیدار بود کھ معاونین وی سناتور آمریکایی کردند تا بر علیھ فرقھ ھا صحبت نمایند. سناتور دال رئیس جل

 ایلینوئیزاز  O'Brianن ااز نیویورک، و نماینده کنگره آمریکا اوبرای James Buckleyجیمز باکلی 
Illinois  بھ دنبال نداشت.  قانونیچھ ھیچگونھ الزام گربودند. صورت جلسھ این نشست تولید و توزیع شد؛ 

در نیویورک، کالیفرنیا و  –استماع مجلس قانون گذاری ایالتی ؛ سھ ۱۹۷۶و  ۱۹۷۴بین سالھای 
ھمچین شھادت نامھ ھا و گزارشاتی در خصوص اعضای فرقھ ھا تولید  –برگزار شد  Vermontورمونت 

نحوه وابستھ کردن اعضای فرقھ بھ گروه، و ساختار فکری کھ ارائھ میدھد "گردید و توضیحاتی در خصوص 
می آید داده شد. کلمات  یجی مبنایی زبان است کھ در نتیجھ ھمان روش و تفکر بوجودکھ نتیجھ آن تغییر تدر

 دارای معانی جدید . فرھنگ لغات دفعتامیشوندمعانی جدید، سلب، و ساده  ، دارایقدیمی و مملو از احساس
ان دادن خاص میشوند. شکل و شمایل سخنان گروندگان فاقد طنز و قدرت نش مفاھیمادبی، جادویی و دارای 

 کھد بھ گروندگان آموختھ میشو امتنان و استفاده از استعاره می باشد. تفکر انتقادی و سؤال کردن تقبیح میشود:
 بیشتر احساس کنند تا اینکھ فکر نمایند." 

مددکاران اجتماعی روانکاو کھ با اعضای فرقھ ھا ، روان شناسان، و در ھمین دوران، روانکاوان
د تغییرات رفتاری بودند کھ آنرا "سندروم القای فرقھ ای" نامیدند. این تغییرات شامل سر و کار داشتند شاھ

 موارد زیر بودند: 
 و شغلی. یتغییرات ناگھانی و جدی در خصوص سیستم ارزشی فرد، شامل ترک اھداف تحصیل •

 غ شدنکھ در نتیجھ بالطبیعی مانند سایر تغییرات  واین تغییرات ناگھانی و فاجعھ آمیز ھستند 
 . صورت میگیرند نیستند تدریجاتحصیالت باالتر  یا انجام و فرد

عضو فرقھ پاسخ ھای ضبط شده فرقھ را  انطباق. قدرت و پذیری آگاھانھ کاھش انعطاف •
 جایگزین نظرات خود میکند. 

عضو فرقھ بھ نظر میرسد بھ عواطف عاشقانھ سرکوب میشوند.  تنگ و کند شدن قدرت نفوذ. •
 از گذشتھ است. رتسرداست و خیلی  احساسات مرده لحاظ عواطف و

د و تمامی نفرقھ بھ رھبر فرقھ وابستھ میشو پیروان .تا سطح بچگانھ نزول سطح رفتارھا •
 د. نتصمیمات رھبر را بدون چون و چرا میپذیر

. اینگونھ تغییرات اغلب شامل کاھش وزن و تضعیف وضعیت جسمانی و تغییرات فیزیکی •
  ظاھری است. یتوضع

 . چنین عالئمی میتواند شامل تغییر وضعیت دماغی نیز باشد. عالئم احتمالی بیماری •
  

میشوند نسبت بھ اینکھ چھ باید کرد بھ  دراماتیکیتعدادی از خانواده ھا کھ متوجھ چنین تغییرات 
ھایی را با عضو تکاپو می افتند. در تالش برای مقابلھ با آنچھ از نظر آنان "پرورش" فرقھ ایست، آنھا مالقات 

تصمیم بر بطوری کھ او بتواند  کنندقدرت تفکر انتقادی فرد را مجددا بیدار  نمایندتا سعی  انجام میدھند فرقھ
 فرقھ را بازنگری کند، و این ھمان پروسھ ایست کھ آنرا "بازپروری" می نامند.  ماندن در

کسب حضانت اختیارات قانونی ریق میتوانستند از ط بعضا، خانواده ھا ھمچنین ۱۹۷۰در اواخر دھھ 
تا این مدعا را ثابت بدست بیاورند. در طی مراحل قانونی، والدین یا خانواده در برابر قاضی حاضر میشدند 

در فرقھ، فاقد ظرفیت الزم برای مراقبت از خودش است یا  حاضر ، در این مورد یکی از بستگانکنند کھ فرد
خویش یا زندگی روزمره خود را ندارد. بنابراین خانواده درخواست قدرت تشخیص کافی برای اداره امور 



میکرد تا یکی از اعضای خانواده مجاز شود تا مراقبت و سرپرستی آن فرد را بھ عھده بگیرد تا از منافع او 
دفاع نماید. دادگاه ھا در ایالت ھای مختلف برای زمان ھای کوتاھی با چنین نوعی از حضانت موافقت 

 . میکردند
این اختیارات قانونی بطور خاص زمانی کھ فرقھ ھا خانواده ھا را نسبت بھ محل اقامت بستگانشان 

برای فریب میدادند مؤثر بود، زیرا کھ فرقھ ھا مجبور بودند این بستگان را نشان داده و بھ آنھا اجازه بدھند تا 
طی آن مدت، فرد با متخصصین مدتی کھ دادگاه مشخص کرده است با خانواده خود باشند. اغلب، در 

"بازپروری" دیدار میکرد و دیگر بھ فرقھ باز نمیگشت. فرقھ ھا خیلی زود دست بھ اقداماتی در جھت تغییر 
جابجا کردن یک عضو  شیوهاین  اجرای ، لذا امروزهمیساختقوانین زدند کھ کسب حضانت را مشکل تر 

 باشد، فوق العاده محدود است.  گردیدهای دیگری منتقل فرقھ، خصوصا کسی کھ مخفی نگاه داشتھ شده یا بھ ج

 شروع بھ بازپروری
ھمچنان کھ والدین و سایرینی کھ اقوامشان در فرقھ ھا بودند شروع بھ صحبت ، ۱۹۷۲در حدود سال 

 –، دو نام کردند در خصوص بازپروری کھ اینجا و آنجا در اطراف و اکناف ایاالت متحده صورت میگرفت
اقدامات  آغاز بھ در خصوص– Ted Patrickپاتریک   تدو  Joe Alexander Srجو آلکساندر پدر  

بازپروری مطرح بودند. بھ منظور دادن یک تعریف عملی از بازپروری، من ابتدا نحوه درگیر شدن این 
امروزه بھ عنوان کھ را بازبینی شده بازپروری  جزئیاتمردان در جھان فرقھ ھا را توضیح خواھم داد و سپس 

 مشاوره خروج شناختھ شده و مورد استفاده قرار میگیرد تشریح خواھم نمود. 
بھ تازگی از کالج فارق التحصیل شده  ۱۹۶۸برادر جو آلکساندر تنھا یک پسر داشت کھ در سال 

و  فارق التحصیلی و شروع بھ تحصیل در دانشکده پزشکی، او جذب بنیاد تونی در حد فاصل زمانیبود. 
 Losکھ یک گروه مستقر در لس آنجلس   Tony and Susan Alamo Foundationسوسن آالمو  

Angeles  تا سال  ۱۹۶۸ال سایر نقاط نیز گسترش یافت. مرد جوان از س دراین گروه بود شد کھ عاقبت
ی در خصوص کھ اطالعاتدر این سال آقای آلکساندر، با دو خانواده دیگر در تماس بود در گروه بود.  ۱۹۷۰

طرح بازسازی برادرزاده خود را ریخت و او را وادار کرد تا با وی، پدرش، و دو جفت  گروه داشتند. وی
 والدین دیگر مالقات کند. 

زمانی کھ آنھا دیدار کردند، مسن تر ھا اطالعاتی در خصوص بنیاد آالمو، شامل رھبران و نحوه 
در جریان بود، در دست داشتند.  آنھا با موفقیت اطالعات و اعمال نفوذ و کار روانی کھ در آن فرقھ مشخص 

دالیلی را ارائھ کردند کھ مرد جوان تصمیم گرفت تا گروه را ترک کند. طولی نکشید کھ خبر این موفقیت 
بھ من گفت کھ  رپخش شد، و والدین بھ دنبال جو آلکساندر برای کمک رساندن بھ آنھا میگشتند. آقای آلکساند

 دوره پنج سالھ او ششصد نفر را بازپروری کرده است. در طی یک 
، تد پاتریک بود کھ در آن زمان نماینده مخصوص ۱۹۷۱نفر بعدی در این صحنھ ، در سال 

در روابط عمومی سان  California Governor Ronald Reaganرونالد ریگان  فرماندار وقت کالیفرنیا 
بود. در روز چھار ژوئیھ آن سال، آقای  Imperial Countiesو استان ھای امپریال   San Diegoدیگو 

در سان دیگو اجاره کرد. خانواده او،  Mission Beachپاتریک یک سوئیت در یک ھتل در ساحل میسیون  
برادر زاده ھایش، و دوستان آنھا نیز ھمراه او بودند، و افراد جوان برای تماشای آتش بازی بھ بلمونت پارک  

Belmont Park  دیگران باز  ھمراهرفتند. پسر آقای پاتریک کھ چھارده سالھ بود و یکی از برادر زاده ھایش
نگشتند. حدود نیم ساعت بعد از نیمھ شب، در حالیکھ آقای پاتریک در حال تماس با پلیس بود، پسر ھا داخل 

 شدند. 
او "لکل نوشیده بود: مصرف کرده بود و یا ا  اآقای پاتریک گفت کھ او فکر کرد کھ پسرش ماریوان

. برادر زاده مربوطھ کمتر در ھپروت بود و توضیح "بھ نظر مات و مبھوت و از خود بیخود بھ نظر میرسید
یک چیز داد کھ توسط افرادی کھ انجیل و گیتار در دست داشتند متوقف شده بودند. پسرھا گفتند کھ: "

کنیم". گروه ( کھ بعدا مشخص شد کھ فرزندان خدا  بخصوصی در وجود آنھا بود. ما نمیتوانستیم آنھا را ترک
Children Of God  نام داشتند) میخواستند کھ پسرھا با آنھا بروند و بھ آنھا قول داده بودند کھ آنھا دیگر

ھرگز مجبور نخواھند بود تا کار کنند، دیگر ھرگز بیمار نخواھند شد، دیگر ھرگز ھیچ مشکلی نخواھند 
زیرا کھ این چیزھا "شیطانی ھستند و  –جبور نخواھند بود کھ بھ کلیسا یا مدرسھ بروند داشت، و دیگر ھرگز م

 والدین شما ھم شیطانی ھستند." 
پاتریک خود را طعمھ قرار داده و اجازه داد  تدبعد از اینکھ دو پسر را در جای امنی مستقر کردند، 

ن فرقھ بھ منظور اینکھ بفھمد چطور عمل . او روزھایی را با ایجذب شود )COG(خدا  تا توسط فرزندان
ه و اعتقاد خود . او از مشاھدات دست اول خود بھ این نتیجھ رسید کھ این فرقھ افراد را بھ رانمودمیکنند سپری 

د. این قضیھ بھ این ایده راه برد کھ اعضای فرقھ "پرورده" شده بودند کھ راه مقابلھ با آن پرورش روانی میدھ
کھ ھمان در اختیار اعضا قرار دادن اطالعات در خصوص فرقھ و نشان دادن  –است  ھمان "بازپروری"



اینکھ چگونھ قدرت تصمیم گیری آنان از آنھا گرفتھ شده است میباشد. آقای پاتریک میگوید کھ طی چندین سال 
  ، او حدود یک ھزار عضو فرقھ را بازپروری کرده است. ۱۹۷۰در اواسط دھھ 

تن بھ جزئیات بیشمار وقایعی کھ از آن زمان رخ داده اند نیست. در طی سالھای این جا مجال پرداخ
متعھد غالبا اعضای گرفتار در چنگ فرقھ ھا را در  نمددکاراو  مضطرباولیھ برنامھ بازپروری، والدین 

ال نمودند، شد را بر روی آنھا اعمخیابان ھا دستگیر کردند و برنامھ ای کھ بازپروری غیر داوطلبانھ نامیده می
. در مجموع، اغلب موارد بازپروری در آن عصر نتیجھ داد، و باز کردندو تعدادی پرونده ھای حقوقی 

 پیچیدگی ھای کار حقوقی بازداشت کردن در عین حالولی  رقھ ھا ترک گروه را انتخاب کردند.اعضای ف
فرقھ ای را ترک کنند باعث شد تا ضد خانھ ھای خود یا پایگاھھای اعضای فرقھ  یا ممانعت از اینکھ افراد

 بسیاری از مردم بھ دنبال متدھای دیگری برای بیرون کشیدن بستگان یا دوستان خود از فرقھ ھا باشند. 
واژه "مشاوره خروج" بھ منظور جدا کردن دخالت داوطلبانھ از بازپروری مورد استفاده قرار 

میشود کھ بھ منظور بازنگری اعضای فرقھ نسبت گرفت. امروزه، مشاوره خروج بھ پروسھ آموزشی اطالق 
بھ عضویتشان بھ اجرا گذاشتھ میشود. در حقیقت، "بازپروری" در بسیاری جھات توضیح دقیقتر پروسھ وادار 

این واژه در حال حاضر با خاطره  کردن عضو فرقھ بھ شناخت آنچھ کھ بر سرش آمده می باشد، اما از آنجا کھ
در آمیختھ است، اغلب مردم از استفاده از این واژه  ی انجام شدهاولیھ و بازداشت ھاھایی از آدم ربایی ھای 

 خودداری میکنند. 
ھمچنان کھ اعمال کنندگان بازپروری ھای اولیھ برنامھ ھای خود را بھ اعضای فرقھ ھا ارائھ داده 

کھ دارای اطالعات تھ اند تبدیل گشاند، این افراد فرقھ ھای خود را ترک کرده و بھ اعضای سابق فرقھ ھا 
کافی بوده و با خوشنودی از فرقھ جدا شده اند. صدھا نفر از این جوانان، کھ در تمامی ایاالت متحده و سایر 
نقاط پراکنده ھستند، و اغلب آنھا دارای تحصیالت کالج و حتی تخصص ھای باال بودند، مشاھده کردند کھ چھ 

 ا در اختیار دیگران نیز بگذارند.ر بر سرشان آمد و مایل بودند تجارب خود
اغلب امروزه، اگر بخواھیم یک تاریخ دراز را کوتاه کنیم، این ھا و سایر اعضای پر سابقھ فرقھ ھا 

ه شمار جلسات مشاورآنھا کار میکنند و در بی کسانی ھستند کھ با خانواده ھای اعضای فرقھ ھا دیدار کرده و با
کھ در حال حاضر بطور مرتب در سراسر جھان تشکیل میشوند. و زمانی  خروج داوطلبانھ شرکت می نمایند

کھ من از خانواده ھا اسم می برم، تنھا در خصوص والدینی کھ نگران فرزندان خود ھستند صحبت نمیکنم. 
افراد در بسیاری از نقش ھای خانوادگی با مشاوران خروج و متخصصین اطالعات فرقھ ای با امید بھ اینکھ 

ین ، عموزاده ، عمھ  یا عمو، پدر بزرگ یا مادر بزرگ، یک دوست خوب، یا برادر و خواھر خود کھ بھ والد
 در فرقھ است دسترسی بیابند ھمکاری میکنند. 

مشاورین خروج بھ این افراد کمک میکنند تا بطور کلی در خصوص فرقھ ھا، بعالوه یک گروه 
فی بدست آورند و در خصوص تکنیک ھای اعمال نفوذ خاصی کھ این افراد در گیر آن ھستند، اطالعات کا

روانی و پروسھ ھای بازسازی فکری بدانند. آنھا با خانواده ھا بھ منظور بررسی احتمال برگزار کردن یک 
دیدار داوطلبانھ با عضو فرقھ کار میکنند. این مالقات ھا اغلب "دخالت خانواده" خوانده میشوند، و آنھا را 

دخالت یک جلسھ "دخالت خانواده" در خصوص سوء رفتارھای الکلی ھا و معتادان میدانند.  مشابھ برنامھ ھای
شامل شرکت فردی کھ در فرقھ است، تیم مشاوره خروج، و اعضای انتخاب شده خانواده و یا مشاوره خروج 

 دوستان است. اگر عضو فرقھ با دیدار موافقت نکند، دیدار صورت نمیگیرد. 

 میگذرد چھ روجدر جلسھ مشاوره خ
مشاوران  ر آن داده شده یا تبادل میگردد.مشاوره خروج عبارت از یک پروسھ است کھ اطالعات د

خروج می بایست در خصوص تکنیک ھای بازسازی فکری و فرقھ بخصوصی کھ فرد در آن است تبحر 
یات دقیقی از تیم خودش یک عضو سابق ھمان فرقھ است کھ میتواند جزئداشتھ باشند. معموال یک عضو 

معلومات داخلی خود ارائھ دھد. تیم باید زبان و اصطالحات و تاریخچھ و محتوای فکری فرقھ را بداند و 
مدارک و اطالعات گسترده ای در خصوص رھبر فرقھ داشتھ باشد. تیم باید مجھز بھ مدارک، نوارھای 

 ش باشد. ویدئویی، و اطالعات مکفی تا حد امکان در خصوص گروه و فعالیت ھای
فراتر از معلومات، بھرحال، باید تناسب یا ھمخوانی بین تیم و عضو فرقھ باشد. تأثیر گذاری مشاوره 
خروج بھ ھمان اندازه کھ با انتقال اطالعات ربط دارد بھ مھارت و معلومات عمومی نیز بستگی پیدا میکند، و 

 تمامی افراد حاضر باید در پروسھ کسب اطالعات شرکت نمایند. 
تیم دارای طرحی است کھ چگونھ مطالب خود را ارائھ نماید، ولی عموما آنچھ مقدم است ارائھ 
جزئیاتی در خصوص فرقھ و رھبر آن می باشد کھ در اختیار عضو فرقھ نبوده است، و آنھا باید بازسازی 

ه دیکتھ شده فرقھ و روانی کھ برای اینکھ فرد گذشتھ خود را پس بزند و را گروھیفکری و نفوذ سیستماتیک 
توضیح دھند. ایده کلی اینست کھ راه دسترسی بھ چنین اطالعاتی در یک فضای ایمن، جایی کھ  را را برگزیند

زمانی باعث قدم بشود آزادانھ گفتگو کرد و جایی کھ عضو فرقھ در برابر فشارھا و اعمال نفوذ ھایی کھ 



بستھ شدنش بھ گروه و بی اعتمادی و پس زدن تمامی گذاشتن وی بھ درون فرقھ و واگذار کردن آزادیش و وا
 شده است مصون باشد.  خارج جھان

در چنین محیطی، عضو فرقھ میتواند سؤاالت خود را بپرسد، واکنش نشان دھد، و با احساسات و 
برخوردھای خود در خصوص اطالعات داده شده کنار بیاید. برتری حضور اعضای سابق فرقھ اینست کھ آنھا 

خواھند بود از تجارب خود صحبت کرده و توضیح بدھند کھ چگونھ تصمیم بھ ترک گروه گرفتند، و  قادر
مایلند کھ اعضای چرا و  بداننددر حال حاضر در خصوص گروه نیز آنھا  میخواھندتوضیح بدھند کھ چرا 

ھ عضویت خود فعلی بھ اطالعاتی کھ بھ آنھا امکان میدھد یک انتخاب بدون القای دیگری در خصوص ادام
 د. نداشتھ باشند دسترسی داشتھ باش

خیلی ساده، حضور سالم و فعال عضو سابق تصویر بزرگی بر ذھن عضو فرقھ ایجاد خواھد کرد، 
چرا کھ اغلب گروه ھا احساس ترس و گناه میکنند بطوری کھ اعضا فکر میکنند کھ آنھا دیگر قادر نخواھند 

مورد تھدید در صورتی کھ گروه را ترک کنند خانواده شان  یادھند یا آنھا بود بھ زندگی بیرون از فرقھ ادامھ ب
. وقتی عضو فرقھ می بیند کھ یک عضو دیگر کھ از گروه جدا شده است قرار گرفتھ و یا آسیب خواھند دید

نجات یافتھ و شاید حتی فعالیت ھایی را انجام میدھد کھ عضو فعلی تصور میکرد تنھا با عضویت در فرقھ 
یتوان بھ آن حد از توانایی رسید، عضو مربوطھ بھ میزان زیادی اطمینان حاصل میکند کھ بھ این وسیلھ م

تضمینی برای زندگی بعد از فرقھ وجود دارد. اعضای سابق فرقھ ھا در خصوص توھمات تعلیم داده شده در 
 داخل فرقھ فوق العاده سلب و یک جانبھ فکر میکنند. 

ج ھمچنین دارای مطالبی برای خواندن و نوارھای ویدئویی در خصوص بسیاری از مشاوران خرو
بازسازی فکری و متقاعد سازی القائی ھستند، کھ محتوای این مطالب میتواند در یک فضای پذیرفتنی مورد 
بحث قرار بگیرد. در محیط فرقھ، یک عضو ھرگز نمیتواند بحث کند کھ چقدر در خصوص جمع آوری کمک 

ای فریبکارانھ یا اغوای دیگران برای جذب شدن در گروه احساس بدی دارد، چقدر او اغلب مالی بھ شیوه ھ
را  مالحظاتیاحساس تنفر یا مسئلھ داری در خصوص برخی فعالیت ھای فرقھ دارد چرا کھ فرقھ چنین 

د و نحوه ولی اینجا عضو فرقھ این فرصت را دارد تا آنچھ را کھ در داخل فرقھ اتفاق می افتمحکوم میکند. 
 بوقوع پیوستن آنھا را مورد ارزیابی قرار دھد، و میتواند تمامی سؤاالتی کھ میخواھد را بپرسد. 

در حالیکھ اطالعات تبادل میشوند و مورد بحث قرار میگیرند، جلسھ مشاوره از چندین ساعت بھ 
ر کھ عضو فرقھ محتوای . عموما، ھمانطوادامھ می یابدیک سری از دیدارھا و مباحثات در طی چندین روز 

بیشتر بداند و تصمیم میگیرد کھ در جلسھ بماند. ابتدا، شخص  تامطالب ارائھ شده را میگیرد، وی مایل میشود 
فعال تر ممکن است تدافعی برخورد کرده و مقاومت نشان بدھد، اما بعد از مدتی بھ تدریج در پروسھ جلسات 

در خصوص و تردید ھای سرکوب شده خود را ابراز میدارد،  سؤال میپرسد و جواب میشنود، –شرکت میکند 
 آنچھ کھ بحث شده است مثال ھای بیشتری می آورد. 

این یک پروسھ آسان نیست. میتواند فوق العاده احساس برانگیز، خیلی پر تنش، اعصاب خورد کن، 
فت و نتیجھ دھی جلسات می و مملو از تضاد باشد. حمایت و درک خانواده ھای اعضا و تیم مربوطھ کلید پیشر

را  ماھرباشد. ھمچنین، ھمانطور کھ خواننده خواھد دید، این کار متخصصین دارای اطالعات درست و 
 ارائھبلکھ قرار است اطالعات  میطلبد. این یک درمان نیست. تیم بھ آنجا نرفتھ است تا رفتار فرد را تغییر دھد

فرد نسبت بھ قضایا کھ قرار است اتفاق بیفتد تعقیب گردد.  د و روند بازنگرینشده و مورد بحث قرار گیر
از جالب  گسترده برخی مطالب در طیفی ،عضو فرقھ در یک جلسھ بر مبنای احترام متقابل و بدون جدل

گرفتھ تا وحشتناک را می بیند و می شنود. مشاورین خروج باید بدانند کھ چگونھ با بیدار شدن حس تشخیص 
 از گروه خارج شود.  بخواھد تا نھایتا خودد کنند تا او یک عضو فرقھ برخور

مردی کھ بھ مدت سھ سال در یک فرقھ بود بھ من گفت کھ او در خالل مشاوره خروج یک مورد 
تجربھ خارق العاده داشتھ است. او گفت کھ وی ناگھان احساس کرد کھ ذھن او مانند عضلھ ای است کھ تازه 

بتواند  کھاو گفت کھ او میدانست کھ این موضوع عجیب بھ نظر میرسد ست. دادن آن کرده ا ورزششروع بھ 
است، ولی واقعا بھ ھمان  دادن یک عضلھ کار نکرده ، بصورتی کھ گویی مانند ورزشداشتھ باشدتفکر فعال 

شکل بوده است. بسیاری افراد شروع بھ فوران ذھنی در طی مشاوره خروج میکنند. برخی دیگر، مانند این 
 ، دارای یک تجربھ واقعی "آھا" (یعنی آھا فھمیدم) ھستند. مرد

مرد دیگری، کھ مادر و خواھرش از استرالیا برای حضور در جلسھ مشاوره خروج او آمده بودند، 
گفت کھ وقتی او آنھا را در اتاق ھتل، جایی کھ جلسھ قرار بود تشکیل شود، مالقات کرد او دریافت کھ چیزی 

بھ نظر میرسد کھ تا آنزمان در غالب کلمات بھ آن برخورد نکرده بود. او ابتدا در خصوص خودش عجیب 
کھ درون یک صندوق شیشھ ای است کھ در آن میتواند صدای آنھا را بشنود، ولی حصار  ه بوداحساس کرد

در یک نقطھ  برقرار کرده یا آنھا را لمس نماید. ولی ارتباط احساسینامرئی مانع از آن میشود کھ بتواند با آنھا 
بار در عمرش، او  ندر طی مشاوره خروج، او ناگھان شروع بھ گریھ کرد و احساساتش زنده شد. برای اولی

 احساسی واقعی داشت، او میدانست کھ بھ دنیای واقعی بازگشتھ است، و دلش نمیخواست دوباره آنرا ترک کند. 



اغلب مشاوران خروج توافق دارند کھ  ماا، نمایداگر چھ ھیچکس نمیتواند نتیجھ یک جلسھ را تضمین 
 ۹۰عضو فرقھ در  –معموال سھ روز  –اگر بھ آنھا زمان کافی داده شود تا اطالعات خود را ارائھ دھند 

بھ فرقھ باز نگردد. از میان کسانی کھ تصمیم میگیرند کھ بھ فرقھ  تا دیگرموارد تصمیم خواھد گرفت  ددرص
بحث  مطالبھا بھ اندازه کافی نمیمانند تا ھمھ چیز را بشنوند، و در خصوص عموما بخاطر اینکھ آن –برگردند 

 درصد عاقبت در یک زمان دیرتر فرقھ را ترک میکنند.  ۶۰ –کنند 
، ممکن است از اقامت یک یا دو دباز نگردبھ گروه  تابعد از اینکھ یک عضو فرقھ تصمیم گرفت 
ط بھ موارد فرقھ ای است برخوردار شود. در طی دھھ ھفتھ ای در یک مرکز بازسازی کھ بطور خاص مربو

ھای گذشتھ، تعدادی از مراکز بازسازی برای کسانی کھ از فرقھ ھا خارج شده اند بوجود آمده اند اگر چھ تنھا 
در  Wellspringمیباشد: مرکز آسایشگاھی و پناھگاھی ولسپرینگ   شناختھ شدهحال حاضر  یکی از آنھا در

، یک پزشک Paul Martin. این محل استقرار توسط دکتر پل مارتین Ohioر اوھایو د Albanyآلبانی  
روانشناس و متخصص فرقھ، اداره میشود. سالھا قبل، دکتر مارتین خودش در یک فرقھ بود. بنابراین او 

 ھمچنین برتری تجارب شخصی خود را نیز دارد. 
شگاھی اقامت کرده، آموزشھای بیشتری یک تا سھ ھفتھ در این مرکز آسایاعضای سابق ممکن است 

در خصوص فرقھ ھا بگیرند تا تأثیرات توجیھات زمانی کھ درون فرقھ بوده اند را پاک نمایند، پروسھ ای کھ 
در ارتباط قویا برای بھبودی از تجارب قبلی مثمر ثمر خواھد بود. آنھا با حرفھ ای ھا و متخصصین فرقھ 

چھ در جلسات مشاوره خروج و چھ در  ،کھ اعضای سابق یوص اطالعاتکھ قادر خواھند بود در خصھستند 
آنھا بھ مشاھده نوارھای ویدئویی آموزشی در  ، بحث نمایند.خودشان از گروه دریافت کرده اند نجدا شدروند 

خصوص فرقھ ھا و بازسازی فکری پرداختھ و گزینھ ھایی برای زندگی در آینده در یک محیط بدون فشار 
بازگشت بھ متن جامعھ.  –. ھمھ مھمانان در مرکز مربوطھ در زندگی خود در یک نقطھ ھستند مایندمینارائھ 

خانواده ھا میتوانند ھمچنین بھ آنھا بپیوندند و در خصوص تجاربی کھ منجر بھ تأثیر گذاری بر روی عضو 
 اطالعاتی در خصوص آنچھ کھ در فرقھ ھا میگذرد بدست آورند. فرقھ شد بیاموزند و 

 چھ کسی یک مشاور خروج میشود
، من با نود نفر مصاحبھ کردم تا از آنھا سؤال کنم کھ چگونھ در کار مشاوره خروج ۱۹۸۱در سال 

 وارد شدند، چطور شد کھ بھ این کار دست زدند، و نتایج تالش ھایشان چھ بود. 
خودشان در  پانزده مشاور خروج متخصصین بھداشت روان بودند، و چھار تن از این متخصصین

فرقھ بوده اند. دو نفر خودشان از گروه جدا شده و دو نفر دیگر توسط خانواده شان بیرون کشیده شده و بھ 
برنامھ بازپروری برده شده بودند. ھشت نفر دیگر ھیچ ارتباط شخصی با فرقھ ھا نداشتند ولی در پروسھ 

و  گروھیکار فتھ بودند کھ چگونھ فرقھ ھا از درمان اعضای سابق فرقھ ھا درگیر بوده اند و بنابراین دریا
روانی برای ایجاد تغییر در رفتار و برخورد افراد استفاده میکنند. این متخصصین ابتدائا با اعضای سابق فرقھ 
ھا بھ عنوان ھمکاران خود در جلسات مشاوره خروج کار میکردند. سھ متخصص باقی مانده دارای یک دختر 

ریق کسب حضانت از فرقھ خارج شده و در معرض بازپروری قرار گرفتھ و سپس از یا پسر بودند کھ بھ ط
 بودند.  نمودهدانش خود برای کمک بھ دیگران استفاده 

چھل و پنج نفر از آن نود مشاور خروج عضو سابق فرقھ بودند کھ خودشان توسط یکی از 
کار مشغول بودند. سی نفر باقی مانده یا بازپروری شده بودند و سپس بھ عنوان دستیار بھ  پیشتازمتخصصین 

بستگان اعضای  سابق فرقھ یا کشیشی کھ در خصوص مشکالت فرقھ کسب اطالع کرده بود بودند. آنھا در 
و بھ  مطالعھ کردهخصوص جزئیات فرقھ ھای مشخصی بخوبی اطالع داشتند و در خصوص بازسازی فکری 

 جمع آوری اطالعات پرداختھ بودند. 
روج اولیھ میگفتند کھ آنھا بھ اھمیت آماده کردن خانواده ھا برای مشاوره خروج پی برده مشاورین خ

تا بھ ضرورت حضور آنھا در پروسھ کار وقوف پیدا کنند. والدین،  کردبھ آنھا کمک  این کار و ھمچنینبودند 
دند، ھمانطور کھ دوستان، و خانواده در آن جلسات مشاوره خروج اولیھ حضور داشتھ و یا در نزدیکی بو

امروزه نیز بھ ھمین ترتیب است. از طریق طراحی و بحث مقدم بر انجام دیدارھا، خانواده ھا آموختند کھ ھر 
عضو خانواده چھ چیزی میتواند ھم در حین جلسھ و ھم بعد از آن بھ ارمغان بیاورد. این یک گام مھم بود، 

ی عضو فرقھ کھ گروه را ترک کرده است انجام دھند بھ حد زیرا خانواده ھا اغلب برای آنچھ کھ الزم است وقت
کافی برنامھ ریزی نمیکنند: فرد بھ کجا خواھد رفت؟ فرد در کجا زندگی خواھد کرد؟ چگونھ فرد بھ لحاظ 
مالی تا زمانی کھ بتواند بطور کامل دارای شغل شده و مجددا بر روی پای خود بایستد مورد حمایت قرار 

 خواھد گرفت؟ 



 خاب یک مشاور خروج انت
بسیاری از خانواده ھا جستجو برای کمک را با تحقیقات توسط تلفن شروع میکنند تا بفھمند چھ کسی 

در انتھای این کتاب لیستی در خصوص کمک کند. (در خصوص فرقھ ھا میداند و چھ کسی میتواند بھ آنھا 
کھ میتواند اطالعات عمومی در اختیار  داردوجود مطالعات بیشتر و لیستی از سازمان ھای یاری رسان منابع 
 بگذارد)  افراد 

نام و شماره تلفن یک یا چند مشاور خروج را از طریق صحبت با  خانواده ھا در طول تحقیقاتشان
نظر  کھ بھ می آورند. ھر خانواده یک مشاور خروجدوستان، متخصصین، و اعضای سابق فرقھ ھا بدست 

