
  " فرقه ها در ميان ما"خالصه ای از کتاب 
  " مارگارت تالر سينگر"نوشته 

  تعريف فرقه. ١
بسياری گروه های فرقه ای بطور فعال اقدام به عضو گيری، گسترش، و کسب پول و قدرت در سراسر جهان 

وند بازسازی اين گروه ها اعضا يا هواداران خود را توسط کارهای برنامه ريزی شده ذهنی، يا ر. مينمايند

سوء استفاده ذهنی ميتواند به طرق يا روش . فکری، استثمار کرده و تحت نفوذ و کنترل کامل در می آورند

 . های متعددی انجام شود

نه هر کسی که مورد مراجعه يک عضو فرقه قرار ميگيرد به گروه مربوطه جذب ميشود، و نه هر کسی که 

اندازه کافی جذب ميشوند و به مدت کافی ميمانند تا فرقه ها را به ولی به . جذب ميشود برای هميشه ميماند

  . مشکل اجتماعی مخربی که شايسته بررسی جدی است تبديل نمايند

مسئله فرقه ها مشکلی نيست که بتوان به آن طی يک مباحثه فلسفی يا يک برنامه گفتگوی داغ افشاگرانه 

صحبت .  متوجه جامعه است خيلی عميق تر از اين حرفهاستتهديدی که از جانب فرقه ها. تلويزيونی پرداخت

از تهديدات بسيار واقعی نسبت به سالمت جامعه، بهداشت روانی، قدرت سياسی، و آزادی های دموکراتيک 

موضوع اين است که سوء . همچنين بحث نگرانی های فزاينده در خصوص تباه شدن زندگی هاست. است

 غير اخالقی فرقه ها نه تنها در حواشی بلکه در بخش های اصلی و در متن استفاده ها و برنامه های اغلب

  . ارگان های حياتی جامعه ما ظاهر ميگردند

فرقه ها ديگر صرفا موضوع نگرانی والدينی که ناظر بر عضو گيری فرزندان ايدآليست، و در برخی موارد 

هر سن و سال و در هر محدوده درآمدی را فرقه ها افرادی در . سرخورده، و جوان خود می باشند، نيستند

در گذشته، فرقه ها با جذب افراد به اصطالح حاشيه ای اجتماع يعنی افراد بدون وابستگی، . گمراه کرده اند

ولی گروه های فرقه ای . افراد سرخورده، و افراد ناراضی از هر نسل، جای پای خود را محکم ميکردند

 های مجاب سازی افراد را حرفه ای کرده اند که فراتر از چهارچوب امروز آنچنان نحوه برخورد و روش

  . معمولی و در متن جريان اصلی جامعه حرکت ميکنند

  تعاريف و خصوصيات فرقه ها. ١٫١
بيانگر يک گروه يا سازمان است که اعضای آن، مانند افراد هر انجمن و حزبی، هدف " فرقه"در لغت، 

اما فرقه ها به علت . ن اهداف البته ممکن است در طول زمان تغيير يابندبخصوصی را دنبال ميکنند، و اي

عملکردهای خاص درونی و روابط و مناسبات ويژه ای که برقرار مينمايند از ساير گروه ها و سازمان ها 

هميشه کار ساده ای " فرقه"تشخيص تفاوت های ميان يک سازمان يا حزب معمولی با يک . متمايز ميگردند

بعضی اوقات افراد به عملکرد فرقه ها و نوع مناسباتی که برقرار ميکنند توجه نداشته و به اشتباه، يا . نيست

فرقه ها را ارگان هايی مملو از مشتی ديوانه می انگارند و يا اساسا تفاوتی بين فرقه با هر گروه ديگری قائل 

  . نميشوند



اما آنچه که فعاليت در فرقه . يفی معينی استفرهنگ لغات معمولی در خصوص فرقه دارای تعاريف توص

های مختلف را بهتر بيان ميکند ارائه تصويری پويا از روندی است که در درون هر فرقه در جريان بوده و 

  . مناسباتی است که فرقه حول آن شکل گرفته است

کردهايی که در يک فرقه برای بيان دقيق تر جريانات و عمل" روابط فرقه ای" بنابراين بهتر است از عبارت 

روابط فرقه ای عبارت از روابطی است که در آن يک فرد آگاهانه افراد ديگر را . اتفاق می افتند استفاده کنيم

در خصوص تقريبا همه تصميمات ) يا نسبتا کامل(با استفاده از روش های خاصی وادار ميکند تا بطور کامل 

 اين پيروان عقيدتی اينطور القا مينمايد که او دارای استعداد، نبوغ مهم زندگی شان وابسته به او باشند، و به

  . يا دانش ويژه ای است

  : بر اين اساس، فرقه حول فاکتورهای زير تعريف ميشود

  سر منشأ گروه و نقش رهبر  .١

 و پيروان) يا رهبران(ساختار تشکيالتی، يا روابط بين رهبر  .٢

که بازسازی فکری يا به (سازی ذهنی استفاده از برنامه های هماهنگ شده مجاب  .٣

   )صورت عام تر شست و شوی مغزی خوانده ميشوند

  سر منشأ گروه و نقش رهبر. ١٫١٫١
در بسياری از موارد يک فرد، که عموما بنيانگذار فرقه هم هست، در باالی ساختار تشکيالتی فرقه قرار 

اغلب مرد هستند، ولی برخی زنان رهبر فرقه رهبران فرقه ها . (گرفته و تصميم گيری در وی متمرکز ميشود

  :اين رهبران عموما دارای خصوصيات زير ميباشند) هم وجود دارند

 که ادعا ميکنند دارای مأموريت تحميل گر هستند انتصابی رهبران فرقه ها افرادی خود 
 که برای هدايت  برای مثال، رهبران فرقه ها اغلب ادعا ميکنند.خاصی بوده  يا دانش ويژه ای دارند

برخی ديگر از رهبران ادعا ميکنند که به راه رسيدن به رستگاری يا به جواب تمامی . مردم مأمور شده اند

معضالت بشری پی برده اند، همينطور تعدادی مدعی ميشوند که به اکتشافات علمی، طبيعی، يا اجتماعی که 

  . يت، يا قدرت شخصی يا سياسی برساند دست يافته اندميتواند پيروان فرقه را به سطوح جديدی از آگاهی، موفق

و
و

و

و

صيف  رهبران فرقه ها تمايل به اعمال اراده و تسلط داشته و اغلب به عنوان کاريسماتيک ت
اين رهبران نياز به داشتن ميزان کافی از قاطعيت، جذبه، يا ساير قدرت های کاريسماتيکی برای . ميشوند

آنها مريدان خود را وادار ميکنند تا خانواده، شغل، سابقه کاری، و . رندجذب ، حفظ، و اداره افرادشان دا

در بسياری از موارد، آشکار يا پنهان، آنها نهايتا دارايی، . دوستان خود را برای پيروی از آنها رها کنند

  . زندگی و هستی پيروان خود را تحت کنترل ميگيرند

روحانيون مذاهب برحق، سران .  متمرکز مينمايندرهبران فرقه ها تکريم  ستايش را بر روی خود

احزاب دموکراتيک، يا رهبران جنبش های اصيل بشردوستانه، تکريم و ستايش پيروان را به سمت خدا، 

در حاليکه رهبران فرقه ها، تمرکز را بر عشق، ايثار، و . اصول انتزاعی، يا اهداف گروه معطوف ميکنند

برای مثال در بسياری از فرقه ها، همسران وادار به جدا شدن از . يگذارندوفاداری نسبت به شخص خود بنا م

  . يکديگر و والدين وادار به رها کردن فرزندان به عنوان آزمايش سرسپاريشان به رهبر ميشوند



  روابط بين رهبر و پيروان: ساختار تشکيالتی.١٫١٫٢
رهبر به تنهايی در . را تصور کنيد  وارونه Tبرای ترسيم يک منظر ساده از يک فرقه، يک حرف    

  :ساختار تشکيالتی يک فرقه با مؤلفه های زير شناخته ميشود. باال، و پيروان تماما در پايين قرار ميگيرند

رهبر به عنوان مقام عالی شناخته ميشود، گو .  خودکامه هستند تشکيالتیفرقه ها در ساختار  

ست به منظور نظارت بر وفاداری پيروان نسبت به تمايالت و اينکه ممکن است قدرت معينی را به چند زير د

برای مثال، . هيچ دادخواستی خارج از سيستم رهبر به سيستم باالتر قضايی وجود ندارد. حکم خود تفويض کند

اگر يک معلم مدرسه احساس کند که با او توسط مدير غير عادالنه رفتار شده است، او ميتواند به مقام ديگری 

  . در فرقه، رهبر تنها و آخرين حاکم بر تمامی مسائل است. نمايدشکايت 

رهبران فرقه ها ادعا ميکنند که سنت شکنی . ميدانند نوآور و منحصر به فرد خود رافرقه ها   

کرده، چيزی بديع ارائه نموده، و تنها سيستم موفقيت آميز برای حل مشکالت زندگی يا پاسخ به نارسايی های 

، يا " تکامل يافته"، " برگزيده"تقريبا تمامی فرقه ها ادعا ميکنند که اعضای آنها .  آورده اندجهان را بوجود

  . هستند در حاليکه غير عضو ها موجودات پائين تری به حساب آورده ميشوند" خاص"

از اعضا .  اخالقی دوگانه ای داشته باشندسيستم تا اعضايشانفرقه ها تمايل دارند   

 در درون گروه باز و راستگو بوده و جزئی ترين و خصوصی ترين مسائل را در برابر خواسته ميشود که

. رهبر اعتراف نمايند، و در همان حال، تشويق ميشوند تا غير عضو ها را گول زده و از آنها سوء استفاده کنند

ه راستگو و در مقابل، مذاهب برحق و گروههای پايبند اخالق، به اعضا آموزش ميدهند تا در برابر هم

بهرحال فلسفه مسلط بر . درستکار باشند و نسبت به يک مجموعه واحد از اخالقيات در همه حال پايبند بمانند

، نظريه ای که به فرقه ها اجازه ميدهد تا اخالقيات خاص هدف وسيله را توجيه ميکندفرقه ها اين است که 

  . ياورندخودشان را خارج از مرزهای اخالقی نرمال جامعه بوجود ب

  برنامه هماهنگ شده مجاب سازی.١٫١٫٣
فنون خاص مجاب سازی استثماری، يعنی پروسه های متعدد بازسازی فکری، مورد استفاده رهبران   

. فرقه ها و سازمانهای شبه فرقه ای برای وادار کردن افراد به پيوستن، ماندن و اطاعت کردن قرار ميگيرد

  : عاده مهم در تعريف فرقه ها به صورت زير ميباشدخصوصيات عمومی اين فاکتور فوق ال

 همچنين خودکامگی  رفتار اعضا،، تمام خواهی، کنترلفرقه ها تمايل به خودکامگی  
اغلب فرقه ها نهايتا و . گری در جهان بينی دارندی  و افراطات، تعصببروز علنیايدئولوژيک، 

 فزاينده وقت، انرژی، پول، يا ساير منابع خود البته در زودترين زمان ممکن، از اعضايشان انتظار صرف

برای برآورده کردن اهداف معين شده گروه را داشته، اينچنين عنوان يا القا ميکنند که پيروان به تعهد کامل و 

شکل اين تعهد از گروه تا گروه . فدای حداکثر برای رسيدن به درجه ای از رستگاری و سعادت نياز دارند

 ها به اعضای خود ديکته ميکنند که چه بپوشند، چه بخورند، کجا و کی کار کنند، بخوابند، و فرقه. تفاوت دارد

در بسياری از . حمام کنند و همينطور به چه چيزی اعتقاد داشته باشند و چگونه فکر و رفتار کنند و چه بگويند



 "همه چيز يا هيچ چيز"آن  و نظريه ای را که به "سياه يا سفيد"موضوعات، فرقه ها تفکری را که به آن 

  .  از اين طرز تفکر ناشی ميشود"هرکس با من نيست بر من است"جمله معروف . ميگوييم برقرار مينمايند

فرقه ها تمايل به درخواست از اعضا برای پذيرش دگرگونی اساسی يا تغيير روش   
ک خانواده، دوستان، و مشاغل بسياری از فرقه ها فشار زيادی بر روی اعضای جديد برای تر. زندگی دارند

اين تاکتيک ايزوله کردن فرد، يکی از مکانيزمهای عام . خود برای حل شدن در اهداف اساسی گروه می آورند

  . اغلب فرقه ها برای کنترل و ايجاد وابستگی اجباری در اعضا است

  انواع فرقه. ١٫٢
شکل  سالمت جسم، روانشناسی، و غيرهيک فرقه ميتواند حول هر محتوايی نظير سياست، مذهب، تجارت، 

هر فردی که دارای قاطعيت کافی و مقداری جذبه و توان عوامفريبی باشد، يا حتی يک بازارياب . گرفته باشد

. خوب که وقت و انرژی کافی صرف کند، به سادگی ميتواند پيروانی حول تقريبا هر موضوعی گرد آورد

هبران فرقه ای مجربی هستند که افراد محزون، تنها، و سرخورده و فرقه ها، از هر نوعی که باشند، دارای ر

کسانی که صرفا به دليلی در دسترس هستند و يا افرادی که به دعوتی در يک نقطه بحرانی در زندگی شان 

 ofدرست مانند داستان معروف فلوت نواز هميلتون . پاسخ مثبت داده اند را مجبور به پيوستن ميکنند

Hamilton) (Pied Piper در آن افسانه آلمانی که با نواختن فلوت جلو می افتاد و بچه های دهکده را به  

  . دنبال خود راه می انداخت و با خود ميبرد

طبقه . دهها نوع اصلی از فرقه ها، هر کدام با اعتقادات، عملکردها، و آداب اجتماعی خودشان وجود دارند

شيوه های بسيار متنوعی صورت گيرد، که نشان دهنده تعداد بيشمار و بندی و نوع بندی فرقه ها ميتواند به 

اما از طرف ديگر، تمامی فرقه ها به نوعی تکثر در متن واحد . وسعت و تنوع فرقه های اطراف ما است

در گروه های فرقه ای، سيستم اعتقادی . و در نهايت، آن متن اصلی فرقه ربطی به اعتقاداتش ندارد. هستند

به ابزاری برای خدمت به تمايالت، هوس ها، و برنامه های پنهان )  روان درمانی، سياسی، يا تجاریمذهبی،(

چسبی است که اعضای گروه را به هم متصل ميکند، و . ايدئولوژی صرفا يک وسيله است. رهبر تبديل ميشود

  . ابزاری است که توسط رهبر برای رسيدن به اهدافش از آن سوء استفاده ميگردد

واقعيتی که بايد به آن . مورد مطالعه قرار داد رای فهم فرقه ها بايد ساختار و عملکرد آنها و نه اعتقاداتشان راب

پرداخت اينست که افرادی سوء استفاده گر و حقه باز برای به تمکين و اطاعت در آوردن پيروانشان از روش 

 تحليل نهايی، فارغ از نوع و شکل و هدف يعنی در. بازسازی فکری و مجاب سازی روانی استفاده ميکنند

  . فرقه ها، نوع روابط و مناسبات است که فرقه ها را نگران کننده و آسيب رسان ميسازد

  چه کسانی به فرقه ها ميپيوندند؟. ١٫٣
وقتی راجع به فرقه ها، و افرادی که به وسيله شيادان، تحت کنترل و نفوذ قرار گرفته اند ميشنويم، بالفاصله 

به نظر ميرسد وقتی در خصوص موارد اعمال نفوذ روانی . الش ميکنيم خودمان را از چنين افرادی جدا کنيمت

هيچ کس نميتواند مرا وادار به انجام چنان کار هايی " بی حد و حصر مطلع ميشويم اصرار داريم بگوئيم که 



گران اصابت ميکند، اغلب مردم نيز تمايل همانطور که اغلب سربازان اعتقاد دارند که گلوله تنها به دي". بکند 

  . به باور اين موضوع دارند که وضعيت ذهن و روان خودشان آسيب پذير نيست

مردم اين موضوع بسيار جدی را به شوخی ميگيرند که برخی سوء استفاده گران، با بکار گيری از برخورد 

جرج اورول . نجام خواسته هايشان ميکنندهای عتاب آميز و ايجاد بحث و جدل، واقعا مردم را وادار به ا

George Orwell رمانی تحت عنوان  برادر بزرگ ١٩٨۴ در سال Big Brother نوشته بود که در آن  

برادر بزرگ " شعار . ، بر زندگی همه مردم کنترل کامل داشت"برادر بزرگ"رهبر دولت، يعنی همان 

  .  چيز را در خصوص آنچه انجام ميدهند ميداندبه مردم يادآوری ميکرد که او همه" مراقب شماست 

فرد معمولی به کسانی که در فرقه ها در گير شده، در دام افرادی که مردم را گول ميزنند افتاده، يا در يک 

افراد عادی جامعه اينطور . گروه با روابط ظالمانه به مدت طوالنی باقی مانده اند از موضع باال نگاه ميکند

 اين وضعيت فقط برای افراد ضعيف و ساده انديش پيش می آيد، و سپس خود را از قربانيان تصور ميکنند که

  . فرقه ها، کالهبرداری ها، و نفوذ فوق العاده ذهنی متمايز مينمايند

عليرغم اين ذهنيت که مردم معمولی به فرقه ها جذب نميشوند، طی ساليان روشن شده است که هر کسی 

در حقيقت، اکثريت نوجوانان و بزرگساالنی که . اين شيادان سوء استفاده گر ميباشدمستعد گول خوردن توسط 

در فرقه ها گير افتاده اند، برآمده از طبقه متوسط، نسبتا تحصيلکرده، و بدون مشکل جدی تا قبل از جذب شدن 

  . بوده اند

 خانواده هايی با روابط معمولی آمده تحقيقات نشان ميدهد که تقريبا دو سوم کسانی که به فرقه ها پيوسته اند از

در خصوص يک سوم باقيمانده، تنها . اند و در زمانی که وارد فرقه شده اند رفتار متناسب با سنشان داشته اند

مابقی از آن بخش يک سوم .  درصد دارای مشکالت روحی جدی تا قبل از پيوستن به فرقه بوده اند۶ تا ۵

برای مثال، مرگ ناگهانی در فاميل، (دگی خفيف مربوط به فقدان هويت باقيمانده در نهايت دارای افسر

يا بحران های جنسی و رفتاری مربوط به سن و سال خود ) بازماندن از ورود به دانشگاه، يا شکست در عشق

زمينه های روحی، خانوادگی و اجتماعی معينی ممکن است برخی افراد جوان را بيشتر از ديگران . بوده اند

رابر جاذبه فرقه ها آسيب پذير نمايد، زيرا فرقه ها راه حل های فوری، ساده، جذاب و متمرکز در برابر در ب

  . مشکالت زندگی و جامعه ارائه ميکنند

نوع ديگر آسيب پذيری با فاکتور تنش بارز ميگردد، و اين زمانی است که فرد، خصوصا يک نوجوان يا 

تناقض زندگی، پيچيدگی . تصميماتی که بايد بگيرد خورد شده استجوان، احساس ميکند که در برابر تعدد 

جهان، و تعداد تضادهايی که در رابطه با وجوه بسيار زندگی روزمره با آن روبروست در آن سن رخ 

عالوه بر مواجه شدن با تصميمات شخصی که فشار بسياری وارد ميکنند، بسياری نوجوانان اقدام به . مينمايند

  .  ارزش، اعتقاد، و هدف خاصی ميکنند که در برابرشان ارائه شده استچسبيدن به هر

    چرا افراد به فرقه ها ميپيوندند؟.١٫۴
تنها يک قسم از افراد نيستند که گرفتار فرقه ها ميشوند، بلکه تقريبا هر فردی چنانچه شرايط محيطی فراهم 

می که فرد در يک روابط شخصی معنی بطور خاص هنگا. باشد ميتواند به نوعی در يک فرقه درگير شود



دار، شغل، تحصيل يا برنامه آموزشی، يا ساير مشغوليت های عادی زندگی قرار نداشته باشد بيش از ديگران 

  . مستعد گرفتار شدن در چنگ انواع فرقه ها ميشود

، بين دانشگاه و افراد آسيب پذيرتر کسانی هستند که در شرايطی مثل تنهايی، گذار از دبيرستان به دانشگاه

يافتن کار يا ادامه تحصيالت عالی تر، دور از خانواده، مستقر در محل جديد، به تازگی متارکه کرده يا طالق 

گرفته، به تازگی بيکار شده، درهم شکسته از وقايع جديدی که پيش آمده، يا نامطمئن از آنچه که در زندگی 

ی بيش از هر زمان ديگری آمادگی برای قبول هر پيشنهادی در چنين مواقعی، هر فرد. پيش خواهد آمد باشند

  . بدون فکر کردن نسبت به عواقب آن دارد

. هر فرقه ای جاذبه ها و تاکتيک های خودش را برای کشاندن افراد جديد و عضو گيری فرد دلخواهش دارد