بعالوه  مربوطھ ، تجارب، و معلومات مشاورمبنای ارزیابی از رفتاربر  را میرسد بیشتر بدرد کار بخورد
 انتخاب میکند. سپس طراحی آغاز میشود.  انجام شده توصیھ ھای شخصی

اغلب مشاورین خروج از اعضای خانواده میخواھند کھ وقت گذاشتھ و فرم ھای مخصوص تاریخچھ 
یدھند پر کنند. اغلب اعضای خانواده در خصوص نجات زندگی فرد را عالوه بر اطالعاتی کھ پای تلفن م

ی ھمراھو بدون بدون طراحی خوب بھرحال عزیز خود احساس فشار کرده و میخواھند فورا وارد عمل شوند. 
 بیشتر از دست خواھیم داد تا اینکھ بدست بیاوریم.  با یک مشاور خروج با تجربھ،

پشت تلفن انجام میشود، کھ احتماال در حول و حوش مشورت مقدماتی مشاور خروج با خانواده، نوعا 
 سؤاالت زیر است: 

 فرد چھ مدت با فرقھ بوده است؟  •
 نام گروه چیست؟ نام رھبر آن چیست؟  •
چھ اطالعاتی در خصوص گروه و رھبر آن دارد؟ (برخی گروه ھا بزرگ و شناختھ خانواده  •

ی دیگر کوچک، جدید، و شده اند، و مطالب زیادی در خصوصشان نوشتھ شده است. برخ
 .) آیا گروه مربوطھ سیار یا ثابت است؟ مقر اصلی آن در کجاست؟ می باشندناشناختھ 

 شکست، فقدان، یا سرخوردگی؟  – بود قبل از ورود فرد بھ گروه افتاد درستچھ اتفاقی  •
  فرد چگونھ عضو گیری شد؟ شرایط آنزمان چھ بود؟  •
 بوطھ چقدر است؟ آگاھی خانواده در خصوص وضعیت عضو مر •
 دیدگاه خانواده در خصوص فرقھ چقدر یک دست است؟  •
 بطور کلی خانواده مایل است بھ چھ نتیجھ ای برسد؟  •
 عضو فرقھ حاال کجاست؟  •
 با چھ مؤسسات و افرادی تماس گرفتھ شده و چھ نتایجی حاصل شده است؟  •
ی سابق ز والدین، اعضاآیا خانواده با مقامات کالج، دوستان عضو فرقھ، گروھھای حمایت ا •

ھا، سایر مشاورین خروج، کشیش ھا، پلیس، خدمات مھاجرت، و غیره صحبت کرده فرقھ 
 است؟ نتایج حاصلھ چھ بوده است؟ 

بازسازی فکری و مجاب سازی القایی  مقوالت چھ میزان در خصوص تااعضای خانواده  •
 ؟ اطالعات دارند

 طھ خوانده شده است؟ مربو اتچھ کتاب ھا و مقاالتی در خصوص موضوع •
 چھ اقداماتی جھت تماس با عضو فرقھ و کمک کردن بھ وی مد نظر قرار گرفتھ شده است؟  •

 
موافقت کرد و با خانواده  برای شروع کاربعد از مرحلھ جمع آوری اطالعات، اگر مشاور خروج 

، بعالوه اینکھ چھ اعضای تیم صحبت میشود تعدادبحث حق الزحمھ توافق شد، در خصوص افزایش احتمالی 
در قضیھ دخالت داشتھ باشند. معموال  الزم است کس دیگری (بستگان درجھ یک، دوستان، یا سایر بستگان)

مشاور ارشد خروج یکی دو نفر را پیشنھاد میکند کھ در نشست با عضو فرقھ حضور داشتھ باشند. مشاور 
خیلی پیچیده است و  این کارساس ببخشند. خروج سپس بھ اعضای خانواده می آموزد کھ چگونھ بھ نشست اح

 جانب خانواده و تیم را می طلبد. از باال احساس مسئولیت و ھمکاری نزدیک
، بعالوه ھزینھ ھای انجام شده، در روز دستمزددالر  ۱۰۰۰الی  ۵۰۰بین  معموالمشاورین خروج 

درخواست میشود. مشاورین خروج  سایر امور نیز از جانب بسیاری از مشاورینمبلغی کھ  –دریافت میکنند 
می بایست صحنھ دائم التغییر فرقھ را مورد مطالعھ نزدیک و دقیق قرار داده و بھ جمع آوری اطالعات، فیلم، 

زمان ھای زیادی کھ پای  بابتو مدارک در خصوص گروه ھای مختلف بپردازند. بسیاری مشاورین خروج 
اعضای جدا شده ارائھ داده و صدھا  بھخدمات رایگان کلینیکی آنان نمیگیرند. اغلب  پولی تلفن صرف میکنند

ساعت از وقت خود را بھ تدریس در مدارس، کلیسا ھا، و سایر سازمان ھا صرف میکنند. میزان کار روزانھ 
آنھا برای ساعات معینی پای تلفن در دسترس  تعداد زیادی ازآنھا معموال بین دوازده تا شانزده ساعت است. 

خانواده زمان و مکان مالقات را مشخص نماید. بعالوه، بسیاری از مشاورین خروج ھدف برخورد  تاھستند 



تھدید بھ اقدام قضایی از جانب فرقھ قرار میگیرند. ھمانطور کھ قبال  و ھای فیزیکی، ھتک حرمت و دشنام،
بعالوه وکالی حقوقی تحت  تقریبا منابع مالی نامحدودتوضیح داده شد، بسیاری از فرقھ ھای بین المللی بزرگ 

 استخدام برای مرعوب کردن مشاورین خروج و سایر منتقدین خود دارند. 
قبل از بستن قرارداد با ھر مشاور خروج، خانواده باید بداند کھ پروسھ ای کھ مشاور مربوطھ دقیقا 

ھ توسط مشاورین طی میکند چیست و احتمال شکست یا پیروزی در آن چقدر است. کتاب ھا و سایر مطالبی ک
خروج نوشتھ شده اند در دسترس میباشند کھ پروسھ این کار را با جزئیات شرح میدھند. آنھا نھ تنھا بھ شرح 
ضرورت آماده بودن خانواده می پردازند بلکھ ھمچنین آنچھ را کھ خانواده میتواند از مشاورین خروج انتظار 

 داشتھ باشد را مشخص میکنند. 

 ان و روحانیون بھ عنوان مشاورینمتخصصین بھداشت رو
بھترین افراد الزاما متخصصین بھداشت روان و روحانیونی کھ در امر فرقھ ھا تخصص ندارند 

می باشند.  برای مشاوره خروج نیستند. آنھا اغلب کم اطالع ترین افراد در خصوص آنچھ در فرقھ ھا میگذرد 
وسھ بازسازی خصوص فرقھ ھا و گروه ھایی کھ از پرنیاز بھ اطالعات واقعی در  در حالیکھ یک خانواده

 دارد.  ،مختلفبعالوه ارزیابی حقیقی از گزینھ ھای  ،فکری استفاده میکنند
این بھ خانواده ھایی کھ بھ این روحانیون یا متخصصین بھداشت روان مراجعھ میکنند تقریبا ھمیشھ 

یا اینکھ میگویند "ھیچ  ."مرحلھ عبور خواھد کردین راه حل داده میشود کھ "این یک مرحلھ گذراست؛ او از ا
بدلیل اینکھ در اغلب موارد این  ن دارد (یا شاید حتی ھفتاد سال)". کاری نمیشود کرد؛ او حاال چھل سال س

، و عملکردھای فرقھ بر روی عضو فرقھ گروھیمتخصصین تشخیص نمیدھند کھ چقدر نفوذ شدید، فشار 
 . مینمایندگی خانواده را باز گردانده و یا گمراه تأثیر گذاشتھ است، آنھا بساد

روحانی کھ در خصوص فرقھ ھا مطلع نیست ممکن است بھ بحث و جدل اعتقادی با عضو فرقھ 
بیفتد. تجارب نشان میدھند کھ چنین رویکردی راه شروع مسئلھ نیست. در حقیقت، چنین کاری صرفا در جھت 

یاد داده شده است کھ مذاھب  بھ فردی کھ در یک فرقھ مذھبی استال تبلیغات رھبر فرقھ عمل میکند. برای مث
شناختھ شده، جھان خارج، والدین، بستگان، و دوستان مظاھر شر بوده و خیلی ساده در خصوص ھر 
موضوعی اشتباه میکنند و نباید آنھا را باور کرد. اگر فرقھ مورد بحث یک فرقھ مذھبی نیست، فرد روحانی 

 . نمی باشدری را بر عضو فرقھ نخواھد داشت زیرا عالئق وی مذھبی بھترین اثر گذا
ناآگاه بھ ھمین ترتیب، متخصصین بھداشت روان کھ نسبت بھ کل روند کار و اثر گذاری فرقھ ھا 

ھستند، آنچھ را کھ برای کمک بھ عضو فرقھ و خانواده او نیاز است را درک نمیکنند. وقتی خانواده ای بھ یک 
 رھنمودی بھ ندرتمراجعھ میکند  است در فرقھ خود کھ ت روان برای نجات عضو خانوادهمتخصص بھداش

بھ دنبال اطالعات و مشاوره بھ حقیقتا عضو مربوطھ میشنود. خانواده  درمان از طریق خانواده در خصوص
یا ھمسر و منظور مشخص کردن بھترین راه برای واکنش نشان دادن بھ شرایط است. جدا از اینکھ والدین فرد 

توجیھی آنھا قبل از بررسی کردن روان ، تعلیمات روانی و نیازھای یا خیر وارد قضیھ شده باشند ویفرزندان 
د و ند در خصوص واقعی بودن نگرانی شان بداننمیخواھھا مد نظر قرار گیرد. خانواده  باید درمانی سنتی

 د. نسپس اطالعاتی در خصوص گزینھ ھای موجود بدست آور

 ره خروج در برابر درمانمشاو
کھ آن موارد معدودی  البتھنیستند،  حاد بیمار روانی بھ ھیچ وجھ اغلب افرادی کھ از فرقھ جدا میشوند

 ھستند باید بھ روانشناس، یا روانکاو مطلع در خصوص فرقھ ھا ارجاع داده شوند. 
وج دریافت کرده و برخی کھ مشاوره خر –از مصاحبھ ھای خودم با بسیاری از اعضای فرقھ ھا 

مشخص بود کھ شرکت در یک جلسھ مشاوره خروج بھ مراتب  –برخی دیگر کھ چنین مشاوره ای نداشتند 
ھم بھ خاطر کمک کردن بھ کسانی کھ در فرقھ  عمولی روانشناسی یا روانکاوی است.بھتر از درمان ھای م

و ھم برای کمک بھ کسانی کھ فرقھ را  ،یا خیربوده اند تا بتوانند ارزیابی کنند کھ میخواھند در فرقھ بمانند 
کھ  مسائلیآنچھ کھ در روزگار بودن در فرقھ بر سرشان آمده است و  با در فھم و برخورد لیترک کرده اند و

 مشکل دارند.  میباشندبعد از جدا شدن از محیط فرقھ با آن دست بھ گریبان 
اول اینکھ اعضای سابق فرقھ نیاز بھ دو دلیل وجود دارد کھ چرا مشاوره خروج مرجح است.  

دارند. از آنجا کھ مشاورین خروج  شدآنھا در فرقھ  حات در خصوص آنچھ کھ موجب تغییراطالعات و توضی
بر روی تفکرات،  گروھیمیدانند کھ چگونھ مجاب سازی القایی عمل میکند و چگونھ نفوذ گروه و فشار 

آنھا میتوانند اعضای سابق را آموزش بدھند. آنھا ھمچنین قادرند  روان، و احساسات فرد اثر میگذارد.رفتار، 
 نسبت بھپشیمانی ایجاد حس تأثیرات بعدی مدیتاسیون یا فرو رفتن در خلسھ، القای روانی شدید، برخی  تا



، نامتعادل کردن حس اعتماد بھ نفس فرد، و سایر تکنیک ھای شدید زندگی ھای گذشتھ، جلسات متعدد انتقادی
 . و این مسائل را خوب میفھمند بکار میگیرند را تشریح نمایند ھا سازی کھ در فرقھمجاب 

دوم اینکھ مشاوره روانشناسان و روانکاوان معمولی تقریبا بطور کامل بر روی تجارب اولیھ زندگی 
از درک متمرکز است. نھ تنھا اغلب ما یک نقطھ کور داریم کھ مانع  فرد دوران آنو اثرات  و تاریخچھ بچگی

چگونگی تحت نفوذ قرار گرفتن مدام در طول زندگی میشود،  بلکھ برنامھ ھای تعلیمات تخصصی برای 
روانپزشکان نیز نسبت بھ این پدیده پیچیده غافل است. آنھا در بررسی تجارب و اعمال نفوذ ھای دوران 

دوران بزرگسالی نفوذ ھای  کودکی قفل شده اند و تقریبا ھیچ آموزشی کھ روان پزشکان را بر روی تجارب
 نمیدھند.  کندشدید اجتماعی و وضعیت ھای گروھی متمرکز 
و ھم روحانیون نیاز بھ تعلیم خود در خصوص نفوذ فرقھ ھا  بنابراین ھم متخصصین بھداشت روان

و خصوصا روحانیون باید بدانند کھ بسیاری از مردم از سوء رفتار روانی در فرقھ ھا رنج میبرند دارند.  
نیاز بھ آموزش ھای وقتی آنان خواھان وصل ارتباط مجدد با گروھھای معنوی و مذھبی غیر فرقھ ای میشوند 

خاص دارند. من امیدوارم کھ این کتاب و سایر مطالبی کھ تجارب بازسازی بعد از فرقھ را منتقل میکنند برای 
  متخصصین بعالوه اعضای سابق و خانواده ھایشان مفید فایده باشد. 

 مشاوره خروج در حال حاضر 
ه اخیرا، من دوباره تحقیقاتی در خصوص اینکھ چھ کسانی در مشاوره خروج فعال ھستند انجام داد

دھھ ای کھ از مطالعات اولیھ من میگذرد عالئق زیادی در این زمینھ شکل گرفتھ  یک طیدریافتھ ام کھ م، و ا
ھا ھستند مشکل است، بھ ھمان میزان برآورد تعداد  است. ھمانطور کھ برآورد تعداد کسانی کھ در فرقھ

چند نمونھ جدید ھست کھ میشود آنھا را مشاوران خروج کھ امروزه فعال ھستند نیز مشکل می باشد. بھرحال، 
  قرار داد.  ارزیابیمورد 

یک گروه از مشاوران خروج، انجمنی با استانداردھای قانونی و اخالقی بوجود آوردند. ھدف این 
 موضوعاتیاوران برقراری توافقات مقتضی و تفاھم بین مشاور و مشتری بود، و اینکھ نشان بدھند کھ چھ مش

میشود. بھ دلیل بجث ھایی کھ در حول و حوش بازپروری  محسوببھ عنوان بخشی از یک مشاوره خروج 
بر ره خروج مشاوانجام روانی شکل گرفتھ است، کوشش ھای بسیاری برای آموزش دادن عموم در خصوص 

 صورت گرفتھ است.  مبنای اصول اخالقی
باالیی از کسانی کھ در حال حاضر ارائھ دھنده  تاکثریھمچنین بر اساس آخرین تحقیقات من، 

خدمات مشاوره خروج ھستند خود اعضای سابق فرقھ ھا می باشند، و در بسیاری از حاالت خودشان مشاوره 
در آمریکا، کانادا، انگلستان، فرانسھ، اسپانیا، سوئد، و دانمارک  خروج دریافت کرده اند. مشاورھای خروج

 ھستند. ھم در سایر کشورھا  یبیشتر تعداد بسیاروجود دارند، و احتماال 
معموال یک  –توسط گروه ھای کوچک دو یا سھ نفره صورت میگیرد خروج  مشاوره ھایاغلب 

ی سابق گروه مورد نظر. بھرحال، ھیچ راھی مشاور ارشد خروج و یک یا چند عضو سابق، خصوصا اعضا
کھ در ھمکاری با مشاوران خروج با  ،برای برآورد تعداد این اعضای سابق کھ در تیم ھای مشاوره خروج

نیست. ھر زمان کار با یک خانواده شروع میشود، مشاور ارشد خروج عموما با اعضای  ،تجربھ شرکت دارند
 . گرددآنان در تمامی پروسھ بھرمند  سابق فرقھ تماس میگیرد تا از شرکت

 
*     *     *     * 

 
 و از ابتدای شروع کارم با اعضای سابق فرقھ ھا، متوجھ شده ام آنھایی کھ بازپروری روانی شده اند

. سایر داشتھ انداند بازگشتی ساده تر، بھتر، و سریع تر بھ زندگی نرمال  نمودهیا مشاوره خروج دریافت 
تعلیمات و اطالعات داده شده توسط مشاوره خروج نشان میدھد ، کھ اند رسیدهھمین یافتھ بھ متخصصین نیز 

کمک نماید تا وضعیت و احساسات خود  میکنندمیتواند فوق العاده ارزشمند بوده و بھ کسانی کھ فرقھ را ترک 
 پیدا کنند.  انطباق دنیای معمولیزندگی در  باو  فھمیدهرا بھتر 

از جانب ھزاران ھزار نفر از کسانی کھ از فرقھ ھا جدا شده اند  تا ن وجود نداردامکاطبعا، این 
در خصوصشان از دیگران در ھمین  یا م وه اصحبت نمائیم. ولی در میان کسانی کھ من بھ آنھا مشاوره داد

 اندنم، بھ نظر میرسد افرادی کھ خودشان از گروه ھا جدا میشوند می بایست از طریق خوه ارابطھ شنید
پذیرش درمان ھای مربوط بھ مسائل فرقھ ارتباط با سایر اعضای سابق، و در برخی موارد  برقراری ،مطالب

چھ تأثیراتی بر روی عواطف و احساسات و زندگی بودن در یک فرقھ ای بھ این فھم و درک برسند کھ 
  ارزشمند است.  ھمچنین مشخص میکند کھ چرا مشاوره خروج یافتھاست. این  داشتھروزمره آنھا 

یک برنامھ مشاوره خروج را راه اندازی میکنند این کار را برای تحت کنترل بستگان و دوستانی کھ 
در آوردن و یا تخریب عضو فرقھ نمیکنند. آنھا بھ میزانی کھ در خصوص گروه مورد نظر آگاه میشوند 



قھ حق انتخاب بدھند. مشاوره خروج میشوند، و صرفا میخواھند بھ عزیز گرفتار در فرھم مضطرب و نگران 
یک برنامھ تھاجم و فشار نیست. این یک برنامھ آموزشی تبادل اطالعات در  ،داوطلبانھ است؛ این کار

فرقھ ھاست. مشاوره خروج فرصتی برای فکر کردن و روشن شدن ایده وضعیت خصوص بازسازی فکری و 
، و آنچھ آن تعھدات بھ گروه، ارزیابی اھداف بازنگریھ ھاست. اگر این کار موفقیت آمیز باشد، جرقھ تمایل ب

تنھا میتواند دور از  بازنگریخواھد زد. این در وجود عضو فرقھ میخواھند در زندگی انجام دھند را  آنان کھ
 فشار و ترس از فرقھ صورت بگیرد. 

 ،خودم فاصلھ نداردبیشتر با خانھ  ک خانھ در کالیفرنیا، کھ چند مایلکھ در ی عکس ھاییمن مدام بھ 
(مترجم: فرقھ  و در ذھنم نقش بستھ است فکر میکنم. عکس ھای دو زن جوان زیبا در فرقھ کوروشدیده بودم 

کھ خانواده آنھا امیدوار  Texasدر تکزاس  Waco در ویکو  )در آمریکا داویدیان بھ رھبری دیوید کوروش
باشند. ولی کوروش گروه را قبل از اینکھ خانواده در یک جلسھ مشاوره خروج با آنھا دیدار داشتھ  ندبود

 مربوطھ بتواند طرح خود را تمام کند قربانی نمود. 



 دوازدھم فصل

 بھبود : بیرون آمدن از شخصیت مجازی
آنھا، و  جانبیھمانطور کھ فرقھ ھا دارای انواع گوناگون ھستند، بھ ھمین ترتیب اعضای آنھا، اثرات 

دوران این اثرات نیز متفاوت می باشند. بھرحال کسانی کھ بھ اعضای سابق فرقھ ھا کمک میکنند نمونھ ھای 
وانی، آسیب ھای جسمی، و مشکالت عاطفی و ادراکی مشاھده نموده اند. این معینی از انواع صدمات ر

گروه ھای گوناگونی کھ از پروسھ ھای اعضای سابق موضوع در خصوص اعضای سابق فرقھ ھا و 
 بازسازی فکری استفاده مینماید حقیقت داشتھ است.  

تأثیرات روانی می کامل نھ ھر کسی کھ در معرض پروسھ ھای بازسازی فکری قرار میگیرد بطور 
از خود نشان میدھد. ارزیابی آنچھ کھ یک فرد ممکن است بعد از  اساسینھ ھر کسی عالئم واکنشی  وپذیرد، 

تعلق داشتن بھ یک فرقھ تجربھ کند نیاز بھ مطالعھ عملکرد مشخص، فشارھای گروھی و روانی، و شرایط آن 
در  میتوان بطور مؤثربازسازی فکری استفاده میکنند را گروه دارد. در ھر صورت، گروھھایی کھ از پروسھ 

استفاده میکنند و آنھایی کھ  گسست دھندهدو گروه اصلی طبقھ بندی کرد : آنھایی کھ مقدمتا از تکنیک ھای 
صوصیات در خ متفاوتی مقدمتا از تکنیک ھای تحریک عواطف استفاده مینمایند. ھر گروه اثرات روانی منفی

 د. جود می آورشخصی ھر فرد بو
مدیتاسیون،  –تکیھ دارند گسست دادن اعضای سابق گروه ھایی کھ عمدتا بر روی تکنیک ھای 

بیشتر بھ نظر  –توھمات ھدایت شده، احساس گناه در خصوص زندگی ھا گذشتھ، و تند دمی حاالت خلصھ، 
 میرسد کھ اثرات زیر را پذیرفتھ باشند: 

 کرد برنامھ تمدد اعصاباضطراب و تیک ھای عصبی ناشی از عمل •
 حمالت عصبی •
 قدرت تشخیص و ادراک در نارسایی •
 گسست روانیوضعیت  •
 مھ نارنجی)  مشاھده (از قبیل مداومعجیب  سرخوشیاحساس  •
 نگرانی در خصوص واقعیت ھای "زندگی ھای گذشتھ"  •
 

ھا فرقھ ھای شرقی و گروھھای عصر جدید کھ در خصوص زندگی ھای گذشتھ و وصل ارتباط با آن
 کار میکنند در این گروه قرار میگیرند. 

القای  –اعضای سابق گروه ھایی کھ مقدمتا از "تکنیک ھای تحریک عواطف بیزار کننده" شدید 
بیشتر مشاھده استفاده میکنند  –گناه و ترس، تنبیھات و اعمال انضباط شدید، سرزنش و انتقاد فوق العاده 

 : میشود کھ اثرات زیر را پذیرفتھ باشند
 احساس گناه •
 احساس شرم •
 خود را مدام سرزنش کردن •
  بدگمانیترس و  •
 تردید ھای فوق العاده •
 حمالت عصبی •

  
 فرقھ ھای انجیلی، سیاسی، نژاد پرست، و روان درمانی نوعا در این گروه جای میگیرند. 

اغلب از  اما آنھابھرحال، اگر چھ فرقھ ھا تمایل دارند بر روی یکی از دو موضوع متمرکز باشند، 
 در ترکیبی از تکنیک ھا استفاده کرده و خود را بھ یکی از این دو نوع اصلی محدود نمیکنند. برای مثال،

بزرگ و برخی فرقھ ھای روان درمانی از ھر دو نوع تکنیک ھای گروه  و آموزشیبرنامھ ھای تعلیمی 
، خلصھ، و تکنیک ھای گسست دھنده . عالوه بر این، یک گروھی کھ بطور عمده بر مدیتاسیونمیشوداستفاده 
 عکس البتھ تکیھ دارد ممکن است عناصری از ابزار تحریک عواطف شدید را نیز بھ خدمت بگیرد، وروانی 

این قضیھ ھم صادق است. برخی از شدید ترین واکنش ھای تحریک عواطف میتواند بواسطھ توھمات ھدایت 
است کھ این تقسیم  الزملذا ی خلصھ آفرین تولید شوند. ، و سایر پروسھ ھاخاص فرقھشده، صحبت بھ زبان 

بندی مکاشفھ ای را خیلی سلب در نظر نگیریم، چرا کھ تکنیک ھای مربوطھ مدام در ھم تداخل داشتھ و 
 میتواند طیفی از واکنش ھا را تولید نمایند. 



بوده اند تجربھ برخی اثرات جانبی ممکن است توسط اعضای سابق فارغ از نوع فرقھ ای کھ در آن 
 شده باشند. این اثرات جانبی عمومی بھ صورت زیر ھستند: 

 خود و دیگران)  نسبت بھو احساس بیگانگی ( افسردگی •
 احساس تنھایی •
 کمبود خود باوری و اعتماد بھ نفس •
 ھای روابط اجتماعی ناشی از بدگمانی  تمحدودی •
 بھ دیگران ترس از پیوستن بھ گروه ھا یا سپردن تعھد •
 اعتماد بھ خدمات حرفھ ای عدم •
 تصمیم گیری یا انتخاب مناسبدر  نفسعدم اعتماد بھ  •
 مشکالت در دوباره فعال کردن یک سیستم ارزشی برای زندگی  •

 
 

 فرقھ  یک از آثار جانبی یافتن بھبود
با چالش بازگشت بھ جامعھ اما ، اگر چھ حاال آزاد ھستند، ھا در بیرون از فرقھ اعضای سابق فرقھ

یک سری از تطابق ھای الزامی میبایست برای بیرون آمدن از  .می باشندترد کردند روبرو آنرا کھ زمانی ای 
یا وحدت و کنار گذاشتن شخصیت کاذب یا شخصیت مجازی، ھمانطور کھ برخی آنرا نام گذاری کرده اند، 

کمک کننده برای حل راه  یک ،. عالوه بر اینبوجود آیند کنار گذاشتھ شدهبرقرار کردن با خویشتن قدیمی 
 عرصھنگریستن بھ انبوه مشکالتی کھ اعضای سابق فرقھ ھا با آنھا روبرو میشوند اینست کھ آنان را در پنج 

 ۱/۱۲، روانی و عاطفی، ادراکی، اجتماعی و شخصی، و فلسفی (بھ جدول عملیکنند :  وارداصلی انطباق 
 مراجعھ شود). اعضای سابق فرقھ ھا می بایست: 

 .روبرو گردندزندگی روزمره  مربوط بھعملی  مقوالت با •
با مشکالت روانی و عاطفی کھ ممکن است ناراحتی ھای شدیدی برای مدتی بوجود بیاورند  •

 . برخورد نمایند
 .مقابلھ کنندبا نارسائی ھای ادراکی  •
در صورت امکان، یک شبکھ اجتماعی جدید بوجود آورده و روابط شخصی قدیمی را بازسازی  •

 مایند. ن
ارزیابی و  فرقھ را مورددرون بدست آمده در روزھای بودن در  دیدگاھیرضایت فلسفی و  •

 قرار دھند.  بازنگری
 

از طریق برخورد با این عرصھ ھاست کھ عضو سابق فرقھ دارای نظرگاھی در خصوص تجارب 
 شخصیت مجازی فرقھ را از خود دور میکند.  ،خود شده و در طول زمان

، من ھر یک از این عرصھ ھای انطباق را مورد مکاشفھ قرار داده و آنھا را طوری در این فصل
الیھ  آن در کنار ھم قرار میدھم کھ احساس آنچھ کھ باید رخ بدھد را برقرار نماید : یک نوع پوست کندن

ی بوجود آمده است. این پروسھ مربوط بھ بازسازخارجی کھ بر روی ھویت فرد در زمان حضور در فرقھ 
خویشتن یک فرد و سیستم ارزشی اوست، و نگاه داشتن ھر چیز خوبی کھ در روزھای بودن در فرقھ کسب 

در واقع امر، زندگی و رشد باید ھم سطح و در ابعاد  (البتھشده و دور ریختن تمامی آنچھ کھ خوب نبوده اند. 
و بھ ترتیب پشت سر ھم  ا از ھمجدجھت راحتی در اینجا آورده ام صرفا بھ یکسان باشند، و بھ صورتی کھ 

 نیستند. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 : عرصھ ھای اصلی انطباق بعد از فرقھ: ۱/۱۲جدول 
 فلسفی و دیدگاھی اجتماعی و شخصی ادراکی روانی و عاطفی عملی

ترتیب مسائل زندگی را 
 . میدھد

ترتیب پشتیبانی مالی را 
 میدھد. 

ترتیب پشتیبانی پزشکی 
و دندان پزشکی را 

 د. میدھ
مسائل تغذیھ و عادات 
غذایی را مورد مطالعھ 

 قرار میدھد. 
در صورت ضرورت 
معاینات روانشناسی 

 انجام میدھد. 
در صورت لزوم طرح 
ھای شغلی و تحصیلی 
ریختھ و ترتیب مشاوره 

 میدھد.  شغلی
سالھای بودن در فرقھ 

 . را توجیھ میکند
برنامھ زندگی روزمره 

 را میریزد. 
از  با مشکالت ناشی

عدم اعتماد بھ خدمات 
عمومی: متخصصین 
پزشکی، دندانپزشکی، 
روانپزشکی و 
متخصصین آموزش 

 کنار می آید. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

احساس افسردگی 
 میکند.

احساس گمگشتگی 
 میکند. 

احساس گناه و پشیمانی 
 میکند. 

احساس عدم خود 
باوری و اعتماد بھ نفس 
میکند؛ دیدگاه سرزنش 
کردن خود و تردید 

فوق العاده بروز ھای 
 میدھد. 

دچار حملھ عصبی 
 میشود. 

اضطراب و تیک ھای 
عصبی ناشی از اعمال 
برنامھ ھای تمدد 
اعصاب را تجربھ 

 میکند. 
از خانواده و دوستانی 
کھ ھنوز در فرقھ ھستند 

 جدا میشود. 
ترس از ھر گونھ گروه 

 بروز میدھد. 
احساس عمومی 
بدگمانی و ترس از کل 

 جھان دارد. 
ش از حد سن و سالش بی

وابستھ، تسلیم، و 
 پیشنھاد پذیر است. 

در خصوص واقعیات 
زندگی گذشتھ نگران 
است؛ باید گذشتھ واقعی 
خود را از آنچھ فرقھ 
برایش ساختھ است 

 تفکیک کند. 

عدم قدرت تصمیم 
 گیری را تجربھ میکند. 

غیر واقعی بودن دیدگاه 
 ذھنی را تجربھ میکند. 

در برقراری تمرکز 
 ذھنی مشکل دارد. 

 فراموشی دارد. 
نمیتواند آنچھ را کھ 
بتازگی خوانده یا شنیده 
 است را بخاطر بیاورد. 
باید استفاده از زبان 

 فرقھ را کنار بگذارد. 
گم کردن وقت و زمان 

 را احساس میکند. 
شناور شدن یا لغزیدن 
بھ وضعیت غیر عادی 

 را تجربھ میکند. 
قدرت قضاوت ضعیف 

قابل اعتماد و یا غیر 
 دارد. 

آنچھ کھ دیگران 
میشنوند را بدون 
واکنش و با بی تفاوتی 

 میشوند. 
دارای رضایت روانی 
عجیب مدام از زمان 
فرقھ دارد : برای مثال، 
رویا در بیداری یا مھ 

 نارنجی. 

احساس فراگیر 
 بیگانگی دارد. 

نیاز بھ ارتباط مجدد با 
 خانواده و دوستان دارد. 

ن دوستان نیاز بھ یافت
 جدید دارد. 

نسبت بھ توان خود 
برای انتخاب صحیح 

 تردید دارد. 
حس محدود کننده 
بدگمانی نسبت بھ 
ارتباطات اجتماعی 
دارد و نسبت بھ 
دیگران بی اعتماد 

 است. 
 احساس تنھایی میکند.

نسبت بھ جنسیت و 
ھویت جنسی و نقش 

 خود سردرگم است. 
با موضوعات برخورد 

اده، با ازدواج، خانو
والدین و فرزندان 

 روبرو میشود.  
نسبت بھ دادن تعھد بھ 

 فرد دیگر واھمھ دارد. 
احساس میکند کھ قادر 
بھ اتخاذ و ابراز عقیده 

 نیست. 
بر خویشتن برای فائق 
آمدن بر تلف شدن وقت 
فشار مضاعف می 
آورد؛ قادر بھ گفتن 

 "نھ" نیست. 
احساس میکند کھ دائما 

 –زیر نظر است 
 . تنگ بلوروضعیت 

خجالتی است و نسبت 
بھ این کھ چگونھ و چھ 
وقت بھ دیگران در 
خصوص تجارب فرقھ 
بگوید مطمئن نیست؛ از 

 ترد شدن میترسد. 