ان فروشندگی به برخی فرقه های بزرگتر دستورالعمل های تعليمی برای عضو گيری، همانطور که مربي

فروشندگان جديد تعليم ميدهند، دارند و روش هايی را آموزش ميدهند که کجا و چطور به سوژه ها مراجعه 

آنها اغلب از جوانان برای جمع آوری اعانه در خيابانهای شهرهای مختلف و جذب اعضای بيشتر . نمايند

  . استفاده ميکنند

  .افراد خود به جستجوی فرقه نميروند.١٫۵
بحث غلطی که در خصوص کسانی که به فرقه ها ميپيوندند مطرح ميشود اينست که اين افراد خود در 

کسانی که در پی توجيه کار فرقه ها هستند ادعا ميکنند که مردم خودشان به دنبال . جستجوی فرقه ها هستند

  . گروه معينی که نهايتا به آن ميپيوندند ميگردند

رقه ميتواند به صور مختلف تعريف شود، ولی برای تشريح فرقه های عصر همانطور که ديده ايم، يک ف

حاضر، الزم است به روند حرکت، و نه مقطع معينی، فکر کرده و به زندگی در يک فرقه به صورت يک 

  . پروسه نگاه کنيم

ريان در عمل پيوستن به يک فرقه در نتيجه يک روند اتفاق می افتد که توسط يک عضو قديمی تر فرقه به ج

عملکرد فرقه ها نشان ميدهد که عضو گيری با تبليغ همراه با معاشرت برای پذيرش زندگی تحت . می آيد

اين شرايط البته به کندی آشکار ميشوند، و افرادی که جذب شده اند در بدو . شرايط گروه صورت ميپذيرد

قبت معينی باشند در حالی که در خصوص چگونه اينها ميتوانند جوينده عا. ورود نميدانند که به کجا ميروند

  . طرح نهايی و محتوای گروهی که به آن ميپيوندند بی اطالع هستند

کسانی که ميگويند اعضای فرقه ها به انتخاب خودشان وارد فرقه شده اند تمايل دارند تنها به وجوه سطحی و 

گروه خاصی که در گير آن ميشوند به گزيده فرقه ها نظر بيفکنند و ادعا نمايند که اعضا خودشان بدنبال 

اين افراد از مطالعه عملکردها، قدرت مجاب سازی، و روش های اعمال نفوذ روانی . جستجو پرداخته اند

  . بکار گرفته شده توسط فرقه ها غافل مانده اند

 و بشريت بوده اعضای فرقه ها از ابتدا عموما بدنبال يافتن امکانی برای انجام دادن کاری مفيد برای خودشان

هيچ کدام از آنها به دنبال فرقه معينی که به آن پيوستند نبودند و عالقه ای نداشتند که تمام عمر متعلق به . اند

بلکه، برای پيوستن به گروه اغفال شده و تحت فشار قرار گرفته بودند و قبل از اينکه بدانند . يک گروه باشند



ر يافته اند و به آرامی از گذشته و خانواده خود بريده، و تماما وابسته چه شده است خود را در تور گروه گرفتا

  . به گروه گرديده اند

  محکوم کردن قربانی.١٫۶
وقتی فردی وارد يک فرقه ميشود، تمايل جامعه اينست که بگويند قطعا خودش يک ايرادی داشته   

از .  به چنين گروهی نمی پيوستاست، و می بايست نوعی شکاف شخصيتی در وجود او بوده باشد وگرنه 

آنجا که عامه مردم همچنان اعضای فرقه ها را افرادی احمق، ديوانه، و ناقص العقل به حساب می آورند، 

خودش دنبال همان چيزی بود که به . تقصير خودش بود: " واکنش اکثريت قريب به اتفاق عمومی اينست که 

 ها و بستگان داريم و ميگوييم يا اينطور القا ميکنيم که آنها ما تمايل به محکوم کردن خانواده". سرش آمد

  . ميبايست به نوعی مقصر بوده باشند، وگرنه اوالد آنها به هيچ وجه به يک فرقه نمی پيوست

تمايل به مالمت قربانی هم افراد غير حرفه ای و هم افراد حرفه ای را از ديدن اين حقيقت که اکثر   

قه ای گرفتار ميشوند يک نوع قربانی هستند که به اندازه کافی شناخته و فهم نشده اند افرادی که در روابط فر

اگر مردی در جنگل در کنار رودخانه ای قدم بزند و يک تمساح پايش را گاز بگيرد، قربانی بد . باز ميدارد

. زنش خواهد شدشانس به خاطر نزديک شدن بيش از حد به محلی که يک تمساح ميتواند به او صدمه بزند سر

افراد کمی به اين واقعيت نظر می افکنند که تمساح از قبل در انتظار قربانی دراز کشيده، خود را مخفی کرده، 

به همين ترتيب، وقتی پول يک پيرزن توسط . و مرد هيچ اطالعی از خطری که تهديدش ميکرده نداشته است

ش آماده اند تا بگويند که تقصير خودش بود که ساده يک شياد با حقه بازی از دستش درآورده ميشود، دوستان

فرد مربوطه برای اينکه خودش . همچنين درگير شدن يک فرد در يک فرقه هم به همين شکل است. لوح بود

اعمال فرقه ها به اين . کنجکاو، ساده لوح، يا به لحاظ روحی در نقطه آسيب پذيری بوده است مالمت ميشود

بهرحال تجزيه و تحليل قربانی برای نشان دادن اينکه فريب .  اصلی گم ميشودصورت توجيه شده و مقصر

  .خوردن توسط يک فرقه به همان اندازه خريدن يک کفش تنگ محتمل و معمول است مفيد خواهد بود

اولين طبقه قربانيان جنايات . مردم عامه در حال حاضر چهار طبقه از قربانيان را می شناسند  

د؛ طبقه دوم، قربانيان باليای طبيعی و بيماريهای حاد ميباشند؛ طبقه سوم، قربانيان تروريسم خشونت آميز هستن

و آدم ربايی هستند؛ و طبقه چهارم، قربانيان صدمات مدنی، مانند مجروح شدن، مورد بدرفتاری قرار گرفتن، 

 دادگاه ها پيگيری کرد،که ميشود در  و ساير اعمال نادرستی که در خصوص يک نفر ممکن است اتفاق بيفتد

کسانی که در وضعيتی قرار گرفته اند که، به : ولی يک طبقه پنجم از قربانيان هم مشاهده ميشود. ميباشند

در محتوا، يک . خاطر سوژه روند بازسازی فکری قرار گرفتن، نوعی وابستگی به آنها تحميل شده است

. ا استفاده از روش های روانشناختی و اجتماعی استبرنامه بازسازی فکری، سوء استفاده سيستماتيک ذهنی ب

عضو فرقه . اين پديده به طور عام به عنوان مغزشويی شناخته ميشود، و قطعا، اين پديده وجود خارجی دارد

  . در اين طبقه پنجم از قربانيان قرار ميگيرد

 همه ما پتانسيل ليز خوردن به همه ما زمانی در زندگی مان به نوعی تحت نفوذ فردی ديگر قرار گرفته ايم؛ و

درون يک فرقه را داشته و در اين رابطه آسيب پذير هستيم؛ خصوصا اين که جامعه بشری هر چه بيشتر 

برای مقابله با ذهنيت محکوم . مادی، خشن، بيگانه، دروغگو، فاسد، قطب بندی شده و فاقد ساختار ميشود



رنامه های آگاهی دهنده و پيش گيرانه برای آموزش وجوه دانستن قربانی، ما بايد به عنوان يک جامعه، ب

آشکار عضو گيری فريبنده فرقه ها داشته باشيم و روش های سوء استفاده گرانه و غير اخالقی که توسط فرقه 

اگر شما . های گوناگون برای حفظ و کنترل اعضا که با القای احساس گناه در فرد اعمال ميشود را افشا نماييم

ولی وقتی شما به يک فرقه . فش بخريد که اندازه نيستند، شما معموال ميتوانيد آنها را پس بدهيديک جفت ک

  . پيوستيد، سالها طول خواهد کشيد تا از آن بيرون بياييد

  تفاوت فرقه ها با گروه های معمولی.١٫٧
ايد روی سه ويژگی بنابراين، با توجه به مجموعه مطالب ذکر شده، در بيان تعريف و خصوصيات يک فرقه ب

  : زير نسبت به تفاوت يک فرقه با يک گروه معمولی متمرکز شد

فرقه ها توسط رهبران کاريسماتيک يا قوی که هرم قدرت و منابع مادی را کنترل می  .١

در مقابل، گروه های معمولی تمايل دارند ساختار تشکيالتی . نمايند تأسيس شده يا هدايت ميشوند

  .   قدرت طلبان را خنثی يا اخراج نمايندرا به حداقل رسانده و

در . فرقه ها دارای نوعی کالم و بيان آشکار به شکل يک کتاب، مانيفست، يا دکترين هستند .٢

حاليکه گروه های معمولی تشويق به تعهد عمومی نسبت به صلح و آزادی کرده و از مؤسسات 

 . کنترل کننده مادر رويگردان می باشند

 قابل عبور ترسيم کرده، اعضايشان را به طرق مختلف کنترل نموده، فرقه ها مرزهای غير .٣

و به کسانی که ميخواهند فرقه را ترک کنند تحت عناوين بريده، مزدور و خائن حمله ميکنند؛ 

آنها اعضای جديد را با انرژی فوق العاده ای جذب نموده، پول فراوانی جمع کرده، و نظرات 

 عوض، در.  را نسبت به جهان خارج از تشکيالت جا می اندازندخصمانه ای توأم با عدم اعتماد

مرزهای آنها پرده های قابل عبوری هستند که . گروه های معمولی نسبتا گشاده و باز هستند

مردم نسبتا بدون اشکال از آنها رفت و آمد دارند، که يا در صورت تمايل به مراجعاتشان ادامه 

 جامعه ای که از نظر گروهی متفاوت تعريف ميشود بدهند و يا در صورت عدم تمايل به

 . برگردند

بنابراين اغلب گروه های معمولی، بر اساس تعاريف فوق، به نظر ميرسد تهديد نسبتا کمی را متوجه   

بسياری از فرقه ها بطور فزاينده ای خطرناک هم برای اعضايشان و هم برای در مقابل . جامعه مينمايند

  . آيندديگران به حساب می 

  تاريخ مختصر فرقه ها. ٢
تاريخ دوره هايی را در مقاطع مختلف مشخص ميکند که در آن فرقه ها رشد و گسترش هرچه بيشتری داشته 

به نظر ميرسد که رهبران خود انتصابی شامل منجی ها، کاهن ها، و مرشد های دروغين در طول تاريخ . اند

نوع، که هميشه در همه اعصار حاضر بوده اند، صرفا در دوره ولی اين فرقه های مت. هميشه ظهور کرده اند

معموال اين دوره ها به عنوان دوره هايی که در آنها بهم . های خاصی پيروان قابل مالحظه ای کسب ميکنند



ريختگی های سياسی يا اجتماعی و يا فرو ريختن ساختار و حاکميت يک جامعه بروز ميکند تعريف می 

 . ع همان دوره هايی است که ظهور فرقه ها به اوج ميرسنداين در واق. گردند

اين گونه رهبران، در عصری که جامعه با ساختار منسجم عمل نموده و حس همبستگی اجتماعی وجود دارد، 

شهروندان در اين اعصار راههای مورد انتظارشان را درک . تعداد معدودی از پيروان را ميتوانند جذب کنند

اعضای جامعه رفتار قابل قبول را، چه دوست داشته باشند و چه دوست نداشته باشند، می ميکنند، و اغلب 

اما در مقابل وقتی بخشی از جامعه نميتواند ببيند که در کجا قرار گرفته است، قوانين . شناسند و ميپذيرند

تی توافق شده کدامند، يا اينکه جامعه نميداند در خصوص پاسخ به سؤاالت بزرگ زندگی روی چه موضوعا

است، رهبران هميشه حاضر بالقوه فرقه ها، مانند يک بيماری خفته، اوضاع را بدست گرفته و پيروان را به 

  . دنبال اهداف خود ميکشانند

تاريخا، ديده ايم که درست در زمانی که رشته های جامعه از هم گسسته ميشوند، رهبران خود انتصابی به 

افراد عاجز از درک خسران موجود در پيرامون خود به دنبال هدايت . کنندسادگی پيروان را عضوگيری مي

ميگردند و لذا در دسترس ترين و آسيب پذير ترين افراد جهت سوء استفاده و استثمار اين هنرمندان حرفه 

ا آنان راه حل های قاطع و ساده برای مشکالت پيچيده جهت تصميم گيری، و پيشنهادات جذابی ر. شيادی هستند

  . در جهانی که ظاهرا بی ثبات و دائما در تغيير و تحول است ارائه مينمايد

آنچه امروز مشاهده ميکنيم ادامه حضور گروه های سازمانيافته و يا اشخاص منفرد در جامعه است که از نفوذ 

همچنين . ندبی اندازه بر روی ديگران برای کسب کنترل و قدرت پول و دارايی و فرد خودشان استفاده مينماي

در حاليکه اين گروه ها به عنوان فرقه يا گروه هايی که از پروسه های بازسازی فکری استفاده مينمايند 

شناخته ميشوند، مصداق های بارز آنها نيز نظير شيادی، بازی های اعتماد به نفس، کالشی، نفوذ بی جا، نفوذ 

اين . د که در خصوص آنها بکار گرفته ميشوندغير معمول، فريب، کالهبرداری، و غيره از عناوينی هستن

عناوين، واقعيت پشت پرده طريقه و روشی را نشان ميدهد که يک گروه يا فرد با استفاده از آن سايرين را 

مجبور به وارد شدن در برنامه ای ميکند که به نفع سوء استفاده گر و در جهت استثمار فريب خورده است، 

است ابتدا، يا حتی برای مدت طوالنی، فکر کند که قضيه غير از آن چيزی که اگر چه استثمار شده ممکن 

  . واقعا هست ميباشد

  روند تحميل روانی، بازسازی فکری، و شست و شوی مغزی. ٣
رهبران فرقه ها و گروه هايی که از روند بازسازی فکری استفاده مينمايند با جذب و تحت کنترل در آوردن 

برخی اوقات اين عمل، مجاب سازی تحميلی يا نفوذ فوق العاده . دن به آنان ميشوندافراد موجب آسيب رسان

ذهنی نيز خوانده ميشود تا از مجاب سازی های روزمره توسط دوستان، خانواده، و ساير نفوذ های معمولی در 

 .زندگی ما، که شامل رسانه ها و تبليغات هم ميشود، تفکيک گردد

ا، برای مورد سوء استفاده و تحت کنترل قرار دادن افراد، در ناآگاه نگاه داشتن کليد موفقيت رهبران فرقه ه

آنان نهفته است؛ و اين که سوژه همواره به طور خاص نسبت به سير تغييراتی که در خدمت تأمين منافع 

است نتيجه معمول روند بازسازی فکری آن . ديگری و به ضرر خود او در جريان است غافل نگاه داشته شود



که يک شخص يا گروه صاحب کنترلی تقريبا نامحدود بر روی سوژه مربوطه برای دوره های متفاوت زمانی 

  . ميگردد

وقتی گروه های فرقه ای آشکارا از اين سطح از نفوذ غير متعارف استفاده می نمايند، ناظران بی اطالع اغلب 

 ميشوند که چگونه يک فرد منطقی اساسا ميتواند آنها متعجب. از درک نحوه کارکرد درونی گروه باز ميمانند

در سال های اخير، به دليل معطوف شدن توجه رسانه ها به اعمال گروههای .  در چنين موضوعی درگير شود

خاصی، جهان به نوعی نسبت به پديده بازسازی فکری آگاه تر شده است، ولی اغلب مردم هنوز نميدانند که 

  . فوذ فوق العاده بر روی افراد مقابله نمايندچگونه با چنين وضعيتی از ن

واژه های متعددی برای توضيح اين روند، شامل شست و شوی مغزی، بازسازی فکری، مجاب سازی 

تحميلی، کنترل ذهنی، برنامه های هماهنگ شده نفوذ تحميلی، کنترل رفتاری، و مجاب سازی استثماری بکار 

  . گرفته شده است

  خی مغزشويینمونه های تاري. ٣٫١
در تاريخ از دير باز نمونه های فراوانی وجود داشته است که با سوء استفاده از ايدئولوژی های   

تنها در شصت سال اخير، جهان نمونه های بسياری را . مختلف، شست و شوی مغزی صورت گرفته است

اما . استفاده قرار گيردديده است که چگونه احساسات انسان ميتواند تحت شرايط خاصی بسادگی مورد سوء 

شايد اولين کسی بود که توجه کرد که استفاده از کالم، و نه نيروی تحميل  Orwellجالب اينست که اورول 

در واقع، شواهد فزاينده ای در دانش رفتاری روشن ساخت که يک . فيزيکی، کليد سوء استفاده ذهنی است

 که لبخند بر لب دارد، قدرت بيشتری برای اعمال نفوذ )توضيح آن قبال داده شد (Big Brotherبرادر بزرگ 

اين اصل مطلبی است که اورول در . بر فکر و تصميم گيری يک فرد دارد، تا اينکه به تهديد آشکار او بپردازد

مطرح کرده و بسياری از " او عاشق برادر بزرگ بود"خصوص قهرمان مغزشويی خود، در پايان کتاب 

  .نی کرده استمسائل امروز را پيش بي

  مجاب سازی کادر بندی شده. ٣٫٢
مردم مکررا ميپرسند که چگونه يک رهبر فرقه قادر است پيروان خود را مجبور به انجام کارهايی نظير دادن 

زن خود به يک رهبر عقيدتی، ترک تحصيل از دانشگاه برای پيروی از يک فرد ديگر، دادن چندين ميليون 

بی، يا عمل به قانون ممنوعيت رفتار جنسی در حاليکه از يک رهبر بی بند و دالر به يک منجی خود انتصا

به دليل تناقض عظيم بين رفتار های يک فرد قبل از به عضويت در آمدن در فرقه و . بار پيروی ميکند مينمايد

 چنين عملکردی که در درون فرقه از وی بروز ميکند، خانواده، دوستان، و مردم متعجب ميمانند که چگونه

  . تغييری در برخورد و رفتار يک نفر ممکن است بوجود آورده شود

اينکه چگونه رهبران فرقه ها و ساير کنترل کنندگان زرنگ ميتوانند مردم را به انجام خواسته هايشان وادار 

. يشودنمايند از نظر خيلی از مردم پوشيده و مرموز به نظر ميرسد، ولی ابدا هيچ چيز غامضی در آن يافت نم

سوء استفاده چی های . اينها تنها کلمات و فشارهای گروهی است، که در فرمهای مختلف کادر بندی شده اند

مدرن از روش هايی برای مجاب کردن استفاده ميکنند که از زمان غار نشينان هم معمول بوده است؛ ولی 



يک ها را در يک کادر معين با هم هنرمندان ماهر شيادی امروزه به روش هايی دست يافته اند که اين تکن

در نتيجه، بازسازی فکری، به عنوان يک فرم از . طوری ترکيب ميکنند که بشکل ويژه ای موفق عمل مينمايند

نفوذ و مجاب سازی، در منتها اليه طيفی قرار ميگيرد که شامل تعليم و تربيت، بصورتی که در تبليغات و 

  . نيز ميشودآگهی ها و آموزش ها نوعا می بينيم، 

يک نظريه اشتباه وجود دارد که گويا بازسازی فکری صرفا در محل های محصور و زندان و تحت فشار و 

در تمامی تحقيقات بعمل آمده مشخص گرديده است که . تهديد به شکنجه فيزيکی يا مرگ صورت ميگيرد

وذ برای تغيير رفتار و برخورد زندانی کردن و خشونت نه تنها ضروری نيست بلکه متقابال، وقتی اعمال نف

اگر يک نفر واقعا ميخواهد ديگری را تحت تأثير قرار . افراد بکار گرفته ميشود، به عکس خود تبديل ميگردد

دهد، برنامه های متعدد هماهنگ شده با زبان خوش خيلی کم هزينه تر، بدون نمود باال، و بسيار مؤثر تر 

واقعيت امروزه را در اين " عسل بيشتر از سرکه مگس جمع ميکند"اين ضرب المثل قديمی که . خواهد بود

  . خصوص بيان ميدارد

  تهاجم به خويشتن. ٣٫٣
بهرحال، بايد يک تفاوت مهم بين صور بازسازی فکری اعمال شده در دهه های چهل و پنجاه ميالدی با 

ها، گروه های بزرگ، صوری که در تعدادی از گروه های معاصر عمل ميشود قائل شد، که شامل فرقه 

اين کوشش های دوران اخير بر روی . برنامه های تعليم و اطالع رسانی، و ساير گروه های مربوطه ميشود

تکنيک های اعمال نفوذ قديمی بنا شده تا برنامه های شگفت انگيز و موفق مجاب سازی و تغيير دادن را کامل 

حس خويشتن فرد "رنامه ها بوسيله تهاجم به وجوه ضروری آنچه جديد و ظالمانه است آن است که اين ب. نمايد

، بر خالف برنامه های مغزشويی اوليه که ابتدا اعتقادات سياسی فرد را به چالش ميکشيد، تغيير )"فرديت(= 

  .رفتار ها و خصلت ها را بوجود می آورند

ن وجدان مبنايی، آگاهی از بوسيله تخطئه کرد" حس خويشتن فرد"برنامه های امروزه جهت برهم زدن تعادل 

تکنيک اصلی . حقايق، اعتقادات و جهان بينی، کنترل هيجانات، و مکانيزم دفاعی خود آن فرد طراحی شده اند

که باعث ميشود برنامه های جديد تر عمل نمايند تهاجم به مرکز تعادل فرد، يا وجه خويشتن وی، و تهاجم بر 

فراتر از اين، تهاجم مربوطه تحت رفتارها و شرايط متعددی . تظرفيت يک فرد برای ارزيابی از خودش اس

در عوض، اين يک روند . اعمال ميشود؛ و به ندرت شامل توسل به زور يا تحميل مستقيم فيزيکی ميگردد

  . روانی قدرتمند و ظريف برای نامتعادل کردن فرد و ايجاد وابستگی در وی ميباشد

فرقه ها . همينطور صد در صد هم مؤثر نيستند.  بطور دائم تغيير نميدهندخوشبختانه، اين برنامه ها افراد را

تماما شبيه به هم نميباشند، برنامه های بازسازی فکری نيز تماما شبيه به هم نيستند، و همه کسانی که تحت 

فرقه برخی . پروسه های نفوذ شديد مخصوص قرار بگيرند الزاما به آن گردن ننهاده و سمپات گروه نميشوند

ببينيد در عمل، نه هر کسی که به او رجوع شده جذب شده : "ها سعی ميکنند با بحث به اين صورت که بگويند

و نه هر کسی که جذب شده مانده است، بنابراين ما نميتوانسته ايم از تکنيک های شستشوی مغزی استفاده کرده 

ز گردن مينهند، بعالوه اينکه هرچه پروسه بهرحال برخی جذب شده و برخی ني. از خود دفاع نمايند" باشيم

  . های نفوذ استفاده شده بهتر برنامه ريزی شده باشد افراد بيشتری تسليم ميگردند



  نحوه عملکرد بازسازی فکری. ٣٫۴
وقتی شما . تجربه مغزشويی مثل تجربه تب يا درد نيست؛ اين پديده يک انطباق اجتماعی غير قابل رؤيت است

ميشويد، شما از حدت و شدت پروسه های نفوذ که در جريان است آگاه نيستيد، و خصوصا سوژه اين موضوع 

  .شما از تغييراتی که در درون شما شکل ميگيرند مطلع نخواهيد بود

يک برنامه بازسازی فکری يک مقوله يک مرتبه ای نيست بلکه يک روند تدريجی شکستن فرد و تغيير 

ه کردن باشد، نيم کيلو، يک کيلو، چند صد گرم در هر نوبت وزن اضافه درست ميتواند مثل وزن اضاف. اوست

بنابراين، . بعد از مدت کمی، بدون حتی احساس تغييرات اوليه، ما با فيزيک بدنی جديدی روبرو هستيم. ميشود

 يک پيچاندن در اينجا، يک تاباندن در آنجا، و بعد موضوع. در مورد مغزشويی نيز چنين روندی صادق است

اين سوء استفاده های . اتفاق افتاده و يک رفتار روانی جديد و يک ديدگاه روحی نو بوجود آمده است

خوانده ميشوند زيرا "  برنامه ها"سيستماتيک از اعمال نفوذ اجتماعی و روانشناختی تحت شرايط خاص، 

يرات باعث يادگيری و وسايلی که توسط آنها تغييرات صورت ميپذيرند برنامه ريزی و هماهنگ شده و تغي

انطباق با يک مجموعه مشخص از برخوردها، معموال همراه با يک مجموعه مشخص از رفتارها، که نتيجه و 

  .تأثير آن بازسازی فکری است ميشوند

بنابراين، بازسازی فکری يک کوشش نگران کننده برای تغيير نحوه نگرش فرد به جهان است، که رفتار او را 

نقطه افتراق در شرايطی .  پديده از ساير اشکال آموزش های اجتماعی تفکيک شده استاين. عوض ميکند

است که تحت آن، اين روند به پيش برده ميشود و همچنين روش های سوء استفاده محيطی و درون شخصيتی 

ن البته است که رفتارهای مشخصی را سرکوب مينمايد و رفتارهای ديگری را بيدار کرده و تعليم ميدهد؛ و اي

  .صرفا شامل يک برنامه نميشود، راه ها و متد های بسياری برای رسيدن به اين مقصود وجود دارند

  :تاکتيک های روند بازسازی فکری به صور زير برنامه ريزی ميشوند

  نامتعادل کردن حس خويشتن فرد  •

ش، و وادار کردن فرد به بازخوانی تاريخ زندگی اش، عوض کردن ريشه ای جهان بينی ا •

  قبول صور جديدی از واقعيت ها و انگيزه هايش

بوجود آوردن وابستگی به سازمان در فرد، و متعاقبا تبديل فرد به مأمور صفوف اول جبهه  •

 پيشروی سازمان

به اين صورت که . بازسازی فکری ميتواند بر اساس منافعی که تأمين ميکند به سه طريق نگريسته شود

 هشت مضمون بازسازی فکری را شناسايی کرده است، مارگارت تالر سينگر Robert Liftonرابرت ليفتون 

Margaret Thaler Singer  شش شرط را تعريف نموده است، و ادگار شاينEdgar Schein   از سه

" تناوت پروسه" مضمون ها و مراحلی که توسط ليفتون و شاين ترسيم شده اند بر روی . مرحله نام برده است

در محيط پيرامون " شروط الزم" د، در حاليکه وضعيتی که سينگر ترسيم کرده است حاوی متمرکز هستن

  . است تا روند مربوطه عمل نمايد



  Singer شش شرط سينگر  ٣٫۴٫١
. شرايط زير فضای الزم برای به اجرا در آوردن پروسه های بازسازی فکری را بوجود می آورند  

اشند سطح محدوديتهای تحميل شده بوسيله فرقه و تأثيرات کلی برنامه به ميزانی که اين شرايط وجود داشته ب

 . مربوطه افزايش می يابد

فرد را نسبت به اينکه يک برنامه کار برای کنترل و ايجاد تغييرات در وی وجود دارد در  .١

  .ناآگاهی کامل نگاه ميدارد

  )ارتباطات، اطالعات. (محيط زمانی و فيزيکی را کنترل مينمايد .٢

 .س ناتوانی، ترس، و وابستگی بوجود می آورديک ح .٣

 .رفتارها و برخوردهای سابق را سرکوب ميکند .۴

 .رفتارها و برخوردهای جديد ايجاد مينمايد .۵

 .يک سيستم منطق بسته را پديد می آورد .۶

حقه بکار گرفته شده اينست  که برنامه بازسازی فکری بصورت يک گام در هر نوبت به پيش برده می شود 

توضيح نحوه کارکرد هر گام در هر نوبت به . ه فرد متوجه نشود که او در حال تغيير کردن استبطوريک

  : صورت زير است

ناآگاه نگاه داشتن فرد نسبت به آنچه در جريان است و نسبت به نحوه تغيير يافتن خودش که . ١

ه تحت نفوذ قرار  فرض بگيريد شما همان فردی هستيد ک.بصورت يک گام در هر نوبت به پيش ميرود

شما خود را در محيطی می يابيد که در آن مجبور به قبول يک سری مراحل شده ايد، که هر کدام . گرفته است

آنقدر جزئی هستند که متوجه تغييرات خودتان نشده و در پروسه کار نسبت به اهداف برنامه تا زمانی که ديگر 

شما نسبت به کار هماهنگ نيروهای روانی و ). ويداگر اساسا مطلع ش(دير شده است مطلع نخواهيد شد 

اجتماعی که به منظور تغيير شما بکار گرفته شده اند چنان ناآگاه نگاه داشته ميشويد که به نظر برسد گويی 

اين فضا با استفاده از اعمال فشار همزمان . همه چيز نرمال است و همه چيز همانطور که بايد باشد پيش ميرود

و گرفتن بوجود آورده ميشود، بطوری که شما با محيط بدون اينکه متوجه شويد از طريق الگو با تکنيک الگ

  . برداری منطبق ميگرديد

 فرقه ها ضرورتا نيازی به .کنترل محيط اجتماعی و فيزيکی فرد؛ خصوصا کنترل وقت فرد. ٢

 در محيط فرقه بصورت بيست و منتقل کردن شما به کمون، مقر فرماندهی، يا خانه تيمی و تشکيالتی و زندگی

آنها ميتوانند شما را به همان اندازه به طرق ديگر . چهار ساعته به منظور داشتن کنترل بر روی شما ندارند

مثال شما را بصورت نرمال روزانه بر سر کار ميفرستند ولی رهنمود ميدهند که در زمانهايی که . کنترل کنند

د بطوری که ذهنتان مشغول باشد مفاهيمی را مدام تکرار کنيد و يا برخی کار نميکنيد، مثال وقت ناهار، باي

سپس بعد از کار البته، شما بايد تمام وقت خود را با سازمان صرف . ديگر از فعاليت های فرقه را انجام دهيد

کار پر کردن وقت سوژه بطوری که اصال زمان فراغت نداشته باشد اهميت زيادی در اين مرحله از . نماييد

  . دارد



 فرقه ها اين حس ناتوانی را بوسيله خلع سالح کردن .ايجاد حس ناتوانی بطور سيستماتيک در فرد. ٣

دوستان و شبکه رفاقت و محبت قبلی . شما از سيستم دفاعی تان و گرفتن قدرت عمل مستقلتان بوجود می آورند

د ايزوله ميشويد و بعضا به نقاط شما، يک عضو يا يک هوادار، از محيط عادی خو. شما گرفته ميشود

راه ديگری که فرقه ها حس ناتوانی را ايجاد ميکنند از طريق خارج کردن فرد از . دورافتاده ای منتقل ميگرديد

برای رسيدن به اين منظور است که اعضای بسياری . شغل اصلی و جدا کردن او از منابع درآمدش است

ه، از شغلشان استعفا داده يا کسبشان را رها کرده، و تمامی دارايی، سازمان های فرقه ای از مدرسه فرار کرد

اين يکی از گام هايی است که حس وابستگی به . ارثيه، و ساير منابع مادی خود را به سازمان تحويل ميدهند

  . سازمان و حس مستمر ناتوانی فردی را بوجود می آورد

 منابع درآمدتان جدا شديد، اعتماد به نفستان در ادراکات وقتی از شبکه حمايتی معمول خود و در برخی موارد

در حاليکه حس ناتوانی در شما افزايش می يابد، قدرت قضاوت و درک و تلقی . خودتان نيز خورده ميشود

در همان زمان در حاليکه نسبت به واقع گرايی و جهان بينی معمول خود . درستتان از جهان تخريب ميگردد

. ، فرقه با يک جهان بينی ناشناخته و صرفا تأييد شده توسط خود گروه با شما برخورد ميکندنامتعادل شده ايد

در همان حال گروه به جهان بينی قبلی شما حمله کرده، و در درون شما اضطراب و سردرگمی ايجاد مينمايد، 

اض هم نميتوانيد البته شما اجازه نداريد در خصوص اين سردرگمی صحبت کنيد، و طبعا نسبت به آن اعتر

در طول اين . داشته باشيد، زيرا رهبری مستمرا سؤاالت را سرکوب کرده با هرگونه مقاومتی مقابله ميکند

عالوه بر اين، تأثير چنين رويکردی ميتواند در . روند، اعتماد به نفس درونی شما خورده و سائيده ميشود

ت گيرد، به همين دليل است که رهبران فرقه ها صورتيکه شما به لحاظ بدنی هم خسته باشيد سريعتر صور

  . مطمئن ميشوند که پيروان بيش از حد مشغول به کار بوده و استراحت کمی داشته باشند

بکار گيری سيستم پاداش، تنبيه، و تجربه به ترتيبی که جلوی رفتار منعکس کننده هويت . ۴

اليتها، و خصوصيات فردی شما که مربوط به  ابراز عقايد، ارزش ها، فع.اجتماعی قبلی فرد گرفته شود

قبل از ارتباطتان با گروه ميشود سرکوب ميگردد، و شما وادار به اتخاذ يک هويت اجتماعی مورد دلخواه 

اعتقادات کهنه و ترکيب رفتاری گذشته نيز غير مناسب تلقی ميگردد، البته اگر شيطانی ناميده . رهبر ميشويد

گيريد که رهبر از شما ميخواهد تا ايده ها و ترکيب بندی های قديمی از ميان شما به سرعت ياد مي. نشود

برای مثال، در گروه های بخصوصی، نمود . برداشته شوند، بنابراين شما خودتان آنها را سرکوب ميکنيد

) در يک رده تشکيالتی(= بيرونی تمايالت جنسی با مخالفت و برخورد شديد مسؤولين و افراد هم عرض 

يک فرد ميتواند برای اجتناب . رو ميشود، که بر فرض با توصيه به گرفتن يک دوش آب سرد همراه استروب

از سرزنش و توبيخ عمومی مسئول و ديگران در اين خصوص به موضوع تمايالت جنسی خود يا عالقه و 

 با نحوه فکر و عمل آنوقت خأل باقيمانده در اين رابطه. توجه به فرد ديگر تحت هيچ شرايطی اشاره ای نکند

  . گروه پر ميشود

بکارگيری سيستم پاداش، تنبيه، و تجربه به منظور ارتقای يادگيری ايدئولوژيک يا جذب . ۵

زمانی که در محيطی غوطه ور شديد و کامال به . نظام اعتقادی و کسب رفتارهای مورد تأييد گروه

ته گرديديد، با انبوهی از خواسته ها شامل يادگيری پاداش داده شده توسط کسانی که آن را کنترل ميکنند وابس

شما برای بروز برخورد مناسب با اجبارات . موارد متعددی از اطالعات و عادات جديد برخورد ميکنيد



اجتماعی و بعضا  مادی اعمال شده تشويق ميشويد؛ اگر در اين خصوص کند عمل کنيد يا انطباق نشان ندهيد 

نبيه که شامل از دست دادن احترامات ديگران، امتيازات، موقعيت، و ايجاد نگرانی و با بی مهری، تحريم، يا ت

  . در گروه های معينی، تنبيه فيزيکی و بدنی هم مقرر ميگردد. گناه درونی است مواجه ميشويد

ثر تر هر چه سيستم جديد پيچيده تر و مملو از تناقضات و يادگيری آن مشکل تر باشد، برای روند تغيير فرد مؤ

برای مثال، يک فرد عضو گيری شده ممکن است مستمرا در يادگيری تئوری های مذهبی مشکل . خواهد بود

  . داشته باشد ولی بتواند برای بيرون رفتن و پول جمع کردن موفق بوده و لذا تشويق شود

 خيلی پر معنی از آنجا که تقدير و توجه از طرف ساير اعضا برای اعضای جديد مهم است، هر واکنش منفی

در صورتی که رفتار و خطوط فکريتان با مدل های ارائه شده توسط گروه منطبق باشد مورد . نگريسته ميشود

روابط شما با ساير اعضا هر زمان که از يادگيری يا اجرای رفتارهای جديد باز بمانيد . تأييد قرار ميگيريد

 که يک راه حل ساده در برابر مشکالت ياد گيری در طول زمان خواهيد آموخت. مورد تهديد قرار ميگيرد

همچنين ياد ميگيريد که حتی اگر محتوای مطلبی را . سيستم جديد، عدم بروز هرگونه عالئم ترديد است

نميفهميد، به سادگی تن داده، تأييد کرده، و طوری عمل نماييد که گويی فلسفه يا محتوای جديد را بخوبی فهميده 

  . و قبول کرده ايد

بنا نهادن يک سيستم منطق بسته و يک ساختار خودکامه که هيچ واکنشی را برنميتابد و . ۶

 اگر شما انتقاد کرده يا شکايت نماييد، رهبر يا .هرگونه تغييرات را مگر با تأييد رهبری رد مينمايد

ستم منطق بسته، شما در اين سي. سايرين شما را متهم ميکنند که بريده ايد و هرگز سازمان را مسئول نميدانند

مجاز نيستيد که يک اصل يا قاعده را مورد سؤال يا ترديد قرار دهيد يا به فاکتهايی در خصوص برخی 

اگر شما چنين . تناقضات موجود در سيستم اعتقادی، يا تناقضاتی در آنچه به شما گفته شده است اشاره نماييد

ما را چرخانده و درست بر خالف آنچه مقصود شما بوده مشاهداتی را پيش بکشيد، آنها ممکن است گفته های ش

در گروه های فرقه ای، . شما وادار ميشويد احساس کنيد که حرفتان غلط بوده است. است مورد بحث قرار دهند

  . يک عضو هميشه اشتباه ميکند، و سيستم هميشه درست ميگويد

ن حال که ياد ميگيريد رفتارهای گذشته خود را در هما. هدف از تمامی اين ها تغيير دادن يا بازسازی شماست

با شروع به صحبت کردن . اصالح نماييد تا در اين محيط بسته و کنترل شده پذيرفته شويد، تغيير هم ميپذيريد

با استفاده از واژه ها و عبارات خاص گروه شما اذعان ميکنيد که ايدئولوژی را فهميده و قبول کرده ايد؛ و 

راز آشکار قبول ايدئولوژی گروه کرديد، سپس آن ايدئولوژی بصورت کتاب قانون هدايت وقتی شروع به اب

  . کامل شما و ارزش گذاری بر رفتار شما در خواهد آمد

همچنين استفاده از زبان و واژه های جديد، جدا شدن شما از سيستم احساسی و اعتقادی قديمی را گواهی 

عملکرهايی که آشکارا به نفع شما نيست، يا شايد اصال به نفع بشريت زبان جديد به شما اجازه ميدهد . ميدهد

دقيقا آن رفتارهايی که موجب انتقادات جهان خارج ميشوند زيرا که نرم ها و قواعد . نباشد، را توجيه نماييد

بان جديد، اجتماع را بطور کلی نقض مينمايند، همانهايی که در درون جامعه فرقه با استفاده از اين واژه ها و ز

  . منطقی جلوه داده شده اند



  Liftonهشت مضمون ليفتون  . ٣٫۴٫٢
 Robertبه موازات شش شرط سينگر، هشت مضمون روانشناختی که روانشناس رابرت ليفتون   

Liftonفرقه ها به اين مضمون ها به .  به عنوان مرکز محيط های خودکامگی ارائه نموده است وجود دارند

 . ای تغيير رفتارها و برخوردهای پيروان متوسل ميشوندقصد ارتقای روش ه

در بسياری . اين مقوله عبارت از کنترل کامل ارتباطات در درون گروه است. کنترل محيطی. ١  

ممنوع که افراد را از بيان ترديدهايشان يا " عيبجويی"يا " شايعه پراکنی"از گروه ها، قانون هر گونه 

اين قانون معموال به اين صورت توجيه . فاق می افتد باز ميدارد اعمال ميگرددايراداتشان نسبت به آنچه ات

ميشود که گفته ميشود شايعه پراکنی و ايجاد محفل بافت گروه را از هم ميدرد يا اتحاد را تخريب ميکند، که در 

ر از اظهار واقع اين قانون مکانيزمی برای باز داشتن اعضا از ارتباط با يکديگر نسبت به هر چيزی غي

به اعضا آموخته ميشود که کسانی را که اين قانون را ميشکنند لو بدهند، روشی که . تأييدات مثبت است

همچنين باعث ميشود اعضا نسبت به يکديگر نيز ايزوله شوند و لذا به اين وسيله وابستگی به رهبر را نيز 

  . افزايش ميدهد

ضا از ارتباط با خويشان و آشنايان خارج از گروه کنترل محيطی همچنين اغلب شامل منع کردن اع  

به آنها بعضا گفته ميشود که به هرچه در رسانه . و مطالعه هر چيزی که به تأييد سازمان نرسيده باشد ميشود

  . ها گزارش ميشود يا ميبينند يا ميشنوند اعتماد نکنند

شان با واژه های خاص گروه  همچنان که اعضا به فرمولبندی ايده هاي.بار دادن به کلمات. ٢  

ابتدا، . ادامه ميدهند، اين زبان در خدمت هدف محدود کردن افکار اعضا و بستن قدرت انتقادی آنان در می آيد

ترجمه کردن زبان مادری به نحوه صحبت کردن گروه، اعضا را وادار ميکند تا فوران ناگهانی انتقادات و ايده 

اين کار به آنان کمک ميکند تا محتوای منفی يا احساسات .   و کند کنندهای مخالف را سانسور، ويراستاری، 