دیدگاه انتقادی مفرط 
نسبت بھ دیگران و 

 جامعھ دارد. 
نیاز بھ فائق آمدن بر 
حس تنفر کاشتھ شده از 

 جانب فرقھ دارد. 
دیدگاه محکوم کننده 

خطاھای  نسبت بھ
نرمال انسانی دارد و 
نسبت بھ خودش و 
دیگران سختگیر است؛ 
ھنوز بر اساس 
استانداردھای فرقھ 

 قضاوت میکند. 
احساس عدم رضایت 
نسبت بھ جھان و 
خودش میکند؛ احساس 
تھی بودن دارد بطوری 
کھ دیگر خود را خادم 

 جھان نمیداند. 
قادر بھ مھربان بودن یا 
حامی بودن نسبت بھ 

 ان نیست. دیگر
نسبت بھ پیوستن بھ ھر 

 درگروھی یا فعال شدن 
 آن  واھمھ دارد. 

احساس میکند کھ 
موقعیت برتر خود را 

 از دست داده است. 
نیاز بھ فعال کردن 
مجدد سیستم اعتقادی و 
کدھا و ارزشھای 
اخالقی خود و تفکیک 
آنھا از مواردی کھ در 
فرقھ پذیرفتھ شده بود 

 دارد. 

 
نیستند و ھمچنین  ۱/۱۲ابق فرقھ ھا دارای تمامی مشکالت لیست شده در جدول ھمھ اعضای س

تا خود را مجددا باز  دارند بیشتر آنھا دچار موارد حاد و گسترده نمی باشند. برخی افراد تنھا نیاز بھ چند ماه
شت نسبتا سریع و یابند. بعد از برخورد با برخی مشکالت تطابقی نسبت بھ زندگی در خارج از فرقھ، آنھا بازگ

دارند تا بی دردسری بھ زندگی روزمره دارند. عموما افراد چیزی در حدود شش تا بیست و چھار ماه نیاز 
زندگی خود را مجددا در یک سطح برابر با سابقھ و استعداد خود برقرار نمایند. حتی در این زمان، بھرحال 

ھا میگذرد نباشد. بسیاری ھنوز حتی بعد از گذشت این کار ممکن است منعکس کننده آنچھ ھنوز در درون آن
مدتی بیش از دو سال در حال بررسی تضادھا و آسیب ھایی ھستند کھ در خالل تجربیاتشان با فرقھ در آنھا 

 رشد کرده است. 
مشخص  فرد بعالوه، ھیچ رابطھ ساده ای بین مدت زمان عضویت و مدت زمان بھبودی و بازسازی

یا دوره ای طوالنی در فرقھ بوده و کوتاه  مدتیبھ سرعت بازسازی میشوند ممکن است نشده است، کسانی کھ 



عموما موضوعات مشخص شده در کسانی کھ فرقھ ھا را در دھھ ھای شصت و  باشند و برعکس. ھمچنین
ھفتاد میالدی ترک کردند مشابھ مشکالتی است کھ من امروز در خصوص آنھا میشنوم. البتھ برخی تغییرات 

ود دارند : مردم در سنین گسترده تری در خواست مشاوره میکنند، و مدت زمان عضویت در فرقھ افزایش وج
 یافتھ است. 

وقتی شروع بھ کار با اعضای سابق فرقھ ھا کردم و سپس در خصوص بھبود آنان نوشتم، من ابتدا 
با کل خانواده ھا، افراد مسن، زوج جوانانی را دیدم کھ بعد از دو تا شش سال از فرقھ خارج میشدند. حاال من 

، و مردمی کھ در جوانی وارد فرقھ شده و در سنین چھل و نمیشناسندھا، بچھ ھایی کھ ھیچ زندگی دیگری را 
پنجاه بعد از اینکھ نیمی از عمر خود را در فرقھ صرف کردند خارج شدند مالقات میکنم. امروزه، بسیاری از 

 در یک فرقھ سپری کرده اند. از عمر خود را تا بیست و پنج سال  اعضای سابق فرقھ ھا بین پانزده
ھر عضو سابق با بسیاری از مشکالتی کھ من آنھا را در این فصل توضیح خواھم داد دست بھ 
گریبان است. برخی نیاز بھ زمان بیشتری نسبت بھ برخی دیگر دارند تا با تمامی موضوعاتی کھ روبرو 

دادی ھرگز بھ زندگی عادی باز نمیگردند. من ھمچنین گزارش جداشدگانی را دارم کھ میشوند کنار بیایند، و تع
یک مشاور خروج صحبت نکرده بودند.  بابعد از ترک فرقھ اقدام بھ خودکشی کرده اند. البتھ، ظاھرا ھیچکدام 

یده ای نسبت بھ در مورد آنھا توضیح داده میشد کھ بھ دیگران در خانواده دسترسی نداشتند، و ھیچ کس ھیچ ا
 انگیزه آنان برای خودکشی نداشت. 

 
 

 مقوالت عملی
کجا زندگی اینکھ بسیاری از مقوالت عملی کھ اعضای سابق فرقھ ھا با آنھا روبرو میشوند، مانند 

لذا و  ھستند عمومیتقریبا نگرانی ھای  و غیره کھ نگرانی ھای غذا و داروکنند، چگونھ کسب درآمد نمایند، و 
 دارند.  قدری توضیح نیاز بھ

 پول
یک مقولھ کھ مختصر توضیحی را میطلبد تجربھ جالب اعضای سابق فرقھ ھا در خصوص 

حساب و کتاب پول شخصی، ناآگاه با نحوه کسب درآمد آنھا را نا آشنا با  احتماال کھ ،موضوعات مالی است
 دکرده ان تحویلرا بھ فرقھ سابق خود  هآمدخانواده یا ھر پول بدست  دارائیمشروع، یا کامال بیزار از اینکھ 

 باقی گذاشتھ است. 
از اعضای سابق فرقھ ھا، در زمانی کھ در فرقھ بودند، بیشتر از آنچھ کھ بتوانند در ھر بسیاری 

شغلی پول بدست بیاورند روزانھ در خیابان بھ جمع آوری پول می پرداختند. اغلب فرقھ ھا برای اعضا 
دالر شروع میشود. حامیان ماھر و متعھد میگویند کھ  ۱۵۰یا  ۱۰۰کنند کھ معموال از تعھدات روزانھ تعیین می

دالر در روز بطور مستمر بیاورند. یک عضو سابق ادعا میکرد کھ در  ۱۵۰۰آنھا میتوانند مبلغی در حدود 
ده است. ھزار دالر در نھ ماه جمع کر ۶۹ھزار دالر از فروش گل درآمد داشتھ است، و دیگری  ۳۰یک ماه 

ھمینطور یک نفر دیگر در دادگاه شھادت داده است کھ در یک دوره سھ سالھ با فروش گل و آب نبات و 
ھمینطور گدایی ربع میلیون دالر جمع آوری کرده و دیگری شھادت داد او دو میلیون دالر برای فرقھ خود در 

گفت : "قلب من ھمانجایی است  یدانشمرمدت زمانی کمتر از یک دھھ پول جمع آوری کرده است. مراد او بھ 
کھ پول شما ھست". این عضو سابق گفت کھ کسانی کھ پول جمع می کردند سیزده چھارده ساعت در روز کار 

 مشروب فروشی ھاتا دیروقت در میشدیم کھ  ترغیبمیکردند : "برخی اوقات ما بشدت خستھ بودیم، ولی ما 
 ولی ما این کار را میکردیم".  کار کنیم. این کار کامال تحقیر آمیز بود

بعد از چنین تجاربی، پرداختن بھ این مسئلھ کھ چگونھ میشود بھ منابع مالی دست یافت کھ 
میتواند مشکل باشد، البتھ بدون اشاره بھ احساس گناھی کھ بسیاری از اعضای فرقھ ھا  باشدشرافتمندانھ 

ین تجارب فرقھ ای ممکن است برای اعضای سابق بخاطر شرکت کردن در چنین کالھبرداری ھایی دارند. چن
 ارتباط با مشاور شغلی یا خدمات بھداشت روانی را ضروری سازد. 

 آموزش و مراقبت ھای پزشکی
نقش خدمات تخصصی، خصوصا پزشکی و روان پزشکی، در انطباق بعد از فرقھ مھم است. برخی 

بطور عام رد میکنند.  ن آموزش ھای عمومی راو ھمچنیفرقھ ھا پزشکی و روان شناسی و روان کاوی مدرن 
دوران نو) اینطور می آموزند کھ تنھا "خواستن" اصل است  =New Ageتعدادی از فرقھ ھای عصر جدید (

چنین فرقھ ھایی جلساتی دارند کھ در آن شما باید و نھ تنھا سالمت بلکھ ھر چیز دیگر را صرفا باید خواست. 



ھ ذھن بیاورید (یک قطعھ شکالت، سیب، یا ھر چیز  دیگر)، و اگر شما این کار مقوالتی کھ طالب ھستید را ب
بھ درستی انجام دھید و در وضعیت مطلوب باشید، موضوع مورد درخواست ماده خواھد شد. زمانی کھ چنین 

انجام  بی ارزش بوده و یا قاعده عمل را درست شده این خواھد بود کھ شما ناخالص واتفاقی نیفتد، دلیل داده 
نمیدھید. بھ شما گفتھ میشود کھ مدام قاعده عمل فرقھ را تمرین کنید و بزودی ماده شدن خواستھ شما محقق 

 اگر البتھ بتوانید خویشتن خود را منزه نمائید.  –خواھد شد 
بھ دلیل اینکھ رسیدن بھ حالت کمالی کھ فرقھ ھا وعده میدھند غیر ممکن است، اعضای فرقھ مدام 

کھ اگر آنھا از  می آموزدچنین ست و ناکامی میکنند ولی نمیتوانند آنرا بروز بدھند. دکترین فرقھ احساس شک
رھنمودھای مشخصی پیروی نمایند، ھرگز مریض نشده، ھرگز احساس غصھ نکرده، جھان را نجات داده، بھ 

و عمل روزمره فرقھ . در ھمین حال زندگی میرسندو بھ لحاظ معنوی یا سیاسی بھ کمال بھشت دست یافتھ، 
آنھا را دائما خستھ، فرسوده، و اغلب بیمار نگاه میدارد. ولی آنھا باید چنین شرایطی را مخفی نگاه داشتھ و 

 لبخند بزنند و کار کنند. 
کھ باید : "از ذھن  تعلیم میدھنداینطور اعضا  بھ وقتی بھ مبحث آموزش میرسیم، بسیاری از فرقھ ھا

را متوقف کنید، و بھ قلب یا کار روزمره فرقھ رجوع نمائید". برخی رھبران اینطور بیرون روید، فکر کردن 
، و موعظھ میکنند کھ ما با "دانش طبیعی" بھ دنیا آمده ایم کھ بوسیلھ مدرسھ، والدین، و جامعھ صدمھ دیده اند

ھ دارای "زندگی اینکھ پیروان باید "تفکر قدیمی" خود را رد کرده و بر اساس آنچھ کھ از جانب رھبر ک
تجربی" است دیکتھ میشود زندگی کنند، یا کسی کھ ادعا میکند خدا، بھشت، عیسی، بودا، قدیس ھای مختلف، 
یا بعضا افراد کرات دیگر را دیده است. بعد از آن، اعضای سابق فرقھ ھا تقریبا در ھر سن و سابقھ ای نیاز 

 دارند.  خویشمھارت ھای خود و توسعھ تعالیم بھ نوعی آموزش یا تعلیمات برای بروز کردن دانش و 
سالمتی شان، اعضای سابق فرقھ ھا احساس تعجب و بھ و ھم  ھم بھ ذھن ،بعد از سالھا بی توجھی

احتماال حتی گناه در خصوص عدم توجھشان بھ بیماری، مقوالت بھداشتی، و حالت روانی خود بعد از ترک 
آنھا زمانی کھ بھ فرقھ پیوستند متوقف شده  عمومی ھ بھرحال آموزشگروه میکنند. آنھا بزودی در می یابند ک

در عین حال آنھا است، نسبت بھ سالمتی خود بی توجھ بوده اند، و در وضعیت بحران عاطفی بسر میبرند. 
. در حالیکھ برای تنظیم سیستم حمایتی کھ امروز بھ آن نیاز دارند بکار گرفتھ شده اند ھمان زمانی بر علیھ

ھ نظرات شخصی خود در خصوص مقولھ آموزش، پزشکی، و مراقبت ھای بھداشت روانی مبارزه نقط
تا  داشتھ باشند ر خصوص آنچھ در فرقھ اتفاق افتادن است نیاز بھ توجیھ و توضیح دمیکنند، اغلب آنان ممک

 . نشوداحساس و برخورد منفی در آنھا تولید 

 زمان مصرف شده در فرقھ تشریح
اغلب مردم فکر میکنند کھ اعضای فرقھ ھا گونھ متفاوتی از ر فصل اول نوشتم، ھمانطور کھ د

انسان ھستند کھ باید جمعی عجیب، احمق، و حتی دیوانھ باشند. بنابراین اعضای سابق فرقھ ھا نیاز بھ آماده 
انی کھ در برای پرداختن بھ متداول ترین واکنش ھای بستگان، دوستان قدیمی، و آشنایان جدید زمکردن خود 

می یابند کھ فرد در یک فرقھ بوده است باشند. احتمال دارد کھ آنھا پیش آمده و بگویند کھ : "ولی تو خیلی فرد 
خوب و خیلی روشنی بھ نظر میرسیدی. چطور شد کھ بھ یک فرقھ رفتی؟ آیا واقعا در درون یک فرقھ بودی؟ 

 پیوندند".  افراد غیر عادی بھ فرقھ ھا میتنھا  –نھ اینطور نیست 
واھان اطالعاتی در خصوص برگھ ھای درخواست کار، تحصیالت عالی، و مدارس تخصصی خ

و سوابق گذشتھ فرد ھستند. مردی، با طنزی صادقانھ و نگرانی واقعی از من پرسید : "چگونھ  آموزش ھا
بوعات را برای میتوانم توضیح بدھم کھ سال ھا مسئول روابط عمومی برای یک مراد کالھبردار بودم، مط

میکشاندم و تصویر دروغین از مھارت ھای او ارائھ میدادم، و حاال کھ بیرون آمده ام  با خود مصاحبھ با او
کمیتھ پذیرش ظاھرا توضیحات او را، خصوصا وقتی او در مرحلھ مصاحبھ میخواھم یک دانشمند شوم؟". 

و اطالعاتی کھ نیاز داشتند را بدست آورند تا  حضوری در برابر کمیتھ کھ میتوانستند سؤاالت مستقیم بپرسند
وی را برای آموزش ھای تخصصی ارزیابی کنند، مورد قبول قرار داد. من تنھا یک مرد را میشناسم کھ در 

داشت. او بالفاصلھ بعد از ترک فرقھ در دانشکده پزشکی مشکل جدی  مورد نظر خود پذیرش در شغلامر 
احساس کرد کھ انتخاب او مبنی بر پیروی از یک رھبر فرقھ ای عجیب در پذیرفتھ نشد زیرا کمیتھ پذیرش 

طی سالیان نشانگر اینست کھ او نیاز بھ زمان بیشتری برای مستقل شدن و آموختن استفاده از تعالیم خود و 
 قدرت تشخیص دارد چرا کھ باید از این خصوصیات برای امر تشخیص پزشکی در آینده استفاده نماید. 

العھ معینی در این خصوص انجام نشده است، ولی از جانب اعضای سابق فرقھ ھا بھ من ھیچ مط
گفتھ شد کھ چقدر نسبت بھ اینکھ بھ کارفرمای آینده خود بگویند کھ در یک فرقھ بوده اند شرم دارند. آنھا 

مردی میدھد.  میدانند کھ دیدگاه "محکوم کردن قربانی" چگونھ مسیر ارزیابی کھ از آنھا میشود را تغییر
 Governor of Enlightenmentمیگفت : "بسیار مشکل است کھ من آنچھ را کھ در فرقھ ارباب ارشاد  

مرد دیگری میگفت کھ او تنھا توانست عبارت "مدیر اداره" را در فرم درخواست میکردم را توضیح بدھم". 



در واقع امر او بھ عنوان جاسوس برای  خود برای تشریح آنچھ کھ در فرقھ سابقش انجام میداد را بنویسد کھ
 گروه کار میکرد. 

در حالیکھ مجددا بھ جامعھ وارد میشوند، بصورت خالق، افراد می آموزند کھ با تمامی این مقوالت 
با شبکھ اعضای سابق فرقھ ھا ارتباط برقرار میکنند، و تجاربی در دوست یابی، درخواست شغل، و بیان 

 احساس امنیت و راحتی کنند.  آن بابرخورد کرده و  ،آورندداستان ھایشان بدست می 
 
 

 مشکالت روانی و عاطفی
ھا برای اعضای خود مراسم، کار، دعا، و اجتماع، فرقھ  شامل بیست و چھار ساعتھ ای با برنامھ

ارائھ میدھند. وقتی این اعضا فرقھ را ترک میکنند، یک احساس پوچی بھ آنھا دست  کار و ھدف خاصی
دست دادن دوستان، ھدف در زندگی، و سمت و سو است. اعضای سابق  ازد. ترک فرقھ بھ معنی میدھ

احترام کامل و با  شیفتگی ھمراه باھمچنین بزودی در می یابند کھ معصومیت خود را از دست داده اند. آنھا با 
یانت قرار گرفتھ بودند. مورد خ وسادگی تمام وارد فرقھ ای شده بودند کھ بعدا در یافتند کھ فریب خورده 

 با احساس اندوه شدید روبرو شوند.  آنھا نتیجتا، ممکن است
شوند. آنھا اغلب از پشیمانی خود بخاطر تلف کردن  می روبروآسیب ھا انواع  با اعضای سابق
زمانی کھ در خارج از جریان اصلی زندگی روزمره بھ دور خودشان میچرخیدند طی سالھای عمر خود در 

یکنند. آنھا نسبت بھ اینکھ از گردونھ خارج شده و عقب تر از ھمقطاران خود در شغل و مظاھر صحبت م
در حالیکھ بھ این دادن خود باوری و اعتماد بھ نفس،  زندگی ھستند اظھار تأسف میکنند. آنھا سختی از دست

 ، را عمیقاتسلیم کرده بودند بطور کاملباور میرسند کھ مورد سوء استفاده قرار گرفتھ اند یا استقالل خود را 
 احساس میکنند. 

 احساس گناه و شرم
اعضای سابق فرقھ ھا یک احساس بیش از اندازه گناه و شرم دارند. در فرقھ، اغلب متعھد میشدند 

پول جمع آوری نمایند. آنھا در خصوص یا جذب کرده و را کھ بھ طرق بسیار غیر صادقانھ اعضای جدید 
لدین، برادران و خواھران، و دوستان احساس گناه میکنند؛ در این خصوص کھ دروغ نحوه رفتارشان با وا

. شرم دارند گفتھ اند، اعمال خشونت کرده اند، یا اقدامات غیر قانونی را بنا بھ خواست رھبر بھ پیش برده اند
ذب نموده و آنھا در خصوص گول زدن دیگران بھ اشکال مختلف جھت حمایت از فرقھ و در قبال کسانی کھ ج

 ھرگز بھ شکل دیگری ممکن نبود جذب شوند احساس گناه میکنند.  کھھنوز در فرقھ ھستند 
خصوص تقریبا ھر  اعضای سابق ھمچنین ممکن است احساس گناه بیش از حد و غیر ضروری در

و  داده،نگرانی ھای بی مورد بھ خود راه ، ترس ھا و کرده فکر کرده یا عمل نموده اندچیزی کھ در موردش 
. در حالیکھ بھ کشف حقیقت فریبکاری و تردید شدید نشان بدھندھر زمان کھ سعی میکنند تصمیمی بگیرند 

پشیمانی شدید در اعضای سابق ھمچنین احساس  از عدم صداقت موجود در زندگی فرقھ ای میرسند، بسیاری
ھایی را کھ مرتکب شده اند خصوص اعمال خودشان کرده و مدام نگران این مسئلھ ھستند کھ چگونھ خطا

جبران نمایند. آنھا تنھا زمانی میتوانند بر چنین احساس گناھی فائق بیایند کھ آنچھ انجام داده اند را پذیرفتھ و 
 دیگران جبران نمایند. کمک ھر کجا امکان آن ھست با خودشان را ببخشند و 

 عصبی ھراسحمالت 
کھ بصورت دوره ھای اس را تجربھ کرده اند، حمالت عصبی ھول و ھربسیاری از اعضای سابق 

آن ھر یک از چھار عالمت زیر بصورت  طی کھ درھای دیگر بروز میکند مجزای ترس شدید یا ناراحتی 
 : دقیقھ بھ اوج میرسد ۱۰ناگھانی بوجود آمده و در مدت زمان حدود 

 کوبش قلب •
 تعریق  •
 لرزیدن و بی قراری •
 نفس کوتاھی تنفس یا یک احساس بند آمدن •
 احساس خفگی •
 درد یا ناراحتی سینھ •
 بیماری یا ناراحتی شکمی •



 احساس سرگیجھ، عدم تعادل، منگی یا غش  •
 احساس عدم ادراک (محیط پیرامون بھ نظر واقعی نمیرسد)  •
تجربھ تھی شدن از شخصیت خود (احساس جدا شدن از خود بطوری کھ بھ خود بھ صورت یک  •

 نگاه میکند) از بیرون شیئ 
 دست دادن کنترل یا دیوانھ شدن؛ ترس از مردن ترس از •
 گنگی، احساس قلقلک، و گرم و سرد شدن بدن •

  
حمالت روانی ھراس و سایر ناراحتی ھای ناشی از ھول و ھراس بطور عام توسط افرادی کھ از 

روی  گروھھای فرقھ ای تحریک عواطف بیرون آمده اند تجربھ شده است، کھ این گروه ھا تمایل بھ تمرکز بر
 ایجاد احساس ترس و گناه در پیروان خود دارند. 

 ترس از انتقام 
اگر گروه تمایل بھ اعمال خشونت داشتھ باشد.  اترس از فرقھ بھ مدت طوالنی پایدار است، خصوص

 Jeannie Millsبسیاری از رھبران فرقھ ھا جان جداشدگان احتمالی را تھدید میکنند. برای مثال، جنی میلز 
ما دیگر  ۱۹۷۳بود میگوید : "بعد از سال  Peoples Templeز شش سال در فرقھ معبد خلقھا  کھ بیش ا

بخاطر عشق بھ گروه در آن نماندیم. بلکھ بھ این دلیل ماندیم کھ میدانستیم اگر آنجا را ترک کنیم کشتھ خواھیم 
کمیسیون  در جلسات ، وبصورت عمومی ،صدھا بار بطور خصوصی(رھبر فرقھ)  Jonesشد. جونز 

 سا را ترک کنید کشتھ خواھید شد".کھ اگر شما کلی –پذیرفتھ شده بود ھم و بطور عام  –طراحی بھ ما گفتھ بود 
اعضای سرسپرده فعلی بھ آنھا یا بھ خانواده شان آسیب برسانند تا برخی اعضای سابق میترسند کھ 

بق بھ من گفت : "وقتی درگیر یک مورد بھ رھبر نشان بدھند کھ چقدر متعھد و وفادار ھستند. یک عضو سا
حقوقی بر علیھ فرقھ ای کھ در آن قرار داشتم بودم، مجبور شدم تا گروه خنثی کننده بمب را برای جابجا کردن 

یکبار دیگر بعد از اینکھ از گروه خارج شده بودم، دو نفر غریبھ یک بمب ساختگی از خانھ والدینم خبر کنم. 
گاه مراجعھ کرده و بھ او گفتند کھ برادر او (یعنی من) ھرگز آنقدر زنده نخواھد بھ خواھر من در یک فروش

 ماند تا کیس حقوقی خود را بر علیھ فرقھ بھ اتمام برساند". 
م، برخی گروه ھا دارای برچسب ھای توھین آمیز خاص خود برای ه اھمانطور کھ توضیح داد

د، و آنھا اعضای خود را تعلیم میدھند تا از تماس با چنین کسانی کھ فرقھ را مورد انتقاد قرار میدھند ھستن
"دشمنانی" خودداری کرده و یا آنھا را مورد تھاجم قرار دھند. بھ این دالیل، ترس و اضطراب در میان 

اگر  نیست. بدون دلیل موجھاین امر  کھ البتھ –بسیاری از اعضای سابق فرقھ ھا از گروه ھای مختلف باالست 
میرسد کھ اغلب فرقھ ھا بزودی انرژی خود را بھ سمت جذب اعضای جدید بھ جای صرف آن چھ بھ نظر 

 از انتقامترس اولیھ  اینکھدر ھر صورت، حتی بعد از اما  احمت برای جداشدگان بر میگردانند،برای ایجاد مز
با اعضای  مالقات غیر قابل اجتناب در خیابان در صورتبرخورد ، اعضای سابق نسبت بھ نحوه فروریخت

بخاطر ترک فرقھ را بیدار آنان انتظار دارند این اعضا تالش نمایند تا احساس گناه  زیرا، نگران ھستند فرقھ
 . کننددگی فعلی آنان را محکوم و زن نموده

 ترس از خویشتن
یک ترس بیشتر درونی کھ از اعتقاد بھ این  –وجود دارد  در عین حال نوع دیگری از ترس ھم

، ھرگز بھ لحاظ روانی بودهزندگی خفت بار  یککھ اگر فرقھ را ترک کنی محکوم بھ  میشود ناشی موضوع
قادر بھ زندگی در  جسمی ، و ھرگز بھ لحاظ سالمتبھ رضایت نرسیده، ھرگز بلحاظ معنوی کامل نگردیده

 . بود آرامش نخواھی
ان یا بار پنھان تنش عصبی برخی فرقھ ھا در ذھن پیروان خود فرو میکنند کھ آنھا دارای فردیت پنھ

صدمھ بزند.  بھ آنھا و یا حداقل بھ شدت ساختھھستند کھ ممکن است در ھر لحظھ فوران کند و آنھا را نابود 
رھبر در  ھولناکاعضای سابق ممکن است تا ابد در خصوص "بمب ساعتی" درونی خود یا پیش بینی 

بخوبی در ذھن نگران باشند. بھ دلیل اینکھ  واھد آمدکھ بر سر آنھا و خانواده شان خ یخصوص وقایع دھشتناک
، اعضای سابق فرقھ ھا ممکن است این سرنوشت احتمالی را بھ عنوان چیزی کھ آنھا ممکن آنان فرو شده است

خواھد آمد واقعا بھ است بدلیل ترک گروه، پشت کردن بھ عقیده شان، و خیانت بھ اھداف گروه بر سرشان 
 ببینند.  عینھ

 بصورت ریشھ ترس در خاطرات تحقیرھایی است کھ در فرقھ بدلیل پا از خط فراتر گذاشتناغلب 
م اعمال شده است. زنی کھ بھ مدت پنج سال در یک فرقھ بوده است گفت : "برخی اعضای قدیمی تر ومدا

افسرده  منممکن است ھنوز قادر باشند کھ بھ سراغ من آمده و روح مرا در ھم بشکنند، درست مثل زمانی کھ 



بوده و نمیتوانستم برای جمع آوری پول یا جذب نیرو بروم. من قادر بھ خوردن و خوابیدن نبودم. من ضعیف و 
تو خیلی شورشی ھستی. من روحیھ ترا « بی حال بودم. آنھا مرا صدا کردند و رھبر سرم داد کشید و گفت : 

کردند تا بھ پای آنھا بیفتم. من ھنوز وقتی بھ آنھا مرا مجبور ». در ھم خواھم شکست. تو خیلی سرکش شده ای
مرا بھ اقدام بھ خودکشی نزدیک کرده بودند فکر میکنم از خود بی خود آن روز این موضوع کھ چقدر آنھا 

انجام دھم کمک بھ آشپزی بود. من بھ در داخل فرقھ مدت ھا بعد از آن روز تنھا کاری کھ میتوانستم میشوم. 
 یک کابوس بود". واقعا  –طر دارم سختی جزئیات آنرا بخا
حیاتی است کھ چنین ترس ھایی بصورت عینی مورد تجزیھ و تحلیل قرار گرفتھ و کامال امری 

 روی آن کار شود. اعضای سابق الزم است بدانند کھ فرقھ دارای قدرت جادویی بر روی آنھا نیست. 

 گذاشتھ میشود پشت سرآنچھ  صتضادھا در خصو
فرقھ پشت کن است در خصوص اعضای سابقی کھ ھمسر یا فرزند خود را در ترس و اضطراب مم

سر میگذارند حادتر باشد. ھر کوششی برای برقراری رابطھ با آنان این خطر را دارد کھ ھمان ارتباط ضعیف 
با کسانی کھ پشت سر گذاشتھ شده اند را بکلی قطع کند. اغلب جنگ و دعوای حقوقی تأسف باری در 

ری یا حضانت بچھ ھا بین آنکھ فرقھ را ترک میکند با ھمسرش کھ بھ فرقھ وفادار می ماند در خصوص نگھدا
 میگیرد. 

حتی خبرنگارانی کھ برای چند ھفتھ در نقش یک فرد جذب شده جھت تھیھ مطلب بھ یک فرقھ رفتھ 
ار گفت از سر گذاشتھ اند داشتھ اند. یک خبرنگ پشتاند احساس عاطفی شدیدی برای اعضای واقعی کھ 

 وی زمانی کھ اعالم کرد میخواھد فرقھ را ترک کند سھ ساعت و نیم طول کشید تا او خود را آزاد کرد. بھ
اجازه رفتن داده نمیشد تا برود و در قبال درخواست او گفتھ میشد کھ تلفن کار نمیکند و نمیتوان یک ماشین 

رب خروجی من حس سقوط را تجربھ کرده و سپس او می نویسد : "دو قدم بعد از دبرای بردن او صدا کرد. 
بھ تعادل رسیدم. معده من، بعد از اینکھ چند ساعت می پیجید، تمامی محتوایتش را از دھانم بیرون ریخت. 

پشت سر گذاشتھ بودم گریھ در فرقھ سپس من بدون کنترل شروع بھ گریستن کردم. من برای کسانی کھ 
 میکردم". 

 فرقھ فقدان درک جھان خارج از
یک مشکل مرتبط با ترس و اضطرابی کھ اعضای سابق فرقھ ھا تجربھ میکنند اینست کھ اغلب آنھا 

در خصوص آنچھ بر آنھا رفتھ است را مشکل می یابند.  کردن دیگران، حتی مددکاران متخصص،متقاعد 
کھ میگویند مھ  یو روانکاوانی کھ اعضای سابق مشتری آنھا ھستند فکر میکنند افراد نبرخی روانشناسا

یا قادر نیستند بھ یک شغل  می شان در زندگی دیگر) را میشنوندرھبر قدی( Thor ثوردیده یا صدای نارنجی 
 ھستند.  ھپروتیبیمار روانی، آسیب دیده مغزی، یا معین بچسبند، 

وقتی با من در خصوص چنین مواردی مشاوره میشود، اگرچھ نمیتوانم بدون دیدن شخص تشخیصی 
، ولی از درمانگران میخواھم کھ بھ بیمار گوش بدھند، بیشتر یاد بگیرند، و ببینند وقتی بھ یک مراجعھ بدھم

کننده اجازه میدھند تا بھ جزئیات زندگی در فرقھ بپردازد چھ اتفاقی می افتد. ھمانطور کھ در فصل ھای ششم و 
و غریب مداومی است کھ در فرقھ ھا داده  ھفتم توضیح داده شد، بسیاری از این پدیده ھا مولود تعالیم عجیب

از روی مسئلھ عبور کرده و نمی بینند کھ کمک ساده و با یک گوش دادن  میخواھند میشود، و آنھا عموما
در وی جا افتاده اند. تشخیص این اتفاقات بھ عنوان وھم و خیال یا نشانھ ای از نارسایی  فرقھچگونھ رفتارھای 

 تی صدمات بیشتری از آنچھ شخص از آن رنج میبرد بزند. ھای مھم روانی میتواند ح
در حالیکھ چند نفری از اعضای فرقھ ھا ممکن است واقعا در فرقھ بیمار روانی شده باشند، بیشتر 

. برای مثال، فردی یک رفتار روانی بروز میدھند کھ بھ علت شرایط خاص فرقھ استصرفا موارد نوعا 
با  کھ اوشاوره سؤال کرد کھ آیا شیطان را کھ آنطرف اتاق نشستھ است زمان از من در خالل یک جلسھ م

دست نشان میداد را می بینم. من بھ آن طرف نگاه کردم، بھ او جواب منفی دادم، و پرسیدم آیا او چنین چیزی 
ما  می بیند. ما سپس در خصوص منبع چنین ایده ای و اولین باری کھ اتفاق افتاد صحبت کردیم. از این بحث،

آموختیم کھ رھبر فرقھ اغلب جملھ : "من شیطان را کنار شما می بینم" را استفاده میکرده است. او این جملھ را 
کسانی میگفت کھ تنبیھ میشدند یا از این جملھ برای القای این مطلب کھ شخص قابل اعتماد نیست مگر بھ 

کردم کھ شاید او ھنوز قادر نیست بطور کامل "توسط شیطان" استفاده میکرد. وقتی من بھ مرد مربوطھ اظھار 
بھ من اعتماد کند و اینکھ عاقالنھ تر اینست کھ در اعتماد کردن بھ افراد جانب احتیاط رعایت شود، او احساس 
آسودگی خاطر کرد. مباحثات بعدی مشخص ساخت کھ او در عالم ھپروت نیست (و ھرگز نبوده است)، بلکھ 

 شده بوده است تا احساس بی اعتمادی نسبت بھ آنچھ ایده شیطان خوانده میشود کند.  او توسط رھبر فرقھ گمراه 



بنابراین برخی اتفاقات عجیب ممکن است آثار باقی مانده از روزگار فرقھ باشد. تمامی چنین عالئمی 
 نیاز است بھ دقت، با گرمی، و با مھربانی مورد مطالعھ قرار گیرند. 