عاقبت صحبت کردن به زبان خاص گروهی بصورت طبيعت دوم در می آيد، و صحبت . مقاوم را کوتاه نمايند

آنگاه اعضا صرفا صحبت در ميان خودشان در واژه های جديد . با بيرونی ها انرژی گير و پر دردسر ميشود

برای اعمال چنين هدفی، تمامی القاب تحقير کننده نظير بيرونی، عادی، تحت نظام، . حت تر می يابندرا را

  .مرتجع، ناپاک، و شيطانی به افراد خارج از تشکيالت داده ميشود

از سيستم " هر که با ما نيست بر ماست"يا " ما در برابر آنها"  اصل گروهی .طلب خلوص. ٣  

) بيرونی ها، غير عضو ها(حق با ماست، آنها "يعنی که . استخراج ميشود" يچ چيزهمه چيز يا ه" اعتقادی 

در اين منطق هر ايده و عملی يا خوب است يا بد ". اشتباه ميکنند، آنها شيطانی، ارشاد نشده، و غيره هستند

و غير کسانی که عضو ميشوند به تدريج در جوهره محيطی نقادانه . است، يا خالص است يا شيطانی است

بسياری از . واقعی فرقه، که توليد کننده احساس گناه و شرمساری در فرد است، حل شده و ذاتی شان ميشود

گروه ها مطرح ميکنند که تنها يک شيوه فکر کردن، واکنش نشان دادن، يا عمل کردن در هر وضعيت 

که در مورد خودشان و بخصوصی وجود دارد، و جايی در وسط يافت نميشود، و از اعضا انتظار ميرود 

هر کاری ميتوان تحت نام خالص شدن . قضاوت کنند" همه چيز يا هيچ چيز" سايرين توسط همين استاندارد 

در خيلی از گروه ها، عمال آموزش داده . انجام داد؛ که توجيه کننده رمز مرام و اخالق درونی گروه است



خالص است، وسيله صرفا هر ) يعنی منافع گروه(ه هدف ؛ و از آنجا ک"هدف وسيله را توجيه ميکند"ميشود که 

  . ابزاری برای رسيدن به خلوص ميتواند باشد

اگر شما عضو جديد هستيد، اين احساس گناه و شرمساری که همه جا در برابرتان ظاهر ميشود،   

 عاشق شما هستيم ما" وابستگی شما به گروه را خلق کرده و سپس آنرا ارتقا ميدهد، آنها به شما ميگويند که 
. که معنی اش اينست که هر زمان که تغيير نکنيد ترد خواهيد شد" چون شما داريد خودتان را تغيير ميدهيد

بنابراين بسادگی احساس ناقصی ميکنيد، گويی هر لحظه الزم است تغيير کرده و کامل شويد، درست به همان 

  . م هستيدصورتی که دنيای بيرونی مدام محکوم ميشود هميشه محکو

 از اعتراف برای هدايت اعضا جهت برمال کردن رفتارها، ارتباط با ديگران، احساس .اعتراف. ۴  

بهرحال، . های نا مطلوب گذشته و حال، ظاهرا به منظور کاهش رنج خودشان و کسب رهايی استفاده ميشود

نزديکی به گروه و غريبانه هرچه برمال کنيد بالفاصله جهت ذوب کردن شما و وادار کردن شما به احساس 

اطالعات جمع شده در خصوص شما ميتواند عليه شما استفاده شود تا شما را . شدن با غير اعضا استفاده ميشود

وادار کند بيشتر احساس گناه، ناتوانی، ترس، و نهايتا نيازمندی به فرقه و نيکی های رهبرش نماييد؛ و ميتواند 

 تاريخچه شخصی تان مورد استفاده قرار گيرد بطوری که زندگی گذشته جهت وادار کردن شما به بازنويسی

شما را تماما مملو از روسياهی نشان داده، آنرا در برابر شما که احيانا بخواهيد مجددا به آن زندگی، خانواده، 

 هر گروه، تشريفات اعتراف گيری و جلسات انتقادی خاص خودش. و دوستان برگرديد غير منطقی جلوه دهد

را دارد که ممکن است بصورت اعتراف و انتقاد از خود تک به تک در برابر يک فرد مسؤول يا بصورت 

  . اعضا نيز بعضا گزارشاتی انتقادی از خودشان يا ديگران مينويسند. جلسه گروهی انجام شود

ه هر در طول پروسه اعتراف گيری و بر اساس دستورالعمل های تعاليم گروه، اعضا ياد ميگيرند ک  

آنچه در خصوص زندگی قبلی شان، شامل دوستان، خانواده، و غير عضو ها، بوده نادرست بوده و بايد از آنها 

بيرونی ها تهديدی برای شما هستند چرا که اهداف " به شما مکررا يادآوری ميشود که . دوری و اجتناب شود
أثير قرار ميدهند، پيشرفت سياسی گروه را کند آنها هوشياری روانی شما را تحت ت: عالی شما را دنبال نميکنند

ا باعث ميشوند شما در زندگی گذشته و افکار نادرست باقی  ميکنند، راه شما را به دانش نهايی سد می نمايند، 
  ". بمانيد

ي

عملکرد سوء استفاده گرايانه گروه بر روی اعضا به صورتی است که آنها . عملکرد مرموز. ۵  

رهبر اينطور القا .  و رفتارهای جديد بطور ناگهانی در فضای جديد بوجود آمده استتصور ميکنند احساسات

اعضا در مراقب بودن برای ديدن رفتارهای . ميکند که اين يک گروه برگزيده و منتخب با اهداف عالی است

 که بواسطه خاصی که از آنها خواسته ميشود مهارت کسب ميکنند، ياد ميگيرند نسبت به تمامی انواع اشاراتی

رهبران فرقه ها به پيروانشان . آنها مورد قضاوت قرار گرفته و رفتارشان را تغيير ميدهند حساس باشند

هيچ کس بر شما . هيچکس به شما نگفته است که به اينجا بياييد. شما خود انتخاب کرديد تا اينجا باشيد"ميگويند 

ن در شرايطی هستند که آنان نميتوانند به دليل فشار در حاليکه در واقع پيروا." تأثير گذاری نداشته است

بنابراين آنها به اين باور ميرسند که آنها واقعا اين طرز از زندگی را . اجتماعی و ترسشان فرقه را ترک کنند

اگر بيرونی ها اشاره کنند که پيروان فدايی درون فرقه مغزشويی شده يا بازی خورده اند، . انتخاب کرده اند

فرقه ها برای جا انداختن اين داستان به اصطالح ". اوه، نه، من داوطلبانه انتخاب کرده ام" يگويند اعضا م



در اذهان افراد تالش کرده، اصرار مکرر دارند که هيچ عضوی بر خالف ميل خود در فرقه " داوطلب بودن"

  .نگاه داشته نشده است

شخصی خود را بازنگری کرده و تغيير  اعضا وجوه تاريخچه زندگی .اعمال تعاليم بر فرد. ۶  

ميدهند، بطوری که بر اساس رهنمود های گرفته شده يا آن تاريخچه را از نو بازنويسی ميکنند يا بسادگی آن 

اعضا بطور همزمان نيز ياد ميگيرند تا واقعيت را از ديد گروه تعبير کرده و تجارب و . را فراموش مينمايند

در خيلی از گروه ها از ابتدای عضو . ر آنها اتفاق افتاده است ناديده بگيرنداحساسات خود را بصورتی که ب

شدن به شما گفته ميشود که به ادراکات و يافته های خود توجهی نکنيد، زيرا که شما تعليم ديده نيستيد و 

  . بسادگی بايد نظرات قوام يافته و خطوط حزبی را قبول کرده و خود را منطبق نماييد

 تاريخچه شخصی اغلب بصورت بازتوليد در می آيد، بطوريکه ياد ميگيريد خود را با بازنويسی  

  . تفسير گروه از زندگی خود منطبق نماييد

 عقل رهبر به عنوان درخشش علوم او تلقی ميشود، که بر نظرات مرکزی فلسفی، .علوم مقدس. ٧  

 او ميتواند اعالم نمايد که فلسفه گروه بايد بر لذا. روانشناختی، يا سياسی او اليه هايی از اعتبار می افزايد

تمامی نوع بشر اعمال گردد و اينکه هر کس که مخالف بوده يا نظرات ديگری دارد نه تنها بی مرامی و 

برای مثال بسياری از رهبران، در سوابق خود دست ميبرند . حرمت شکنی کرده بلکه غير علمی هم بوده است

  . ويا آنها با قدرت های برتر، رهبران مورد احترام تاريخی، و غيره ارتباط دارندتا چنين وانمود کنند که گ

 محيط خودکامگی فرقه بروشنی ابراز ميدارد که اعضا اجزای يک جنبش برگزيده .تبيين وجود. ٨  

رقه بسياری از ف. غير اعضا به اين ترتيب بی ارزش و موجوداتی پائين تر ميباشند. بوده و منتخب جهان هستند

ما حاکمان "و يا به صورتی ميگويند که "  ما بهترين و تنهاترين هستيم"ها به اعضايشان می آموزند که 
اين طرز تفکر، مبنای خام کردن اعضا ". روشنی بخش بوده و تمامی بيرونی ها موجودات پست تر هستند

ا نمايندگان گروه های برتر است که با وجدان های خوب خود پيوسته اند، و به اعضا به عنوان مأمورين ي

ما در برابر "بعالوه اعمال نظريه . اجازه ميدهند تا از غير عضو ها در جهت منافع گروه سوء استفاده نمايند
اگر شما گروه را . ، به اين معنی خواهد بود که اساس وجود شما بر بودن در گروه متمرکز بوده است" ديگران

  .ن آخرين گام برای خلق وابستگی کامل اعضا به گروه استاي. ترک کنيد، به پوچی پيوسته ايد

  Scheinسه مرحله شاين  . ٣٫۴٫٣
در اين قسمت، مراحلی را که افراد از آنها عبور ميکنند تا رفتار ها و برخوردهايشان در فضای گروه تغيير 

توسط روانشناس اين موارد . کرده و پروسه های بازسازی فکری را کامل کنند، مورد بحث قرار ميگيرند

" خارج کردن از انجماد، ايجاد تغييرات، و منجمد کردن مجدد" تحت مراحل Edgar Scheinادگار شاين  

  .نامگذاری شده اند

 در اين نخستين مرحله، برخوردها و انتخاب های گذشته شما، يعنی تمامی حس .خارج کردن از انجماد. ١

ردش جهان، توسط تعاليم، مشاوره های شخصی، پاداش، تنبيه، خويشتن و ديدگاهتان نسبت به وجود و فلسفه گ

اين عدم تعادل جهت توليد آنچه روانشناسان بحران هويت می . و ساير تبادالت درون گروهی نامتعادل ميشوند

به اين معنی که (در حاليکه شما به گذشته و دنيا و رفتار و ارزشهای خود نگاه ميکنيد . نامند طراحی شده است



يعنی چنين . ، همزمان آنها را با سيستم جديد بمباران مينماييد) را آماده خارج کردن از انجماد ميکنيدآنها

اين روند شما را وادار ميکند که نسبت به اينکه چه چيزی . برايتان جا می افتد که در گذشته اشتباه ميکرده ايد

  .  ترديد گرديددرست است، چکار بايد کرد، و چه انتخابی بايد انجام داد دچار

همانطور که قبال تشريح شد، برنامه های تغيير رفتاری موفق جهت نگران کردن شما تا حدی که اعتماد به 

اين کار شما را در برابر پيشنهادات بازتر، و همچنين نسبت به محيطی . نفستان خدشه دار شود طراحی شده اند

مقاومت . وابسته تر می نمايد" اط برقرار کردندرست ارتب"و " درست فکر کردن"دارای اشاراتی همچون 

شما در برابر ايده های جديد، زمانی که احساس ميکنيد بين هيجان خارق العاده در خصوص تصميم درست 

گرفتن در زندگی از يک طرف و ايده های گروه که راه برون رفت از اين اضطرابات را نشان ميدهند از 

  . يد، در هم ميشکندطرف ديگر در حال از هم گسستن هست

در طی اين دومين مرحله ، احساس شما در برابر راه حل های ارائه شده از طرف گروه . ايجاد تغييرات. ٢

شما حس ميکنيد که هيجان، عدم اطمينان، و ترديد نسبت به خود ميتواند با . مسيری برای طی کردن پيدا ميکند

عالوه بر اين، شما ناظر بر رفتار اعضای قديمی تر . دقبول مفاد ارائه شده توسط رهبر گروه تخفيف ياب

بر اساس آنچه آزمايشات روانشناسی و ده ها سال مشاهدات . هستيد، و شروع ميکنيد از کارهای آنان تقليد کنيد

نشان ميدهند، زمانی که فرد ابراز تعهد نسبت به يک ايده در برابر جمع می نمايد، رفتارهای او نيز متعاقبا 

يعنی اينکه، اگر شما در برابر ديگران . عمول در جهت حمايت از تعهدات اعالم شده شکل ميگيردبطور م

گفتيد که شما متعهد ميشويد که دارای خلوص باشيد، بنابراين شما احساس ميکنيد که تحت فشار هستيد که همان 

  . راهی را که ديگران تحت نام رسيدن به خلوص تعريف ميکنند را تعقيب نماييد

اگر شما زمان کافی در هر محيطی صرف نماييد، يک پيشينه شخصی از تجارب و فعل و انفعاالت در آن 

اگر آن محيط در جهت اهداف معينی ساخته و پرداخته شده باشد، تجارب، فعل و . بدست خواهيد آورد

اشد خواهند شد انفعاالت، و روابط عرضی شما هم مشتمل بر هر آنچه هويت عمومی پرورش يافته در محيط ب

  . و با ارزش ها و نظرات اعالم شده در آن محيط در هم خواهند آميخت

حاال، وقتی شما در فعاليتهای مشترک با افراد هم عرض در يک محيط وارد ميشويد که متوجه نيستيد بصورت 

ميشويد مصنوعی ساخته شده است، شما درک نميکنيد که واکنش های شما تحميلی است؛ و وقتی شما تشويق 

و البته ظاهرا به اين کار مجبور نشده " حقا ايدئولوژی را فهميده ايد و تغيير کرده ايد"که به زبان بياوريد که 

ايد، اين فعل و انفعاالت با هم عرض های خودتان شما را به اين نتيجه گيری هدايت ميکند که شما دارای 

گر، شما تصور خواهيد کرد که شما خودتان به انتخاب به عبارت دي. اعتقاداتی متکی بر اعمال خودتان هستيد

  . آن ايده ها و رفتارها رسيده ايد

  : فشار گروهی اعضای هم عرض در اين روند بسيار مهم است

  .اگر در برابر جمع بگوييد که کاری را انجام ميدهيد، الجرم آنرا انجام خواهيد داد •

  . هيد کرد و دغدغه ذهنتان خواهد شدوقتی کاری را انجام داديد، ناچار به آن فکر خوا •

، نهايتا باور ميکنيد )در محيطی که درک نميکنيد مجبور بوده ايد(وقتی به آن فکر کرديد  •

 . که خودتان به آن موضوع رسيده ايد



در اين آخرين فاز، گروه در برابر رفتار مطلوب به شما پاداش اجتماعی و روانی . منجمد کردن مجدد. ٣

ال برخورد ها و رفتار غير مطلوب بوسيله انتقادات تند، عدم تأييد توسط گروه، طرد اجتماعی، و داده، و در قب

بسياری از گروه های مدرن بازسازی فکری، جويای توليد افرادی . از دست دادن موقعيت، شما را تنبيه ميکند

ص کاهن، رهبر، يا مرشد بشاش، غير مقاوم، و پرکار هستند که از کارهای گروه شکايت نميکنند و در خصو

به ميزانی که شما رفتارهای مطلوب گروه را از خودتان بروز دهيد، انطباق شما . از مسئولين سؤالی نميپرسند

اين نشانگر اينست که شما حاال بخوبی دريافته ايد که : "از جانب رهبری به اين صورت تعبير خواهد شد که

  ". و زندگی فعلی شما همان راه درستی است که بايد طی کنيدزندگی قبل از تعلق شما به گروه غلط بوده 

  توليد يک هويت جديد.٣٫۵
به ميزانی که يک گروه يا يک محيط تشکيالتی بر اساس اين شرايط، مضمون ها، و مراحل بنا شده باشد، 

ازی همه فرقه ها و گروههايی که روند بازس. مشخصا به همان ميزان سوء استفاده در آن صورت ميگيرد

. فکری را اعمال مينمايند از تکنيک های عوض کردن ذهن به يک روش يا به يک ميزان استفاده نميکنند

. اعمال اين متد ها در داخل يک گروه روی افراد مختلف و همچنين در ميان گروه های مختلف متفاوت است

ه در سطوح باالتر يا پائين تر غالبا، اعضای يک اليه هيچ آگاهی نسبت به نوع عملکرد و سوء استفاده ای ک

بازسازی فکری . در يک گروه صورت ميگيرد يا تعاليم خاصی که برای هر دسته از افراد وجود دارد ندارند

بسيط، روان، و مزورانه بوده و بعضی اوقات شناخت آن، خصوصا برای تازه کارها و کسانی که بيش از حد 

  . پديده ظاهر ميگردد، دارای پيامدهای قدرتمندی استولی وقتی اين . سخت است ايده آليست هستند،

به عنوان بخشی از روند نفوذ شديد و عمل تغيير دادن شخصيت فرد در بسياری از فرقه ها، افراد   

دارای هويت اجتماعی جديدی ميشوند، که ممکن است، يا شايد هم ممکن نباشد، توسط يک بيرونی تشخيص 

 هويت جديد اشاره ميکنند، آنها از اعضايی صحبت ميکنند که تغيير کرده، از وقتی گروه ها به اين. داده شود

رفتار مورد تأييد گروه به عنوان . نو متولد شده، ارشاد گرديده، قدرتمند شده، باز تولد يافته، يا پااليش شده است

يشود که اين هويت از همه اعضا خواسته م. نشانه عبور فرد به مرحله تبديل شدن به فرد جديد تعبير ميشود

  . اجتماعی جديد را از خود بروز دهند

بهرحال، اکثريت باالی افرادی که اين گروه ها را ترک ميکنند از محتوای فرقه، و از رفتارها و   

  . برخوردهای فرقه ای تهی ميشوند، و بدون عوارض به نقطه ای باز ميگردند که قبل از پيوستن به فرقه بودند

 که چگونه – و قطعا بسياری اعضای سابق فرقه ها پرسيده اند –خودمان بپرسيم ما ممکن است از   

. فردی ميتواند تحت آن شرايط، رفتار شنيع نشان داده و سپس تحت شرايط ديگری به عملکرد نرمال بازگردد

هويت ، يک )يا شبه هويتی(اين پديده بطور گسترده به عنوان دوبله کردن يا به عنوان تشکيل شبه شخصيتی 

آنچه در خصوص اين . تحميل شده، يک خويشتن فرقه ای، يا يک شخصيت فرقه ای توصيف شده است

توصيف مهم است آن است که آنان دعوت به توجه به يک پديده مهم روانی و اجتماعی ميکنند که نيازمند 

نند در هويت اجتماعی يعنی اينکه افراد معمولی با اعتقادات و رفتارهای خودشان، ميتوا. مطالعه دقيق است

  . شان دچار چرخش شوند ولی نهايتا ميتوانند خويشتن قديمی خود را بازيافته و به پيش حرکت کنند



منظور اين نيست که افراد در فرقه ها يا گروه هايی که پروسه های بازسازی فکری را مورد استفاده   

هر کس که با يک دوست . فقط دروغ ميگويندقرار ميدهند با رل بازی کردن، تظاهر کردن، يا وانمود کردن 

قديمی که با عضو شدن در يک فرقه متعصب تغيير کرده ديدار کرده باشد، ميداند که چيزی عميق تر از صرفا 

رل بازی کردن در آن دوست قديمی عمل ميکند که به خويشتن جديد وی يا گروه جديد او بستگی دارد، يعنی 

. اين قطعا نقش بازی کردن نيست. دت قليان ميکند، و بر اظهاراتش دگم استکوته فکرانه صحبت ميکند، به ش

  . اين پديده بيشتر غريزی و يک تجربه واقعی است

اين فاکتوری است که نهايتا به اعضای فرقه . دوبله شدن، يا تشکيل شبه شخصيت، کليد مطلب است  

هد تا بفهميم چرا کارهای مشاورين خروج از فرقه امکان ميدهد تا گروه هايشان را ترک کنند و به ما اجازه ميد

به عنوان وسيله ای برای هوشياری مجدد شخصی که در معرض پروسه های بازسازی فکری بوده است مفيد 

حقيقت اينست که هويت اجتماعی که در سيستم بازسازی فکری کسب گرديده باشد در طول زمان محو . است

.  در زير آفتاب وقتی که مدتی ديگر زير آفتاب نباشد از بين خواهد رفتميشود، همانطور که برونزه شدن فرد

روند مربوطه البته خيلی پيچيده تر از اين آنالوژی است که ذکر شد، ولی اصل مطلب اينست که تفکرات و 

  . رفتارهای فرقه ای اکتسابی و نه ذاتی است و ماندگار نميباشد

برخی افراد برای هميشه در گروه باقی . د و حفظ ميشودهويت فرقه ای در يک محيط فرقه ای تولي  

می مانند، ولی تعداد بااليی در يک نقطه ای باالخره جدا ميشوند، که يا خودشان قدم به بيرون ميگذارند و يا 

فهم پديده بازسازی فکری برای بيشتر دانستن در خصوص . توسط خانواده و دوستان بيرون کشيده ميشوند

اين موضوع نه .  پشتيبانی اجتماعی يا گروه های فشار برای همه ما ايفا ميکنند حياتی استنقشی که مؤسسات

تنها برای خانواده هايی که بستگانشان در گروه های فرقه ای هستند، بلکه همچنين برای اعضای سابق که 

 افتاد وجود دارد، و ميخواهند بدانند چه تئوری های روانشناسی يا اجتماعی برای توضيح آنچه بر آنها اتفاق

  .  برای هر کسی که ميخواهد در خصوص عملکرد اين مقوالت مطالعه کند مهم است

   فرقه ها چه عيبی دارند؟. ۴
رشد فرقه ها و تأثيرات آنها بر روی زندگی افراد و خانواده ها در دهه اخير معنا و مفهوم جديدی به   

ميليون ها خانواده در سراسر جهان وجود دارند که . للی هستندفرقه ها حاال يک پديده بين الم. خود گرفته است

نفوذ فرقه ها در ميان ما همچنين وارد قلمرو . دنيايشان شديدا بواسطه درگيريشان با فرقه ها تغيير کرده است

  . سياسی و اقتصادی، با عواقبی برای همه ما، شده است

  : ت زير استنگرانی هايی که همه ما در آنها شريک هستيم به صور  

فرقه ها موجب خسران قابل توجهی بر افراد بی شمار و خانواده های آنان در جامعه ما  •

  .ميشوند

فرقه ها از روش های مجاب سازی روانی و اجتماعی پيچيده برای عضو گيری و حفظ  •

ه اين روش ها ميبايست مورد مطالعه و افشاگری قرار گيرند، به گون. نفراتشان استفاده مينمايند

ای که شهروندان بتوانند بدل های آنها را، به منظور اجتناب از قرار گرفتن در معرض استثمار 

  . توسط اين گروه ها، آموزش بگيرند



فرقه ها از منابع مالی خود برای مهار انتقادات بحق در مورد خودشان و برخورد با اين  •

 . بی استفاده ميکنندانتقادات بوسيله تهديد به اقدام قانونی و ساير اعمال ارعا

فرقه ها شاخص های تعدی خودکامه به اجتماع ما تحت عناوين مختلف هستند، و اين مقوله  •

نه تنها توسط دانشمندان علوم رفتاری بلکه همچنين توسط شهروندان معمولی که به آزادی خود 

 . بها ميدهند بايد مورد مطالعه قرار گيرد

 تأثيرات آنان ه مشکالت و عواقب فرقه ها در جامعه ما، فارغ از مشاهدهقانع کننده ترين تحليل های مربوط ب

بر افراد و خانواده ها، به عنوان يک موضوع امنيت ملی و تأمين عمومی مطرح گرديده است؛ يعنی نگرانی 

اعمالی نظير . در رابطه با تأثيرات اعمال خاص آنان بر امنيت و سالمت جامعه بطور کل، مد نظر است

 کشيدن، نوشيدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد مخدر، پر خوری، تنفس هوای آلوده، نزدن واکسن سيگار

های ضروری، و غذا خوردن در رستوران های غير بهداشتی هم ميتوانند اثرات بسيار نامطلوبی داشته باشند؛ 

د که اثرات آنها عالوه بر افراد و ولی آنهايی که تأثيرات فرقه ها را بر زندگی مردم مطالعه ميکنند دريافته ان

بنابراين فرقه ها بر . خانواده ها در بسياری جهات يک موضوع سالمت و ايمنی و امنيت کل جامعه نيز هست

يک فرقه الزم نيست حتما خيلی بزرگ باشد تا اوضاع فرد يا . زندگی ما خواه ناخواه به صور متعدد مؤثرند

  . جامعه را زير و رو کند

  .ه ها مؤسسات مشروع را مورد تهديد قرار ميدهندفرق. ۴٫١
در سالهای اخير، برخی گروه های فرقه ای راههای جديدی برای جذب افراد از طريق دستيابی به   

يک مجموعه از گروههای فرقه ای اقدام به استفاده از . فعاليت های تجاری و نفوذ در مؤسسات دولتی يافته اند

يکنند که بطور عمده متکی بر روش های نفوذ شديد روانی است و در بسياری از برنامه های مديريت تجاری م

  . موارد به عنوان راهی جهت افزايش عضويت سازمانهای مادر به خدمت گرفته ميشود

بسياری اعضای فرقه های مختلف برای مزد خيلی کم يا بدون مزد در مراکز اقتصادی که تحت   

درآمد خود آنان نيز همراه با منافع شرکت .  اداره ميشود کار ميکنندتملک فرقه بوده و توسط فرقه شان

اين کار فرقه ها را در يک موقعيت . بصورت مستقيم يا غير مستقيم به مرکز فرماندهی فرقه برده ميشود

استراتژيک قرار ميدهد تا بتوانند بهای خيلی کمی برای مشاغل بپردازند و لذا صنايع خصوصی نميتوانند با 

برای مثال، با . به اين طريق، اين شرکت های فرقه ای ميتوانند خيلی از قراردادها را ببرند. ان رقابت کنندآن

بکار گيری از کارگر مجانی يا با حقوق خيلی کم، اين گروهها ميتوانند در بازار بصورت غير منصفانه ای به 

  . رقابت بپردازند

کم، اجتناب از پرداخت ماليات، وارد شدن در انواع تقلبها بوسيله استثمار کارگران بی مزد يا با مزد   

و کالهبرداری ها، و استفاده از حس کنجکاوی عمومی و دنيای تجارت باز که مشتاق کار آزاد است، فرقه ها 

قادرند ثروت خود را افزايش داده، منابع جذب اعضای بالقوه را فراهم نموده، و کار و کاسبی را از دست 

  . صوصی خارج نمايندتجارت های خ



  .فرقه ها به بچه های ما آسيب رسانده و خانواده های ما را از هم ميدرند. ۴٫٢
از بسياری جهات، بچه ها ناتوان ترين قربانيان حاکميت خشن و خودکامه ای هستند که بر زندگی بسياری از 

ا در اين خصوص روشن نمونه های تاريخی متعددی، زشتی های فراوانی ر. اعضای فرقه ها تسلط دارد

  .ميسازند

فرقه ها همچنين اعضای خود را عليه خانواده هايشان، با استفاده از تفکرات افراطی منطبق بر ايدئولوژيشان، 

اين کار هم برای جدا کردن اعضا از خانواده شان و هم تعليم آنان به اطاعت از دستورات غير . بر می انگيزند

قه هايی که از تکنيک های روانی استفاده ميکنند معلوم گشته است که فر. منطقی فرقه صورت می پذيرد

اعضای خود را وادار به بازخوانی گذشته خود با ديدی ديگر ميکنند و خصوصا به آنان تصوير شيطانی از 

وش به همين ترتيب همان طور که اشاره شد، فرقه هايی که با پ. والدينشان ميدهند تا اصال به آنان اعتماد نکنند

مذهبی فعاليت ميکنند اعضای خود را تعليم ميدهند تا بيرونی ها، حتی اقوام درجه يک، را مانند شيطان تلقی 

  . کرده و لذا از آنان به هر قيمت گريزان باشند

    .فرقه ها خشن و سرکوبگر هستند. ۴٫٣
رفتاری مينمايند؛ در بعضی صرفا با اعضای خود بد . فرقه ها به درجات زيادی ضايع کننده و مخرب هستند

. البته برخی هم در هر دو جهت عمل مينمايند. حاليکه برخی ديگر خشونت خود را متوجه بيرونی ها ميکنند

اعضای فرقه ها، تحت هدايت رهبرانشان، به افسران مجری قانون شليک کرده اند، در معامالت مواد مخدر و 

مجاز مبادرت ورزيده اند، مدام به هتک حرمت پرداخته فحشا درگير شده اند، به حمل و نگهداری سالح غير 

اند، اعضای نوجوان را تا حد مرگ کتک زده اند، تنبيهات مختلفی بر اعضای خود اعمال نموده اند، و حتی 

  . اعضای بريده خود را به قتل رسانده اند

 دو روی يک سکه شده امروزه مشخص گرديده است که پديده تروريسم با مقوله فرقه عجين گشته و به نوعی

وادار کردن افراد به درگير شدن در فعاليت های تروريستی در گروی بازسازی ذهنی آنان و ايجاد تلقينات . اند

  . روانی در آنان است

  .فرقه ها در توطئه و کالهبرداری دست دارند. ۴٫۴
ه در فعاليتهايی که گروه های فرقه ای نه فقط آشکارا در رفتارهای خشونت آميز درگير هستند، بلک  

منجر به ورود اعضا در جرائم مختلف، از کالهبرداری و دسيسه برای فرار مالياتی گرفته تا جاسوسی عليه 

  . کشور به نفع دشمن، ميگردد نيز وارد ميشوند

نگرانی ديگر در جامعه ما آن است که فرقه ها برخی از بهترين اذهان جامعه ما را از آموزش و افکار مثبت 

بسياری از افراد از اينکه در خدمت بشريت از طريق علم، پزشکی، تدريس، مهندسی، و . حرف ميکنندمن

در عوض، آنها به فرقه ها کشانده شدند، جايی که نهايتا سالهای . ساير مشاغل قرار گيرند بازداشته شدند

آنها بهترين سالهای . عمرشان را فقط برای قدرت و منافع رهبر فرقه صرف کارهای غير قانونی نمودند

زندگيشان را از دست داده، و وقتی جدا ميشوند ممکن است نتوانند توانائی ها و استعدادهای قبلی شان را بکار 

  . گيرند چرا که در بسياری از زمينه ها عقب افتاده اند



  .فرقه ها آزادی ما را می گيرند. ۴٫۵
ليل سختی درخواست هايی که بر آنان اعمال به علت تعهد کاملی که از اعضا خواسته ميشود و به د  

آنها عمدا جلوی اهداف تحصيلی و . ميگردد، فرقه ها آسيب بسيار جدی به روش دموکراتيک زندگی ما ميزنند

شغلی افراد را ميگيرند، خانواده ها را از هم ميگسلند، روابط شخصی را به درگيری ميکشانند، و پيروان را 

عواقب عضويت در بسياری از . نداز، متعلقات، و تمامی دارائيهايشان مينمايندمجبور به تحويل دادن پس ا

    .موارد خورد کننده، دراز مدت، و بعضا غير قابل جبران است

برخی اعضای فرقه ها کارشان به بيمارستان روانی ميکشد؛ برخی ديگر بعضا سالها بعد از يک   

افرادی که چنين تجارب حادی را داشته اند، . نميگردندتجربه فرقه ای منزوی ميشوند، و هرگز جمع و جور 

حتی آنهايی . خصوصا اگر با يک خورد شدن عنصر خويشتن ترکيب شود، بعضا نياز به مراقبت ويژه دارند

که ممکن است مشکالت حاد روانی را تجربه نکرده باشند اغلب دارای مشکالت قابل توجهی جهت تطابق با 

  . فرقه ميباشندزندگی نرمال بعد از ترک 

  .فرقه ها دارايی های ما را ميبرند. ۴٫۶
رهبران فرقه ها قادر بوده اند پيروان ثروتمند را وادار به تسليم مبالغ هنگفت و شگفت انگيزی از   

  .پول خود کنند، همانطور که توانسته اند تعدادی را مجبور به حتی دادن هرآنچه داشته اند بنمايند

ی ها به نفع شاکی ها جهت پس گرفتن برخی ضرر و زيان ها صورت گرفته اگر چه برخی دادخواه  

  . است، اما در اغلب موارد قربانيان فرقه ها اقدام قانونی به عمل نمی آورند

  .فرقه ها از بازرسی فرار ميکنند. ۴٫٧
 زير عليرغم سابقه نسبتا سبعانه ای که فرقه ها در رفتارهای سرکوبگرانه دارند، آنان همچنان از  

  .بازرسی و کنترلی که بر ساير سازمانها و فعاليتهايشان اعمال ميشود ميگريزند

فرقه ها، به غير از رفتار غير قابل قبولشان، چه عيبی دارند؟ آيا مشکل اينست که ماهيت آنها خيلی   

ری به آنها کم درک شده و لذا به ندرت زير نظر بوده اند؟ اگر زير نظر بودند، مطمئنا اعتراض خيلی بيشت

در حال حاضر، بسياری از مردم نسبتا از وجود فرقه ها بی اطالع هستند مگر اينکه از طريق رسانه ها . ميشد

وقتی موضوعی رو ميشود، مردم ممکن است در . با رفتار شگفت انگيز يا غير قانونی آنان يکه خورده باشند

ا حتی ممکن است بگويند که آنچه در فرقه ها اتفاق آنه. توجه به مسئله فرقه ها مشکل داشته و به خطا بروند

می افتد متفاوت با رفتار رئيسی که مدام دستور ميدهد، يا پدری که خود رأی است، يا خانواده ای که دچار 

  . اخالل ميباشد، يا ارزش های اعمال شده توسط شريعت و مذهب نيست

  ند؟فرقه ها چه تفاوتی با ساير گروه های انضباطی دار. ۴٫٨
اين گروه ها اگرچه . فرقه ها بروشنی متفاوت از گروه های کامال انضباطی مانند ارتش هستند  

منضبط و کنترل شده ميباشند ولی فاقد برنامه کار دوگانه بوده و سوء استفاده گر يا دارای رهبری متمرکز 



شدت و حدتی که در فرقه ها زمانی که بررسی شود آيا روش های سوء استفاده ذهنی و فريبکاری با . نيستند

  .معمول است در اين گروه ها اعمال ميشوند يا خير، تفاوت ها معلوم ميگردند

سازمان های مذهبی اصيل جستجوی خود را بر افراد تنها و آسيب پذير متمرکز نميکنند؛ در واقع،   

رای پيوستن به گروه بسياری محافل از تست های روانشناسی برای شناختن و حذف کسانی که انگيزه شان ب

همچنين سازمان های مذهبی اصيل عضو گيری را بر روی . منتج از عدم تعادل روحی است استفاده مينمايند

افراد پولدار که به شکل قلک به آنها نگاه ميشود، آنطور که در مورد آن دسته از فرقه ها که افراد ثروتمند را 

  .هدف قرار ميدهند صدق ميکند، متمرکز نميکنند

تعليمات نظامی و برنامه های تمرينی اجرايی مشروع ممکن است از فرامين و همچنين بطور هم   

ولی آنها در پی شتاب . عرض از فشار برای کسب انطباق با يک روش جديد فکری يا رفتاری استفاده نمايند

گناه، و پوچی در افراد دادن به اين پروسه با استفاده از تهی سازی روانی شديد يا ايجاد احساس ناتوانی، 

نيستند؛ تمرينات نظامی پرتکاپو به منظور قدرت بخشيدن به عملکرد افراد استفاده ميشود، و مانند فرقه ها 

مؤسسات اجتماعی متعهد به قوانين، از روشهای حاد ايجاد تغيير در افراد، . سعی نميکنند فرد را ضعيف نمايند

 آنچه که توسط بسياری از فرقه های معاصر بکار گرفته ميشود فريبکاری، يا گمراه کردن نفرات، مشابه

  . استفاده نميکنند

در فرهنگ ما، . و آنچه که عيب فرقه هاست تنها اين نيست که فرقه ها انجمن های سری هستند  

انجمن های سری اجتماعی، بوضوح به رسميت شناخته شده اند که در آنها اعضای جديد از قبل ميدانند که به 

اين . د آشنا ميشوندتدريج با رسوم مشترک گروه حتی اگر آنها همه چيز را در خصوص گروه از ابتدا ندانن

در . متفاوت از گروه های فرقه ای و ساير گروههايی است که از روش های بازسازی فکری استفاده ميکنند

اين گروه ها، عمدا از فريب در خصوص آنچه که گروه برايش پديد آمده و آنچه رسوم داخلی ممکن است باشند 

هدف نهايی برای اعضا خواهد بود، آنچه نهايتا خواسته استفاده ميشود، و از ابتدا فريبکاری در خصوص آنچه 

يک ارتباط . خواهد شد و انتظار ميرود، و آسيبی که از برخی اعمال ممکن است منتج شود بکار گرفته ميشود

  . سری به معنی رابطه همراه با کنترل ذهنی نيست

ها موجب نگرانی های امروزه، امور عضوگيری و فعاليتهای برنامه ريزی شده بسياری از فرقه   

چگونه يک اجتماع ميتواند از افرادش به بهترين شکل در برابر آسيب . روشن و ملموس اجتماعی شده است

های فرقه ای، بيهوده نشان دادن توانايی های افراد در عمل مختارانه، از دست دادن مهمترين سالهای زندگی، 

 سلب آزادی های فردی و حق انتخاب نفرات در خصوص و استثمار تحقير آميز حفاظت کند؟ چگونه ميشود از

ميشود، چگونه يک اعمال مذهبی و مناسبات گروهی جلوگيری نمود؟ و در حاليکه از آزادی مذهبی حمايت 

اجتماع ميتواند از خانواده به عنوان يک نهاد مقدس اجتماعی در برابر تهديد فرقه که خود را خانواده برتر 

  واده به مخالفت ميپردازد حمايت نمايد؟ دانسته و با اساس خان

    چه بايد کرد؟. ۴٫٩
حتی يک مرور مختصر از ريخت و پاش ها و عواقب فرقه ها نشان ميدهد که چرا ما الزم است در خصوص 

مردم آزاد هستند به هر . ولی نگرانی ما بايد متمرکز بر مديريت و نه اعتقادات آنان باشد. فرقه ها نگران باشيم



در هر صورت، حتی در يک دموکراسی، بعد از بازرسی و ارزش گذاری . ه برميگزينند معتقد باشندآنچه ک

روابط درونی گروه های بخصوص، شهروندان ميتوانند داليلی برای نگرانی داشته باشند، چرا که آنان 

فرقه ها، .  ميکنندتأثيرات آنرا بر افرادی که تحت استيال و اراده رهبران فرقه ها قرار گرفته اند مشاهده

همانطور که ديده ايم، نخبه ساالر هستند يعنی احساس ميکنند که حق دارند تعيين نمايند که چه کسی رشد کند يا 

بعنوان شهروندان يک جامعه انسانی و آزاد انديش، ما بايد نگران سالمت، رفاه، و امنيت . حتی زنده بماند

  . در فرقه ها هستندهمشهری هايمان باشيم، خصوصا بچه هايی که 

اين اصل مطلب . رقم بااليی از افراد، فرقه ها را لحظه ای و گذرا فرض ميگيرند که بزودی محو خواهند شد

ما بايد بر انکار گسترده کسانی که زحمت مطلع شدن در مورد فرقه ها را به خود راه نميدهند يا کسانی . نيست

 برخی مردم مايلند تصور کنند که اگر مشکلی را ناديده بگيرند، .که در پشت توهمات مخفی ميشوند فائق بياييم

توجيه گران فرقه ها که به آنها تنها بصورت سطحی نگاه ميکنند در دفاعشان . خود بخود از بين خواهد رفت

از فرقه ها توهمات را تقويت کرده و جلوی آگاهی عمومی را در خصوص موضوعی که الزم است جهت 

  . رياد شود ميگيرندجلب توجه عمومی ف

توجيه گران و سخنگويان فرقه ها ميخواهند ما باور کنيم که فن روانشناسانه بازسازی فکری از بين نخواهد 

ما در واقع ديده ايم که تکنيک های فرقه ها در مجاب . رفت، و از بين رفتن آن نيز خالی از ضرر نخواهد بود

آموزش، اطالع . هرانه تر، زيرکانه تر، و مخرب تر شده اندسازی و کنترل ذهنی در دو دهه اخير هر چه ما

  .رسانی، و مراقبت بصورت مستمر برای آزاد نگاه داشتن خودمان و ذهنمان ضروری است

 جذب اعضای جديد. ۵
فرقه های بسياری، با استفاده از برخورد ها .  در برابر عضو گيری فرقه ها آسيب پذير هستيمهمه ما  

ان، فعاالنه در هر لحظه بدنبال عضوگيری هستند، بطوريکه اين احتمال وجود دارد که همين و ترفند های فراو

در هر سنی که باشيد، عالئق شما هرچه که باشد، به هر سبکی که زندگی . االن يک فرقه به دنبال شما باشد