 
 

 نارسایی ھای ادراکی
کاھش مھارت ھای دماغی اعضا گشتھ و آنان را دچار نارسائی د موجب کردھای فرقھ ای میتوانعمل

ھایی نماید. از آنجا کھ تمامی اعضای فرقھ ھا چنین می آموزند کھ افکار انعکاسی آنان را بھ دردسر می 
جمع در امر  ،بقاندازد، تعجبی ندارد کھ برخی مشکالت روانی در آنھا بروز میکند. بسیاری از اعضای سا

ل توجھ و قدرت حافظھ (خصوصا حافظھ کوتاه مدت) مشکالتی را تجربھ بذکردن حواس، توان تمرکز، 
آثار جانبی گذراست ایجاد خاطر جمعی میکند. توضیح  گونھمیکنند. برای این افراد دانستن این مطلب کھ این

 . مینمایدعمومی آنچھ کھ بر سر آنھا آمده بھ آنان کمک 
ا کھ با افرادی سر و کار داریم کھ بتازگی از یک گروه فرقھ ای خارج شده اند، بھ فقدان قوه اغلب م

تا زمانی کھ این افراد مدت زیادی از گروه جدا شده باشند توجھ کرده ایم. در  ھمھ آنھاتقریبا در  و شوخی طنز
بھ آنھا اجازه  فکر نمیکنند کھ متعددمدارات نمی خندند، جوک نمیگویند، و در  مانند مردم عادی فرقھ ھا، افراد

  بدھد تا تناقضاتی کھ موجب بروز حس شوخی و خنده میشود را بگیرند. 
بسیاری از اعضای سابق ھمچنین برای مدتی ناتوان از فھم مطالبی ھستند کھ میخوانند. بسیاری 

بھ یا د را از دست میدھند و شغل ھای خوبخاطر این نارسایی دچار فراموشی شده، زمانبندی ھا را گم کرده، و 
حاضر نمیشوند. برخی در تفکرات خود خیلی محتاط میشوند. آنھا آنقدر مطیع و غیر منعطف  ھاموقع سر قرار

در مثال زیر، حاال در خصوص آنچھ کھ با آن روبرو میشوند یا میشنوند یا می  Jackبوده اند کھ، مانند جک 
 طاف برخورد مینمایند. بینند یا میخوانند خیلی خشک و بدون انع

 
، دانشجوی سابق فوق لیسانس رشتھ فیزیولوژی، بھ مدت چندین سال در یک Jackجک 

دانشگاه رفت،  بھزمانی کھ برای دیدن استاد راھنمای پایان نامھ خود او گزارش نمود کھ فرقھ بود. 
وشت. ناگھان او گچ ھمانطور کھ صحبت میکردند، "استاد راھنما ایده ھایی را بر روی تختھ سیاه ن

او میخواست کھ من بطور خالصھ ». برخی از ایده ھای خودت را بنویس«را بھ من داد و گفت : 
دورتادور نوشتھ ھای استاد طرح خود را ارائھ نمایم. من بھ طرف تختھ سیاه رفتھ و یک دایره 

فرمان انکار ناپذیر . این کار را مانند یک بچھ انجام دادم. من صحبت ھای او را بصورت یک کشیدم
میشنیدم: من یک دایره دورتادور ایده ھای نوشتھ شده بر روی تختھ سیاه کشیدم. در این لحظھ ناگھان 

من گیج شده بودم، و البتھ بعد از آنھم کھ چھ کاری انجام داده ام خجالت کشیدم.   متوجھ شدموقتی 
 از این قبیل انجام میدادم.  سبککارھای 

 

 د پاسیویتھ غیر حا
چیزی کھ میشوند را، صرفا بدلیل  بسیاری از اعضای سابق خود را در وضعیتی می بینند کھ ھر

اینکھ اینچنین بار آمده اند، قبول میکنند. آنھا نمیتوانند بشوند و قضاوت کنند؛ آنھا میشنوند و باور میکنند و 
و ھمکاران بھ عنوان فرمان، ، یاران نتیجتا، پیشنھادات ساده از جانب دوستان، خانواده ھا،اطاعت مینمایند.

حتی اگر فرد تمایلی بھ انجام عمل خواستھ شده نداشتھ و یا بھر ترتیب از ھر آنچھ خواستھ شده است بیزار 
بھ عنوان مثال یک زن در نیمھ شب برای پاسخ بھ درخواست کسی کھ بھ زحمت او را باشد، تلقی میشوند. 

ن پدرم را قرض کردم و شصت و پنج مایل بھ سمت خارج از شھر و میشناخت بلند شد. او گفت: "من ماشی
روستاھا رانندگی کردم تا بھ این پسر کھ بھ تازگی یکبار دیده بودم در حمل کاالھای دزدیده شده کمک کنم 
چون او با لحنی خیلی قوی و آمرانھ در پای تلفن صحبت کرد. من نمیتوانم باور کنم چقدر ھنوز از مردم 

 کنم". اطاعت می

 زبان باقی مانده از فرقھ
بر سر راه اعضای سابق فرقھ ھا اینست کھ بر نحوه صحبت کردن و فکر کردن یک مانع مقدماتی 

بھ زبان و روش مخصوص فرقھ فائق بیایند. ھمانطور کھ دیدیم، ھر گروھی زبان تخصصی خود را دارد، کھ 
ھ کلمات و عبارات عادی بوجود می آیند. این زبان معموال بر مبنای اضافھ کردن معانی جدید و اشاره ای ب

بودن، ھمبستگی، و تعلق بھ گروه در میان کسانی کھ در داخل گروه ھستند  مخصوص یک وضعیت جدا



قطع میکند. این مسئلھ  را مکالمھ آسان با خارجی ھابھ طریق بوجود می آورد؛ در ھمان حال، ارتباط افراد 
میان اجتماع ھستند نیز صدق میکند، کھ اعضایشان در شغل ھای دنیای حتی در خصوص فرقھ ھایی کھ در 

خارج از فرقھ کار میکنند ولی اغلب وقت آزاد خود را با فرقھ میگذرانند؛ در خالل زمانی کھ با فرقھ صرف 
میکنند، آنھا بھ زبان خاص گروه صحبت مینمایند. در گروھھای معینی، زبانی کھ بار دیگری داده شده است 

لی بیشتر از برخی دیگر در ذھن متمرکز شده و لذا پاک کردن آن بعدا مشکل میشود. یعنی اینکھ، این زبان خی
 عمال برای ھر مفھومی واژه ھایی دارد کھ بھ این ترتیب اغلب تفکرات اعضا را کنترل مینماید. 

تحت قھ ادامھ میدھند اعضای سابق بھ استفاده از ترمینولوژی فرارتباط با دیگران طبعا تا زمانی کھ  
. حرف زدن آنھا وقتی با دیگران صحبت میکنند مفھوم نیست، و برخی اوقات آنھا الشعاع قرار میگیرد

 نمیتوانند تفکرات خودشان را در قالب کلمات عرضھ نمایند. 

 فقدان حافظھ و حافظھ تغییر یافتھ
ست بھ سرعت از ذھن برداشتھ کھ بھ تدریج در فرقھ ساختھ شده افرد تاریخچھ زندگی مخدوش شده 

نمیشود. شاید این مسئلھ در ھیچ کجا بیشتر از جنجال ھای اخیر بر روی حافظھ "بازسازی شده" از بد رفتاری 
با کودکان و سایر وقایع بھ غایت دردآور تظاھر نکرده است. داستان ھای "سندروم حافظھ مجازی" یا آنطور 

 اخیر آنرا شبھ حافظھ میخوانند، بطور مدام در اخبار بوده است.  کھ محققین در علم ھپنوتیزم در دھھ ھای
، یا بصورت طراحی شده و یا بصورت یک تجربھ تخیلی است کھ بھ حافظھ فردشبھ حافظھ 

گرفتھ تا عمیق)، و  سبک خلسھناخودآگاه، از طریق تصورات ھدایت شده، ھپنوتیزم (در طیفی از حاالت 
. در مدت زمان خلسھ، یا حتی بدون خلسھ و صرفا از طریق القا میشود دستورات مستقیم و غیر مستقیم

پیشنھادات بھ دقت طراحی شده، افراد میتوانند بھ صحنھ ھای ساختھ شده در ذھن خود ھدایت شوند. آنھا این 
ی اندازه، یا حتی بیشتر از، حافظھ زندگی واقعی تجربھ میکنند، حت ھمان تصاویر ساختھ و پرداختھ شده را بھ

 . باشدرابطھ بین کار روانی و یک عنصر وابستگی  صرفا محصولاگر وقایع مربوطھ ھرگز اتفاق نیفتاده و 
 در خصوصدر فصل ششم من در خصوص یک زن کھ مھ نارنجی مشاھده میکرد و زن دیگری کھ 

ین زن ھا توضیح دادم. توھمات ا قدیسینی کھ در زندگی روزمره اش مانند رؤیا ظاھر مشدند صحبت مینمود
حاصل عملکردھای فرقھ بود کھ خلسھ القا شده را با این برنامھ کھ دیدن قدیسین و یا مھ نارنجی نشانھ خوبی 

تعلیم دیده باشند کھ توھمات خاصی را مشاھده کرده و  چنین است ترکیب مینمود. اعضای فرقھ ممکن است
وقتی بھ چنین ھدفی میرسند احساس رضایت سپس مورد ستایش قرار گرفتھ و یا بھ آنھا جایزه داده شود و 

 خاطر نمایند. 
ھویت شخصی کامال ساختگی از طریق تأکید بر اینکھ چقدر گذشتھ اعضا بد برخی فرقھ ھا در خلق 

بوده است، ھمانطور کھ در فصل ھفتم بحث شد، تخصص دارند. فرقھ ھایی کھ روی نفی زندگی گذشتھ 
زندگی ھای گذشتھ خود در  شخصیت ھای دیگرید تا تصور کنند کھ متمرکز ھستند و اعضا را وادار میکنن

، در ذھن پیروان خود بصورت نسبتا قطعی و معماگونھ بازخوانی تاریخچھ زندگی شان را می داشتھ اند
 این افرادسازند. در چنین فرقھ ھایی، اعضای قدیمی اعضای جدیدتر را بھ پروسھ ای ھدایت میکنند کھ در آن 

د تا در زندگی گذشتھ خود وقایعی را تصور کنند و توھماتی را تجربھ نمایند کھ بھ میلیون ھا سال تشویق میشون
ھویت مجازی عضو  ازقبل برمیگردند. در تمامی این موارد، تاریخچھ زندگی شخصی بازسازی شده، بخشی 

  فرقھ کھ در زندگی فرقھ ای خود پذیرفتھ است میشود. 
زندگی بازخوانی شده ھدایت میکنند. خود را بھ سمت خلق تاریخچھ فرقھ ھا پیروان سالھاست کھ 

اعضا وادار شده اند تا بھ تدریج والدین و خانواده خود را متھم کرده و از آنھا جدا شوند، سپس آنھا مرتبا بھ 
ض خاطر چنین اعمال و رفتاری جایزه میگیرند. این عملکرد بسیاری از اعضای سابق فرقھ ھا را عمیقا متناق

کرده است. یک زن مینالید کھ: "چگونھ میتوانستم آن ھمھ سالھای خوشی و عشق را نادیده بگیرم و داستان 
ھایی را در خصوص خانواده خودم بگویم کھ در فرقھ گفتھ میشد؟ آنھا بھ واقع مرا وادار کردند تا در خصوص 

 یھ دار حقھ باز میخواندم".ھ او را سرماناراحتی صحبت کنم، خصوصا پدرم ک والدین خود با خشم و
کھ اصطالحا  –بسیاری اوقات، اعضای سابق فرقھ ھا اقدام بھ نوشتن نامھ ھای ابراز تنفر و اتھام 

بعد از اینکھ کرده اند. آنان و بستگان خود بھ دستور فرقھ برای والدین  –نامھ ھای قطع رابطھ خوانده میشوند 
مطرح  ھمانطور کھ در تاریخچھ بازخوانی شده زندگی ساختگی ،ھاشدند کھ والدین آن می بھ این باور رسانده

. در درون محیط فرقھ، این "کار روانی اسرار آمیز" خیلی دست بھ این کار میزدندرفتار نموده اند  شده است،
 قابل باور است. یک مرد بعدا پرسید: "چگونھ میتوانم با میزان اذیت و آزاری کھ بھ خانواده ام رساندم روبرو
شوم؟ من واقعا از رھبر اطاعت کردم. من ھدایای تولد آنان را ھمراه با نامھ ھای ابراز تنفر بازگرداندم. من بھ 
دیدار مادر بزرگم کھ در حال مرگ بود نرفتم کھ بی اندازه او را دوست داشتم. من بھ مراسم ازدواج خواھرم 

نامھ ای ننوشتم. آنھا ممکن است بگویند کھ  تماسی نگرفتھ و وقتی شوھرش در یک تصادف کشتھ شد نرفتم و



توانستم بھ کسی این اجازه را بدھم کھ مرا این چنین مرا بخشیده اند، ولی من نمیتوانم خودم را ببخشم. چگونھ 
 کنترل نماید؟"

عاقبت اعضای سابق فرقھ ھا در می یابند کھ تاریخچھ زندگی آنان بوسیلھ عملکردھای فرقھ تخریب 
ه اند، و آنھا مایل ھستند کھ حقیقت را از دروغ تفکیک کنند. آنھا مایلند تا مجددا رابطھ خود را و دستکاری شد

تولید توسط فرقھ  کھ با واقعیت برقرار کرده و خودشان را از شر گناھان و اضطرابات و تصویر تخریب شده
 خالص نمایند. شده است 

 شدن شناورھا، پس نگاه ھا، و  محرک
خلسھ بھ درجات مختلف، اخالل در افکار انعکاسی  دھای فرقھ ای تمایل بھ تولیدتعدادی از عملکر

) GRO=General Reality Orientationرئالیسم عمومی فرد (اصالت نرمال، و اختالل در سمت گیری 
دارند. بعد از انجام برخی عملکردھا و یا شرکت در برخی فعالیت ھا در طی سالیان، بعضی از این عادات 

بعد از ترک آن، تعدادی از افراد بطور غیر  مقبول، ذاتی فرد میشوند. ھم در زمان حضور در فرقھ و ھمغیر 
و در خصوص برقراری تفکر انعکاسی و تمرکز ذھن دچار مشکل ذھنی شده گسست  ی ازوارد حاالت ارادی

رفا خاطرات نوع معینی را میگردند. زمان بدون اینکھ آنھا متوجھ باشند میگذرد. در خالل این دوران، آنھا ص
 ھا در میزان ھوشیاریشان می افتند، کھ بعضی اوقات آنرا "پس نگاه تغییر ی مثلبھ یاد می آورند و بھ حالت

Flashbacksشدن " یا "شناور Floating گسست "" می نامند. ولی اینھا در حقیقت شکل ھایی از
Dissociation " .ھستند 

زمانی بروز میکند کھ  ،اضطراب است. اضطراب لحظھ ایگسست یک واکنش روانی نرمال بھ 
موضوع، یا یک حالت  یک داخلی یا خارجی یک خاطره، یک ایده مربوط بھی  "Triggers"محرک ھا 

بھ مغز ھشدار میدھد تا خودش  ،احساسی کھ اضطراب آور است را زنده میکند. این تجربھ مختصر اضطراب
داختن بھ واقعیت پیرامون در آن لحظھ باز می ایستد. فرد در این حالت بھ ذھن از پر یعنی اینکھ –را قطع کند 

. این گسست خارج از انتظار میگرددبرخی تصاویر، ایده ھا، یا احساسات دیگر جذب شده و در آن غوطھ ور 
 کند.  بارزو بدون اراده اتفاق می افتد و این گسست است کھ میتواند اثر شناور شدن را 

توسط اعضای سابق فرقھ ھا بھ عنوان "آنچھ در زمانی کھ در گروه بودم اور شدن اغلب اوقات شن
یک نوع دل تنگی برای برخی وجوه فرقھ  ،احساس میکردم" تشریح شده است. برخی اوقات احساس مربوطھ

بھ فرد باید بھ فرقھ باز گردد. اغلب اوقات، مردم این پدیده را گویا است. برخی اوقات احساس ترس است کھ 
 صورت معلق بودن بین دو جھان در زندگی حال و زندگی گذشتھ در فرقھ تعریف میکنند. 

ھا، پس نگاه ھا، و شناور شدن بخشی از مجموعھ نرمال ذھن بشر ھستند، ولی معموال مردم  محرک
ای  ھای فرقھ دآنھا را بصورت خیلی مختصر و در دوره ھای غیر مداوم تجربھ می کنند. بدلیل اینکھ عملکر

ھای طوالنی بکار گرفتھ  هایجاد حالت ھای ھیپنوتیکی می برند و بطور گسترده برای دور بھمعینی راه 
. آنچھ کھ لحظات روانی گذرا وارد جامعھ میشوندسالھا عملکرد گسست ذھنی تجربھ میشوند، افراد فرقھ ھا با 

ه و اعمال شده روزمره میشود. اجرا شدو مختصر برای افراد معمولی است برای اعضای فرقھ ھا رفتار 
مانع تفکر انعکاسی پایدار،  این پدیده ھاشدید، طوالنی، و دائمی میشوند؛  مواردیلحظات گسست تبدیل بھ 

 تمرکز حواس، و قدرت برنامھ ریزی برای آینده میشوند. 
کننده و  شده اند، تبدیل بھ عادات ناراحت تجربھاز آنجا کھ این واکنش ھای گسستی بیش از اندازه 

اغلب زمانی اتفاق می افتند کھ فرد الزم است از یک کار بھ کار دیگر جابجا  این موارد. میگردندبازدارنده 
لحظھ این میشود. در فرقھ، وی مانع وارد عمل شدن در مرحلھ بعد باید انجام داد  کھ شود. گویی انتخابی

تمامی  بھ اینکھ : شما می بایست با علماست تصمیم گیری کھ مرحلھ بعد چھ کاری باید انجام داد پر تنش
میتوانستید بابت یک تصمیم غلط بھ دردسر  البتھکھ تصمیمات می بایستی درست باشند تصمیم گیری میکردید 

محرک ورود  یک لحظھ تصمیم گیری را و بروز کردهاین تجربھ احتماال منبع وضعیتی است کھ جدی بیفتید. 
  بھ گسست ساختھ است. 

ا، مشکالت بزرگ در تصمیم گیری در میان اعضای سابق عمومی است. در برخی اوقات آنھا متناوب
. گویی آنھا دفعتا بھ مانند بچھ وابستھ شده و بھ دنبال سمتی بنمایندنمیدانند چھ بکنند، چھ بگویند، یا چھ فکری 

کرده اند. حاال آنھا خود را  برای حرکت میگردند. در فرقھ، آنھا یک راه از قبل مشخص شده را مطیعانھ دنبال
مملو از ترس، ھمراه با احساس حماقت و گناه، و درمانده از اینکھ چکار کنند می یابند. پروسھ جدیدی کھ آنھا 

تماما لحظات  –با آن روبرو شده اند کھ تصمیم گیری مستقالنھ را میطلبد مملو از ترس و اضطراب میگردد 
 مناسب برای شناور شدن روانی و ذھنی. 

دوره ھای شناور شدن زمانی کھ فرد خستھ یا بیمار است، در پایان روز، در زمان رانندگی طوالنی 
یعنی زمانی کھ  –د نمداوم بیشتر و متناوب تر ظھور میکن یدر بزرگراه، یا موقع انجام مأموریت ھای تکرار

و عدم تمرکز میکند ولی فکر ھم باید بکند. یک دوره گسست و یک لحظھ  فرد خیلی احساس فرسودگی



معماگونھ سردرگمی "چھ اتفاقی سر افکار من و احساساتم افتاد؟" در این زمان بھ سراغ فرد خواھد آمد. اگر 
در زندگی خود در واکنش ھای شرطی کھ در عضو سابق فرقھ بتواند بیاموزد کھ این لحظات آسیب پذیری را 

 ن قرار دارد بشناسد کمک بزرگی بھ او خواھد شد. آ
 
 

 روابط اجتماعی و شخصی 
بھ درجات مختلف برای برخی مقاطع را  یا بیگانگی اکثریت اعضای سابق فرقھ ھا "بی ھدفی"

زمانی تجربھ کرده اند. این حس بیگانگی و سردرگمی منتج از فقدان نرم ھا، ایده ھا، و اھداف گذشتھ و 
است. این وضعیت در حالیکھ فرد سعی میکند سھ فرھنگ را در ھم بیامیزد وخیم تر میشود:  بیداری مجدد

او قبل از ملحق شدن بھ گروه فرقھ ای در آن زندگی کرده است، فرھنگ خود گروه، و فرھنگ کھ فرھنگی 
یادگرفتھ عمومی جامعھ ای کھ حاال بھ عنوان یک فرد خارج از گروه با آن روبرو گشتھ است. تئوری ھای 

شده و قویا عجین شده با آنھا در فرقھ نیاز بھ بازنگری بوسیلھ گذشتھ قبل از فرقھ عالوه بر حال حاضر بعد از 
 فرقھ دارند. بھ نوعی، عضو سابق در میان سھ سیستم ارزشی متقابل سؤال میکند کھ: "من کی ھستم؟"

ا پناھندگانی کھ وارد یک فرھنگ بھ این دلیل، اعضای سابق فرقھ ھا اغلب حسی مانند مھاجرین ی
در اغلب موارد بھرحال آنھا واقعا مجددا وارد فرھنگ گذشتھ خود میشوند و یک سری بیگانھ شده اند دارند. 

تجارب فرھنگی و اعتقادات را نیز با خود می آورند کھ ممکن است در تضاد با نرم ھا و انتظارات جامعھ 
مھاجرین کھ با وضعیتی تجربھ نشده روبرو میگردند، فردی کھ از  درست بر عکس حالتبطور عام باشد. اما 

 فرقھ بیرون می آید با جامعھ ای کھ زمانی آنرا رد کرده است برخورد میکند. 

 بنا کردن یک شبکھ اجتماعی جدید
بسیاری از دوستان، یارانی با نظرات مشترک، و آشنایانی کھ زمانی کھ عضو از فرقھ جدا میشود، 

. داردل توجھ مشترکی داشتھ اند تماما پشت سر گذاشتھ میشوند. یک فرقھ دنیایی مخصوص بخود تجارب قاب
غیر قابل فھم یا  فردبھ معنی بھ دنبال دوستان جدید گشتن در جھانی کھ بھ  ی،ترک چنین تجربھ تماما جھت دار

در  اخصوص مشکوک معرفی شده است می باشد. عالوه بر این، یک خصوصیت بارز اعضای فرقھ ھا،
 وقفھ در زندگی اجتماعی و تجربی آنان است. آنھایی کھ بھ مدت طوالنی در یک فرقھ بوده اند، بوجود آمدن 

اعضای سابق نیاز بھ یافنن دوستان جدید، قرار و مدارھای جدید، و برقراری زندگی تدریجا 
ھر دو دارند. مھم است کھ بھ آنھا اجتماعی عالوه بر رفتن بھ سر کار برای امرار معاش یا رفتن بھ کالج یا 

زمان بسیار زیاد نیست ولی بھ قدر مدت زمان کافی جھت تطبیق با محیط و منطبق شدن داده شود. نیاز بھ 
برخورد با مقوالت پیچیده روانی و اجتماعی و کافی باشد کھ آنھا بتوانند خود را بھ طرق مختلف قبل از 

 اشند. بجمع و جور کرده ھمچنین مقوالت شغلی 

 تنھایی
بعد از ترک گروه، فرد معموال در می یابد کھ عملکرد ھای گروه نسبت بھ بیرونی ھا حاال بھ خود 

یعنی اینکھ، او مورد تحقیر و توھین واقع میشود. ھمچنین ھیچ امیدی بھ برقراری دوستی  –او برگشتھ است 
دیده اند کھ از جداشدگان بیزار باشند، و  ھای زمان فرقھ وجود ندارد بدلیل اینکھ اعضای فرقھ طوری تعلیم

عضو سابق را مجددا بھ داخل فرقھ بکشانند. بعالوه، اعضای سابق بدلیل اینکھ اعضا ممکن است تالش کنند تا 
این امکان را ندارند کھ بسادگی روابط خود را با دوستان سابق، و خانواده بدلیل اینکھ احتماال روابط آنھا 

 یوستند بصورت خیلی بدی شکستھ شد بازسازی کنند. زمانی کھ بھ فرقھ پ
ترک فرقھ بستھ شدن آخرین درھا می باشد: گذشتھ پشت سر گذاشتھ شده است، و عضو سابق فرقھ 

بھ سمت آینده ای نامتعین کھ در آن عضو سابق باید ھمھ چیز را در بوجود  –البتھ بھ تنھایی –بھ راه خود
 . بدھدادامھ  ده وکردوستان از نو شروع  شبکھآوردن 

 و روابط جنسی مراوده با جنس مخالف
با جنس مخالف، مشروب خوردن، و  برقراری رابطھدر با زیاده روی  تا برخی افراد سعی میکنند

روابط ماجراجویانھ کمبود ھای گذشتھ را جبران نمایند. بھرحال این نوع رفتار ھا اغلب ایجاد حس غالب گناه 
ممنوعیت ھای فرقھ در دنیای آزاد جدید روبرو میشود تولید می نماید. ھمچنین  و شرم وقتی عضو سابق با

" Valerieممکن است این امر بھ برخی تجارب ناراحت کننده کھ موجب پشیمانی میشود منجر گردد. "والری 



کھ سالھ سابق چنین اظھار نظر کرد: "وقتی من تازه از فرقھ بیرون آمده بودم، با ھر پسری  ۲۶یک معلم 
من ھمچنین با یک فروشنده مواد ھا. دوره گرددوچرخھ سواران،  –نسبت بھ من توجھ نشان میداد میرفتم 

مخدر قرار دیدار میگذاشتم تا اینکھ یک روز با ماشینش در برزگ راه تصادف کردم. من ھرگز قبال اینطور 
 نبودم." 

د. یک مرد اینطور اظھار داشت: برخی دیگر دستپاچھ شده و اساسا از قرار گذاشتن اجتناب میکنن
"من قبل از پیوستن کامال بھ لحاظ جنسی فعال بودم. حاال بھ صورتی است کھ انگار من ھرگز آن تجارب را 

من بیشتر از زمان جوانی  در خودم ھستم. من حتی در حالتی کھ از یک زن برای بیرون  نداشتھ ام زیرا حاال
من مبنی بر اینکھ رابطھ جنسی  روی . آنھا کامال تسلط خود را برنمایممیکنم احساس گناه جنسی میرفتن تقاضا 

 کار غلطی است اعمال کرده اند." 
اغلب مردم قبل از پیوستن بھ یک فرقھ با موضوع رابطھ جنسی، قرار گذاشتن با جنس مخالف، و 

رابطھ جنسی و  ازدواج دست بھ گریبان ھستند، و فرقھ بطور تصنعی این در گیری ھا را با قدغن کردن
ارتباط با جنس مخالف کاھش میدھد، کھ ظاھرا بخاطر نگاه داشتن اعضا در وضعیتی است کھ تماما "کار 
ارباب" را انجام بدھند. حتی ازدواج و بچھ دار شدن، اگر اساسا مجاز باشد، طبق قوانین فرقھ باید انجام شود. 

یا کنترل میشود. جفت شدن با دیگری بھ این معنی است تقریبا ھمیشھ بھ طریقی مانیتور رابطھ جنسی در فرقھ 
کھ شما ممکن است بھ آن فرد بیشتر از رھبر یا اھداف گروه توجھ نشان بدھید. بنابراین رھبران فرقھ ھا راه 

بوجود می آوردند تا مطمئن شوند کھ تعھد نسبت بھ فرقھ در رأس ھمھ چیز قرار بگیرد و با تعھدات ھایی 
زوجھ کنار نرود. نتیجھ دیگر این کنترل نمودن روابط جنسی آن است کھ دوستی فرقھ ای بھ  نبست بھ زوج یا

لحاظ جنسی خنثی شده و تھدید آمیز نمیشود؛ قوانینی کھ تنھا عشق برادر و خواھری میتواند زحمت روی دوش 
 جوانان درگیر را کم کند. 

بھ دنبال ام میشود عواقب دراز مدتی کار روانی شخصیتی شدید در فرقھ ھا انج در برخی موارد کھ
" گفت کھ او اغلب توسط یک عضو فرقھ کھ مؤنث و در رده باال بود بخاطر "داشتن Jennifer. "جنیفر دارد

افکار شھوت آلود نسبت بھ برادران" تحت برخورد قرار میگرفت. "او روی من میخوابید و مرا ماساژ میداد تا 
، او مرا متھم بھ ھم جنس باز بودن کرد". بعد از ترک فرقھ، جنیفر نسبت بامتعاقشیطان را از من خارج کند. 

 . مینمودبھ عملکرد جنسی خود احساس تناقض 
بھ درجات  ،در خاور دور از طریق نفی کردن ھمھ چیز Monksھمچون مانک ھا گروه ھا برخی 

وقتی گروه را حتی  شتھ اندکھ زندگی گروھی داباالتری از عضویت میرسند. بعضی از این مردان و زنان 
وارد زندگی زناشویی نمیشوند، آنھا ھم جنس باز ھم نیستند. فرقھ آنقدر روی نظریات آنھا اثر نیز ترک میکنند 

  را نفی میکنند.  رابطھ جنسی مقولھگذاشتھ است کھ آنھا بسادگی 
ھم بر روی  ، رابطھ جنسی را بھ جای عزب بودن ترغیب میکنند، و اینبرعکس فرقھ ھای عیاش

تشریح میکرد گفت: "او از برھنگی برای را اثر میگذارد. یک زن در حالیکھ رھبر فرقھ اش  شدهاعضای جدا 
 ویشکستن قید و بند ھا استفاده میکرد. اگر فردی در وضعیت روابط جنسی گروھی احساس راحتی نمیکرد، 

بھ ھم شود چرا کھ این مسئلھ جلوی  یک مشکل روانی میدانست کھ باید از میان برداشتھ این موضوع را
پیوستن و یکی شدن ما را میگیرد". در تعدادی از فرقھ ھا روابط جنسی بچھ ھا با یکدیگر و بزرگساالن با بچھ 

میگردد. ھمچنین فرقھ ھای  برقرارھا برقرار شده و نوعی فحشا یا برده داری جنسی توأم با فلسفھ نو مسیحیت 
شکل  وابستھ بھ کلیسای مورمون)مترجم: (  Mormonایھ اعتقادات مورمون بر پ ی وجود دارند کھعجیب

مراد در گروه، مراد ویژه  حقگرفتھ و بھ تعدد زوجات معتقد می باشند. در برخی از فرقھ ھای مبتنی بر 
رابطھ جنسی بدون حد و مرز با زن و برقراری مربوطھ عزب بودن را تعلیم و دستور میدھد ولی خود را در 

 عضو فرقھ مجاز می شمارد.  مرد
بعد از ترک گروھھایی کھ دارای رفتار جنسی غیر معمول ھستند، اعضای سابق اغلب در خصوص 
صحبت حول تجاربشان تردید دارند چرا کھ می ترسند شنونده نسبت بھ آنھا بخاطر چنین اعمالی دید منفی 

یا گوش شنوای یک دوست قابل اعتماد  –داشتھ باشد. این ھمان موضوعی است کھ یک مشاوره درمانی خوب 
 میتواند مفید فایده باشد.  –

 مقوالت مربوط بھ ازدواج
بھ درون یک فرقھ عضو گیری میشود، فشار بر روی آن  یک زندگی زناشویی یکی از طرفینوقتی 

ھم فرد برای عضو گیری طرف دیگر گذاشتھ میشود. اگر طرف مقابل قبول نکند، اغلب فرقھ عمال موجب بر
گناھکار، سرکوبگر، و چقدر طرف دیگر میگردد. رھبران در خصوص اینکھ  زندگی زناشوییخوردن آن 

البتھ و ھمزمان  می نمایندمشغول بھ شدت منفی باف است صحبت کرده و فرد درون فرقھ را با کارھای فرقھ 
 ت بیانجامد. بھ شکسآنان ا باالخره ازدواج طرف دیگر کھ در فرقھ نیست را بی آبرو میکنند ت



اگر ھر دو والدین یک خانواده بھ فرقھ پیوستھ باشند، آنھا احساس نمیکنند کھ میتوانند با یکدیگر در 
فرقھ صحبت کنند زیرا وفاداری بھ رھبر بر تعھدات ازدواج آنان سایھ افکنده است. از خصوص نقشھ فرار 

ر گفتن بھ ریسک متوقف شدن بخاط ذیرفتنپبدون اطالع دیگری، بجای بنابراین یکی از والدین ممکن است 
، فرقھ را ترک کند. تعدادی از ازدواج ھا بھ این دلیل از ھم میپاشند کھ کسانی طرف دیگر و مطلع شدن رھبر

د بعد از اینکھ متوجھ میشود کھ عشق و وفاداری در ازدواج در مقایسھ با ترس و نکھ فرقھ را ترک میکن
و وی وفاداری بھ رھبر را بر  ،ای کھ انتخاب کرده است ھیچ است احساس وظیفھ ھمسر نسبت بھ فرقھ

 د. تخورد میشو ،وفاداری بھ ھمسر ترجیح داده است
تعدادی از گروه ھا ترتیب ازدواج اعضا را خودشان میدھند. شناختھ شده ترین آنھا ازدواج ھای 

عضو در یک  ۵۱۵۰است کھ در یک مورد  Moon Unification Churchگروھی کلیسای متحد مون 
گروه ھای کوچک تر ھمین کار را در مقیاس ھای کوچکتر انجام میدھند. برای مراسم گروھی مزدوج شدند. 