راه . انه استکنيد، گرفتار شدن در چنگال يک مسئول عضو گيری فرقه، به سادگی گرفتن يک کارت کتابخ

  . های مختلف درگير شدن در يک فرقه، به تعداد فرقه های موجود ميباشد

هر گروه متد های عضو گيری خودش را بوجود آورده است؛ که از تماس های فردی گرفته تا تبليغ   

نقطه شروع عضو گيری .  و راديو را شامل ميشودندر کيوسک ها، روزنامه ها و مجالت، و در تلويزيو

ن است متفاوت باشد، اما يک فاکتور در آن ثابت است و آن اينست که انبوهی فريبکاری مورد استفاده ممک

اين فريبکاری ها در نقطه عضو گيری از مخفی کاری در خصوص آنچه واقعا ماهيت گروه را . قرار ميگيرد

  . دتشکيل ميدهد گرفته تا مخفی کاری در مورد منظور نهايی از عضويت را شامل ميگرد

شما ممکن . يک نفر ممکن است طی يک تماس از طريق کامپيوترتان شما را به يک فرقه بکشاند  

است برای يک دوره آموزشی ثبت نام کرده و دريابيد که استاد راهنمای شما يک فرقه ای سرسپرده است، که 

زشک، يا همسايه خانه شما ممکن است با پزشک، دندانپ. بطور پنهانی در صدد عضو گيری دانشجويان ميباشد

در يک کار تحقيقی اخير در . کناری برخورد داشته باشيد و آنها تالش نمايند شما را عضو گيری نمايند

 درصد خاطر نشان کردند که برخورد ۶۶ گروه فرقه ای مختلف، ١٠١ عضو سابق مربوط به ٣٨١خصوص 



فته است؛ و البته بقيه توسط غريبه ها اوليه آنها با گروه مربوطه توسط يک دوست يا خويشاوند صورت گر

  . عضو گيری شده بودند

  : عضوگيری يک فرقه در سه گام اصلی صورت ميگيرد  

مراجعه اوليه توسط مسئول عضوگيری فرقه و دعوت به يک محل مجلل يا به يک مناسبت  •

  مخصوص يا جلسه ای مهم و جذاب 

اهيد کرد که دوستتان دارند و برقراری ارتباط نخست با فرقه يعنی جايی که احساس خو •

 پذيرفته شده ايد 

حصول اطمينان از اينکه شما مجددا به فرقه برگشته و تعهدات باالتری را به گردن  •

  با استفاده از روش های مجاب سازی روانشناختی  ميگيريد،

  مراجعه اوليه. ۵٫١
 اعضای بالقوه تعليم اعضای فرقه در خصوص استفاده از روش های مجاب سازانه برای مراجعه به  

زيرا ما همه موجودات اجتماعی هستيم، بسياری از ما مستعد گوش دادن به افراد خوش ظاهری . ميگيرند

هستيم که با برخوردی دوستانه يا در جهت کمک به ما مراجعه ميکنند و با اشتياق تمام در خصوص 

  . اعتقاداتشان صحبت مينمايند

 از خانه بيرون رفته و در خيابان قدم ميزدند، افرادی با ظاهری افراد متعددی گفته اند که وقتی  

صميمی که در خيابان کار توضيحی مينمودند به آنها مراجعه کرده و با استفاده از روش های القای شديد گناه و 

ولی آنچه واقعا آنها را وادار به تصديق گروه کرده است يک دعوت . ترس، آنها را عضو گيری کرده اند

هم چشاندن . ی به محلی برای اقامت يا غذا يا دوستانی که خودشان در خيابان ها نبودند بوده استشخص

شيرينی زندگی آرمانی و هم نشان دادن دنيای تباهی، هر دو در عضو گيری جذاب هستند، زيرا که مراجعه 

  . کننده چيزی را ارائه مينمايد که شخص تصور ميکند نياز  دارد

ی فرقه ها خودشان به دنبال گروه به جستجو نپرداخته اند بلکه به نوعی به آنها بطور عام، اعضا  

تعداد کمی از افراد در پاسخ به تبليغات انجام شده به درون فرقه ها جذب گرديده اند، ولی . مراجعه شده است

مسئول . بوده است حتی در اين حالت هم آنچه گره آنها را محکم نموده جاذبه شخصی مسئول عضوگيری

عضو گيری گروه معموال فرد سرسپرده ای است که با جانفشانی تمام بر روی جذب اعضای هرچه بيشتر به 

  . داخل گروه متمرکز ميباشد

  فرقه ها چه کسانی را عضوگيری منيمايند؟. ۵٫١٫١
 پذيری يک فرد، يعنی شرايطی که عضوگيری به داخل فرقه را تسهيل ميکند، به بفاکتورهای آسي  

  : ت زير ميباشدصور

معلق بودن در وسط وابستگی های مهم زندگی نظير تعهدات کاری در شغل و مدرسه يا  •

  مشکالت زندگی بطور عام

 . درگيری با قدری افسردگی يا کمی تنهايی •



فرقه ها عضو گيری خود را متوجه افراد آسيب پذير ميکنند چرا که بعيد است چنين افرادی از پشت   

فرقه ها همچنين افراد با محبت، مطيع، بشر دوست، و منعطف را هدف قرار . را ببينندپرده فريب واقعيت 

فرقه ها ترجيح ميدهند با اشخاصی از تيپ . ميدهند زيرا چنين افرادی بسادگی قابل مجاب شدن و اداره ميباشند

  . کنترل ميباشندمتمرد، غير مطيع، يا خود محور بين برخورد نکنند چرا که آنها به سختی قابل تغيير و 

يک فاکتور مهم ديگر آن است که فردی که توسط يک رابط عضو گيری فرقه مورد مراجعه قرار   

همچنين، الزم است او بالفاصله . ميگيرد بايد تصور کند که گويا زمان برای چک کردن پيشنهاد وجود دارد

 بايد در برخورد اول فورا اقدام به فردی که اقدام به عضو گيری ميکند. نسبت به پيشنهاد واکنش نشان دهد

جمع آوری اطالعات کافی در خصوص شخص مورد نظر برای شکل دادن به بحث نموده و گروه را در نظر 

  .  فرد به صورتی که مايل است بداند يا آنرا تجربه نمايد نشان دهد

  فرقه ها کجا به عضو گيری ميپردازند؟. ۵٫١٫٢
آنها کالس درس، سمينار، خلوتگاه، گردهمايی مذهبی، و تمامی . دفرقه ها همه جا عضو گيری ميکنن  

آنها مدرسه، دانشگاه، درمانگاه، و . انواع جلسات را برای اين کار برقرار نموده و به خانه گردی هم ميپردازند

در آنها . ، روزنامه ها، و ژورنال های تجاری تبليغ ميکنندآنها در مجالت. مؤسسات تجاری بوجود می آورند

يک . جلسات حرفه ای و تجاری، سمينارهای تخصصی، و نمايشگاه های خيابانی ميز جهت مراجعه ميگذارند

فرقه ممکن است حتی از گروه های موسيقی به عنوان يک وسيله جذب افراد در پاساژها و مراکز تجمع 

مکاران، و انجمن های حرفه البته، اعضای فرقه ها در دايره خانواده، شبکه دوستان، ه. بزرگ استفاده نمايد

  . ای، مذهبی، يا اوقات فراغت نيز به عضو گيری ميپردازند

اگر چه فرقه ها در همه جا فعال هستند، ولی محيط های مدرسه و دانشگاه ميدان مستعدی برای   

س برخی فرقه ها اعضای خود را مأمور ميکنند تا در محيط های مدار. عضو گيری تمامی انواع فرقه ها است

ابتدايی و متوسطه، در خوابگاههای دانشجويی و در روزهای فعاليت تازه واردين در دانشگاه، و تمامی انواع 

فرقه ها از استراتژی های مختلفی استفاده ميکنند و آنها را . مناسبت ها و موقعيت ها به عضو گيری بپردازند

  . ر ميدهندهر زمان الزم باشد به منظور افزايش احتمال موفقيت خود تغيي

برخی دفترچه دستورالعمل راهنما جهت . هر فرقه ای متدهای خاص خودش را بوجود می آورد  

. عضو گيری دارند و تعليم خاصی برای اعضايی که جهت عضو گيری مشخص شده اند را در نظر ميگيرند

برای هر عضو گروه هايی رابطين عضو گيری را جهت يافتن صرفا افراد خام ميفرستد؛ برخی سهميه ای 

بعضی فرقه ها به اعضا ميگويند اسامی هر کس را که ميشناسند ليست کنند و . مشخص ميکنند تا جذب نمايد

رهبری فرقه به اعضا کمک ميکند تا ليست برخورد خود را . سپس به همه آنها جهت پيوستنشان مراجعه نمايند

توضيحاتی که در گزارشات کتبی داده شده است، تصفيه کرده و نقاط ضعف اعضای احتمالی آينده را، بر پايه 

اعضای سابق فرقه ها ميگويند که . هيچ حد و مرزی برای استفاده از فريب و خدعه وجود ندارد. معين نمايند

آنها بدليل ميزان فريبی که در جذبشان بکار گرفته شده بود حتی برداشتن اولين گام حياتی به سمت پيوستن به 

  . ده بودندفرقه را هم حس نکر



  دعوت. ۵٫٢
زمانی که اولين تماس با يک سوژه برای عضويت صورت ميگيرد، پروسه مجاب سازی ممکن است   

  : چيزی شبيه به اين باشد

فرد مسئول عضوگيری در فرقه، که به هيچ وجه تهديد آميز به نظر نميرسد، اطالعاتی در  .١

کند که مراجعه کننده و مراجعه شونده خصوص سوژه يا عضو بالقوه جمع ميکند تا اينطور وانمود 

  . شبيه به هم بوده و وجوه مشترک فراوانی دارند و همچنين در هماهنگی کامل به سر ميبرند

در اين روند، مسئول عضوگيری به عضو بالقوه اين احساس را ميدهد که او در تطابق  .٢

 . ی به وی دارد ميباشدکامل با مراجعه کننده که فردی خوب و صالح بوده و توجه و عالقه خاص

. مسئول عضوگيری نقش آينه را برای عالئق و ويژگی های خاص عضو بالقوه ايفا مينمايد .٣

رابط عضو گيری . اين عالئق ميتواند معنوی، تجاری، سياسی، موسيقی، يا هر چيز ديگری باشد

ع بصورت سپس به عضو بالقوه نشان ميدهد که چيزی برای ارائه دارد، که ميتواند برای شرو

  .دعوتی جذاب به يک جلسه، کالس، يا شام طرح گردد

مؤسسه ای است که به عنوان يک جبهه کاذب برای عملی غير از " گروه مقدم يا ارگان پوششی"  

اغلب فرقه ها دارای گروه های مقدم يا ارگان های . هدف واقعی که پشت پرده باقی ميماند خدمت ميکند

انواع متعدد دارند که بطور خاص به منظور جذب افراد با عالئق متنوع پوششی هستند، که برخی اوقات 

در ميان اين گروه های پوششی، کالس های آموزشی، گروه های مطالعاتی، گروه های فلسفی، . بوجود آمده اند

باشگاه های اجتماعی، سازمان های اوقات فراغت، سمينارهای مديريت يا تعليمات مشاغل، فعاليتهای مردمی، 

انجمن های محلی، کميته های سياسی، برنامه های خيريه ای، کالس های ورزشی، باشگاه های مسافرتی، 

گروه های کارگری، برنامه های کاهش وزن، دفاتر پزشکی، درمانگاه های روانپزشکی، و مجموعه های 

  . چاپ و انتشارات به چشم ميخورند

ود، او هيچ نشانه ای از ارتباط با يک فرقه يا عموما، وقتی فردی به اولين مناسبت دعوت شده مير  

اغلب حتی نام رهبر هم تا زمانی که فرد به شبکه . زمينه ای از وجود يک سازمان را مشاهده نميکند

  . عضوگيری تا مراحلی وارد نشده باشد مطرح نميشود

  عضوگيری خيابانی. ۵٫٢٫١
هار تعجب کرده اند که چطور فرد مراجعه اغلب کسانی که مورد مراجعه خيابانی قرار گرفته اند اظ  

کننده در خالل صحبت ها از عالئق آنان آگاه شده و لذا پيشنهاد خود را منطبق با تمايالتی که فرد ناخودآگاه 

روش های استانداردی در گروه ها برای مراجعه و جذب رهگذران آموزش داده . ابراز کرده، نموده است

 برسد که چقدر هر کسی بسادگی ميتواند با بيانات نرم، جذاب، و عناوين ممکن است عجيب به نظر. ميشوند

اغلب افراد فکر ميکنند . جالب، که همه آنها ساختگی است گول بخورد يا قدم به پيوستن در يک فرقه بگذارد

که فرقه ها با موعظه های طوالنی در خصوص گناه، يا رستگاری، يا چيزی از اين نوع و با بحث های 

  . از جانب نفرات بخصوصی افراد را جذب مينمايندمفصل



  آن قدم حياتی اوليه. ۵٫٢٫٢
در . اشاره کرده اند" آن قدم حياتی اوليه"بسياری اعضای سابق فرقه ها به مقوله ای تحت عنوان   

ت يا حاليکه آنان به گذشته نگاه ميکنند، متوجه ميشوند که به داليل متعددی اولين گام آنان در پذيرش يک دعو

در بسياری از موارد، . يک درخواست، آغاز درگير شدن هفته ها، ماه ها، يا سالها در يک فرقه بوده است

مسئول عضوگيری در . اعضای بالقوه برای شرکت در مناسبتی در همان لحظه تحت فشار قرار گرفته اند

کرد، و به آنها هيچ فرصتی بابت فرقه به آنان ميگويد که مناسبت مربوطه کمال مطلوبشان را برآورده خواهد 

  . فکر کردن به اين که آيا واقعا ميخواهند شرکت کنند يا نه داده نميشود

اعضای سابق فرقه ها ميگويند که جدا از آنچه به آنها گفته شده، آنچه خوانده اند، و آنچه در اولين   

تمسانه برخورد کرده است که آنها را در ديدار تجربه کرده اند، فرد مراجعه کننده در آن نقطه اوليه آنقدر مل

اين قالب شدن، ترکيبی از نيازهای خود آنان در زمان برخورد بعالوه . بسياری جهات قالب نموده است

شخصيت و نحوه برخورد فرد مسئول عضوگيری، و همچنين اين واقعيت که آنچه که وی مطرح نموده روی 

 همچنين آنها را متقاعد نموده است که زمان برای چک مسئول عضو گيری. آنها کليک کرده، بوده است

  . موضوع ندارند و متقاعد شده بودند که به آنچه پيشنهاد ميشود نيازمند هستند

  اولين تماس فرقه. ۵٫٣
فرقه ها در سطح، ممکن است . فرقه ها مانند بسياری از گروه هايی که در جامعه ميشناسيم نيستند  

پيوستن به فرقه مانند پيوستن . باشند، ولی در بسياری جهات متفاوت از آنها هستندشبيه به گروه های معمولی 

گروه . به يک باشگاه محلی و يا مانند استخدام در يک شرکت تجاری يا يک سازمان مجاز غير انتفاعی نميباشد

شما قبل از اينکه های معمولی ميخواهند شما بدانيد که دقيقا چه کسانی هستند و برنامه شان چيست؛ آنها از 

  . بپيونديد يا شغلی را بپذيريد اشراف آگاهانه و کامل العيار ميخواهند

فرقه ها ظاهر کامال عادی دارند ولی در جريان عضويت در يک فرقه چيزهای تعجب بر انگيز و   

ن نهفته آنچه شما در نگاه اول ميبنيد همان چيزی نيست که در داخل آ. ترسناکی در برابرتان ظاهر ميشوند

  .است و يا نهايتا به آن ختم ميشود

برخی گروه ها شما را به غذا دعوت ميکنند، و ادعا مينمايند که سازمان های صلح طلب هستند در   

آنها شما را به حاشيه شهر برای يک . حاليکه واقعا يک سازمان پوششی برای يک فرقه بين المللی ميباشند

س وقتی به آنجا رفتيد، از شما ميخواهند که برای يک برنامه يک هفته ای سپ. سمينار سه روزه دعوت مينمايند

بعد از طی اين پروسه شما آنقدر به . بمانيد، آنگاه شما را برای يک سمينار ديگر سه هفته ای دعوت ميکنند

ضای جديد عقايد آنها وابسته ميشويد که آنها قادر ميشوند شما را به خيابان ها برای جمع آوری پول و جذب اع

حدود يک ماه بعد از اولين برخوردتان، به يمن تکنيک هايی که بکار ميگيرند، اغلب کسانی که . بفرستند

  . عضوگيری شده اند کامال گرفتار گشته اند

کسانی که جذب شده اند به اردوهای خارج از شهر، کالس های آخر هفته، تأسيسات مخفی فرقه،   

ری محل های ديگر برده ميشوند تا آنها را از دسترسی به زندگی معمول محل های کار در بيابان، و بسيا

رهبران فرقه ها و رؤسای گروه هايی که از پروسه های بازسازی فکری . اجتماعی شان دور نگاه دارند



. استفاده ميکنند ميدانند که اين تغيير مکان يک وسيله عملی و مؤثر جهت تغيير سريع رفتار و کردار فرد است

تی فرد از حمايت اطرافيان، زمينه اجتماعی، و همينطور قشر فکری اش جدا گرديد و به محيط جديد با وق

  . ويژگی های تازه آورده شد، به سختی ميتواند در برابر حل شدن در آن مقاومت نمايد

به محضی که هرگونه توجه از . اغلب فرقه ها طرح های معينی برای جذب اعضای جديد دارند  

د مراجعه شده نشان داده شود، وی از طرف مسئول عضوگيری يا ساير اعضای فرقه بمباران محبت طرف فر

اين روند دوستی ساختگی و توجه مصنوعی به عضو جديد توسط بسياری از گروه های فرقه ای که . ميشود

ان محبت يک بمبار. برنامه شان جذب مردم به درون فرقه ها است به عنوان شيوه کار انتخاب گرديده است

اقدام هماهنگ و معموال تحت هدايت مستقيم رهبری است که اعضای قديمی را درگير جاری ساختن سيل تملق 

گويی، لفاظی های فريبکارانه، ابراز عشق و عالقه، و نشان دادن توجه بسيار به سوی اعضا و جذب شدگان 

  . ی از فرقه ها جهت عضوگيری استبمباران محبت، يک ترفند فريبکارانه برای بسيار. جديد مينمايد

عالوه بر اين، تازه واردين توسط اعضای قديمی دوره ميشوند، و اين اعضای با تجربه نه تنها   

آموزش گرفته اند تا عضو جديد را بمباران محبت نمايند، بلکه با بهترين رفتار و برخورد ممکن سعی ميکنند 

، برتری سيستم اعتقادی جديد، و منحصر به فرد بودن رهبرشان با افتخار تمام اشتياقشان را نسبت به عضويت

آگاهانه يا ناآگاهانه، اعضا هميشه به زبان خاص فرقه صحبت کرده و احساساتشان را ابراز . ابراز دارند

ميدارند، که البته به نظر ميرسد همه حرف يکديگر را ميفهمند، ولی هدف از اين کار دادن اين احساس به تازه 

ديدار . است که خود را خارج از فرم، قدری غريبه، و بی سواد در مقايسه با استانداردهای فرقه بيابدوارد 

در . کننده يا شرکت کننده در جلسه به تدريج شروع به تمايل به برقراری نوعی ارتباط با بقيه گروه مينمايد

ی زود در ميابد که برای پذيرفته شدن به حاليکه تمامی محيط اطراف القا کننده افکار فرقه است، تازه وارد خيل

عنوان بخشی از گروه، الزم است رفتار ساير اعضا را آينه وار تقليد نمايد و ادای نوع حرف زدن آنها را 

  . درآورد

از آنجا که بسياری از گروه ها از اين تکنيک که اعضای قديمی تر را آموزش بدهند تا مأمور   

ه واردين باشند استفاده ميکنند، اين افراد تحت هيچ شرايطی تنها نبوده و مراقبت از اعضای جديدتر و تاز

بنابراين، برنامه تعليماتی فرقه و فضای بازسازی فکری که . نميتوانند به آزادی بين خودشان صحبت کنند

ه بوسيله مدل قرار دادن رفتار اعضای قديمی تر اعمال ميگردد، مانع از آن ميشود که اعضای جديد و تاز

هيچ فرصتی جهت ابراز حمايت، همدردی، و ارزشمند شمردن هرگونه . واردين سيستم را به چالش بطلبند

در هر فرقه ای به طريقی، به اعضای جديد گفته ميشود که هرگز فضای . ترديد يا احساس منفی داده نميشود

ی دارد، بايد با مسئول مستقيم هر کس اگر هر گونه سؤال، دودلی، يا احساس منف. منفی نبايد بروز داده شود