کسانی کھ ھمسر و/ یا فرزند خود را در فرقھ پشت سر میگذارند یا کسانی کھ بسادگی دیگر نمیخواھند ھمسر 
 ری است. کرده اند باشند مشاوره قانونی ضرونکسی کھ خودشان انتخاب 

 اعتماد
و توھم  بدگمانیاعضای سابق فرقھ ھا خود را در بسیاری از موقعیت ھای اجتماعی دچار یک نوع 

بی اعتمادی می یابند. آنھا تمایل دارند کھ از جمعیت و اجتماعات بیش از چند نفر دور باشند. در حالیکھ آنھا 
حتی بھ قضاوت خودشان نیز اعتماد ندارند، و بھ احساس بسیار بدی نسبت بھ تجربھ اغفال توسط فرقھ دارند، 

ھمین ترتیب بھ دیگران نیز اعتماد ندارند. عالوه بر این، آنھا دارای فقدان خود باوری و اعتماد بھ نفس 
، دارای احساس بی خاصیتی، بی عرضگی، و نپذیرفتھ بودن از جانب  تعالیم فرقھ در نتیجھآنان میباشند؛ 

 دیگران دارند. 
ان اعضای سابق در اعتماد بھ دیگران یکی از مشکالت دائمی و آشکار آنان است. نھ تنھا عدم تو

آنھا احساس میکنند کھ بیش از حد مورد اعتماد ھستند، بلکھ ھمچنین آنھا اغلب خود را بخاطر پیوستن بھ فرقھ 
 سرزنش کرده و در خصوص توان تصمیم گیری و قضاوت خود احساس کمبود میکنند. 

 ماھی"   بلور معروف بھ "تنگ عوارض
یک مشکل خاص برای اعضای قدیمی فرقھ ھا، زیر نظر بودن دائمی توسط خانواده و دوستان  

است، کھ ھمیشھ گوش بزنگ در خصوص ھرگونھ نشانھ ای از مشکالت زندگی واقعی ھستند کھ ممکن است 
میق، تغییر رفتار، و صحبت ھای عضو سابق را بھ فرقھ برگرداند. گسست ھای خفیف، در فکر فرو رفتن ع

مثبت در خصوص فرقھ باعث ایجاد نگرانی در خانواده عضو سابق میشود. ھم آشنایان جدید و ھم دوستان 
میتوانند ھمچنین چنین حسی در عضو سابق بوجود بیاورند کھ مردم مراقب آنھا بوده و متعجب ھستند  قدیمی

 نھ خانواده و دوستان او نمیدانند چگونھ سر و نھ عضو سابق کھ چرا او بھ فرقھ مربوطھ پیوستھ است. اغلب
 بدھمصحبت در این خصوص را باز کنند. بھترین راھنمایی کھ من میتوانم جھت برخورد با این موضوع 

د تا حس تحت نظر و جزئیات چنین مباحثی متمرکز شو اینست کھ عضو سابق روی واقعیت ھای پیرامون خود
 . گرددبودن بتدریج محو 

اعضای سابق برخی اوقات میخواھند با مردم در خصوص وجوه مثبت تجاربشان در فرقھ صحبت 
جدی بودن تعھدات داده شده در فرقھ، حس ھدفمندی و کار مؤثر، و سادگی  کھ دانست باید کنند. عالوه بر این

مچنین سفرھای ، ھو عاطفیدر خصوص چند دوستی گرم  را وادار میکند تازندگی در رژیم قدیمی، آنھا 
منحصر بفرد، یا نظرات شخصی خود صحبت کنند. در عین حال آنھا بطور عموم احساس میکنند کھ دیگران، 

 خصوصا خانواده، میخواھند تنھا وجوه منفی را بشنوند 
کھ  –از کنار بزرگترین واقعھ عمر خود بگذرم ھمانطور کھ یک مرد تشریح نمود: "چگونھ میتوانم 

منفی شنیدن بھ صورتی کھ در قبل بود نمیترسم؟ زمانی کھ در گروه بودم و در خیابان  من دیگر از جواب
کمک مالی جمع می کردم، مدام از طرف ھزاران نفر کھ بھ آنھا مراجعھ میکردم جواب منفی میشنیدم، و یاد 

واب نھ بھ من بدھد گرفتم کھ با آن کنار بیایم. قبل از اینکھ وارد فرقھ شوم، من از اینکھ کسی بھ ھر طریق ج
میترسیدم!". این تجربھ در حقیقت بھ او در زندگی بعد از فرقھ کمک کرد، ولی دانستن این وجھ مثبت از 

 تجارب فرقھ ایش باعث بازگرداندن وی بھ فرقھ نخواھد شد. 
اعضای سابق نیاز دارند در خصوص تجارب خود ھمانطور کھ مایل ھستند صحبت کنند و بھ کسانی 

یرامون آنھا ھستند توضیح بدھند کھ این صحبت ھا بھ معنی احتمال بازگشت مجدد آنان بھ فرقھ نیست. کھ در پ
بھ دیدن تمامی وجوه ھر پدیده بستگی دارد، و اینکھ یاد گرفتن بھ درجاتی محو شدن تفکر سیاه و سفید فرقھ ای 

 مطالب جدید بھ بررسی روش ھا و تجارب فرقھ ای نیز مربوط میشود. 



 از سپردن تعھد ترس
کار نیک و انرژی خود را بدون اینکھ بسیاری از افرادی کھ از فرقھ ھا خارج میشوند میخواھند 

مھره یک گروه تکنیک ھای روانی دیگر باشند بکار بگیرند. برخی میترسند کھ "گروه گرا" شده باشند و در 
آورند بی دفاع باشند. آنھا احساس نیاز بھ برابر فشار سازمان ھا یا افرادی کھ دیگران را تحت کنترل در می 

بیشمار سازمان ھای اجتماعی، پیوستن بھ یک گروه میکنند، در عین حال سردرگم ھستند کھ چگونھ در میان 
 مذھبی، خیریھ ای، خدماتی، و سیاسی یک گروه را انتخاب نمایند کھ در آن بتوانند رئیس خودشان باشند. 

ین دودلی در پیوستن بھ یک گروه یا دادن تعھد بھ فرد دیگر یا برای یک دوره زمانی، اغلب چن
آنھا میترسند بھ کلیسای قبلی خود، نقشھ ای برای زندگی را تجربھ میکنند. کشیدن یک فعالیت یا بھ شروع 

باشگاه قبلی خود، یا کالج قبلی خود بروند؛ آنھا از فعالیت ھای اجتماعی و پیوستن بھ سازمان ھای داوطلب 
 اب میکنند. اجتن

از ما کھ بھ اعضای سابق فرقھ ھا کمک  کسانیواکنش سالم باشد.  یکاین در حقیقت ممکن است 
و در  دادهبھ آنھا در خصوص ھوشیار بودن نسبت بھ پیوستن بھ ھر گروه جدید التأسیس ھشدار  باید میکنیم

مدرسھ ای، حداقل برای مدتی عوض آنھا را ترغیب بھ فعالیت در کارھای اجتماعی خالص، یا فعالیت ھای 
 تا اینکھ فرد بیشتر از تجارب فرقھ ای فاصلھ گرفتھ و بھتر با مقولھ جذب روانی آشنا گردیده باشد.  نمائیم

 
 

 رویکردیمقوالت فلسفی و 
با اعضای مربوطھ در  اگر چھاعضایشان برگزیدگان جھان ھستند، اغلب فرقھ ھا ادعا میکنند کھ 

رخورد شده و بی ارزش خوانده میشوند. تا زمانی کھ فرد در فرقھ است، ھویت عضو درون فرقھ با تحقیر ب
موجودات پست نشان داده میشوند. آنھا سیستم  یده جھان بودن تعریف شده و دیگربرگز یمربوطھ با ادعا

ی را درونی تلق نسبت بھ دیگران دیدگاه تحقیرآمیزارزشی گروه و حس ظاھرسازی اخالقی، برتری طلبی، و 
را برای تحقیر غیر عضو ھا و برای عضو ھایی کھ مسئلھ دار شده یا  برچسب ھاییمیکنند. در فرقھ، اعضا 
 میکنند.  عنوانگروه را ترک کرده اند 

 رویکرد تنفر و عیب جویی
کینھ و نفرت توسط اغلب فرقھ ھا، بعضا در اشکال پیچیده تعلیم داده میشوند. اعضای سابق فرقھ 

زنی کھ کت و شلوار  باین خصوص صحبت میکنند کھ چگونھ باید با خود مبارزه کنند تا ھای مختلف در ا
پوشیده است برخورد نکنند، با بستگانی کھ گوشت میخورند با عصبانیت رفتار ننمایند، و جریانات عادی 

ابند، نظیر سیاسی و اجتماعی جامعھ را بھ سخره نگیرند. آنھا ممکن است خود را درگیر روش ھای فرقھ ای بب
بدکاره ھا بھ نظر بیایند ممانعت نمایند، مانند  بپوشند تا از اینکھ بد قیافھلباس ھای تیره و  اینکھ بخواھند

برقرار بخواھند تفکرشان ھمیشھ صحیح باشد، بخواھند ھرگز پولی خرج نکرده و با کسی دوستی نزدیک 
 و تفریح نداشتھ باشند.  نکرده

کھ پیش داوری ھایی در خصوص برخی نژادھا، مذاھب، اقلیت ھای  برخی چنین تعلیم دیده اند
قومی، یا طبقات اجتماعی، یا حتی مواردی بھ سادگی افرادی کھ لباس ھای رنگارنگ می پوشند داشتھ باشند. 
زمانی کھ فرد در گروه است، اعضا بخاطر مردود دانستن موارد مورد تنفر رھبر ستایش میشوند. در بیرون 

 نماید.  کنترلما، فرد قویا نیاز دارد کھ این گونھ نفرت ھا را از فرقھ ا
نوجوانانی کھ در گروه بزرگ شده اند نیاز بھ تعالیم قابل مالحظھ ای در خصوص نحوه زندگی در 
یک جھان چند قومی، چند فرھنگی، و چند نژادی با عملکردھای بسیار متفاوت دارند. در فرقھ ھرگز تعلیماتی 

زندگی در یک جھان دموکراتیک داده نشده است، آنھا در عوض آموختھ اند کھ در یک در خصوص نحوه 
جامعھ فاشیستی زندگی کنند کھ در آن پیروان پژواک ارزش ھای رھبر ھستند. یک نوجوان و والدینش برای 

بیرون  فقط در مدارس فرقھ درس خوانده بود. حاال کھ آنھا از فرقھکمک بھ من مراجعھ کردند زیرا آن پسر 
آمده بودند، او سموم رھبر فرقھ را پراکنده میکرد و لذا در مدرسھ توسط دیگران کتک زده میشد و یا مورد 
تنفر قرار میگرفت؛ او خودش ھم بشدت سردرگم شده بود. او در حالیکھ مویھ میکرد بھ من گفت: "من بھ 

پاپ و کلیسای کاتولیک ایاالت متحده بخشی از اینکھ  –افراد کالس آنچھ را کھ رھبر بھ ما آموختھ بود را گفتم 
بعد از ». باز دیوانھ شده است Joeyجوی «و ھمھ بھ من خندیدند و گفتند  –یک توطئھ کمونیستی ھستند 

مدرسھ آنھا مرا کتک زدند و گفتند کھ بعدا کار مرا خواھند ساخت". از طریق مدیر و معلم مدرسھ، ما یک 
م، و عاقبت او و والدینش برای شاگردان کالس در خصوص فرقھ ھا صحبت برنامھ آموزشی برای او ریختی



کردند و بھ آنھا فیلم ھای آموزشی در خصوص فرقھ ھا نشان دادند و در خصوص اجتناب از جذب توسط فرقھ 
 ھا بحث نمودند. 

ا در خصوص اعضای سابق فرقھ ھا کھ جدیدا خارج شده اند، مردم بیرونی بھ اندازه کافی متعھد ی
سخت کوش بھ نظر نمیرسند. آنھا بھ نظر تنبل و بی توجھ در خصوص جھان بھ نظر میرسند. فرقھ ھا کامل 
بودن را ترویج کرده و اعضا را بخاطر کامل نبودن محکوم میکنند، و اعضای فرقھ سالھا با تفکر رسیدن بھ 

فراتر از ظرفیت داردھای مشخص شده کمال ایده آل زندگی میکنند و البتھ ھیچ وقت بھ آن نمیرسند زیرا استان
در حالیکھ آنان با محکوم نمودن اعتقادات و عملکردھای بیرونی ھا توسط فرقھ خو گرفتھ ھای انسانی است. 

 اند، اعضای سابق تمایل دارند در خصوص رفتارھای عادی انسانی عیب جو باشند. 
زیردستانی کھ بھ حد کمال نیستند  در زمان بودن در فرقھ، اعضا نھ تنھا آموختھ اند کھ نسبت بھ

خودشان تنبیھ کوتاھی ھای سخت گیر باشند، بلکھ حتی بعضی اوقات بخاطر کوتاھی ھای دیگران عالوه بر 
شده اند. در بدو ورود بھ جامعھ عادی، برخی اعضای سابق بھ رفتار ارباب گونھ تنبیھی، عیب جویانھ، و 

نی و فراموشی دیگران میتواند عضو سابق فرقھ را وادار نماید کھ برخوردی ادامھ میدھند. خطاھای ساده انسا
از موضع باال بھ آنھا نگاه کند. یک زن در خصوص روابطش با ھمکارانش گفت: "تنھا کاری کھ میتوانم بکنم 
اینست کھ ھنگام کار توی رویشان برنگتشتھ و فریاد نزنم و درست ھمان طور کھ در فرقھ عمل میکردیم 

یم". فرقھ ھایی کھ روی زمینھ ھای شبھ نظامی، سیاسی، و روانشناسی شکل گرفتھ اند تمایل بھ این اطاعت نما
 دارند کھ عملکردھای بسیار سخت گیرانھ و برخوردی را رواج دھند. 

 دیگر ناجی جھان نیست
شده مسائل در درون فرقھ حیاتی و عظیم نیست. بھ اعضا گفتھ ھیچ چیز در بیرون از فرقھ بھ اندازه 

است کھ آنھا در حال انجام "کاری جھانی" ھستند. در بدو خروج، اعضای سابق بھ کاری کھ مردم انجام 
برای گروه مینگرد  کوچک و بی حاصل در مقایسھ با کارند، و بھ آنھا بھ صورت کارھایی نمیدھند نگاه میک

 کھ مربوط بھ نجات روح یک فرد یا حتی کل جھان میشد. 
"وقتی در فرقھ بودم مانند این بود کھ تصور میکردم یک فضانورد ھستم،  یک عضو سابق گفت:

". یک زن دیگر می باشمولی حاال اینجا در حال راندن یک اتوبوس  توریست ھا دور سان فرانسیسکو 
میگفت: "در آنجا من مشغول نجات دادن جھان بودم، و با کنار زدن نزدیک ترین فرد از سر راھم میتوانستم 

ت کل کائنات ادامھ دھم. این وضع تا زمانی کھ دریافتم فرقھ ھرگز جھان را ھم نجات نداده است ادامھ بھ نجا
 داشت". 

 
 

 عملکردھای مفید برای افرادی کھ فرقھ را ترک میکنند
بسیاری از عالئمی کھ شما در حال حاضر بھ عنوان یک عضو دانستن این مطلب کھ دیگران قبل از شما  

ال تجربھ آنھا ھستید را تجربھ کرده اند، منبع بزرگی برای آسوده کردن و راحت نمودن خیال سابق فرقھ در ح
شماست. بھ جای اینکھ فکر کنید کھ شما بی عرضھ ھستید یا دیوانھ شده اید، میتوانید خود را آموزش دھید 

 ر یک فرقھ است. بطوری کھ خواھید دید کھ تجاربی کھ از آنھا عبور میکنید عواقب شناختھ شده بودن د
درک من از تجارب اعضای سابق در این عرصھ با کمک سھ عضو سابق کھ چند سال پیش با آنھا کار  

میکردم بدست آمد. آنھا تصمیم گرفتھ بودند بھ نصایح توجھ کرده و برای چند ماھی شغل ھای نسبتا کم 
افتھ و ذھنشان را از فرقھ دور نمایند. تعھدتری بپذیرند تا بھ خودشان فرصت بدھند تا سالمتی خود را باز ی

یکی از آنھا بھ یک منطقھ روستایی رفتھ و کاری بھ عنوان بارزن پیدا کرد، کھ گونی ھای بزرگ سیب زمینی 
میدانید کھ من االن دارم داغان را داخل کامیون قرار میداد. او با من تماس گرفتھ و گفت: "دکتر سینگر، شما 

زدن این  بھ باری ھا را بار میزنم وی عمال در جای دیگری ھستم. من اصال توجھی میشوم. من مدام این گون
گونی ھای سیب زمینی ندارم. من مجددا در حالت مدیتاسیون غوطھ ور میشوم". ھمچنین من شکایاتی از دو 

غول نفر دیگر در کار روزمره شان شنیدم کھ یکی کامیون سنگین بار میزد و دیگری بھ نقاشی ساختمان مش
بود. متأسفانھ، من نمیتوانم راھنمایی دیگری در اختیار افراد جدیدا از فرقھ جدا شده بھ غیر از آنچھ در اختیار 
این سھ نفر گذاشتم بگذارم، چرا کھ اغلب این افرادی کھ بھ تازگی از فرقھ جدا شده اند صرفا نمیتوانند بھ 

ا تعھد بیشتر بپذیرند. بھرحال، من حاال اینطور راھنمایی اندازه کافی تمرکز حواس داشتھ باشند تا شغل ھایی ب
تا میکنم کھ آنھا نسبت بھ احتمال گسست ذھنی و روانی ھوشیار باشند و سعی کنند تا فعالیت ھایی را پیدا کنند 

ریتم کار یک نواخت را بشکنند، بنحوی کھ آنھا بھ عرصھ عادت ھای فرقھ و دوره ھای پرش ذھن دچار 
بر روی مردمی کھ شغل ھای این پدیده نظرات اولیھ ھمچنین بھ من این ایده را داد کھ بر اثرات نشوند. این 



دقت  آنان و بر پروسھ بازسازی فکری ،یافت میشوند بیشتر کھ نوعا در فرقھ ھا ،بسیار یک نواخت دارند
 بیشتری بکنم. 

برای خودشان نشستھ و در این وقتی در خصوص این مطالب تدریس میکنم، میدانم کھ افرادی در اتاق  
در خودم سراغ فکر ھستند کھ: "اوه، خدای من، من ھر آنچھ کھ او (خانم دکتر سینگر) از آن صحبت میکند را 

 ". دارم
ن اتفاق می افتد. مسئلھ فقط من میگویم: "نگران نباشید. عاقبت ھمھ اینھا برطرف خواھند شد". و البتھ ای 

حتوای آنچھ کھ تجربھ میکنید و شنیدن توضیحات خوب در خصوص آنچھ کھ بر م مطلع شدن از، بعالوه زمان
 .  میگردد شامل واکنش ھای روانی شما و باال و پائین شدن ھای پروسھ بھبودیکھ ، است شما اتفاق می افتد

ھر چھ بیشتر در خصوص فرقھ مربوطھ و آنچھ کھ بعد از جدایی  –بھبودی یک پروسھ روانشناسی است  
تظار شماست بیاموزید، سریعتر پروسھ درمان و وارد شدن بھ زندگی جدید در خارج از فرقھ را طی در ان

 خواھید کرد. 

 زندگی ھای گذشتھ و تغییر دادن تاریخچھ زندگی
و یا باز یافتن تاریخچھ زندگی و روابط خانوادگی  ،از تجارب واقعیگذشتھ زندگی ساختگی  تفکیکجھت  

با مان بخاطر آوردن و مرور تجارب زندگی قبل از پیوستن بھ فرقھ و مقایسھ آنھا گذشتھ، بخشی از کار در
برخورد ھای مشخص محتوای القا شده توسط فرقھ است. فعاالنھ تالش کردن در جھت مطمئن شدن از آنچھ 

خطیر ارتباطات خانوادگی کار بسیار  حقیقت داشتھ و نحوه برقراری مجددبعد از فرقھ در قبل از و در طی و 
  برای اغلب اعضای سابق فرقھ ھاست. 

 نارسایی ھای ادراکی
من اغلب بھ اعضای سابق فرقھ ھا در برابر انواع نارسایی ھای ادراکی کھ در گذشتھ تشریح شد توصیھ  

میکنم کھ آنھا بھ استراحت پرداختھ و بھ خودشان تنفس بدھند، و اینکھ آنھا بالفاصلھ بھ کالج یا تحصیالت عالی 
یادگیری و عکس نیاورند، زیرا کھ قدرت درس خواندن آنھا، توان نشستن در کالس درس، و ظرفیت رو 

العمل نشان دادن آنھا طی چند ماه بھتر میشود. اقدام بھ انجام کارھای سنگین فکری در یک وضعیت تعھد آور 
 ید. و رقابتی مانند یک مدرسھ تحصیالت عالی ممکن است تولید فشارھای ناخواستھ بنما

شما ممکن است بخواھید مجددا بھ تحصیل  –بازگرداندن فقدان دقت ذھنی زمان و کوشش زیادی می طلبد  
ا بخواھید برای شروع یادامھ دھید، بھ فعالیت ھایی کھ قبل از پیوستن بھ فرقھ مورد عالقھ تان بود بازگردید، 

و ھمراه داشتن یک دفترچھ یادداشت دو مقولھ شبانھ بروید. داشتن لیست بھ کالس ھایی با تعھدات نسبتا کمتر 
از مفیدترین و محبوب ترین راھھای درمان برای مشکالت ادراکی ھستند. شما میتوانید جزئیات طرح ھر 

. سپس شما طرح خود بنویسیدبصورت روزمره را  یا ھر چیزی کھ میخواھید انجام دھیدچیزی کھ نیاز دارید 
، بنابراین شما میتوانید پیشرفت خودتان را پی میگیریدطور کھ پیش میروید را دنبال میکنید، موارد را ھمین

 ببینید. 
انگیزه ھا و اگر  خواھد بودرفتار منفعالنھ یا عدم توان تصمیم گیری نمایان شد، کمک کننده زمانی کھ  

. این عمل نور ھ دور انداختھ شوندفرامین فرقھ ای بر علیھ زیر عالمت سؤال بردن دکترین یا دستورات آن ب
بر تأثیرات ماه ھا و سال ھا زندگی تان در وضعیتی کھ تطابق را تشویق مینمود انداختھ و  روشن کننده ای

ھمچنین بھ شما کمک مینماید تا بار دیگر خودتان فکر کرده و اظھار نظر نمائید. در طی این پروسھ، فرقھ و 
رھبر ابتدائا بھ معنی ایجاد محیط بستھ و کنترل شده فرقھ قدرت آن نمایان شده و شما در می یابید کھ دستورات 

 و در مھمیز قرار دادن اعضا میباشد. 

 کنیم را متوقفچگونھ شناور شدن 
مقابلھ و برخورد با موارد شناور  تدبھترین م ،تکنیک ھای آموزشی اصیل در خصوص مسائل رفتاری 

اسرار  مواردھستند، و نھ چیزی بیشتر. آنھا شدن ھای روانی است. محرک ھا صرفا رابطھ ھا و خاطرات 
؛ آنھا منعکس کننده موضوعات غیر قابل کنترل نددر ذھن شما کاشتھ شده باشند نیستتوسط دیگران آمیزی کھ 

نیستند. شناور شدن روانی تنھا گیر کردن برای چند دقیقھ، یا چند ساعت، در یک حالت آشنا، گسستھ، و 
 ا در درون فرقھ تجربھ کرده اید. متناقض است، ھمانگونھ کھ شم

سھ نوع بازسازی خاطرات توسط اعضای سابق فرقھ ھا در جریان شناور شدن ھای روانی تجربھ  
 میشوند: 

زبان خاص، دگم ھا، عملکردھا، سرودھا، مراسم، لباس  : از روزھای فرقھ احساس خوشنودی •
 ھای خاص



ناشی  نگرانی ھای : مکرر بوده است در دوران بودن در گروه برجستھ و کھ احساس وضعیتی •
 تردید ھای درونی، عدم کارائی، ترس مطلق، تنش عصبی مخفی بی وقفھ از

(برای  داده میشوند از جانب فرقھ کھ کننده خوارعناوین حاالت بدون کالم عجیب، برخی اوقات  •
ن غیر شناورشدن، مدیتاسیو"کھ بھ آنھا تحت عنوان  : فضائی) ھنرجویمثال: کودن سرخوش، 

 است.از جانب اعضای سابق فرقھ ھا اشاره شده  "، و حاالت موجیارادی
 
ردیف ھای خاطرات خود از زندگی فرقھ ای تفاوتی قائل اغلب اعضای سابق فرقھ ھا نمیتوانند در میان  

شوند. ولی آموختن شناخت و معرفی انواعی کھ االن توضیح داده شد در پروسھ خالص شدن ابدی از شر آنھا 
مفید است. این کار تجارب فرقھ ای شما و قدرتی کھ فکر میکنید بر روی شما دارد را دور میکند. شما دیگر 

 کھ تحت بخشایش یک پدیده عجیب کھ شما نمیتوانید آنرا کنترل نمائید قرار گرفتھ اید. احساس نمیکنید 
آنھا برای پیش بینی رخ دادن  "بازانگیزش"، کھ برخی فرقھ ھا حتی ترم ھای خاص خود را دارند، مانند 

چنین وضعیت ھایی (ھم در درون فرقھ و ھم بعد از آن) مورد استفاده قرار میدھند. این البتھ اعضا را در 
حالتی قرار میدھد کھ آنچھ را کھ قرار است ھر از چند گاه رخ بدھد را انتظار بکشند. فرقھ ای کھ از این واژه 

"شما کاری نمیتوانید بکنید زیرا این  را با القای این موضوع کھ ارادیغیر خاص استفاده میکند ھمچنین حالت 
کھ حتی بعد از ترک فرقھ ھمیشھ این  شماست" را بوجود می آورد. این موضوع اعضا را در سیستم درونی

ایده را با خود حمل میکنند میترساند. اعمال قدرت ھایی نظیر این باعث میشود کھ اعضای فرقھ زمانی کھ 
 موضوعات گسست اتفاق می افتند فوق العاده مضطرب شوند. 

خارج از کنترل ما وجود ندارد. ھیچ فرقھ ای و وبخاطر داشتھ باشید کھ ھیچ اتفاق اسرارآمیز، مکانیکی،  
ھیچ فردی چنین قدرت یا مھارتی را ندارد کھ چنین چیزھایی را در ذھن اعضای خود بکارد یا باعث اتفاق 

بعد از ترک فرقھ در ما بشود. ھیچ مدرک علمی و ھیچ مشاھده کلینیکی معتبر وجود ندارد چنین موضوعاتی 
 کھ وجود چنین احتمالی را تأیید نماید. 

افرادی کھ جدیدا از فرقھ ھا خارج شده اند میتوانند چنین چیزھایی را انتظار داشتھ و الزم نیست نگران  
خود را داشتھ باشند. این یک امر نرمال است کھ اغلب در  شوند کھ دوره ھایی از گم کردن زمان یا مکان

احساس کنند کھ گویی بھ درون از روزھای فرقھ فکر کنند و برخی اوقات  باقیمانده خصوص تجارب مختلف
فرقھ باز گشتھ اند. در طی دوره مشاوره خروج، بھ خانواده ھا باید گفتھ شود کھ احتمال شناور شدن روانی 

ز اینکھ عضو سابق از گروه جدا شد وجود دارد. بھ آنھا باید رھنمود داده شود کھ بھ اعضای برای مدتی بعد ا
 سابق اجازه بدھند تا در خصوص چنین رخ دادھایی صحبت کرده و بھ آنھا بپردازند. 

شناور شدن روانی بھ این معنی نیست کھ فرد میخواھد بھ فرقھ باز گردد. ھمانطور کھ قبال توضیح داده  
شناور شدن در بیشترین حالت زمانی اتفاق می افتد کھ شما دارای فشار عصبی،  اضطراب، سردرگمی،  شد،

ھستید. زمانی کھ بدانید چھ وقت این موضوعات ممکن  تنھایی، عدم تمرکز ذھنی، خستگی مفرط یا بیماری 
 کھ بوطھ وقتی رخ میدھدموضوع مر در این صورتشما میتوانید برای آنھا آماده باشید. ، بیفتنداست اتفاق 

. درک این مطلب کھ شناور شدن روانی یک لحظھ گسست است کمک کننده خواھد نمایدکمتر تولید استرس 
بود. زمانی کھ شما بفھمید کھ صرفا بطور موقت از نظر روانی گسستھ شده اید، فکر نمیکنید کھ حافظھ تان 

د بھ خودتان بگویید: "من برای تمام عمر آسیب ندیده ام. این پاک شده یا عقلتان را از دست داده اید. شما میتوانی
فقط یک گسست لحظھ ای است. من میتوانم بزودی بھ حالت قبلی بازگردم. این فقط یک فکر و یک خاطره 

 است. من مجبور نیستم بر اساس آن عمل نمایم." 
 در زیر چند راه حل قابل استفاده داده میشود:  

اده یک یادداشت کتبی داشتھ باشید بطوری کھ بتوانید در خصوص آنھا از موضوعات اتفاق افت •
صحبت کرده و بھ درک آنچھ کھ رخ داده است برسید. تمامی کلمات، اتفاقات، صداھا، اصوات، 
بوھا، حرکات، آنچھ کھ ارائھ شده و خاطرات را بنویسید؛ یعنی اینکھ بھ عقب برگشتھ و آنچھ کھ 

بیاورید بطوری کھ بتوانید شروع بھ فھم آنچھ کھ رخ داد  باعث گسست شما شد را بخاطر
 ؟ چرا در چنان زمانی؟ در آن زمان در چھ حالتی بودید؟ موردیچرا چنان بنمائید. 

زمانی کھ حس میکنید میخواھید بھ حالت گسست روانی بیفتید ذھن خود را از موضوع دور  •
ما دارید بھ اصطالح فضایی کنید. برخی اوقات یک دوست یا ھمکار متوجھ میشود کھ ش

میشوید، و او ممکن است پیشنھاد مصاحبت یا گوش دادن بھ حرف ھای شما یا منحرف کردن 
ذھن شما بھ دیگر فعالیت ھا را بنماید. شما میتوانید ھمچنین فعالیت ھای خودتان را خلق کنید کھ 

اور شدن می نمائید وقتی یک محرک روانی را شناسایی میکنید یا شروع بھ رفتن در حالت شن
آنھا را بھ اجرا بگذارید. رادیو را باز کنید، بھ اخبار گوش دھید، بھ یک نفر تلفن بزنید، 

 خاطرات خود را بنویسید، با سگ خود بازی کنید. 



احساس مربوطھ را سرکوب نمائید. شما الزم نیست مطابق آن عمل نمائید، شما مجبور نیستید  •
وران فرقھ بر شما چیره شود. آنرا کنار بزنید و بھ کار دیگری احساسات مربوط بھ دبگذارید 

بپردازید. بعدا، در یک لحظھ مناسب تر، ممکن است بخواھید با کسی در خصوص وضعیت 
 پیش آمده صحبت کنید. 

یاد بگیرید کھ ترس باقی مانده از روزھای فرقھ را بھ حداقل برسانید. شما ممکن است مملو از  •
لی بھ خودتان بگویید: "من دیوانھ نشده ام. من فقط قدری مضطرب ھستم". احساسات باشید، و

بر روی زمان حال متمرکز شوید، بھ امروز فکر کنید و اینکھ باید بھ زندگی باز گشتھ و از نو 
 شروع نمائید.  

اگر بھ حالت گسست افتادید، خود را با یک تغییر حسی کنار بکشید. خود را نیشگون بگیرید.  •
حس دیگری در شما بوجود آورده و حالت معلق ی خود را بھ ھم بمالید. کاری کنید کھ دست ھا

 ماندن را بشکنید. چشمان خود را بر روی چیزی در مقابل خود متمرکز نمائید. 
 
تمامی این تکنیک ھا بھ شما کمک می کند تا جلوی جاری شدن سیل عواطف و خاطرات عاطفی کھ بھ  

رید. موضع قاطع و تھاجمی گرفتن در برابر این محرک ھا و شناور شدن ھا باعث سمت شما می آیند را بگی
 خواھد شد کھ قدم ھای مؤثری در جھت بھبودی خود بردارید. 