از آنجا که کسانی که ترديد يا سؤال دارند از بقيه افراد . باالی خود، مربی، مساعد، يا راهنما مشورت نمايد

جدا و ايزوله ميشوند، نفرات جديد چنين برداشت ميکنند که همه افراد نسبت به هرآنچه که در جريان است 

  . موافق هستند

اردين به برنامه سنگينی از فعاليتهای مختلف از جمله بازی، شرکت در کالس توجه کامل تازه و  

درس، آواز خوانی جمعی، انجام کارهای اشتراکی، مطالعه متون پايه، شرکت در تجمعات، رفتن برای جمع 

آوری پول، يا به انجام رساندن مأموريت های متعددی از قبيل نوشتن پروسه زندگی برای چک توسط گروه 



به اين ترتيب، تازه واردين به حدی مشغول ميشوند که آنها فرصت فکر کردن در خصوص آنچه .  ميشودجلب

  . انجام ميدهند و يا آنچه با آنها انجام ميشود نمی يابند

  کسب تعهدات باالتر: ادامه کار. ۵٫۴
برخی مردم وقتی در خصوص عضو گيری فرقه ها فکر ميکنند، يک فرد رجزخوان، دريده، و   

اين تصوير بسيار از روند عضو گيری واقعی که فوق العاده پيچيده عمل . متعصب را در نظر تصوير مينمايند

رهبران فرقه ای افرادی مؤثر هستند و مسئولين عضوگيری با لفاظی فريبکارانه، جذبه، . ميکند فاصله دارد

 کشانده و سپس تعهدات فزاينده ای نسبت سوء استفاده روانی، و حقه بازی افراد را به سمت آن گام حياتی اوليه

جذب به درون فرقه بوسيله پروسه های مجاب سازی و حساب شده به . به گروه بر دوش آنان قرار ميدهند

اجرا در می آيند؛ و اين عمل عضو گيری و ايجاد تغيير بر خالف ادعای فرقه ها که ميگويند مردم آزادانه به 

سياری از کسانی که در فرقه ها عضو شده اند واقعا علم کمی نسبت به آنچه ب. آنها ميپيوندند صورت ميگيرد

نهايتا بر سرشان خواهد آمد دارند، و برای يک عضو جديد به ندرت پيش می آيد که چيزی مانند کسب آگاهی 

د احتمال غالب هميشه اينست که فر. کامل نسبت به محتوای فرقه قبل از تصميم گيری به پيوستن کسب نمايد

  . بطور احساسی در قبال تکنيک های مجاب سازی پيچيده، قدرتمند، و سازمانيافته تسليم شود

همانطور که اعضای جديد با مجموعه ای از کالسها، مناسبتها، و تجارب کسب شده بصورت يک   

ان تدريجا گام در هر نوبت آشنا ميگردند، رابطه آنها با گذشته شان و دنيايی که ميشناختند قطع شده و آنچن

تغيير داده ميشوند که خودشان هم متوجه نميشوند، آنها همچنين اغلب، جهت انجام وظايف محوله، مطالعه، 

بزودی آنها به کمبود . توجه به سخنرانيها، مناجات، و غيره برای مدت های طوالنی بيدار نگاه داشته ميشوند

کمبود تغذيه يا تغييرات ناگهانی در رژيم .  مينمايدخواب دچار ميگردند، که عالئم حياتی آنها را بيشتر مختل

طولی نکشيده، تازه واردين که در محيط تازه غوطه ور شده . غذايی باعث مشکالت و مسائل بيشتری ميشود

  . اند، بدون اينکه متوجه شوند، به روش جديد فکر ميکنند

آنها ممکن است نامه های . مايندبعالوه، فرقه ها جريان اطالع رسانی به تمامی اعضا را کنترل مين  

ارسالی و دريافتی، تماس های تلفنی، استفاده از راديو و تلويزيون، مطالب جهت مطالعه، ديدار با بيرونی ها، 

در بعضی فرقه ها، تلفن ها ظاهرا کار نميکنند؛ در برخی ديگر، . و رفتن به بيرون از محل را کنترل نمايند

نهايتا، ارتباطات . محدود ميشود" امنيتی"تفاده از تلفن تحت عنوان مسئله خصوصا در فرقه های سياسی، اس

اعضا با عالئق قبلی شان يا بطور کامل قطع شده يا، هم توسط رهبر و هم توسط ساير اعضا قويا تقبيح 

ق اعضای جديد به منظور اجتناب از ايجاد هرگونه مشکل و نارضايتی خود را با اين برنامه ها منطب. ميگردد

  .ميکنند

  اعمال نفوذ و فريب. ۵٫۴٫١
. اعمال نفوذ بر فکر و احساس افراد، در موفقيت روند عضوگيری در يک فرقه نقش محوری دارد  

فرقه ها با احساس دوگانه ای که در افراد بصورت نرمال وجود دارد بازی ميکنند، و اين کار بطور خاص در 

برای مثال، تقريبا غير ممکن است که . د موفق عمل مينمايدمورد افراد جوان که تجربه زندگی کمتری دارن



حتی دوست داشتنی ترين . نوجوانان و بزرگساالن جوان احساس دوگانه ای در مورد والدين خود نداشته باشند

مادران و پدران برخوردهايی با بچه های خود داشته اند که خاطراتی از عصبانيت يا دلخوری باقی گذاشته 

بسياری از فرقه ها بر روی همين .  والدين حداقل چند عادت عصبی يا نقطه ضعف دارنداست، و اغلب

  . احساس و مسائل حل نشده سوار شده و جوانان را اغفال مينمايند تا به عضويت گروه در آيند

برخی فرقه ها همچنين از لباس مخصوص يا هر نمود خارجی ديگر به عنوان نشانه های قابل رؤيت   

اگر شما واقعا بخواهيد افراد را تغيير .  دادن تازه واردين در جهت روش زندگی فرقه استفاده ميکننددر تغيير

بنابراين از اعضای فرقه خواسته ميشود يا به آنها دستور داده ميشود . دهيد، بايد ابتدا ظاهر آنها را تغيير دهيد

ای متفاوتی بپوشند، اسامی جديدی برای خود که موهای خود را کوتاه کنند يا به مدل خاصی درآورند، لباس ه

  . انتخاب کنند، و ژست ها يا رفتارهای خاصی را بروز دهند

برخی گروه ها همچنين از برخی اتفاقات به عنوان نشانه های الهی، در جهت تحکيم ايمان اعضای   

ه واقعه ای از پيش تعيين شده جديد به ايدئولوژی گروه و متقاعد کردن آنان به اينکه يک ديدار يا يک اتفاق ساد

يعنی اينکه اتفاقات ساده را به صورت پديده های معجزه گونه در . در سرنوشتشان بوده است، استفاده ميکنند

  . خصوص فرقه تعبير کرده و جايگاه ويژه برای خود قائل ميگردند

 اغلب افراد .در برخی موقعيت ها، اعضای جديد حتی در وضعيت خلسه خفيف قرار داده ميشوند  

متوجه نميشوند که يک شخص ميتواند به طرق ساده و ابتدايی هيپنوتيزم شود بدون اينکه دستورات ويژه ای 

يک نفر ميتواند شما را، در حاليکه پيشنهادات ساده ای . توسط هيپنوتيزم کننده مورد استفاده قرار گرفته باشد

بزودی شما .  کامل بر چيزی مانند يک صحنه فرضی نمايدرا به آرامی برايتان تکرار ميکند، وادار به تمرکز

از طريق يک برنامه خاص و . اغلب تفکرات انتقادی خود را حذف کرده و به خلسه ای نيمه دائمی فرو ميرويد

عمدی، تازه واردين و اعضای فرقه در برخی اوقات  ميتوانند در وضعيت تغيير يافته ادراکی قرار داده شوند، 

  . به تدريج در افکارشان محدودتر ميکندکه آنها را 

افکار واکنشی، انتقادی، ارزش گذارانه خصوصا به شکل منفی در مورد فرقه، نفرت انگيز تلقی شده   

عضو فرقه در ظاهر درست مانند افراد عادی بوده و در امور معمولی خيلی خوب عمل . و بايد اجتناب شود

به تدريج به اعضا القا کرده است که هر زمان با ارزيابی انتقاد ميکند، ولی آموزش ها و پروسه های فرقه 

بزودی آنها در وضعيتی قرار ميگيرند . آميز در خصوص فرقه روبرو شدند واکنشی تند و هيجانی نشان بدهند

که خودشان از هرگونه تفکرات انتقادی، خصوصا در مورد فرقه اجتناب ميکنند، چرا که انجام چنين کاری 

  .  هيجان و احساس گناه در آنها خواهد بودهمراه با

  القای احساس گناه . ۵٫۴٫٢
به عنوان بخشی از پروسه القای احساس گناه، تمامی روابط شخصی قبلی عضو جديد توسط فرقه به   

". مغاير با راه انتخاب شده هستند"عنوان شيطانی و پر از شرارت محکوم شده و اينطور نشان داده ميشود که 

 که غير معتقدين به مرام فرقه، ناپسند تلقی ميشوند، انتظار ميرود که هرگونه رابطه با والدين، دوستان، از آنجا

. هر ضعفی در اين حوزه فوق العاده ناخوشايند و منفی ارزيابی ميگردد. و کليه افراد غير عضو متوقف شود

بعالوه در حاليکه . ش مينمايدتأثير نهايی آن است که عضو جديد احساس عميق گناه در خصوص گذشته ا



خانواده و روابط شخصی فرد محکوم گرديده است، عضو جديد به اين باور رسانده ميشود که خودشان هم قبل 

  . احساس گناه در فرقه ها بطور يکپارچه توليد ميشود. از پيوستن به گروه افراد جاهلی بوده اند

که اگر آنها زمانی گروه را ترک نمايند تمامی اعضای جديد همچنين به اين باور رسانده ميشوند   

اسالف و اخالف آنان نيز ملعون خواهند شد يا آنها خودشان در بدبختی خواهند مرد، يا دچار خسران شده و 

به اين ترتيب، احساس شرمساری از خروج از فرقه هم بر روی گناهان . روحشان سرگردان خواهد گرديد

درست همانطور که بمباران محبت اوليه احساس گرمی، پذيرش، . عف مينمايدقبلی سوار شده و اثر آنرا مضا

و ارزشمند بودن را بيدار ميکند، در اين وضعيت محکوم شدن از طرف گروه، عضو جديد را مملو از حس 

ه از طريق اينگونه سوء استفاده روانی، افراد متقاعد ميشوند ک. ترديد نسبت به خود، گناه، و شرمساری مينمايد

  . آنها تنها در صورتی نجات خواهند يافت که در داخل گروه باقی بمانند

آنها ممکن است . عاقبت، آنها ديگر با خانواده و دوستان شان تماس نگرفته يا برايشان نامه نمينويسد  

ام وقت آنها را ترک تحصيل کرده تا تماما فعاليتهای فرقه را انجام دهند و يا نهايتا بدليل اينکه فعاليتهای فرقه تم

آنها ممکن است از شغلشان استعفا بدهند يا . ميگيرد قادر نخواهند بود در کالس های مدرسه شرکت کنند

. بصورت بی تفاوت، با حواس پرتی، و بدون کمترين عالقه به هدفی که در زندگی داشتند به سر کار بروند

.  قطع کرده و ناگهان عالئقشان عوض ميشوداگر مسن باشند، رابطه با خانواده، دوستان، و همسايگان را

بهرحال بايد توجه شود که برخی از جديدترين انواع فرقه ها، خصوصا آنهايی فلسفه های ارتقا دهنده رفاه 

جامعه را تبليغ ميکنند، تمايل دارند که اعضايشان را در شغل معمولشان حفظ نمايند و حتی از آنها بخواهند که 

  .  باشند، تا بتوانند پول بيشتری کسب کرده و قادر شوند کمک باالتری به فرقه بنمايندبيش از يک شغل داشته

  جوان و پير مثل هم آسيب پذير هستند. ۵٫۵
عالوه بر . در سالهای اخير، ما شاهد نفوذ عضوگيری فرقه ها به تمامی عرصه های زندگی بوده ايم  

ساير شخصيت های هنری و معروف، و همينطور حرفه ای شهروندان معمولی، آنها به دنبال ستارگان سينما و 

همينطور رهبران فرقه ها ظاهرا بر اين اعتقاد هستند که . های صاحب نام پزشکی و رهبران اقتصادی ميروند

، لذا اخيرا، افراد مسن بخصوص زنان بيوه، اهداف تعدادی از )دود از کنده بلند ميشود" (= کهنه طالست"

. آنان اميدوارند از اين پيروان که به آنها اعتماد کرده اند ارثيه و دارايی به چنگ بياورندفرقه ها شده اند و 

درست مثل عقربه قطب نما که به طرف : " شخصی که ديگران را در خصوص فرقه ها آموزش ميداد مينويسد

و مسن ممکن است زنان بيوه ميانسال ." قطب مغناطيسی جابجا ميشود، هر کجا پول باشد فرقه ها هم هستند

دارايی هايی از قبيل خانه، خودرو، و ساير متعلقات داشته و دسترسی به حسابهای پس انداز، حقوق 

  . بازنشستگی، و کمک های تأمين اجتماعی داشته باشند

عالوه بر داشتن پول، اين زنان اغلب تنها و آسيب پذير هم هستند، يک ويژگی ديگر که آنها را هدف   

هد اين است که بچه ها و نوه های آنان اغلب به زندگی خودشان مشغول هستند، و بسياری افراد اول قرار ميد

اقوال رهبران فرقه ها . بيوه از اداره امور خود به تنهايی ترس داشته و احساس نياز به امنيت و همدم ميکنند

برخی از آژانس ها و . وه نمايدميتواند بسادگی اينگونه زنان را جذب نموده، و آنان را تشويق به امتحان گر

سازمان هايی که مردم را نسبت به فرقه ها آموزش داده و به صورت شبکه منابع اطالعاتی عمل مينمايند 



گزارش ميدهند که نزديک به نيمی از مشتريانشان بزرگساالن جوانی هستند که تالش ميکنند مادرانشان را از 

  . شر فرقه ها خالص کنند

سن عضو گيری شد، از وی خواسته ميشود که دارايی اش را بفروشد و پول آنرا به وقتی يک فرد م  

برخی اوقات بچه ها و نوه های بزرگسال اين افراد مسن . فرقه بدهد و درآمد و پس اندازش را نيز واگذار نمايد

ضای جوان، از نميتوانند آنها را پيدا کنند چون فرقه آنها را از محل خودشان خارج کرده، و درست مثل اع

  . مسن ها هم خواسته ميشود تا رابطه شان را با خانواده، دوستان، و همسايگان قطع نمايند

  هدف قرار دادن سالمندان. ۵٫۵٫١
در اين . نمونه های بسياری از گستردگی سنی افرادی که در فرقه ها عضو گيری ميشوند وجود دارد  

و گيری بکار گرفته ميشود، و يک وجه جالب ديگر گروه ها همچنين مراجعات زيادی برای جذب و عض

  . اينکه، اين گروه ها از اسامی متعددی در طول زمان مورد استفاده ميکنند که در موفقيت آنان مؤثر است

  هدف قرار دادن جوانان. ۵٫۵٫٢
ادی گروهی را در نظر بگيريد که نام های متعددی را مورد استفاده قرار داده و به تدريج توجهات زي  

اين . را به خود جلب نموده است و توسط يک رهبر معنوی اداره ميگردد که جوانان را هدف قرار داده است

گروه، در حاليکه با اسامی مختلفی در ارتباط با مقوالت متعددی شناخته ميشود، کالس هايی را که توسط 

نارها، برنامه های شام و ناهار، طيفی از سازمان های پيشگام به شکل مؤسسات، انجمن ها، جمعيت ها، سمي

اين گروه، که نام رهبر معنوی مربوطه هرگز در . مجموعه ها، و جلسات مباحثه تشکيل ميشوند تبليغ مينمايد

  . تبليغات مطرح نشده است، بيشتر متوجه افراد بيست تا سی سال و زنان ميباشد

ط های اطراف آن نصب کرده و پيروان گروه مربوطه، پوسترهايی را در محوطه کالج ها و محي  

تبليغاتی در انتشارات مختلف درج ميکنند که سمينارهای مجانی در خصوص موضوعاتی از قبيل برتری در 

وقتی فردی به يک تبليغ يا يک دعوت شخصی پاسخ . کار، موفقيت اقتصادی، و کسب قدرت را عرضه مينمايد

 آيد، بر اساس آنچه که توسط اعضای سابق و ميدهد، پروسه عضوگيری به شکلی مثل آنچه در زير می

  : خانواده های اعضا گزارش شده است، شروع ميشود

، طی يک سمينار مجانی، شرکت کنندگان معينی به عنوان افرادی با چشم انداز عضويت انتخاب اول  

و رابطه دوستی به آنها جداگانه بطور فردی توسط رهبر سمينار يا يک پيروی تعيين شده مراجعه شده . ميشوند

عضو مشخص شده از جانب فرقه با هر يک از افراد جديد در خصوص قدرت رهبر . شخصی برقرار ميشود

  . معنوی صحبت کرده، و در برخی موارد هويت رهبر را رو ميکند

، فرد جديد به يک سفر که تمامی هزينه های آن پرداخت شده است جهت شرکت در سخنرانی دوم  

  . گری برگزار ميشود دعوت ميگرددرهبر که در شهر دي

، بعد از شنيدن يکی دو سخنرانی، از افراد جديد فعال دعوت ميشود تا در يک شام رسمی با سوم  

همزمان، فردی که برای عضو گيری مشخص گرديده است، که حاال هم دوست . حضور رهبر شرکت کنند

فشار بسياری بر افراد . ز شاگردان رهبر شودشخصی و هم معلم فرد جديد شده است، از وی ميخواهد تا يکی ا



جديد گذاشته ميشود تا تسليم شوند؛ همزمان، آنها سوژه بمباران محبت نيز قرار گرفته و اين احساس به آنها القا 

  . ميشود که خيلی خاص بوده و دوست داشته ميشوند

 تا افراد جديد را جذب گزارش شده است که رهبران فرقه ها از تکنيک های متعددی استفاده ميکند  

او از صوت و حرکات دست خود و همچنين کنترل گرما، نور، و صدای سالن جهت توليد نوعی خلسه . نمايند

او تصويری مجازی با استفاده از تغيير فرم ها، ايجاد احساس پرواز روانی، و ساطع . گروهی استفاده مينمايد

ته ميشود که آنها افراد خاصی هستند که در ذات خود دارای به افراد جديد گف. کردن حاالت روحی خلق ميکند

عقل و قدرت ميباشند و اينکه آن رهبر ميتواند به آنها کمک کند تا آن قدرت شکوفا نشده را بارز کرده و از نو 

  . بازسازی نمايد

به نظر ميرسد که موعظه رهبر ترکيبی از ايدئولوژی های مختلف است که فرض بر اين است که   

پيروان سابق ابراز . فوذ آن بر روی زندگی انسان ها هم بصورت معنوی و هم بصورت دنيوی نتيجه بدهدن

ميدارند که آنها و سايرين مبالغ هنگفتی بعد از شرکت در سمينارهای رهبر ميپرداختند، و ميگفتند که او آنها را 

  . نرا بپردازندمتقاعد ميکرد که باعث و بانی موفقيت آنان است و لذا بايد بهای آ

  برنامه کار دوگانه. ۵٫۶
تمامی فرقه ها بصورت گروهی زندگی نميکنند، و تمامی آنها پروسه های بازسازی فکری شديد و سريع که 

اما به هر صورت وقتی بخش بزرگی از اعضا جدا از فرقه . برخی فرقه ها اعمال مينمايند را بکار نميگيرند

برنامه کار دوگانه البته . قه به سمت تغيير دادن رفتار اعضا کندتر ميشودزندگی ميکنند، به سادگی حرکت فر

هنوز وجود دارد، و از طريق کوشش ها و برنامه های هماهنگ اعمال نفوذ ذهنی است که فرقه های برون 

  .گرا نيز با موفقيت اهدافشان را در خصوص جذب اعضای جديد به درون گروه به اجرا در می آورند

آنها . رقه ها در محتوا بسيار متفاوت هستند، اما اغلب آنها در بسياری جهات عين هم ميباشنداگر چه ف  

مخصوصا در استفاده شان از فشار های قوی اجتماعی و روانی که شامل جدا کردن افراد از گذشته شان، 

ن زندگی قبلی تحت الشعاع قرار دادن حس طبيعی خويشتن فرد، و وادار کردن آنان به ترک و فراموش کرد

. در پروسه، رفتار و کردار اعضا تغيير داده ميشود. شان به منظور ماندنشان با گروه مشابه يکديگر هستند

  . اغلب اين تغييرات، اگر نه همه آنها، بدون آگاهی عضو جديد صورت ميگيرد

ر بسياری اينکه آيا در نقطه عضو گيری فريب آشکاری بکار گرفته شود و يا اينکه در جريان کا  