 مقابلھ با احساس تنفر
برای مدتی بر عقاید خود استوار می مانند. این استواری منتج از نوع روابط اعضای سابق فرقھ ھا  

از ھمھ چیز متنفر بوده و ھمھ چیز را محکوم  تاارائھ داده است  برای اعضا الیلیاخالقی فرقھ است کھ د
د. نیاز بھ مونیتور کردن ھای شخصی مستمر بسیار در خصوص رفتار ھای شما است تا این واکنش ھای ننمای

فعال کردن مجدد  تثبیت شده تغییر یابند. نیاز است تا اقدامات آگاھانھ ای برای فھم نقاط ضعف انسانی بعمل آید.
حس شخصی ارزش گذاری و استانداردھای خوب بدون محکوم کردن دیوانھ وار اشتباھات و خطاھای معمول 

 روزمره انسان ھا در خصوص خودتان و دیگران یک قدمت ضروری برای بھبود است. 

 آموختن اعتماد کردن بھ دیگران
ت خارج از بیداری تدریجی توانایی ھای بخشی بصورباز پس گیری حس اعتماد کردن شما بھ دیگران  

شما برای تحمل فکر کردن در خصوص تضییقات و خیانت ھایی کھ تجربھ کرده اید رشد خواھد کرد. 
در درون فرقھ پنھان نگاه داشتھ میشود. این عصبانیت بی اندازه اعضا در خصوص بی عدالتی ھا و تضییقات 

صبانیت در خصوص عدم صداقت و فریبی کھ باید نادیده عصبانیت در اعضای سابق بھ سطح آمده و با ع
گرفتھ شود و یا واقعیت ھایی کھ تا زمانی کھ فرد از گروه جدا نشده است ناشناختھ باقی مانده اند در ھم می 

 آمیزند. 
برقراری مجدد اعتماد کردن مشکل است. باز پس گیری حس اعتماد بعضی اوقات برای کسانی کھ بعد  

شانس صحبت با مشاورین خروج دارند و یا زمانی را در یک مرکز بازپروری می گذرانند (بھ از ترک فرقھ 
بدست آمده فصل یازدھم مراجعھ شود) یا در روان درمانی شرکت میکنند آسانتر است. دانش و نظرگاه ھای 

با زندگی در خالل چنین فرصت ھایی عموما بھ اعضای سابق کمک میکند تا سریع تر در جھت آداپتھ شدن 
 جدید و ساختن روابط جدید خارج از سایھ تجارب فرقھ ای گام بردارند. 

یکی از غم انگیز ترین تأثیرات جانبی زندگی فرقھ ای عدم اعتماد بھ نفس است. بسیاری از مردم شروع  
کار بخشی از مشاوره خروج و  .بھ سرزنش خود کرده و می پرسند: "چرا اصال من بھ چنین گروھی پیوستم؟"

متعاقب آن بھ اعضای سابق فرقھ ھا کمک میکند تا عضویت خود در فرقھ را تجزیھ و تحلیل آموزشی  -روانی
کھ آنھا را بھ درون گروه کشانده است آشنا شده نفوذ بکار گرفتھ  لیکھ با فریب و برنامھ گام بھ گامکنند. در حا

الیکھ وضعیت اجتماعی و روانی کھ بر آنھا . در حمیگردندمیشوند، آنھا کمتر نسبت بھ خودشان سخت گیر 
 وقتی در فرقھ بودند مستولی بود را باز میشناسند، قادر خواھند بود خود را بخشیده و بھ زندگی ادامھ دھند. 

 باز پس گیری حس رضایت
مراقبت از خانواده، حمایت از دوستان، انجام کار  –اغلب ما از خوب انجام دادن کارھای کوچک زندگی  

ب در محل کار، پختن یک غذای عالی، تولید یک کار ھنری، یا رشد دادن یک گیاه در جعبھ پشت پنجره خو
احساس رضایت میکنیم. ھر روز صبح زود تعدادی از دوستان نزدیک من بھ من تلفن زده و یا من بھ آنھا 

از این احساس رضایت  زنگ میزنم، و مکالمھ مختصر تلفنی ما متقابال تشویق آمیز است. تمامی ما یک نوع



مکالمات ساده بدست می آوریم. بعد از ترک فرقھ، مدتی طول میکشد کھ افراد یاد بگیرند کھ این چیز ھای 
 رضایت خاطر میشوند.  باعثکوچک ھمان چیزھایی است کھ 

یاد گرفتن این موضوع کھ محبت ھا و لذت ھای کوچک زندگی رضایت بخش و با ارزش است میتواند  
ری کردن یک دوره دشوار باشد. بسیاری از اعضای سابق تشریح میکنند کھ با این مشکل روبرو خود سپ

ھستند کھ حس میکنند وقتی نسبت بھ ھمکاران خود مھربان ھستند و یا گلھای باغچھ ھمسایھ را آب میدھند یا 
چگونھ احساس رضایتی ھی از خالھ مریضشان عیادت میکنند وقتشان را تلف میکنند. آنھا بھ خود اجازه نمیدھند

 Betsyعیادت از خالھ بتسی البتھ داشتھ باشند چرا کھ آنھا ھنوز با استانداردھای فرقھ قضاوت میکنند، و 
برابر با نجات جھان نیست. من سعی میکنم آنھا را بھ مسیری کھ قبل از فرقھ طی میکرده اند باز گردانم: "از 

 چیزھای ساده لذت ببرید." 
مشاھدات پدرش را با من در میان گذاشت. پدرش بھ او خاطر نشان کرده بود کھ او بھ یک زن برخی  

، نگھداری از بچھ ھای فامیل کھ والدینشان برای گاراژدرک کند کھ کمک کردن در نظافت  کھنظر نمیرسد 
ام یعنی اینکھ انج –جھان را جای بھتری برای زندگی میکند  کسب و کار،در  تخرید میروند، و پیشرف

ھم میتواند بطور محسوسی برای ارتقای جھان کمک کند. او گفت کھ وی عاقبت  ما در اطرافکارھای خوب 
ندارد. محبت کردن بھ یک فرد از نظر من  ی: "لذت بردن از نظر من دیگر اشکال نکتھ پدرش را گرفتھ است

بود غیر ممکن است. چنین اھداف ندارد. در حقیقت، انجام آنچھ کھ نجات جھان نام گذاشتھ شده  یدیگر اشکال
  خیالی صرفا ھمان خیالی ھستند و شما را از زندگی و انجام کارھای خوب روزمره باز میدارند". 

 
*   *   *   * 

 
کھ اعضای  است بحث این فصل شامل تمامی تضادھا، نارسائی ھا، و عوارض جانبی ناراحت کننده ای 

وسعت شروع بھ فھم بھ خوانده کمک میکند تا  این فصل ھمچنیناند.  سابق فرقھ ھا با آنھا دست بگریبان شده
 کاری کھ باید در خصوص بھبودی از شرایط فرقھ و تجارب فرقھ انجام شود بنماید. 

برخی بزرگساالنی کھ من بھ آنھا مشاوره داده ام نیمی از عمر خود را در یک فرقھ سپری کرده اند.  
ا چند ھفتھ قبل از اینکھ با من دیدار داشتھ باشند در یک فرقھ گذرانده اند. برخی جوانان تمامی عمر خود را ت

بیرون آمدن از ھویت فرقھ ای مانند بیرون آمدن جوجھ از تخم نیست. این یک پروسھ باز آموزی و یک دوره 
 با یاری ھای آموزشی از جانب دیگرانی کھ ھمان راه را رفتھ اند.  –بزرگ شدن مجدد است 

از طریق مطالعھ  کمک بھ خودمدن از شخصیت مجازی فرقھ مربوط بھ باز آموزی و رشد است. بیرون آ 
میتواند برای کسانی کھ از منابع اطالع رسانی از قبیل مشاوره ھای خروج، متخصصین اطالعات فرقھ ای، 

تند و متخصصین بھداشت روان کھ در خصوص پدیده فرقھ صاحب نظر ھس گروه ھای حمایتی اعضای سابق،
. در پایان این کتاب، خواننده میتواند لیستی از کتاب ھا و مقاالت سودمند، بعالوه برخی ارزشمند باشد دورند

ارائھ دھند  اطالعات، شبکھ منابع، و ارتباطاتاسامی، آدرس ھا، و شماره تلفن ھای آژانس ھایی کھ میتوانند 
 را بیابد. 

 
 

 زندگی بعد از فرقھ جریان دارد
 Colorado کلرادوبھ ایستگاه قطار در شھرھای کوچک ایالت  ،آورم وقتی یک دختر بچھ بودم بھ یاد می 

قطارھای جدیدی کھ یا می ایستادند و یا موقع عبور از ایستگاه سرعت خود را کم میکردند  حرکتمیرفتم و بھ 
. قطارھای ه میکردمنگاو سپس سرعت گرفتھ و بھ دور دست میرفتند تا کیسھ ھای پستی را پائین بیندازند 

کالس سال آخر حتی خود رد میشدند.  غرشبا  The Super Chiefو سوپر چیف  The Chiefچیف 
کھ نشانھ پیشرفت، زیبایی،  Burlingtonقطار براق نقره ای بھ نام  در رابطھ با،  Zephyrدبیرستان من ظفر 

مناطق دور دستی  برایبرای چنان آینده ای و  تکنولوژی، و آینده بود، نام گذاری شده بود. بھ این ترتیب تکامل
ظروف خاکی تنھا کھ  وجود داشتھم . مکان ھایی بھ تصویر کشیده میشد کھ قطار بھ سمت آنھا در حرکت بود

چراغ ھای ، مکان ھایی کھ دیده نمیشد در آنھا در حالیکھ در امتداد صحرای خشک در حرکت بودو ماسھ 
، و کتابخانھ ھا مملو از کتاب ھای رنگارنگ جدید بود، موجود بودا و فصول بستنی در تمام زمان ھ نورانی و

 . ندو زمین ھای بازی ھمھ جا یافت میشد
در خالل کار با بسیاری از اعضای سابق فرقھ ھا، من تصویر جدیدی از ایستگاه قطار و ریل راه آھن  

 یراه آھن ایستاده اند، بھ قطارھای متعدد بدست آورده ام. من مردم را اینطور تصویر میکنم کھ در کنار ریل
= افسانھ  Pied Piper( کھ می آیند و میروند نگاه میکنند، در حالیکھ در ھر ایستگاه، حقھ بازان، فلوت نوازان

وانده جھان ، ھنرمندان تقلب، و ناجیان خود خآلمانی فلوت نواز ھمیلتون کھ بچھ ھای دھکده را با خود میبرد)



میپرند و مطاع وسوسھ کننده خود را عرضھ مینمایند، تالش میکنند تا حد ممکن افراد بیشتری از قطار بیرون 
 را در ایستگاه جذب کرده و ھمراه خود سوار قطار نمایند تا بھ سمت سراب تکامل ببرند. 

زمانی کھ یک رھبر فرقھ، یک مراد، یک مرشد، یا یک فلوت نواز خود انتصابی از شما میخواھد کھ  
یل اینکھ وی مدعی است کھ "تنھا راه" رستگاری را میداند سوار قطار شوید مراقب باشید. این میتواند بدل

 آخرین ایستگاه قبل از رسیدن بھ جھنم بر روی زمین باشد. 
در طول زمان، مردم بھ بیماران، بھ فقیران، بھ سرکوب شدگان کمک کرده اند. بیائید فراموش نکنیم کھ  

ھ کسانی کھ در دستان ضایع کنندگان روح و روان، سرکشان، و سوء استفاده گرانی کھ آزادی بھ ھمین ترتیب ب
 ذھن منطقی، انتقادی، و تغییر پذیری انسان ھا را میگیرند نیز کمک کنیم. 

نسبت بھ مراتب احترام و قدردانی خود را در حالیکھ سفر در این کتاب را بھ پایان میبریم، من میخواھم  
کھ  مشاھده کردندکھ با سرخوردگی کامل و گذار از تجارب شوکھ کننده و ھشدار دھنده ر نمایم کسانی نثا

جھان بھ مکانی بھتر صرفا بھ یک رھبر خودخواه کمک کرد تا النھ خود را محصورتر  تبدیلچگونھ رؤیای 
کھ بھ فرقھ ھا پیوستند، نموده و بھ ریش ھمھ آنھا بخندد. من داستان رؤیاھای شکستھ شده جوانانی را شنیده ام 

بزرگساالنی کھ در گروه ھای بازسازی فکری عصر جدید گرفتار شدند، مسن تر ھایی کھ وقتی خیلی دیر شده 
 بود فھمیدند تمامی اندوختھ خود را بھ یک جوان وسوسھ گر از یک فرقھ داده اند. 

ور کھ در این کتاب تشریح شده اند عب کھ از میان انواع تجاربی ،تمامی افرادی کھ من با آنھا کار کرده ام 
آنھا میخواستند بھ خودشان کمک کنند تا بھتر باشند، بوده اند کھ تابحال دیده ام.  کرده اند، با احساس ترین افراد

و آنھا میخواستند کھ تمام جھان بھتر باشد. آنھا از خود گذشتھ، غمخوار دیگران، و خواھان کمک بودند، و بھ 
 آنھا حرفھای یک شارالتان را باور کردند.  –ار شدند ھمین دلیل گرفت

سابق بعد از اینکھ بھ تلخی بھ این حقیقت پی بردند کھ  سرسپردگانکھ  متأثیر از این واقعیت ھستممن  
رھبر آنان دروغ گفتھ است، با پولی کھ پیروانش در خیابان ھا گدایی میکرده اند کوکائین میخریده است، 

خود را کشتھ است، و اینکھ ھرآنچھ این افراد در  مخالفینداده و یا  می اد و اذیت قرارکودکان را مورد آز
از خود را میتوانند باالخره  ،داخل فرقھ انجام میدادند ھیچ ربطی بھ اھداف اصلی اولیھ آنان نداشتھ است

درک این مطلب کھ من متأثر از این واقعیت ھستم کھ افراد مسن بعد از بیرون بکشند. وضعیت بوجود آمده 
فرد جوان شیرین زبانی کھ خیلی در کارھای روزمره آنان مشتاق کمک بھ نظر میرسید در حقیقت آنھا را 

 . یابندخود را مجددا باز می  ،فریب داده است
، و حاال اینرا میفھمم. و من میخواھم بلند شوم، اغفال شدموقتی مردم میگویند: "من فریب خوردم، من  

ھنوز تالش کنم تا آنقدر بد قلق نشوم کھ دیگر ھیچ کس نتواند مرا تحمل کند."  این گونھ افراد بازگردم، و 
 انگیزه دھنده ھستند. 

من ھمچنین میخواھم مراتب احترام خود را نثار خاطره تمامی کسانی کھ در دستان رھبران فرقھ ھا  
در داخل فرقھ بر سرشان آمده  سیب ھایی کھتمامی مصائب و آبخاطر مردند بنمایم، کھ شامل کسانی میشود کھ 

این . من میخواھم دیگران نیز در زنده نگاه داشتن خاطره خودکشی کردند نیاورده و تاب تحملعاقبت بود 
مردند و بود تجویز شده  فرقھ ای توسط شیادانکسانی کھ بھ دلیل رژیم ھای غذایی کھ افراد بھ من بپیوندند. 

ھر بعدی برای جمع آوری پول برای رھبری کھ در ماشین ھای لوکس تردد کسانی کھ برای رسیدن بھ ش
ب مکفی رانندگی کرده و کشتھ شدند، و کسانی کھ بر اثر فقدان بدون خواو در جای راحت می خوابید میکرد 

نقدر بھ سخره گرفتھ میشد یا بدلیل اینکھ آنھا آاین جور کارھا مراقبت ھای پزشکی بھ دلیل اینکھ از جانب فرقھ 
 . جان خود را از دست دادندمشغول اجرای اوامر رھبر بودند کھ نمیتوانستند حتی بھ دکتر بروند 

کار نیک کردن، و نیک بودن نسبت بھ خانواده، برای  میخواھندتمامی کسانی کھ مدام  بھ من میخواھم 
رقھ بعد از تجربھ خیانت یک آنان برای باز گشتشان از ف بھ . مندرود بفرستم میکننددوستان، و بشریت تالش 

درھم شکننده ذھن و روان، یک استثمارگر جسم و روح، یا یک شیاد سیاسی و برای اینکھ اجازه ندادند یک 
کسانی کھ لب بھ سخن باز بھ . من درود میفرستمشبھ مرشد فاشیست آنان را ھمچنان تحت کنترل نگاه دارد 

در تمامی امھ دادن بھ تالش برای ممانعت از بروز چنین تضییقاتی میکنند و اعتقاد دارند کھ ھمھ ما نیازمند اد
. حقیقتا بھای آزادی نگاھبانی ابدی، و توان بازسازی بعد از شکست ھا، شیادی ھا، درود میفرستمجھان ھستییم 

 و تھاجم ھاست. 
ولوژی را یک ذھن آزاد چیز فوق العاده ارزشمندی است. اذھان آزاد ارجحیت ھای پزشکی، علم، و تکن 

اند؛ و حاکمیت اخالق و قوانین دنیای  نمودهکشف کرده اند؛ کارھای ھنری، ادبی، و موسیقیایی عظیمی خلق 
سیاسی، روانشناسی، یا  انحرافات"متمدن را بوجود آورده اند. سرکشانی کھ بر تفکر ما مسلط میشوند و "

ا تحمیل میکنند، تھدیدات جدی امروز، معنوی خود را بوسیلھ گرفتن آزادی، خصوصا آزادی اندیشھ، بر م
 فردا، و تمامی دوران ھا تا ابدیت ھستند. 

 



 مؤخره چاپ اول:

 ھزاره، فرقھ، و پایان قرن
 
در حالیکھ این کتاب برای چاپ آماده میشد، ما دریافتیم کھ پنجاه و سھ عضو یک فرقھ بر اثر یک  

گروه در میان باورھای خود بھ نظریھ این ند. ھا در کانادا و سوئیس با ھم مردسری انفجارات و آتش سوزی 
ھ مردند متمول، تحصیل کرده، و افراد بالغ و عاقلی بودند: چند تاجر، یک . کسانی کندمعتقد بود آخرالزمان

متشکل از شھردار، یک ژورنالیست، یک کارمند دولت، و خود رھبر کھ یک پزشک بود. این یک فرقھ 
. این افراد جان خود را بک غیر معمول زندگی میکنند نبود، یا یک مجموعھ از افرادی کھ بھ ساوباش جوان

بھ صورت ھمچنان در سوئیس از دست دادند. اما مرگ آنان عجیب و خشن بود کھ  خود ھای شیکدر ویال
 برای بسیاری باقی مانده است.  یک راز

بودند کھ  Luc Jouretکسانی کھ مردند اعضای یک گروه فرقھ ای پیروی مردی بھ نام لوک جورت  
یا جوردرمانی یعنی باور بھ  homeopathy: یک دکتر بلژیکی چھل و شش سالھ معتقد بھ ھومئوپاتی (مترجم

اینکھ برای درمان برخی بیماری ھا باید داروھایی تجویز کرد کھ در شخص سالم نشانھ ھایی مشابھ عالئم 
بود کھ جسد او نیز عاقبت پیدا شد. جورت بھ عنوان فردی کاریسماتیک،  بیماری مورد درمان تولید میکنند)

حالیکھ نقش یک کشیش را بازی میکرد، او اینطور شناختھ میشد کھ عین . در مطلع، و با انرژی توصیف میشد
سرنوشت -زیستدر فضایی کھ برخی  سالمھوشیاری تز مجموعھ ای از دیدگاه ھای آخر الزمانی بعالوه 

 می نامیدند را تبلیغ میکرد.  eco-fatalismگرایی 
بعد از اینکھ شناختھ میشد.  the Order of the Solar Templeگروه با نام محفل معبد خورشید  

شدند. بر اساس گزارشات رسیده،  پدیدارآتش ناشی از انفجارات خاموش شد، اجساد مردان، زنان، و کودکان 
بر کیسھ پالستیکی  گلولھ، آتش زدن، کتک خوردن، کشیدنآنھا بر اثر مجموعھ ای از موارد از قبیل شلیک 

ستھایشان از پشت بستھ شده بود. یک سیستم پیچیده سیم کشی روی سر، و تزریق دارو مردند. برخی د
الکتریکی جرقھ شعلھ ھای آتش را در خانھ ھای گران قیمت، جایی کھ اجساد پیدا شدند، زده بود. برخی در 
رداھای مخصوص مراسم بھ رنگ ھای سفید، قرمز، طالیی، یا سیاه بودند کھ بصورت دایره در برابر یک 

مسیح وار کھ جورت را تداعی میکرد قرار گرفتھ بودند. در یک ویالی سوئیسی کھ  پورتره از یک چھره
متعلق بھ یکی از قربانیان بود، بطری ھای شامپاین بطور پراکنده در یک اتاق زیرزمینی با دیوارھای آینھ 

 . گردیدکاری کھ بھ عنوان معبد از آن استفاده میشد یافت 
جورت از آنھا خواستھ بود تا برای پایان دنیا آماده شوند کھ او اعضای سابق گروه گزارش کردند کھ  

آتشی کھ ھمھ چیز را می سوزاند توصیف میکرد. جورت افراد صاحب نفوذ، با دارایی بسیار، آنرا بھ صورت 
او تنھا حدود یک  ،نموده بود. طبق گزارشات عضوگیریحفظ کرده بودند را ھمچنان کھ شغل ھای خود را 

عمومی کانادا، کھ در آنجا برای سخنرانی در خصوص مفھوم زندگی و امکانات  محلر دوجین عضو د
اطالع میدھند کھ او حدود ھفتاد و پنج عضو در  خبری . منابعجذب کرده بود خودشناسی بھ او پول دادند،

کھ جمع کرده بود. یک عضو سابق در کانادا و دویست نفر دیگر در سوئیس و فرانسھ  Quebecکبک  ایالت
عادی : "ما مشغول زندگی نموددر تلویزیون سوئیس صحبت میکرد زندگی خودشان را اینطور جمعبندی 

بود تا احساس  بر آن داشتھمیشدیم، ولی متعلق بھ این جھان نبودیم . . . جورت ما را در بیرون روزمره خود 
ان کرده اند کھ پیروان میزان مریدانی برگزیده و نظر کرده ھستیم". اعضای سابق ھمچنین خاطرنشکنیم کھ 

 بھ جورت دادند.  خود را زیادی پول و دارایی
خبری  تلکسیزمانی کھ این فجایع اتفاق افتادند، یک گزارش سرویس  یعنی، ۱۹۹۴در اوایل اکتبر  

چنین اعالم کرد: "یکبار دیگر، کشتار جمعی در یک سکت آخرالزمانی اتفاق افتاد. ابن بار این یک قتل بود". 
 وقتی من اینرا خواندم فکر کردم کھ برای یک بار ھم کھ شده درست گفتند. 

از آنجا کھ تراژدی جونزتاون در رسانھ ھا بھ عنوان "خودکشی جمعی" تصویر شده بود، اغلب  
مردم ھرگز بھ خود زحمت ندادند تا آنچھ کھ اتفاق افتاده بود را تجزیھ و تحلیل کنند: جونز پیروان خود را بھ 

جونز یک  واقعیترسانده بود. او ممکن است نام "خودکشی انقالبی" بر روی آن گذاشتھ باشد، ولی در  قتل
نفر جان خود را از  ۹۱۲کشتار جمعی را ھدایت کرده بود. بخاطر فرمان او و قدرت او و کنترل او بود کھ 

 . نداده بودنددست دادند؛ پیروان او بھ مرگ رأی 
در تگزاس  Wacoپایان مرگبار خود در ویکو  بھزمانی کھ گروه کوروش  ۱۹۹۳باز ھم در سال  

Texas  رسیدند، در برابر استفاده از ترم "خودکشی" دافعھ نشان دادم. یک بار دیگر یک رھبر فرقھ یک
 کشتار جمعی را برنامھ ریزی کرده بود. 



و سایر گروه ھایی کھ  –رت رھبری شدند سرنوشت این سھ گروه کھ توسط جونز، کوروش، و جو 
تنھا توجھ عمومی مختصری جلب کردند، چرا کھ آنھا در مکان ھای دور از آمریکای شمالی نظیر ویتنام و 

نشانگر قدرت نیرومند رھبران فرقھ ھاست. اتفاقات اخیر مجددا بھ  –اوکراین بوجود آمده و از بین رفتھ بودند 
رقھ ھا پایان خشونت باری دارند. وقتی گروه ھایی ھستند کھ در میان باور ما یادآور میشوند کھ برخی ف

ھایشان معتقد بھ دکترین آخرالزمانی می باشند، ما باید بطور خاص نسبت بھ پتانسیل کشتار جمعی ھوشیار 
 باشیم. 

 
*   *   *   * 

 
 در خصوصکھ ار داشت تظان چنین رن و پایان ھزاره ھستیم، میتواننزدیک بھ پایان قبدلیل اینکھ  

. این وضعیت با میکنند پیروی مینمایند گوییگروه ھای دیگری بشنویم کھ از رھبرانی کھ پایان جھان را پیش 
  تناوت اعجاب انگیزی در طول تاریخ تکرار شده است. 

بروز پدیده ای جلب  بھبسیاری از ناظران فرقھ ھا و ژورنالیست ھا توجھ عمومی را  ،دلیل ھمینبھ  
است. خانواده ھای متعددی خانھ ھای خود را  افتادن میکنند کھ امروزه در سراسر ایاالت متحده در حال اتفاق

میفروشند؛ بسیاری از زنان مجرد یا بیوه زندگی خود را بخاطر نقل مکان بھ شمال غربی اقیانوس آرام یا سایر 
تعالیم آنان مخلوطی از پیش میکنند.  ابودنمناطق بسیار کم جمعیت برای پیروی از انواع رھبران فرقھ ھا 

عصر جدید، محیط زیستی ھای رادیکال (یا  ی، رمز و رازھای تفکراتقدیمی شده آخرالزمان گویی ھای
گروه ھای ھویتی کھ میخواھند  تنگ)، فلسفھ بقاگرایی، و جھان بینی eco-fatalismسرنوشت گرایی -زیست

بدلیل جنایت، بیماری،  –در حالیکھ میگویند آخر دنیا نزدیک است فقط با نوع خودشان زندگی کنند میباشد. 
طبیعی، سقوط اقتصادی، پیروی نکردن از دکترین یک مذھب بخصوص، یا تغییر ندادن سبک زندگی  بالھای

این جنبش بین قاره ای بھ نظر میرسد انگیزه ھایی را ارائھ میدھد کھ جوامع اتوپیایی حول یک  –شخصی 
، یا وصل کننده شکل میگیرد. این رھبران پیروان خود را ترغیب میکنند تا برای آماده ناجیقھ، مراد، رھبر فر

 شدن برای پایان جھان بھ آنھا بپیوندند. 
در آن زمان پایان جھان و یا آخرالزمان می پردازند کھ  گوییبرخی گروه ھا بصورت سنتی بھ پیش  

میکنند کھ گروھی از زمینی ھا در نبرد آخر با یکدیگر  ییگونیروھای خیر و شر در جنگ ھستند. برخی پیش 
زمینی و  بالھایاینطور پیش گویی میکنند کھ پایان جھان بدلیل زخم زنبور کشنده،  اندیگرمی جنگند. ولی 

زمین لرزه، موجودات فضایی و سفاین موجودات کرات دیگر کھ زمین را اشغال میکنند، یا بازچرخش تمدن 
. ھنوز بعضی میگویند کھ ما درحال حاضر بوقوع میپیوندد ن امروزی بھ زیر کشیده میشودبھ صورتی کھ تمد

 . می باشندتحت اشغال بیگانگان فضایی ھستیم کھ صرفا منتظر یک اشاره برای مسلط شدن بر ھمھ چیز 
ر ھر چھ چنین گروه ھای فرقھ ای و کنترل کننده بیشتر باشند، ریسک بیشتری متوجھ کسانی کھ درگی 

نقش کلیدی در نحوه رشد گروه و نحوه پایان  ،رھبر تحجرچنین مسائلی میشوند میگردد. عموما، شخصیت و 
بخاطر رفتار غیر قانونی و تھدید آمیزش و یا بخاطر اینکھ او –آن دارد. اگر رھبر در یک گوشھ گیر بیفتد 

یا شلیک گلولھ  زدن ی مرگ با آتشگروه را برا از قبلو  –دیگر نتواند نقش خدای روی زمین را بازی کند 
 . میرود ترباال شده، احتمال پایان تراژیکی کھ برای  گروه در نظر گرفتھ باشدآماده کرده 

اسم ، بیائید ندما امیدواریم کھ چنین اتفاقاتی ھرگز رخ ندھند، اما اگر چنین اتفاقاتی بوقوع پیوست 
در ھمانطور کھ ھستند نظاره کنیم: پایان تأسف بار،  خودکشی بر چنین مرگ ھایی نگذاریم. بیائید آنھا را

، و فجیع زندگی افرادی کھ بیش از اندازه اعتماد کردند، زیاده از حد پیروی نمودند، و نتوانستند از شر ییتنھا
  یک رھبر خودخواه قاتل خالص شوند. 



 مؤخره بر نسخھ بازبینی شده
 
سازمان ھای آخرالزمانی شروع شده است، و پیش گویی ھای ھزاره جدید پایان یافتھ و قبلی ھزاره  

نبرد بین خیر و شر بار دیگر پوچ بودن خود را بھ اثبات رسانده است. پایان جھان داستان فرقھ ای متعدد و 
البتھ متأسفانھ فرقھ ھا نیز ھمچنان بھ سربرآوردن در سراسر  محقق نشد؛ تمدن ھا باقی ماندند، و در کنار آن

 ایاالت متحده و سراسر جھان ادامھ میدھند. 
این مؤخره جدید حاوی یک مرور مختصر بر رشد، فضاحت، و فجایع فرقھ ھای اخیر است.  

ل "خودکشی" صحیح پیش بینی ما مبنی بر ادامھ یافتن کشتارھا بھ شکبا کمال تأسف ھمانطور کھ خواھید دید، 
از آب در آمده است، ھمانطور کھ پیش بینی ما بر ادامھ و افزایش سوء عملکردھای رھبران خطرناک و 

از این  ناصادق کاریسماتیک و پیروان بخت برگشتھ آنان درست بود. در اینجا بھ برخی موارد خیلی بارز
 پرداختھ میشود.  دست

 
 

 در متروی توکیو  Aum Shinrikyoحملھ گاز سمی گروه آوم شینریکیو 
، تیتر اخبار در سراسر جھان اعالم کرد کھ یک گاز مرگبار در درون سیستم ۱۹۹۵مارس  ۲۰در  

چند کرده است.  مصدومبھ شدت را متروی توکیو پخش شده کھ دوازده شھروند را کشتھ و پنج ھزار نفر دیگر 
، یک فرقھ بین المللی  خالت گروه آوم شینریکیو، مدارک بدست آمده در خصوص این فاجعھ نشانگر دروز بعد

چھل سالھ، با تعداد اعضای ده تا سی ھزار  Shoko Asaharaمستقر در ژاپن تحت رھبری شوکو آساھارا 
اتھامات علیھ آساھارا و برخی از مریدان او شامل . ارزش بیش از یک بیلیون دالر، بودنفر و شبکھ ای با 

نگھداری مواد شیمیایی کشنده بود. بعدھا، باقیمانده جسد یک حقوقدان کھ معروف قتل، آدم ربایی، و تولید و 
، ھمراه با باقیمانده اجساد زن آن حقوق دان و پسر چھارده ماھھ اش از خاک بیرون مبارزه میکند با آومبود 

 مفقود شده بودند.  ۱۹۸۹کشیده شد. این افراد از سال 
 اما با این حال بعضا، ندی آوم عمدتا متشکل از جوانان بودگاز سمی، اعضا انتشار دادندر زمان  

پیوستھ بودند. در جھت اغفال آنان برای جذب شدن، بھ گروه  خانواده و مسن ترھا نیزیک تمامی اعضای 
خود بھشت روی زمین را وعده میداد و بھ آنھا میگفت کھ او آنھا را از دست "اشرار" آساھارا بھ سرسپردگان 

آساھارا ھمان آزاد خواھد کرد.   رھای والدین، و مجبور بودن بھ کار برای مؤسسات محافظھ کاراجتماع، فشا
راھی را میرفت کھ بسیاری از رھبران فرقھ ھا دنبال میکردند : او مقدمتا بر روی افراد تحصیل کرده و 

انی بخوبی طراحی متمول متمرکز شده و بعد از اینکھ آنھا را جذب نمود روش ھای مجاب سازی جمعی و رو
فرقھ بکار گرفت. بھ آنھا  در فرقھ و وادار کردن آنھا بھ ماندن وفادارشده خود را جھت تبدیل آنان بھ اعضای 

سالھ" خواھند  ۱۰۰۰یک "پادشاھی  ایجادبوسیلھ  باید باشدگفتھ شده بود کھ جھان را از نو بصورتی کھ 
 مشکل بود.  بسیار ر غیر ممکن نبودساخت. زمانی کھ فردی بھ آوم می پیوست جدا شدن اگ

کھ ھفت نفر را کشت و  ۱۹۹۴در ژوئن  Matsumotoملھ گاز اعصاب در ماتسوموتو بعد از ح 
احکام مضاعفی برای دوازده نفری کھ ھمانزمان برای کشتار متروی توکیو صدھا تن دیگر را مجروح کرد، 

سھ قاضی کھ می بایست در خصوص کیس آوم در زندان بودند صادر شد. گاز سمی نزدیک یک خوابگاه کھ 
حکم بدھند در آن مستقر بودند نشر داده شده بود، و صدماتی کھ آنھا دیدند منجر بھ معوق ماندن دادگاه و امکان 

 بازبینی مجدد کیس شد. 
تعدادی از رھبران آوم شینریکیو از آن زمان محکوم بھ مرگ شده اند، کھ دادگاه ھای بیشتری  

تغییر داده است، کھ  Alephنام خود را بھ الف  واه است. ولی فرقھ بھ حیات خود ادامھ میدھد، بزودی در ر
ند. طبق آخرین ه ادارای حدودا یازده ھزار عضو و چند رھبر جدید است کھ ھمھ آنھا قبال عضو آوم بود

سیستم  یی ارتقاخواھان کسب قراردادھایی براروابط بین المللی خود را بازسازی میکند کھ گزارش الف 
کامپیوتری دوایر دولتی و شرکت ھای عمده ژاپنی بوده است. بھ گفتھ اعضای الف، تمامی سود سازمان جدید 
بھ قربانیان جنایات آوم تعلق میگیرد. ولی پلیس توکیو در حقیقت یک عضو سابق آوم را برای دزدیدن 

ا برای گروه ھای اقتصادی اصلی برقرار اطالعات بانکی از یک شرکت دیگر کھ ھمان سیستم کامپیوتری ر
 مینماید دستگیر کرد. 

وز بھ پایان این فرقھ ، ما ھنReverend Moonھمانند مورد کشیش مون  بنابراین بھ نظر میرسد کھ 
گروھی کھ سابقا بھ آوم شینریکیو معروف بودند حاال خود را بازسازی کرده و ھنوز از جانب  نرسیده ایم.

 عنوان یک تھدید محسوب میشود. مقامات ژاپنی بھ 



 
 

  Heaven's Gateخودکشی ھای فرقھ دروازه بھشت 
 این کتاب یکی از دھشتناک ترین و عجیب ترین اتفاقات فرقھ ای کھ تابحال از زمان انتشار چاپ اول 

 . است ۱۹۹۷قضیھ خودکشی سی و نھ عضو فرقھ دروازه بھشت در جنوب کالیفرنیا در سال اتفاق افتاده است 
 Marshall Herffتوسط مارشال ھرف اپلوایت  ۱۹۷۲فرقھ دروازه بھشت کھ در سال  

Applewhite    و بونی لو نتلزBonnie Lu Nettles   ،یک فلسفھ التقاطی بیرون آمده بنیانگذاری شده است
ادو، از سیستم ھای اعتقادی فلسفی و معنوی متعددی، از جملھ صوفی گری، مسیحیت، اعتقاد بھ سحر و ج

اعتقاد بھ بشقاب پرنده و تمایل بھ مطالعھ در  – برجستھ تراز ھمھ  –سرنوشت گرایی آخرالزمانی، و -زیست
اقبال بسیار کمی در  ۱۹۷۵این دو رھبر تا سال . میکندخصوص پدیده ھای مربوط بھ بشقاب پرنده ھا را ارائھ 

ود ھفتاد و پنج نفر در ھالیوود صحبت کنند. این حدبرای داشتند تا اینکھ از آنھا دعوت شد تا  خود جذب پیروان
مانند درست  ان را کوتاه و جمع و جور کردند، مویش کھ مانند یکدیگر لباس پوشیده و ،دو بھ اصطالح پیامبر

ترتیب آنچھ آنھا بھ آن جمع گفتند مطالب کامال  یک بقالی سر کوچھ بھ نظر میرسیدند. بھر یک زوج صاحب
 جالب توجھی بود. 

بھ  کھ پلوایت و نتلز کھ خودشان را "دو نفر" می نامیدند، ادعا میکردند کھ از فضا آمده اند. اپلوایتا 
خیره آبی توصیف میشد قول داد کھ کسانی کھ از او و  دی جذاب، با جثھ ای بزرگ و چشمانعنوان فر

بھ صورت فدا کردن  شریکش پیروی نمایند نجات ابدی از مرگ از طریق یک پروسھ گذار کھ میتواند تنھا
خواھند  ھمھ چیز : شغل، موقعیت، خانواده، فرزندان، رابطھ جنسی، الکل، سیگار، و مواد مخدر بدست آید

 . یافت
شرکت کرده بودند، و بسیاری از کسان دیگری کھ طی ماه ھا و در این جلسھ بسیاری از کسانی کھ  

فرقھ دکتر جانجا  آکادمیسینآنچیزی شدند کھ محقق و مطیع دگی خود را بھ آنھا تسلیم کردند، سالھای بعد زن
ار اصل انتخاب اجباری نامیده آنرا چھ Chicoدر دانشگاه ایالتی کالیفرنیا بھ نام چیکو  Janja Lalichاللیچ 
 تصویر ساختگی از جھان بوجودیک این دو رھبر برای اعضا  این چھار اصل بکارگیری از طریقاست. 

 ای کھ برایش زندگی کرده و مردند. قصھ و خود را بطور کامل وقف آن کردند،  روانپیآوردند، داستانی کھ 
 

 این رھبران : 
این حقیقت بطور خاص در خصوص اپلوایت صدق میکند  یک اتوریتھ کاریسماتیک بوجود آوردند. .۱

کھ خیلی جذاب" توصیف میشد و کھ ھمیشھ بھ عنوان "دوست داشتنی . . . رھبر بھ دنیا آمده . . . 
بود. نتلز بیشتر تودار بود ولی اتوریتھ این زن نھ تنھا  جذب کنندهو حالتی  چشم گیردارای شخصیتی 

 بر پیروان بلکھ ھمچنین بر خود اپلوایت بدون چون و چرا بود. 
ین سیستم بر مبنای ھدف برای فرقھ دروازه بھشت، ا ند.دانگیزاننده بوجود آوریک سیستم اعتقادی  .۲

ھ ھای فضایی بھ رت موجودی در "سطح عالیتر" کھ ھرگز نمی میرد ولی با سفینبھ صو تغییر فرد
 منتقل میشود پایھ ریزی شده بود.  یک مقصد ماورای جھان

اپلوایت و نتلز یک اتوریتھ مطلق باال بھ پائین بوجود آورده و  سیستم ھای کنترلی بوجود آوردند. .۳
 را خود بھ عھده میگرفتند.  ھدایت تمامی وجوه زندگی شخصی و کاری اعضای گروه

این سیستم ھا بر مبنای تمرکز بر فشار جمع، مدل سازی،  ند.دبوجود آور اعمال اتوریتھسیستم ھای  .۴
بر این اعتقاد  نورم ھا و اھدافھا و اھداف گروه بنا شده بود. در این حالت،  نورمکردن  داخلو 

ش یا دادن یک درس بھ منظور یاد استوار بود کھ ھر چیزی بر روی زمین بھ عنوان یک آزمای
بوده و این آمادگی را در ما بوجود می آورد تا بھ سوی  گرفتن اینکھ چگونھ اعضای بھتری باشیم

 زندگی ابدی جایی در فضای دوردست پر بکشیم. 
 

فردی  دگردیستیدر طول مدت حیاتش، این گروه از نام ھای متعددی برای عموم استفاده کرد، مانند 
تمام ، و Littlegreen Inc، مؤسسھ لیتلگرین   Human Individual Metamorphosis(HIM)انسانی 

ولی در درون گروه رھبران و اعضا  Total Overcomers Anonymous(TOA)چیره شوندگان ناشناس 
" می نامیدند. آنھا با یکدیگر زندگی میکردند، شغل ھای بیرونی داشتند و پولھایشان را کالسخودشان را "

بھ وایومینگ  Oregonذخیره میکردند. کارشان مخفی بود و دائما در سفر و کوچ بودند. از اورگان 
Wyoming کلرادو ،Colorado نیومکزیکو ،New Mexico تگزاس ،Texas و نھایتا بھ جنوب کالیفرنیا ،

 نقل مکان کردند. 



گروه گفت کھ آن زن  "اندانشجوی"مریض شد و مرد، ولی اپلوایت بھ  ۱۹۹۵بونی لو نتلز در سال 
در مداری عالی تر ھدایت کند، و او ھمیشھ یک و قادر است آنھا را حتی بھتر از قبل  خود حاال بعد از مرگ

" شنید کالس، زمانی کھ "۱۹۹۷و در سال صندلی خالی در کنار خود وقتی با پیروانش مینشست میگذاشت.  
 ھیله یک شیء فضایی در حال تعقیب ستاره دنبال دار گفتھ ھای عالمھ ھای بشقاب پرندطبق حداقل بر کھ 

 است بھ سرعت متقاعد شدند کھ این ھمان پیامی است کھ مدتھا منتظر آن بودند.  Hale Boppبوپ 
در خصوص جیم جونز و کشتار جمعی وحشتناک و خودکشی در جونزتاون و  ابتدابسیاری از مردم 

یک مرد میتواند تمامی این : "چگونھ  کھاز من پرسیده اند  سپس مجددا بعد از خودکشی ھای دروازه بھشت
تحصیل کرده را قانع کند کھ خود را بکشند؟ چگونھ او میتواند آنھا را متقاعد کند و افراد ھوشمند، با استعداد، 

 کھ آنھا حقیقتا نمیمیرند بلکھ بھ سطح باالتری از وجود در یک سیاره دور دست یا در دنیای باالیی در بھشت
 صعود میکنند؟" 

و من بھ آنھا میگویم کھ این خیلی ساده است. این عمل برای دوستان و خانواده آنان چندش آور، 
تمامی این افراد دھشتناک، و شوک آور است ولی در واقع کامال قابل فھم و حتی قابل پیش بینی می باشد. 

بھ جھانی کھ در آن زندگی میکنند، برایشان قربانی حالت انتخاب اجباری ھستند. عمل کشتن خودشان، با توجھ 
جامعھ بستھ و آب بندی شده حاوی اعتقادات عمیق و ریشھ ای، فعالیت ھای  –کامال منطقی بھ نظر میرسد 

ارائھ دیکتھ شده، اھداف بھ شدت خواستھ شده، و استراتژی ھای غیر منعطف برای کسب آن اھداف. دنیای 
سیستم ھای کنترلی، و سیستم ھای اعمال یسماتیک، اعتقادات انگیزاننده، بوسیلھ چھار اصل اتوریتھ کار شده

برای آنان کامال کشتن خویشتن را منطقی می نمایاند چرا کھ بھ آنھا این باور را داده است کھ پس از  –اتوریتھ 
 آن آنھا تا ابد زندگی میکنند. 

را تعلیم داده اند تا یک "تیم عزیمت"  طی سالیان آنھا در انتظار چنین لحظھ ای زندگی کرده اند، خود
وطن فضایی  بھ یعنی اینکھ، یک کالس مشخص دانشجویان مدار باالتر، آماده اند تا –فوق العاده خاص باشند 

خود باز گردند. آنھا خود را بوسیلھ مصرف یک نوع ودکای مرگ آور و فنوباربیتال (مترجم: 
Phenobarbital ھ آرامبخش است)، مخلوط با قدری کیک و سس سیب کھ گرد بی رنگ و سپید بلورین ک

بر روی تخت راحت تر پائین برود برای عزیمت آماده کردند. آنھا کیسھ پالستیکی بر روی سر خود وقتی کھ 
می این مأموریت با موفقیت انجام  کھبطور مضاعف مطمئن میشدند  میشدند میکشیدند تادراز  شده مشخص

 شود. 
بھ  –سن بین بیست و شش تا ھفتاد و دو، ھم مرد و ھم زن بھ تعداد مساوی  در –ھر یک از آنان 

کھ یک نوار مخصوص بر روی آستین دست  داشتندآراستگی یونیفرم دست دوز "تیم عزیمت" را بھ تن 
دوختھ شده بود. آنھا ھمگی دارای مدل موی کاسھ ای شکل خاص گروه بودند، و ھر عضو یک  آن راست

بھ پا داشت کھ با با یونیفرم دست دوز سیاه وی ھماھنگ  Nikeه ورزشی تنیس مدل نایک جفت کفش نوی سیا
باشد. یک کیسھ کوچک روی زمین در کنار ھر تخت یا تخت خواب تاشو بود کھ حاوی یک اسکناس پنج 

د. و اغلب کیسھ ھا حاوی یک گواھینامھ رانندگی یا پاسپورت نیز بو دالری و یک لولھ سکھ ربع دالری بود
 آنھا برای سفر بھ منزل آینده خود آماده شده بودند. 

 
 

 کشتار ھزاره در یوگاندا
یک فرقھ کھ قویا احساس میکرد کھ پایان قرن در حقیقت پایان جھان را نیز بھمراه خواھد داشت  

 جنبش ابقای ده فرمان خدا بود کھ در یوگاندا مستقر گردیده بود. 
گزارش  Cult Observerست نیست، ولی نشریھ کالت اوبزرور جزئیات زیادی از این فرقھ در د 

، یک آبجو فروش چھل سالھ، کھ Credonia Mwerinde موریندکردونیا نمود کھ این گروه در واقع توسط 
 نموداین زن شروع بھ گفتن این مطلب بھ مردم  تأسیس شد. وجھھ اش بھ لحاظ ماجراھای جنسی دھشتناک بود

این چرا کھ بھ گفتھ او  ،اخوانده شده تا از مردم بخواھد کھ دارایی ھای خود را بفروشندفرکھ توسط مریم عذرا 
و سپس آنچھ کھ بدست آمده است را بھ وی بدھند.  ،صرفا از طریق عمل بھ گناه بدست آمده انددارایی ھا 

قیر و بی سواد افراد ف تنیک زن فوق العاده مجاب کننده بوده است کھ توانستھ است صدھا  موریندظاھرا 
تا احشام قیمتی خود را فروختھ و بھ او کمک نمایند تا کلیسای عظیم و شیک خود را  نمایداوگاندایی را متقاعد 

بسازد کھ گفتھ میشد یک کشتی نوح جدید است کھ کسانی کھ در آن باشند از واقعھ آخرالزمان در امان خواھند 
 د. اتفاق بیفت ۲۰۰۰بود کھ قرار است اول ژانویھ 

، یک فرد متمول و  Joseph Kibwetereموفقیت آمیز ترین عضو گیری موریند ژوزف کیبوتر   
تحصیل کرده بود کھ عاقبت "پیامبر" انتصابی فرقھ شد. یک عکس او را در ردای کشیشان نشان میدھد کھ 

ش کردند مردم منطقھ را موریند در کنار او با لیاسی مانند راھبھ ھا ایستاده است. موریند و کیبوتر با ھم تال



قانع کنند تا خود را بطور مطلق تسلیم انضباط، دعاھا، سکوت، و ایثار خود شده و بھ رھبران خود حق کنترل 
 کامل بر زندگی و دارایی و درآمد خود را بدھند. 

تنھا در حدود دویست نفر متقاعد شده بودند کھ نظم جدید جھانی کھ پیش گویی شده بود بزودی بھ  
نزدیک میشد، کبیوتر و موریند بھ این پیروان  ۲۰۰۰لیکھ اول ژانویھ قیقت خواھد پیوست، ولی در حاح

باوراندند تا تمامی اعضای خانواده خود را در کلیسای عظیم خود در کانونگو جمع کرده و منتظر پایان جھان 
 انتظار است در امان خواھند بود.  از آتشی کھ درتنھا جایی کھ آنھا ادعا میکردند کھ در آن ھمھ کس  –باشند 

بھ  ۲۰۰۰کیلبوتر گفت: "مأموریت ما بھ پایان رسیده است. چھ باور کنید و چھ باور نکنید . . . سال  
 ختم نخواھد شد، ولی . . . سال یکم در نسل جدید خواھد بود".  ۲۰۰۱سال 

، نشریھ ۲۰۰۰در مارس سال  کامال روشن نیست کھ وقتی ھزاره از راه رسید چھ اتفاقی افتاد، ولی 
وقتی کھ کلیسا سوزانده شد مردند. متعاقبا،  کالت آبزرور گزارش کرد کھ، بیش از پانصد مرد، زن، و کودک

پانصد نفر دیگر یا بیشتر در نقاط دیگر پیدا شدند کھ در خاک شده بودند کھ قربانیان ضرب و شتم شده بودند 
 ویت آنان را مشکل کرده بودند. کھ با پاشیدن اسید بر صورتشان تشخیص ھ

ابتدائا، تصور بر این بود کھ این پیروان تحت یک اطاعت کورکورانھ از رھبرانی کھ آنان را کامال  
. نھایتا، بھرحال مشخص شد را گرفتھ اندخودشان جانشان تحت کنترل قرار داده و دارایی آنھا را گرفتھ بودند، 

اجساد  –شده بودند و اینکھ قربانیان حتی تالش کرده بودند تا فرار کنند  کھ درھای کلیسا از بیرون بستھ و میخ
تنھا رھبران خودشان جان خود را ظاھرا آنان در مقابل درھای خروجی و پنجره ھا روی ھم انباشتھ شده بود. 

  بدر برده بودند. 
ای خانواده ھا پس این اتفاق چگونھ افتاد؟ چرا این جنایت ھولناک بوقوع پیوست؟ برخی از اعض 

کردند کھ بار دیگر پول و قدرت در محور این فاجعھ فرقھ ای قرار داشتھ است. آنھا میگویند کھ  احساس
پیروان وقتی دیدند کھ پیشگویی پایان جھان دروغ از آب در آمد پول خود را پس میخواستند. رھبران احتماال 

ان خود ساختھ با بھ جا گذاشتن یک ھزار کشتھ و تصمیم گرفتند تا دردسر شورش فزاینده را با یک آخرالزم
 اقدام بھ خودکشی خود حل و فصل نمایند. 

 
 

 " Moonieدگرگونی "مونی 
بطور دردآوری نسبت بھ وضعیت پیروان رھبر فرقھ ای کاریسماتیک کره بسیاری از آمریکایی ھا 

د. برای سالیان متمادی، مطلع گردیدن Reverend Sun Myung Moonای بھ نام کشیش سون میونگ مون  
شناخت میشدند در حال اداره کسب و کار کوچک و  Mooniesپیروان مون، کھ اغلب با  نام مونی ھا 

رستوران ھای دنج، بوجود آوردن بنگاه ھای معامالت ملکی، و ایجاد خانھ ھای گروھی، اغلب در شھرھای 
ی نجات فردی بوسیلھ خدمات مون کھ مدعی ولھابا قدانشگاھی جایی کھ دانشجویان کالج میتوانستند بسادگی 

تکمیل کردن مأموریت ناتمام عیسی مسیح فرستاده شده است عضو  برایبود مسیح جدید است کھ از جانب خدا 
بھ معمولی مانند یک تجارت   Moon’s Unification Churchمون  شوند بودند. کلیسای متحد کنندهگیری 
طریق سرمایھ گذاری ھای متعدد در سراسر جھان سودھای کالنی بدست  اداره میشد کھ از تعاونی ھاسبک 

، مون متھم بھ توطئھ جھت ممانعت از اجرای قانون و توطئھ جھت ارائھ پرونده ھای ۱۹۸۴در سال می آورد. 
 جعلی مالیاتی و سپس محکوم بھ حبس در زندان فدرال شد. 

ھش عمومی واکنش آمریکایی ھا بھ طبق گزارشات در حالیکھ کشیش مون از فقدان رشد و کا
را منحل نمود اما از  ده  بود چند سال پیش کلیسای متحد کنندهاقدامات جذب و عضوگیری از جانب او خستھ ش

آن زمان خود را مجددا بھ عنوان یک رھبر اوانگلیک با "اعتقادات پایھ ای"، با یک سازمان جدید بھ نام 
 Family Federation for World Peace andجھان  "فدراسیون خانواده برای صلح و اتحاد

Unification  توانستھ بود از سابقھ قبلی مون بھ عنوان یک رھبر فرقھ ای مطرح نمود. این سازمان پوششی
بودند  جمع شدهفاصلھ گرفتھ و ائتالف ھایی با سایر مکاتب مختلفی کھ گرد برنامھ حمایت از خانواده وی 

 تشکیل دھند .
بخشھای این بازگشت حساب شده بھرحال این بود کھ کشیش مون توانستھ بود روابط جالبترین 

با  طی سالیان، مون بسیاری از شخصیت ھای برجستھ مختلفنزدیکی با رھبران محافظھ کار برقرار نماید. 
 Jerryرا جذب کرده بود تا در جلساتی کھ وی ترتیب میداد سخنرانی کنند کھ شامل جری فارول  وجھھ مذھبی

Farwell  رالف رید ،Ralph Reed  دان کوئیل  ،Dan Quayle  و ھمسرش، ماریلینMarilyn سناتور ،
سابق آمریکا در ملل متحد جنی ، سفیر Orrin Hatchو اورین ھاچ   Jesse Helmsجس ھلمز ھا 

ق دفاع وزیر ساب، William Bennett، وزیر آموزش سابق ویلیام بنت  Jeanne Kirkpatrickاتریک کرکپ
میشدند. یک  Gary Bauer، و کاندیدای ریاست جمھوری گری باور Alexander Haigآلکساندر ھیگ 



روزنامھ چاپ لندن گزارش کرد کھ مون ھمچنین مبالغ باالیی بھ عنوان حق الزحمھ سخنرانی بھ سایر 
یون بھ و نزدیک بھ یک و نیم میل Jack Kempدالر بھ جک کمپ  ۶۹۰۰۰شخصیت ھای سیاسی، شامل 

 رئیس جمھور سابق جرج بوش پدر داده است. 
 Theواشنگتن تایمزمون ھمچنین موفقیت ھای بزرگی با روزنامھ فوق محافظھ کار خود 

Washington Times  حامی مالیش بوده است.  ۱۹۸۲بدست آورده است کھ او از زمان تأسیس آن در سال
ای بیان بسیاری از محافظھ کاران سیاسی استفاده کرده و بھ عنوان تریبونی بر  Timesمون از روزنامھ تایمز 

ھمچنین حامی مالی جلسات اجتماعی و حرفھ ای پرھزینھ ھمراه با رھبران شناختھ شده سیاسی و مذھبی بھ 
 بوده است.  Washington Times Foundationعنوان شرکت کننده از طریق بنیاد واشنگتن تایمز 

از  Rob Bostonبین مون و سیاست مداران برجستھ، راب بوستون در یک تحلیل واقعی از روابط 
 Americans United for Separation ofمؤسسھ اتحاد آمریکایی ھا برای جدایی کلیسا از دولت 

Church and State  رھبران مذھبی و اجتماعی در سراسر ۲۰۰۲خاطر نشان کرده است کھ در ماه آوریل ،
ھایی بر پایھ اعتقادات برای ه کت در یک کنفرانس دریافت کردند، "انگیزکشور دعوتنامھ ھایی برای شر

نوسازی خانواده و جامعھ"، کھ ظاھرا از جانب رھبری کنگره ھمراه با یک اطالعیھ مطبوعاتی از جانب 
جمھوریخواه از اوکالھما، و ، رئیس کنفرانس نماینده .J.C. Watts Jrنماینده کنگره جی سی واتس پسر 

جمھوری خواه بود. تحقیقات دقیق تر البتھ آشکار ساخت کھ  Rick Santorumریک سانتروم سناتور 
و بنیاد  American Family Coalitionکنفرانس نھ بصورت مستقیم بلکھ توسط ائتالف خانواده آمریکا 

 جبھھ ھای مون بودند حمایت مالی شده بود. از واشنگتن تایمز کھ ھر دو 
ین تجمع بر پایھ اعتقادات و اقدامات جنجال برانگیز رئیس جمھور جرج بوش مون مشتاق بود تا از ا

برای برگرداندن بسیاری از برنامھ ھای اجتماعی بھ سازمان ھای مذھبی حمایت نماید. متعاقبا، بوستون 
ه و سخنرانی نمود، سفر کرددر ماه ھای مارس و آوریل ایالت  ۵۰گزارش کرد کھ مون یک دور بھ تمامی ھر 

کھ حاال منحل شده است ایراد  کھ برای مونی ھا در کلیسای متحد کننده خنرانی ھایی کھ مانند ھمانھاییس
 میکرد نافذ بود. 

مجددا متولد شده بازسازی کرد و کھ در طی این سفر ھا، مون ھویت خود را بھ عنوان عیسی مسیح 
. او ھمچنین عت شخصی مون را داشتھ باشندشفا کھ میتوانند وارد بھشت شوندتنھا زمانی ادعا نمود کھ مردم 

بھ مردان و زنان ھمچنس باز حملھ کرد و کسانی را کھ دنبال رابطھ جنسی آزاد ھستند را پست تر از حیوان 
خواند. عالوه بر این، ھرگونھ ممانعت زوج ھا را از بچھ دار شدن محکوم نمود. او گفت: "اگر شما از بچھ 

بھ بھشت خداوند وارد شوید. شما مجبور خواھید بود کھ بھ جای دیگری  توانستنخواھید دار شدن بپرھیزید، 
و گفت: "  هشما میتوانید نام آنرا جھنم بگذارید". سپس او زنان حاضر در جلسھ را مخاطب قرار داد –بروید 

تا در ھر  خودتان کھبخاطر آیا  –فکر میکنید چرا خدا چنین باسن پھن و متکی گونھ ای را بھ شما داده است 
 کجا براحتی بنشینید؟ نخیر، برای بجھ ھایتان است". 

شناختھ میشدند، بدون پیروان مون ھمچنین مدعی شد کھ او و ھمسرش، کھ بھ عنوان والدین واقعی 
، کتابی منتشر  Hyo Jinاقدام بھ گناه بچھ دار شده اند. بھرصورت، ھمسر سابق پسر بزرگ تر وی، ھیو جین 

فواحش است.  یاز اعتیاد بھ کوکائین و الکل رنج میبرد و مشتری دائم پسر مونده است کھ کرده و اعالم کر
 خودکشی کرد.  ۱۹۹۹در سال   Phillip Youngjinپسر بعدی مون بھ نام فلیپ یونجین 

ھ کار و شخصیت این مسائل، مون از ارتباطات نزدیک با تعدادی از سیاستمداران محافظ علیرغم
 ھای مذھبی برخوردار بود. 

 
 

  Hare Krishnaھاره کریشنا  کودک آزاریکیس 
سرھای خود را  ردای نارنجی بتن میکردند،کھ  جوانانی ۱۹۷۰از اوایل دھھ بسیاری از ما 

 کھ در خیابانھا میرقصیدند و زنگ ھای کوچک خود رابخاطر داریم ھمھ جا حضور داشتند را  ، ومیتراشیدند
، و بارھا و بارھا و بارھا شعار ھاره کریشنا را فریاد مینواختندبصدا در می آوردند، بھ مردم گل میدادند، تبل 

بھ این جریان کشانده شده بود و  Beatlesاز گروه بیتل ھا  George Harrisonمیکردند. حتی جرج ھریسون 
 نھندوستااھل ھندوی  مرشدتوسط  ۱۹۶۰تصنیف ھای زیادی برای جشن ھای این سکت نوشت، کھ در دھھ 

 بنیانگذاری شده بود.   Swami Prabhupadaوپادا سوامی پراب
بدیل شد، کھ حداقل پنج ھزار مرید ترین فرقھ ھای مذھبی در کشور تپرنمودھاره کریشنا بھ یکی از 

تمل بر چھل کھ بر گرد یک شبکھ ای مش میکنندزندگی  Ashramکھ در کمون ھایی بھ نام آشرام  اصلی دارد
چیزی حدود یک صد ھزار در و ھواداری رقم نھایی عضویت . استو پنج معبد در سراسر کشور تشکیل شده 

ایاالت متحده و حدود یک میلیون در اروپای شرقی، ھندوستان و سایر نقاط برآورد شده است کھ ھمھ آنھا 



 International Society of Krishna Consciousnessتحت پوشش انجمن بین المللی ھوشیاری کریشنا 
(ISKCON)  .قرار دارند 

اعضای مستقر در آشرام ھای ھاره کریشنا در آمریکا مسن تر میشدند،  در طول زمان در حالیکھ
الزم شد تا مدارس مخصوص برای دادن آموزش ھای الزم بھ کودکان تأسیس شوند. سوامی پرابھوپادا اعالم 

تا کتاب ھای عقیدتی فرقھ را بفروشند و یا بھ کارھای دیگر فرقھ برسند.  شدباکرد کھ وقت مریدان باید آزاد 
و در عین بنابراین بچھ ھای آنان باید بھ مدارس شبانھ روزی فرستاده شوند تا وابستھ بھ والدین خود نباشند 

االت متحده تا یازده عدد از این نوع مدارس در ای تبدیل شوند. بھ این صورتبھ نسل بعدی پیروان وفادار  حال
 . ندو ضعیف اداره میشد آموزش ندیده و کادر اداری کھ اغلب توسط معلمین تشکیل شد ۱۹۷۰اواخر دھھ 

سوء رفتارھای جسمی و جنسی در این  در خصوصبیش از ده سال بعد از آن، شایعات و شکایاتی 
 . مطرح گردیدند ،ودندکاھن ھا معروف بیا خانھ  Gurukulas کھ بھ گوروکوالس   ،مدارس شبانھ روزی

د معلمین و کارکنان معموال بھ این دلیل در مدرسھ بکار گرفتھ شده بودند کھ برای جذب نیرو یا کسب درآم
ظاھرا دارای یک فرھنگ سوء رفتار سیستماتیک بودند. یک  و یا اینکھ ناکارآمد تشخیص داده شده بودند

است کھ: "ما ھمھ یک دعا داشتیم. کریشنا مرا  نمودهرش کالت آبزرور گزانشریھ نجات یافتھ دوازده سالھ بھ 
 از این جنھم نجات بده". 

، رھبران ھاره کریشنا علنا اطالع دادند کھ برخی بچھ ھا از نظر جنسی ۱۹۹۸عاقبت، در اکتبر 
مورد سوء رفتار قرار گرفتھ، کتک زده شده، و در داخل مخفی گاه ھای جمعی محبوس شده اند و آنان قول 

کھ جدیدا تشکیل شده  Child Protection Task Forceند کھ یک نیروی مأموریتی حمایت از کودکان داد
دالر نیز برای کمک بھ  ۲۵۰۰۰۰ و تاکنوناست در خصوص پنجاه کیس سوء رفتار دست بھ تحقیقات زده 

 قربانیان جمع آوری نموده است. 
قول ھای تحقیقات یا جبران خساراتی  علیرغم این اعالمیھ وضعیت بر اساس مشاھدات بھتر نشد و

، چھل و چھار نفر در ۲۰۰۰کھ برای جلب رضایت قربانیان داده شده بود عملی نگردیدند، پس از ماه ژوئن 
متھم  ISKCONکھ طی آن رھبری  ندشد محاکمھمیلیون دالری در داالس  ۴۰۰یک محاکمھ پر سروصدای 

 Windleن دانشاموز در طی چندین سال شدند. ویندل تورلی بھ مخفی نگاه داشتن سوء رفتار نسبت بھ ھزارا
Turley   وکیل شاکی ھا در خصوص واقعیات این مدارس گفت: "غیر قابل تصور ترین نوع سوء رفتار و

تضییقات در خصوص کودکان کوچک مشاھده شده است کھ شامل تجاوز، سوء رفتار جنسی، شکنجھ جسمی و 
آگاھانھ افراد  ISKCONاست". بعالوه، او گفت کھ  بودهی سھ سالھ ترور عاطفی کودکان بھ کوچکی حت

در مدارس کار کنند. او معتقد بود کھ بیش از نیمی از بچھ ھا  را گذاشتھ بوده است تا جنسی تجاوزمشکوک بھ 
 در تمامی مدارس قربانی این گونھ رفتارھا شده بودند. 

جام رساندن آن و کیس ھای متعدد دیگر بر علیھ بعد از سالھا تالش برای دفاع از این کیس و بھ ان
قانونی  ۱۱تحت ماده گزارش شد کھ بیش از یک دوجین از معبدھای ھاره کریشنا  ۲۰۰۲آنان، در فوریھ 

 ورشکستگی برای حمایت از سرمایھ آنان ضبط شد. 
م کبھ صورت این بار کارش بیشتر در ھر صورت سکت مربوطھ بھ کار خود ادامھ داد، اگر چھ 

 ، مدیر فعلی دفتر حمایت از کودکان  Dhira Govindaسبک مخفی بود. و دیرا گویندا  بھ و  محسوس
Office of Child Protection" :حتی امروز این باور وجود دارد کھ اعضای معینی از  ، گفتھ است کھ

 رھبران سطح باال حمایت زیادی از مجریان این سوء رفتار ھا میکنند".  
 
 

  Falun Gongلون گونگ جنجال فا
 -در میان افراد زیادی کھ از زمان انتشار چاپ اول این کتاب بھ من زنگ زده اند بسیاری چینی

آمریکایی ھایی ھستند کھ در خصوص اعضای خانواده خود در اینجا در ایاالت متحده نگران ھستند کھ مرید 
کھ از سرزمین اصلی خود یعتی چین آورده فالون گونگ می باشند کھ یک نوع مدیتاسیون و تمریناتی است 

آنھا بھ جوانانی مراجعھ میکنند کھ رابطھ شان را با خانواده شان قطع کرده اند، و در معموال، شده است. 
فرھنگ چینی چنین رفتاری کامال دور از انتظار است. این جوانان دیگر گفتگوی نرمال با خانواده خود کھ بر 

یا زنگ بزنند ندارند، در عوض اما آنھا بھ بستگان خود شروع بھ دادن درس  ومراجعھ کرده فرض بھ آنھا 
کھ  میکنند ، بنیانگذار فالون گونگ Lee Hongzhiھایی مملو از نقل قول ھایی از نوشتھ ھای لی ھونگژی  

 کھ شکل و ھیبترسیده معرفی کرده است یک موجود بھ تعالی و موجودات نرمال زمینی خود را باالتر از 
بھ پیروانش  فرجام نیک را برای یکانسانی را پذیرفتھ تا بر روی زمین راه رفتھ و دم نجات بخش خود 

 ببخشاید. 



یک نگرانی مشخص کھ برخی بستگان دارند این است کھ عزیز آنھا نیازھای پزشکی خود را برای 
د. نتن بھ دکتر را نھی میکنبیماری ھای حادی کھ داشتھ متوقف کرده است چرا کھ گروه فالون گونگ قویا رف

جلوی  ی برساندبھ مدارات عالی تر آنان رامیتواند کھ پیروان اعتقاد دارند کھ عمل و اعتقاد بھ تعالیم داده شده 
 . خواھد نمودکمک در سالمتشان بیماری را گرفتھ و بھ آنان 

ت و سرکوب دولت ولی آیا گروه فالون گونگ یک فرقھ خطرناک است یا حقیقتا خود قربانی تضییقا
توسط لی  ۱۹۹۲در چین در سال ؟ از زمان بنیانگذاریش میباشدجمھوری خلق چین  یمرکزی کمونیست

برخوردھای زیادی با دولت چین، کھ گروه را غیر قانونی اعالم کرده است، ھونژی، گروه فالون گونگ 
ا در غرب کھ نسبت بھ آزادی سیاستی کھ زنگ خطر را برای بسیاری از افراد و سازمان ھا رداشتھ است، 

 . گران ھستند بھ صدا در آورده استمذاھب و حقوق بشر ن
بر اساس گزارشات دیدبان حقوق بشر بھ عنوان مثال، دولت چین میلیون ھا کتاب و نوار ویدئویی 

و بھ  عملکنندگان بھ تعالیم فالون گونگ را دستگیر نمودهاز  رگونگ را نابود کرده و ھزاران نف گروه فالون
صدھا نفر از آنھا حکم زندان از سھ تا ھجده سال داده است. حداقل پنج ھزار نفر دیگر بھ گفتھ خودشان بھ 

گروه فالون گونگ  انداردوگاه ھای کار اجباری فرستاده شده اند کھ اغلب بھ دنبال برگزاری تظاھراتی بوده 
 نتوانستھ بوده برای برگزاری آنھا اجازه دریافت کند. 

کھ چھ تعداد غربی ھای خوش نیت در حقیقت توجھ دقیقی بھ تعالیم لی  این ھستمتعجب از من م
ھونژی و اعمال پیروان او داشتھ اند. اغلب رسانھ ھای غربی گروه فالون گونگ را یک نوع برنامھ 
 مدیتاسیون و تمرینات فیزیکی تصویر میکردند، در حالیکھ مشخص گردید کھ این بیشتر یک سیستم فکری
است کھ عضو گروه باید دارای آن باشد. چند ھفتھ قبل از اینکھ ده ھزار نفر از پیروان دفعتا برای تظاھرات 

(یک واقعھ تعجب برانگیز و ترسناک در فرھنگ چین)،  شونددر مقابل ساختمان ھای دولتی در پکن ظاھر 
 زیر را اعالم کرد:  نظراتلی ھونگژی 

 
 سان ھای ماقبل تاریخ خلق شده است. تو خالی است و توسط ان کره ماه -
 حدود دو بیلیون سال قبل یک رآکتور ھستھ ای عظیم بر روی زمین ساختھ شد، کھ بھ مدت -

 کار میکرده است. پانصد ھزار سال 
 اھرام مصر توسط مصری ھا ساختھ نشده است.  -
 تھ شده اند. ما ھستند، اما با ژلھ ساخ بھمردمانی ھستند کھ در دریا زندگی میکنند و شبیھ  -
برخی از ما این امکان را دارند کھ بھ سطوح باالتر بروند، ولی بسیاری از آنھا این کار را  -

نمیکنند. کسانی کھ پشت سر می مانند بیشتر و بیشتر فاسد خواھند شد، و ھیچ راه فالحی برای 
 آنان وجود ندارد مگر اینکھ نابود شوند، تا اینکھ زمین را تباه نکنند. 

 گان از سیارات دیگر برای اشغال اذھان بشر و بھ فساد کشاندن نوع انسان آمده اند. بیگان -
 

در حالیکھ ادعای عضویت بیش از یک صد میلیون نفر در سراسر جھان را دارند (یک رقم تأیید 
رھبری فالون گونگ خواھان پذیرش بدون چون و چرای تعالیم لی ھونگژی از طرف این پیروان   نشده)، 

لی اعالم کرده است کھ: "ھرچھ فکر شما کمتر منحرف باشد قطعا خطر را از زندگی شما رفع خواھد  است.
زندگی میکند، رھبران  New Jerseyکرد". و اگر چھ شکل انسانی لی ھونگژی با آرامش در نیوجرسی 

لق است؛ کھ ارباب لی قادر مطلق، عالم مطلق، و حاضر مطفالون گونگ بطور کامال جدی ادعا میکنند کھ 
دارای سایر کیفیت ھا و مھارتھای ماوراء ھمچنین و باز گردد؛ و  در واقع از زمین پرواز کرده  میتواند

د، ولی او نفرت و بی نجالل میرسشکوه و از  درجاتی بسیار باالالطبیعھ است. لی قول میدھد کھ پیروی او بھ 
آنان چھ بالیی سر جسم خود می آورند، بھ ما ربطی  د "مھم نیست کھبرای افراد "عادی" دارد و میگوی تفاوتی

 ندارد". 
کترھای یک فرقھ حقیقی را دارا می اشخصا، من شک ندارم کھ گروه فالون گونگ بسیاری از کار

باشد، کھ شامل اطاعت محض از یک رھبر کاریسماتیک، کنترل فکری القائی، استثمار مالی پیروان، 
نجات تنھا از طریق اطاعت کامل و خدمات انجام شده برای رھبر فرقھ  کھ وعده یآخرالزمان ھای پیشگویی

ه کھ فرار از آن بسیار مشکل میدھد، تحمل در حد صفر در برابر مخالفت، و یک سازمان خیلی محدودکنند
 است میشود. 

د پیروان فالون گونگ اعتقاد دارند کھ آنھا میتوانند جاودانگی قدرت فوق طبیعی کسب نمایند. اعتقا
 Boxer شورشی ھای بوکسروجود است کھ در آن زمان گروه  ۱۹۰۰مشابھی در گذشتھ تاریخ در حدود سال 

Rebellion کھ بدن ھای آنان در برابر سالح ھای انگلیسی روئین است کھ در نتیجھ بیست میلیون  معتقد بودند
ود دارد کھ چرا این فرقھ در ، دالیل فرھنگی مشخصی وجHat Lau، طبق گفتھ ھات لو بنابرایننفر مردند. 

جھت نجات، بازسازی و اپوزیسیون دولت چین قرار گرفتھ است. اما قطعا یک برنامھ روشنگرانھ تر آموزشی 



یک اقدام مؤثر در برابر خطرات فرقھ ای فالون گونگ خواھد بود تا اینکھ استراتژی فعلی گروه بھبودی افراد 
 آن عمل کرده است..  برای ه و ایجاد سمپاتی و شھرتکنون تنھا در خدمت گروتادولت چین، کھ 

 
 

 پایان شبکھ آگاھی بخش فرقھ 
ورشکستگی و متعاقبا  کھ از زمان اولین چاپ این کتاب اتفاق افتاده است  یک چیز بغایت تأسف بار

 Cult Awarenessبر شبکھ آگاھی بخش فرقھ  Scientologistsبھ عنوان عواقب آن تسلط فرقھ علم گرایان 
Network (CAN)  .بوده استCAN درست بعد از کشتار و خودکشی ھای جمعی بیش از دو دھھ پیش ،

یک سازمان ملی غیر انتفاعی بود کھ  CAN. پایھ ریزی شد ،Guyanaصدھا تن پیروان جیم جونز در گویان 
ه و دوستان آنان خود را وقف گفتن حقیقت در خصوص فرقھ ھا کرده و ھم بھ اعضای فرقھ ھا و ھم بھ خانواد

 کمک میکرد. 
خلق کرده  بغرنجیفاجعھ این تغییر در مالکیت ارگان مربوطھ درحال حاضر یک وضعیت بھ واقع 

در این رابطھ  میگردد. کمک تلفن میزند با آن روبرو درخواست برای  CANاست کھ ھر کس کھ ناآگاھانھ بھ 
قھ ھا دریافت نمیکند بلکھ در عوض این احتمال و رھنمودی در خصوص فر ھشدارنھ تنھا ھیچ  تماس گیرنده

برخورد نماید. یک منتقد فرقھ  Church of Scientology گرایانبا فردی از کلیسای علم  او وجود دارد کھ
"والده بخواھد جای  "Operation Rescue عملیات نجاتوید: "درست مانند این می ماند کھ "علم گرایان میگ

 " را بگیرد". Planned Parenthoodگری برنامھ ریزی شده  
این امر چگونھ میتوانستھ است اتفاق بیفتد؟ خوب، قصھ اش بلند و غم انگیز است. برای کوتاه کردن 

کھ از کلیسای علم گرایان حمایت میکنند بھ این  کسانیداستان، نیاز است ما با این واقعیت شروع کنیم کھ 
ھ کسانی کھ از آنان انتقاد میکنند یا کسانی کھ آنان را دشمن کھ کیس ھای حقوقی بسیاری علی معروف ھستند

بعد از اینکھ بر علیھ آنان  ۱۹۸۰در دھھ خود تلقی میکنند بھ جریان انداختھ اند. من اینرا از تجارب دست اول 
 . فھمیده امدر یک محاکمھ شھادت دادم 

یک حقوق دان در   Kendrick L. Moxonکندریک ال موکسون  چند سال قبل، در  واقعھ ایدر 
علم گرایان بود، خود را درگیر یک کیس گروه کھ فرد برجستھ ای در مدارات  Los Angelesلوس آنجلس 

اقدام شده بود. اسکات یکی از سھ  Jason Scottنمود کھ از جانب جیسون اسکات  CANحقوقی بر علیھ 
بعد از آنکھ از فرقھ  Katherine Tonkinبرادر جوانی بود کھ بھ درخواست مادرش کاترین تونکین  

یک زیارتکده عید گلریزان (پنطیکاست) متحد  " Life Tabernacle Churchکلیسای زیارتگاه زندگی"
Pentecost  United  در بلووBellevue  در واشنگتنWashington تحت بازپروری قرار گرفتھ  جدا شد

ده سال داشت، و دو برادر جوان ترش با سن ھای جیسون، کھ آن زمان ھج –. زمانی کھ پسران جوان وی بود
یک  Rick Rossتصمیم گرفتند کھ در این کلیسا بمانند، مادرشان با ریک راس   –شانزده و سیزده سال 

کھ اقدامات نجات و بازپروری بسیاری را طی سالیان بھ اجرا  Phoenixمتخصص فرقھ از پایگاه فونیکس  
جیسون  بود کھ مادر CAN در گروه داوطلب فعال ساس مدارک موجود یکقرارداد بست. بر ا بوددر آورده 

بھ جریان بنابراین جیسون تصمیم گرفت یک کیس حقوقی علیھ ریک راس  را بھ راس معرفی کرده بود.
یک ھمکار کندریک موکسون و ھمچنین  Marcello Di Mauroچلو دی مورو  رانداختھ و تحت ھدایت ما

آنچھ وی "آدمربایی" می نامید بھ جریان بیندازد. زمانی کھ قاضی بھ نفع جیسون برای شرکت در  CANعلیھ 
میلیون دالری  ۸/۱پرداخت غرامت  مبنی بر حکمی بر علیھ خود از جانب دادگاهناگھان با  CANرأی داد، 

  مواجھ شد. 
CAN  تمزد ، حتی بھ اندازه کافی پول نداشت تا دسبا سرمایھ بسیار کمی کار میکردکھ ھمیشھ

س قبلی کھ بر علیھش یوکالی مدافع خود را بپردازد. این ارگان تا آن زمان در خالل چیزی حدود پنجاه ک
بھ جریان انداختھ  ۱۹۹۳تا  ۱۹۹۱در دادگاه ھای ایالتی و فدرال بین سال ھای  علم گرایانتوسط افراد فرقھ 

میلیون دالر این سازمان  ۸/۱جدید بھ مبلغ  شده بود آسیب ھای زیادی متحمل شده بود. بنابراین بدھی ناگھانی
نام، لوگو، از جملھ   – CANرا مجبور کرد تا اعالم ورشکستگی نماید. دادگاه ورشکستگی دارایی ھای 

، یک حقوق دان علم گرا کھ با یک بھ باالترین طلبکاررا   –شماره تلفن ھای خطوط رھنمود ھای کمکی 
ت. او تحت لیسانس این سازمان یک گروه جدید خلق کرد، بنیاد ھمکار سابق موکسون کار میکرد، فروخ

کھ بھ عنوان یک سازمان علم گرا در توافق با ،  Foundation for Religious Freedomآزادی مذاھب  
IRS  آنھا نیز نھایتا  شده بودند کھلیست شده است. تنھا پرونده ھا برای اقدامات قانونی بعدی عقب نگاه داشتھ

 CANدادگاه در برابر بزرگترین حامی بدون ضمانت  . این گروه از طرفشدند آزادی مذاھب یادتحویل بن
قضاوت جیسون اسکات را خریده بود.  البتھ کھ شدبرنده اعالم  Garry Beenyیعنی مردی بھ نام گری بینی 

خود را برای کندریک ال موکسون. جیسون اسکات قضاوت  –حدس بزنید بینی توسط چھ کسی نمایندگی میشد 



دالر بعد از سالھا کار حقوقی و کسب در آمد ناچیز فروختھ بود. وقتی او دید کھ ھمھ این بازی ھا  ۲۵۰۰۰
"مھره" ای در دست علم گرایان  تنھا چگونھ ھدایت شده اند، خود را از موکسون جدا کرده و گفتھ بود کھ او

 بوده است. 
صورت، بھ این علت است کھ افرادی کھ بھ  در ھرھماھنگی ھای بسیاری صورت گرفتھ اند! 

CAN احتماال سرآخر صحبتشان با فرقھ علم گرایان برقرار میشود. اغلب اطالعات ارائھ  جدید زنگ میزنند
شده در این ارگان در خصوص فرقھ ھا بھ نظر نمیرسد کھ در مقایسھ با اطالعاتی کھ ده سال قبل میگرفتید 

د. اغلب متخصصینی کھ شما ممکن است بھ آنھا رجوع داده شوید در حقیقت ھشدار دھنده یا کمک کننده باشن
 Priscillaپریسیال کوتس   CANآن چیزی ھستند کھ من "توجیھ گران" فرقھ ھا می نامم. مدیر سابق 

Coates  میگوید: "این یک تراژدی است، اما ما بر این اعتقاد ھستیم کھ واقعیتCAN  بر جدید دارد ھمھ جا
 ود. میش مال

دارد زحمت میکشد "جدید، یعنی بنیاد آزادی مذاھب،  CANسخنگویان فرقھ علم گرایان میگویند کھ 
قدیم یک "گروه نفرت" بود. شکی نیست کھ در  CANگفتگو ھای میان فرقھ ایی  را ارتقا ببخشند"، و اینکھ  تا

 انتقام خود را گرفتھ است.  بسیاری، بھرحال این مسئلھ وجود دارد کھ کلیسای علم گرایان حاال اذھان
 
 

 فرقھ ھا و تروریسم در عصر حاضر 
چھار ھواپیما را ربوده و سپس از آن  ۲۰۰۱سپتامبر  ۱۱در خلبانان عملیات انتحاری  ی کھاز زمان

 Pentagonو صدمھ زدن بھ پنتاگون  World Trade Centreتخریب مرکز تجارت جھانی  در ھواپیماھا 
ستفاده کرده و ھزاران قربانی بی گناه را کشتند، بسیاری از مردم از من پرسیده اند کھ ا(وزارت دفاع آمریکا) 

آنھا میگویند: "قطعا چنین است.  و سپس نیستند؟اعضای یک فرقھ  مرگ آفرینیآیا چنین تروریست ھای 
ھ می القاعده کھ یک سازمان تروریست بین المللی تحت رھبری اسامھ بن الدن است درست مانند یک فرق

باشد، مگر اینطور نیست؟ و در خصوص مردان و زنان فلسطینی انتفاضھ چطور کھ کمربندی از حجم 
آیا آنھا نیز  –عظیمی از مواد انفجاری بھ سینھ خود بستھ و خود را منفجر میکنند تا اسرائیلی ھا را بکشند 

 اعضای یک فرقھ نیستند؟"
حقیقت را میگویند. جنایات انتحاری کھ  ،ت خودقطعا در برخی از مفروضااز مردم  عدهخوب، این 

 یو سایر اعمال تروریستی وحشت آفرینو افراد بن الدن و شھادت طلبان فلسطینی انجام پذیرفتند توسط القاعده 
در خصوص آنھا ھر روز در روزنامھ  ماوقایعی کھ  جھان بوقوع پیوستند و کھ اخیرا در پاکستان و سایر نقاط

در  کھ ھمان تکنیک ھایی .استفاده از تکنیک ھایی است کھ حاال با آنھا آشنا شده ایم بخاطر اتمامھا میخوانیم 
 توسط سازمان ھای فرقھ ای تکامل یافتھ اند. برای مثال:  سالیانطول 

 
فلسطینی مدارسی برای  مسئولینھم القاعده و ھم  .Indoctrinationآئین آموزی  •

را برای نوجوانان و جوانان میگردانند کھ بر  کودکان جوان دارند و کمپ ھای آموزشی
کمترین اطالعات را در خصوص حتی متمرکز شده است کھ  وجھییک نظریھ یک 

ندارد. در حالیکھ افراد در سنین خیلی کم شروع در بر تاریخ جھان و امور جاری دنیا 
خلق  میکنند، نسل جدیدی از جنگجویان بالقوه، تروریست ھا، و بمب گذاران انتحاری

تعھد فردی بھ یک حس  دارای کھ ھستندای  نظریھ و ایدئولوژی دارای میشود کھ
آن تعھد را  خاصبینی  جھانیک و  بوده تنگ و سلب و انضباطیمأموریت الھی 

 . حمایت میکند
در میان اعتقادات قوی و مجاب کننده  .Coercive Persuasionمجاب سازی تحمیلی  •

صعود فوری و  ،این حس وجود دارد کھ شھید شدنمیشوند  ای کھ این جوانان با آنھا پر
بمب  عالوه بر اینکھمیکند.  تضمینرا بھ بھشت و عافیت جاودان  آنان شورانگیز

 پاداش ھایقول  آنان ،قرار میگیرند تحت القائات روانی مدامیات انتحاری گذاران عمل
رای بعد از عمل کشتار را نیز ببرای والدین و خانواده شان  –پول و دارایی  –مادی 

 . خود میگیرند
ادعای اسامھ بن الدن کھ او  .Charismatic Leadershipرھبری کاریسماتیک  •

و راز وی،  رمزر ، بیانیھ دادن ھا و فعالیت ھای پمیتواند مستقیما با خدا صحبت کند
اینھا و سایر خصوصیات  –در خصوص داشتن قدرت و دانش مطلق  اونمایش و ادعای 

 است. برای مثال، دائره المعارف یازده جلدیفرقھ  رھبر نمونھ یک طبق باوی من



مدام از بن الدن تعریف کرده و او را برای کوشش ھای فوق العاده افغانستان  مقاومت
می ستاید. ما خیلی زیاد در انجام شده با استفاده از "روح و دارایی اش" کھ اش 

و بمب گذاران انتحاری فلسطینی  یی واقعی سکت ھای مختلف تروریستخصوص رھبر
نمیدانیم کھ از گردان عزالدین القاسم مربوط بھ گروه حماس گرفتھ تا گردان االقصی 
سازمان آزادیبخش فلسطین را تشکیل میدھند. ادعا شده است کھ تعدادی از بمب گذاران 

 انتحاری ممکن است از جانب خودشان عمل کرده باشند کھ تا حدی بطور مستقل و 
تھیھ ی و مواد الزم برا اند. اما تمامی آنھا می بایست سالح ھا نموده کارخودبخودی 

بمب را از رھبران سکت ھای مختلف فلسطینی و سازمان ھای تروریستی تھیھ کرده 
تاریخ  فرزندانسخت،  آموزش ھایباشند، و بسیاری بھ روشنی فارغ التحصیالن 

. تعداد قابل مالحظھ ای ھم ھستند کھ ما سیاسی معاصر، و فرھنگ جنگ و اشغال ھستند
کنترل قدرتمندی بر اعتقادات و فعالیت ھای نھ میدانیم کھ توسط رھبران بخصوصی کھ 

فرستاده  تنھا خود بمب گذاران انتحاری بلکھ ھمچنین بر خانواده ھا و دوستان آنھا دارند
 . شده اند

 
تروریستی  است کھ مقایسھ ای بین این اعمال با توجھ بھ وجود چنین تکنیک ھایی، برای من قابل فھم

الزم است مراقب باشیم کھ بھ  کھ و رفتارھای فرقھ ای بعمل آید. علیرغم این موضوع، بھرحال من فکر میکنم
این نقطھ نرسیم کھ تمامی اعتقادات مذھبی یا میھن پرستی ملی را تماما برچسب فرقھ ای بزنیم. بھ تمامی 

فکر کنید. برای مثال، چھ کسانی اعالم آمادگی کردند تا برای کشورشان یا  قھرمانان بزرگ آمریکایی
، مارتین لوتر کینگ پسر John Paul Jones، جان پل جونز Nathan Hale ھیلاعتقاداتشان بمیرند. ناتان 

Martin Luther King Jr و بسیاری دیگر قھرمانان کاریسماتیک در تاریخ خودمان قربانیان یا رھبران ،
جھان کھ نگاه میکنیم مراقب باشیم تا بین  ھر جایقھ ھا نبودند. بنابراین من اعتقاد دارم کھ ما باید بھ فر

 مشابھت ھای فرقھ ای روشن و میھن پرستی اصیل و رفتار ھای بر مبنای اعتقادات تفاوت قائل شویم. 
 

 



 منابع و سازمان ھا
 
 

 انتشارات
 آدرس نام سازمان دوره نام نشریھ

Cultic Studies 
Journal 
 نشریھ مطالعات فرقھ ای

Semi-annual 
journal 

 نشریھ نیم سالھ

American Family 
Foundation 

 بنیاد خانواده آمریکا

P.O. Box 2265 
Bonita Springs 
FL 33959 

The Cult Observer 
 ناظر فرقھ

Ten issues yearly 
newsletter 

 ده شماره بولتن در سال

American Family 
Foundation 

 بنیاد خانواده آمریکا

P.O. Box 2265 
Bonita Springs 
FL 33959 

 
 

  سازمان ھا
این یک لیست بر اساس حروف الفباء میباشد. برای لیست سازمانھای مربوط بھ محلی مشخص یا با اھدافی 

 Cultیا شبکھ آگاھی فرقھ  American Family Foundationد خانواده آمریکا مشخص، بھ بنیا
Awareness Network   .رجوع نمایید 

 
 تلفن آدرس عالمت اختصاری سازماننام 

American Family 
Foundation 

 بنیاد خانواده آمریکا

AFF P.O. Box 2265 
Bonita Springs 
FL 33959 

(212) 533 - 5420 

Cult Recovery & 
Information Centre 
مرکز بازسازی و 

 اطالعات فرقھ

CRIC P.O. Box 1199 
Alameda 
CA 94501 

(510) 522 - 1556 

International Cult 
Education Project 
پروژه بین المللی 

 آموزشی فرقھ 

ICEP P.O. Box 1232 
Gracie Station 
New York 
NY 10028 

(212) 533 - 5420 

Recovering Former 
Cultists’ Support 
Network 
شبکھ حمایت بازسازی 

 فرقھ ای ھای سابق

re FOCUS P.O. Box 2180 
Flagler Beach 
FL 32138 

(904) 439 - 7541 

Task Force on 
Cults and 
Missionaries  
نیروی مأمور بر فرقھ ھا 

 و میسیونری ھا 

Greater Miami 
Jewish Federation 

میامی  فدراسیون یھودیان
 بزرگ

4200 Biscayne 
Blvd. 
Miami 
FL 33137 

(305) 576 - 4000 

 
 



 خدمات مشاوره
از  یلیست   American Family Foundation، بنیاد خانواده آمریکا اشاره شده در زیرعالوه بر خدمات 

در خصوص فرقھ ھا دارند ارائھ نموده  کھ تجاربی(آمریکا) حرفھ ای ھای بھداشت روان در سراسر کشور 
 است. 

 
 تلفن آدرس مشخصات نام ارگان

Cult Clinic & Hot 
Line 
کلینیک فرقھ و خط تماس 

 کمک فوری

Jewish Board of 
Family and 
Children’s Services 
ھیأت خانواده یھودی و 

 خدمات کودکان

120 W. 57th Street 
New York, 
NY 10019 

(212) 632 – 4640 

Wellspring Retreat 
& Resource Centre 
مرکز بازدرمانی و منابع 

 ولسپرینگ

 P.O. Box 67 
Albany, 
OH 45710 

(614) 698 – 6277  

 
 

 سازمانھای بین المللی
و سایر کشورھا،  کشور سازمان ھای دیگر در این اطالع از این یک لیست بر اساس حروف الفباء است. برای

 تماس بگیرید.  American Family Foundationآمریکا  با بنیاد خانواده
 

 تلفن آدرس مشخصات نام سازمان
Association pour la 
défense de la 
famille et 
l’individu 

ADFI 10 rue du Pere 
Julien Dhuit 
75020 Paris 
France 

33 47 97 96 08 

Asociacion Pro 
Juventud 

A.I.S. 
(Asesoramiento e 
informacion sorbre 
sectas) 

Aribau, 226 
08006 Barcelona 
Spain 

34 32 014 886 

Family Action 
Information and 
Rescue 
اطالعات و نجات اقدام 

 خانواده 

FAIR BCM Box 3535, 
P.O. Box 12 
London  
WC1N 3XX 
United Kingdom 

44 1 539 3940 

Info – Cult  
 اطالعات فرقھ

 5655 Park Avenue, 
Suite 305 
Montreal, 
Quebec H2V 4H2 
Canada 

(514) 274 – 2333  

Mind Control 
Research Network 
شبکھ تحقیقات کنترل 

 ذھن

Sapporo-shi 
Chuoku 

Minami 9 Jo 10 Chome 
Grand Mansion 506 
Hokkaido,  
Japan 

81 11 562 7466 

 



 در خصوص نویسنده
 

یک روانشناس کلینیکی و یک استاد ممتاز  Margaret Thaler Singerمارگارت تالر سینگر 
زن درجھ دکترای خود را  ایناست.  Berkeley دانشکده روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا در برکلیدر بازنشستھ 

زدیک بھ پنجاه سال یک روانشناس اخذ کرده و بھ مدت ن Denverاز دانشگاه دنور در روانشناسی کلینیکی 
دیگر تأثیر چگونھ افراد بر روی یک –کلینیکی، یک محقق و یک معلم بوده است. عرصھ اصلی کار سینگر 

 مطالعھ بر رویاو در دوره ھای لیسانس و فوق لیسانس در  مستقیما از کار دوران تحصیل –میگذارند 
ص فرقھ ھا عرصھ خاص تحقیقاتی او بوده است. در و مطالعھ در خصو بیرون آمدو روانشناسی سخنرانی 

با بیش از سھ ھزار نفر اعضای فعلی و سابق فرقھ ھا مصاحبھ کرده یا بھ آنھا مشاوره داده طی سالیان سینگر 
را تصاحب نمود  Leo J Ryan Memorial Awardاو جایزه یادبود لئو جی رایان   ۱۹۷۸است. در سال 

کشتھ شده بود  Guyanaدر گویان  Jonestownآمریکا کھ در جونزتاون  کھ بھ افتخار نماینده کنگره
 نامگذاری شده است. 

طی دو دھھ اخیر سینگر یک مشاور فعال و یک شاھد متخصص در خیلی از کیس ھای حقوقی بوده 
نویسنده بیش از یکصد مقالھ بحث کرده است. روانی مجاب سازی و و متناوبا در تلویزیون در خصوص نفوذ 

از کھ در ژورنالھای تخصصی بھ چاپ رسیده است، افتخارات ملی بسیاری برای کارھای تحقیقی مختلف، 
، کالج American Psychiatric Associationجوایزی از طرف انجمن روانشناسی آمریکا  جملھ

 Nationalلی بھداشت روان ، انجمن مAmerican College of Psychiatristsروانشناسی آمریکا  
Mental Health Association  انجمن درمان از طریق ازدواج و خانواده آمریکا ،American 

Association of Marriage and Family Therapy ،  و انجمن خانواده درمانی آمریکاAmerican 
Family Therapy Association یقات دانشمندان دریافت نموده است. او ھمچنین یک جایزه تحق

Research Scientist Award   از انستیتوی ملی بھداشت روانNational Institute of Mental 
Health  دریافت کرده و اولین زن و اولین روانشناس کلینیکی بوده است کھ بھ عنوان رئیس انجمن مشکالت

 انتخاب شده است.  American Psychosomatic Societyروانی آمریکا  
کھ یک فیزیک دان است کھ کوشش ھای خاصی در جھت  Jayنگر در برکلی با شوھرش جی سی

ارتقای دانش انتشار انرژی مغناطیسی داشتھ است زندگی میکند. پسرش یک مدیر روابط عمومی و یک 
مادربزرگ خوشبخت انترن در جراحی ارتوپدی است. سینگر  پزشک مشاور سیاسی است، و دخترش یک

 پسر است.  یک جفت دوقلوی



 )پشت جلد(
 

 یک کتاب کالسیک در خصوص فرقھ ھا اساسیبروز کردن 
 

تروریسم  در صحنھای گسترده  پیامدھایدارای  بوده وبزرگتر از ھر زمان دیگری فرقھ ھا امروزه 
 کار جامع در خصوص فرقھ ھا اساس یکبر گردیده جدیدا بازبینی کھ می باشند. این نسخھ و بین المللی  ملی

نحوه عملکرد آنان را  وواقعیت فرقھ ھاست  خانم سینگر آنچھ کھکتابی کھ در آن ھمین یعنی ، تھیھ شده است
بدنبال  تنھا بطور خاص بر روی تکنیک ھای مجاب سازی تحمیلی رھبران کاریسماتیک کھ و، برمال کرده

ر خصوص حاوی اطالعات بروز شده جالبی دنسخھ جدید این بعالوه پول و قدرت ھستند متمرکز شده است. 
ارتباط بین  و فرقھ ھای دروازه بھشت، فالون گونگ، آوم شینریکیو، ھاره کریشنا، کشیش سون میونگ مون،

  . میباشدفرقھ ھا و تروریسم القاعده و ساف 
 

را اینقدر جذاب میکند قدرت سینگر در   Cults in Our Midst فرقھ ھا در میان ما  "آنچھ کھ کتاب
بر روی مردم عادی در زندگی کھ است  فریبی تأثیرات مخرب فرقھ ھا بعالوه نشان دادن تأثیرات بغایت

ولی آنھا ھرگز ناپدید نمیشوند. زمان  –بصورت دوره ای سر بر می آورند . فرقھ ھا اغلب داشتھ اندمعمولی 
مناسب برای فرقھ ھا در پایان ھزاره است، یعنی زمانی کھ مردم در خصوص ایده ھای آخرالزمانی دچار 

 خرافات میشوند . . . (ولی) آنھا ھرگز ناپدید نمیشوند." 
 San Francisco Cronicleسان فرانسیسکو کرانیکل  -

 
ص فرقھ ھا . . . این میتوانست یک منبع عظیم و راحت برای "یک دائره المعارف جامع در خصو

 من و خانواده ام در دوران ناراحتی ھایمان باشد." 
، کھ توسط Leo Ryan ، دختر نماینده کنگره آمریکا لئو رایانPatricia Ryan پاتریشیا رایان -

 اعضای فرقھ معبد خلق ھا بھ رھبری جیم جونز ترور شد. 
 

 در خصوص نویسنده: 
یک روانشناس کلینیکی و یک استاد ممتاز   Margaret Thaler Singer مارگارت تالر سینگر

 ۳۰۰۰این زن با بیش از  باید اشاره کرد کھ بازنشستھ در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی است. در سوابق وی
یک او کھ اده است. عضو فعلی و سابق فرقھ ھا و بستگان و دوستان آنان مصاحبھ کرده و یا بھ آنان مشاوره د

بعالوه متخصص فرقھ ھاست بطور گسترده در ایاالت متخصص استرس ھای بعد از شوک ھای عصبی 
 . می باشدمتحده و خارج از کشور بھ تدریس می پردازد. او یکی از نویسندگان کتاب "درمان ھای احمقانھ" 
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