خرده فريبکاری اعمال گردد فرقی نميکند، بهرحال آنچه بروشنی فرقه ها را از ساير گروه هايی که عضو 

گيری ميکنند، مانند مدارس مشروع و مؤسسات مذهبی، ارتش، و انواع سازمان های داوطلبانه، استفاده از 

شروع کار بدانيد که چرا و چگونه جذب شده فرقه ها ميدانند که اگر شما از ابتدای . برنامه کار دوگانه است

  . موضوع به همين سادگی است. ايد، هرگز به فرقه مربوطه نخواهيد پيوست

  مؤسسات پوششی. ۵٫٧
تعدادی کم ولی قابل توجه از انجمن ها و سازمان هايی که به افراد مراجعه ميکنند آنچيزی نيستند که   

ن مؤسسات به عنوان ارگان های پوششی و خطوط مقدم جبهه در برخی موارد اي. در ظاهر به نظر ميرسند



فرقه ها يا ساير سازمان هايی عمل ميکنند که از پروسه های بازسازی فکری، که ميتواند موجب آسيب ها و 

صدمات قابل مالحظه و حتی تخريب روانی در برخی افراد بدون ايجاد هرگونه دستاورد ادعا شده باشد، 

  . استفاده می نمايند

  : کال سه دليل اصلی برای پرداختن به فرقه ها وجود دارند  

 جهت تأکيد بر لزوم هميشگی ارزيابی آنچيزی است که در ورای پيشنهادات متعددی که روزانه اول  

ما بايد هميشه از خودمان سؤال کنيم که چه کسی دارد به ما پيشنهاد عالج تمامی . به ما عرضه ميگردد ميباشد

 سياسی، اجتماعی، روانی، بهداشتی، يا ساير مشکالت شکل گرفته در زندگی را ميدهد و مشکالت مذهبی،

  . ميخواهد که ما از آن پيروی نماييم

 جهت جلب توجهات به اين واقعيت است که ارگان های پوششی هم از همان نوع روش های نفوذ دوم  

، بسياری از اين مؤسسات در واقع افراد خام را همچنين. شديد که در فرقه ها شناخته ميشوند استفاده  مينمايند

فرقه ها افرادی را با لباس های آراسته، تحت عناوين مختلف، مستقيما . برای فرقه های مشخصی جذب ميکنند

  . به محل های کار و تحصيل افراد ميفرستند

ر حيطه  اين است که فلسفه زندگی که در بسياری از اين ارگان ها از آن حمايت ميشود دسوم  

در پشت . مقوالت مذهبی و سيستم اعتقادات شخصی ميگنجد که موضوع مهمی برای بسياری از مردم است

برخی پيشنهادات يک جهان بينی فلسفی و ماوراء الطبيعه و يک تئوری در خصوص طبيعت و اصول خلقت 

 نگاه ميکند که هيچ بخش جهان بينی بطور عمومی به واقعيتهای موجود به عنوان يک ارگان واحد. نهفته است

مستقلی ندارد، و اين جهان بينی يک سيستم اعتقادی يا مذهبی را پايه ريزی ميکند که در ريشه اش با مذاهب 

  . شناخته شده برحق متفاوت است

ولی شرکت . مردم اين حق را دارند تا سعی کنند ديگران را متقاعد نمايند تا مثل خودشان فکر کنند  

لسه بايد از قبل بدانند که برنامه مربوطه دارد يک سيستم اعتقادی جديد را آموزش ميدهد، و کنندگان در يک ج

اغلب شکايت کنندگان در خصوص . آنها بايد قادر باشند در خصوص شرکت يا عدم شرکت خود تصميم بگيرند

ی که بر آحاد اين نوع تعليمات حول اين واقعيت متمرکز شده اند که افراد نه در خصوص شدت حمالت روان

مختلف وارد ميشود و نه در خصوص مشخص کردن تعليم يک سيستم يا فلسفه اعتقادی مطلع نگرديده بودند؛ و 

تعليمات مربوطه هيچ ارتباط واقعی با هدف اوليه اعالم شده : "بزرگترين نگرانی هميشه اين بوده است که

  !"نداشته است

  

  جسمی های مجاب سازی روش .۶
و گروه هايی که از پروسه های بازسازی ذهنی استفاده ميکنند دارای يک محصول قابل عموما فرقه ها 

آنها محصولی غير قابل رؤيت . رؤيت، از قبيل يک کامپيوتر يا يک کتاب يا يک خودرو، برای فروش نيستند

ه مينمايند  روانی، سياسی، يا معنوی را ارائسعادتبنابراين، آنان که تغييرات و . جهت فروش عرضه ميکنند

 در اعمالشان بواسطه گروندگان به آنان به نوعی دارای دانش ويژه ای بوده و کنند اثبات بايدياد گرفته اند که 



، و يا اينکه الزم است از تکنيک های مجاب سازی مخصوص که خواهند کرد چيزی غير معمول کسب ،گروه

  . نمايند استفاده به ماندن خواهد کردپيروان را متقاعد 

اگر رهبران فرقه ها نتوانند دليل و برهان به شما ارائه . هدايت شوندمطلبی مردم ظاهرا ميتوانند به باور هر 

بنابراين با استفاده از انواع فريب ها و . مينماينددهند، با استفاده از روش های سوء استفاده ذهنی شما را مجاب 

  .ل نهايی را در اختيار دارنداه حنيرنگ های ماهرانه، شما را متقاعد ميکنند که ر

  : بطور عمومی، رهبران فرقه ها دو روش مجاب سازی را ترکيب مينمايند

 قابل پيش بينی بواسطه قرار دادن پيروان تحت )فيزيولوژيکی(  جسمی واکنش هایايجاد •

  .  با منافع رهبرانانطباق مشخص طراحی شده، و سپس تحليل آن واکنش ها در تمرينات

 قرار دادن پيروان تحت بوسيلهفتارهای معين و واکنش های هيجانی برانگيختن ر •

اين واکنش ها جهت پيامد  و ذهنی، و سپس سوء استفاده از )پسيکولوژيکی(روانی فشارهای 

 .  وابستگی هرچه بيشتر به فرقهايجاد

زی فکری قدرت پروسه های بازسا. هيچ فرقه يا گروه فرقه ای تنها از يک نوع استفاده نخواهد کرد  

 در گروه های فرقه ای امروزه دقيقا بر پايه اين حقيقت استوار است که فرقه ها از انواع گسترده ای از روش

  . های پيچيده جهت عضو گيری، پنهان کاری، کنترل، و حفظ اعضا استفاده مينمايد

  روشهای های مجاب سازی روانی. ٧
ی آموزش داده نميشوند و رهبران فرقه ها روش های مجاب سازی و تحميل ذهنی در هيچ مدرسه ا  

در هيچ کجا چنين متدهايی را تعليم نميگيرند؛ اما در عوض آنها از طريق آزمايش و مشاهده عملکردها، به 

آنها نحوه برخورد و تکنيک های کار خود . استادان هنر اجتماعی سوء استفاده ذهنی از انسان ها تبديل ميشوند

ارهای سوء استفاده ذهنی که قرن ها قدمت دارند، جهت هدايت مردم به سوی تغيير، را اصالح کرده و از ابز

هيچ آموزشگاهی برای تدريس روش های مجاب سازی وجود ندارد، ولی راههای بسياری . استفاده مينمايند

وله شما ميتوانيد به کتابخانه رفته و در خصوص مق. هست که ميتوان نحوه سوء استفاده ذهنی را ياد گرفت

اعتماد به نفس مطالعه کنيد؛ و ياد بگيريد که چگونه شيادان و کاله برداران ذهنی هنرهای حقه بازی خود را 

شما ميتوانيد روزنامه ها و انتشارات عمومی را بخوانيد و حتی به دست فروشان دوره گرد و . بکار ميگيرند

رده و کالهشان را در جهت مقاصدشان نحوه عمل افراد ظاهرالصالح در خيابان که ديگران را اغفال ک

اگر شما ميخواهيد منابع دانشگاهی را مطالعه کنيد، کتابهای خوبی در روانشناسی . برميدارند نگاه کنيد

اجتماعی وجود دارند که نشان ميدهند چگونه ميشود از اعمال نفوذ روانی بر روی افراد سوء استفاده کرد و 

شما ميتوانيد کارهای کالسيک را در . نسان ها را تحت تأثير قرار دادچگونه روند کار گروهی رفتارهای ا

و به " فشار گروهی"خصوص بازسازی فکری و شست و شوی مغزی مطالعه کرده و با نحوه استفاده از 

در حقيقت، هنر اجتماعی سوء استفاده و مجاب سازی انسان . آشنا گرديد" نيروی جمع"حرکت در آوردن 

  . ه شود و ارتقاء يابدميتواند فرا گرفت

نهايتی بر راه های ياد گيری يک شخص جهت سوء استفاده ذهنی از ديگران متصور نيست؛   

خصوصا اگر آن شخص هيچ وجدانی نداشته، احساس گناه در خصوص زندگی و کار و پول ديگران نکرده، و 



 برای عوض کردن رفتار مردم والدين، معلمين، روحانيون، و ديگرانی که. برای رهبر شدن مصمم شده باشد

تالش ميکنند به صورت درد آوری متوجه اين موضوع ميشوند که بهرحال دادن يک پيشنهاد ساده به يک نفر 

يا اشاره نمودن به يک فرد که الزم است کاری را انجام دهد، و حتی دستور دادن يا گفتن به کسی که عملی را 

در صورتی که حتی تهديد کردن . ری آن شخص را برانگيزدبه اجرا در آورد، ممکن نيست بسادگی همکا

بنابراين معما اينست که چگونه برخی رهبران فرقه ها ميتوانند با چنين . نميتواند اطاعت کسی را موجب شود

  موفقيتی از افراد سوء استفاده ذهنی نمايند؟

 بعالوه تکنيک های )فيزيولوژيکی(آنها از ترکيبی از روش های مجاب سازی، تکنيک های جسمی   

در اين رابطه، استفاده از خلسه و هپنوتيزم، انواع حقه بازی، باز . ، استفاده ميکنند)پسيکولوژيکی(روانی 

، سوء استفاده های احساسی، و از همه مهمتر فشار جمع را بايد )پروسه خوانی(خوانی تاريخچه شخصی 

ده شود، نتيجه تغيير در رفتارهای فرد است که با مهم نيست که از چه روشی استفا. مورد بررسی قرار داد

  . گامهای کوچک و پشت سر هم انجام و تکميل ميگردد

  دستورات غير مستقيم. ٧٫١
من . هيچ کس به من دستور نميدهد: "اعضای فرقه ها اغلب به خانواده ها و دوستان خود ميگويند  

ر کردن اعضا به فکر کردن به شيوه معين يکی از وادا." خودم تصميم گرفته و هر کاری بخواهم انجام ميدهم

مهارت های سوء استفاده ذهنی رهبران فرقه هاست که در نحوه پيشبرد اقداماتشان از طريق اعمال نظر غير 

انجام اين کار زمانی که عضو در يک حالت غير عادی، خسته، يا به نحوی هيجان زده . مستقيم تبحر يافته اند

  . ارد خيلی ساده تر استيا تحت استرس قرار د

  حقه بازی. ٧٫٢
به همين صورت، رهبران . اغلب رهبران فرقه ها در طول زمان روش های خود را ارتقا ميدهند  

فريب و خدعه و وارونه جلوه دادن . گروه های مختلف ممکن است از روش های مشترک نيز استفاده نمايند

  . وان روش معمول فرقه هاستحقايق و حتی دادن اخبار و اطالعات دروغ به پير

  بازبينی تاريخچه شخصی. ٧٫٣
يک عملکرد گسترده در فرقه ها اينست که اعضای با سابقه خود را وادار ميکنند تا داستان زندگی   

گروه ها . خود را بگويند، يعنی اينکه در مقابل گروه بايستند و تاريخچه زندگی شخصی خود را بازگو نمايند

برای مثال، برخی اعضا جلساتی دارند که در طی آن اعضای جديد . ای اين عملکرد دارندنام های مختلفی بر

ياد ميگيرند تا با شاخ و برگ دادن به گذشته خود آنها را بصورتی در آورند تا مانند همانهايی که از جانب 

ظور اين است که مينامند که من" تأليف داستان کثيف خودتان"برخی آنرا . اعضای قديمی تر ميشنوند بشود

چنين بازبينی از تاريخچه فرد هم در فرقه های . تاريخچه زندگی خودتان را به بدترين شکل ممکن بسازيد

درون گرا و هم در فرقه های برون گرا مورد استفاده قرار ميگيرد، و منظور عمومی فرقه ها از اين عملکرد 

  ."  بهترين جا برای ماندن استبگذارند تا اعضا ببينند که چرا بودن با ما"اينست که 



اعضای جديد فرقه ها به سرعت با گوش دادن به آنهايی که در سازمان بيشتر بوده اند می آموزند که   

اعضای جديد ايده را زود ميگيرند که موارد صرفا غم انگيز، منفی، . چگونه تاريخچه خودشان را بازگو کنند

ا بازگو نموده، و داستان خود را با تمجيد و تحسين نسبت به گروه و ناخوش آيند را گفته، مناسبات ناهنجار ر

آنها هرگز نبايد در خصوص لحظات خوب، والدين عالی، برادر و خواهر دوست داشتنی، . پايان دهند

خانواده ها می بايست بصورت بدرفتار، . خويشاوندان سخت کوش، يا تجارب مثبت زندگی سخن بگويند

از آنجا که ما همگی . بين، بورژوا يا کاپيتاليست، و يا کال نفرت انگيز ترسيم گردندالکلی، بی مالحظه، خود

آمادگی تطابق با محيطی که در آن زندگی ميکنيم را داريم، تعجب آور نيست که جديد الورود های فرقه بزودی 

با هر .  اند ميکنندشروع به بازبينی تاريخچه زندگی خود بر مبنای آنچه که از ديگران در اطراف خود شنيده

بار گفتن اين تاريخچه، آنها شاخ و برگ بيشتری به داستان داده و آنرا دراماتيک تر ميکنند و اينکه چقدر 

خانواده شان نامطلوب؛ چقدر زندگی شان بی معنی؛ و چقدر خودشان قبل از پيوستن به گروه پرگناه، زير 

  . سلطه فساد، و خودخواه بوده اند

فلسفه . ادی وجود دارند که چرا بازبينی تاريخچه شخصی برای فرقه ها مهم استداليل مشخص زي  

گروه ها اغلب بر اين ايده استوار است که فرقه يک سازمان برگزيده، يک نظم نوين، و متشکل از افراد 

بنابراين برای رهبری الزم است تا تقابل شديدی بين اعضای گروه و غير عضوها به منظور . پيشتاز است

داستان های مربوط به . متقاعد کردن اعضا که جهان خارج بد بوده و جهان گروه خوب است بوجود آورد

گذشته فاسد در يک جهان شيطانی، که توسط افراد خندان و ظاهر الصالح گفته ميشوند برای تازه واردين 

، و آن وجه از جهان که بازبينی تاريخچه شخصی تبليغات مؤثری بر عليه والدين، دوستان. مجاب کننده اند

اين کار همچنين نظرات تکراری فرقه ها را که از دنيای . رهبر ميخواهد بد نام نمايد در اختيار ميگذارد

آنها ثابت ميکنند که ايستادن در دنيای خوب . حاضر بايد احتراز کرده و آنرا مورد تمسخر قرار داد القا مينمايد

  . تحفاظت شده گروه برای آنان امن تر اس

عرضه کردن اين واقعيت به اعضای بالقوه و تازه واردين که گروه واقعا زندگی اعضا را به نحو   

اعضای قديمی تر در وضعيتی قرار داده ميشوند که . احسن تغيير داده است نيز به عضو گيری کمک ميکند

ه در اين گروه هستند قصه های وحشتناکی در خصوص گذشته خود ببافند و بگويند که چقدر همه چيز حاال ک

بسياری از اعضای سابق گفته اند که در طول چند روز يا چند هفته اول در فرقه، آنان بطور . عالی بوده است

تنها مدتی بعد، وقتی آنها ذره ذره . خاص با گذشته غم انگيز، نکبت بار، و ظالمانه ساير اعضا روبرو ميشدند

 فرقه بدست می آوردند، متوجه ميشدند که داستان ها غلو برخی اطالعات واقعی را در خصوص ديگران و

هرچه آنها گذشته خود را . آميز يا تماما جعلی، درست مثل همان هايی که خودشان نهايتا می ساختند، بوده اند

  وحشت انگيز تر ترسيم ميکردند، بيشتر مورد تأييد رهبر قرار ميگرفتند 

کالس "زم بود به سوابق زندگی خود به عنوان امتحان در برخی فرقه های سياسی، اعضا مکررا ال  

. زندگی هر فرد بصورت شفاهی مورد مکاشفه و تحقير جمع قرار ميگرفت. رجوع کنند" های تاريخچه زندگی

حتی تفکرات . به اعضا گفته ميشد که تفکرات آنان تماما ساخته طبقه فاسدی است که عقبه آنان را تشکيل ميدهد

 طبقه کارگر نيز به عنوان انعکاس تعاليم و آموزش هايی که توسط طبقه حاکم بورژوا عضو های متعلق به

برخی گروه های دست چپی اعضای خود را با استناد به . کنترل ميشود مورد حمله و تهاجم قرار ميگرفت

در برخی گروه . نکوهش ميکردند" هر نوع تفکری انعکاس يک طبقه اجتماعی است"کلمات صدر مائو که 



های دست راستی، اعضا می بايست تاريخچه شخصی خود را خالص نمايند؛ به اين ترتيب که هيچ رابطه ای 

با بستگان، دوستان، يا وابستگانی که متعلق به جريان سياسی مناسبی نيستند يا فرضا رنگين پوست بوده يا 

  . خارجی هستند برقرار ننمايند

  فشار جمع و مدل سازی. ٧٫۴
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت " (= تی در روم هستی مثل رومی ها رفتار کنوق"مثل قديمی   

منطبق شدن هم راحت و هم . بسياری از انطباق های ما با گروه های اجتماعی جديد را توجيه ميکند) شو

ثل ما به اطراف نگاه کرده و مدل هايی مشاهده ميکنيم، و خود را با آنها سازگار مينمائيم تا م. مطلوب است

اغلب فرقه ها اعضای خود را طوری تعليم ميدهند که، يا از طريق سياست های به حالت صريح و . آنان باشيم

برای افزايش پتانسيل جذب شدن . يا به شکل بيشتر سر بسته، در راه هايی که مطلوب گروههاست عمل نمايند

به نظر رسيده، خوش برخورد بوده، و به افراد، فرقه ها نوعا اعضا را آموزش ميدهند تا لبخند زده، خوشحال 

  . تازه واردين توجه نشان دهند

فشار جمع وسيله مؤثری برای وادار کردن افراد به منطبق کردن رفتار خود با استانداردهای گروه   

در فرقه ها، اين قضيه در خصوص اعضای جديد و قديم هر دو کارايی دارد، که بسا فراتر از آنچه که . است

در فضايی که اينطور بيان ميشود يا القا ميگردد . در جامعه بطور عام شناخته ميشود بکار گرفته ميشودمعموال 

که تنها يک راه برای طی کردن وجود دارد و صرفا همين است و غير از آن نيست، بسيار مهم است که مدل 

  . هايی در اطراف برای الگو برداری وجود داشته باشند

يازی نيست تا رهبران فرقه ها نسبت به پيروان خود عتاب و تحکم، همانطور که در اين فعاليت ها ن  

يک رهبر فرقه با هوش . والدين و معلمين در برخورد با بچه ها و دانش آموزان به آن عادت کرده اند، بنمايند

وسيله قوی جهت يا يک سوء استفاده گر ذهنی ميتواند از تمايل ذاتی ما به همنوايی با گروه که به عنوان يک 

اغلب ما به اطراف نگاه . هيچکس الزم نيست فرامين را به ما ابالغ کند. تغيير از آن برخورداريم استفاده نمايد

را در " بازيگر بد"کرده و تشخيص ميدهيم که موضوع چيست و چگونه بايد برخورد کرد؛ و اغلب فرقه ها 

مطيع، فرمان ناپذير، وظيفه نشناس، و کسی که قابل يعنی فردی که غير . نقطه عضو گيری پاکسازی ميکنند

چنين افرادی وقت زيادی گرفته و لذا تغيير آنها مقرون به . کنترل نبوده و به سختی قابل نفوذ باشد رد ميشود

صرفه نيست، و آنها فضايی که رهبر ميخواهد بوجود بياورد، يعنی جو و محيطی که با قرار گرفتن در آن همه 

  . مراد پيش برود، را خراب ميکنند چيز بر وفق

  سوء استفاده ذهنی احساسی. ٧٫۵
وقتی رهبران نسبت به پيروان خود جهت همنوا کردن آنها اخم و تخم نکرده بلکه در عوض از اين   

پديده که مردم در گروه ها نسبت به آنچه ساير اعضا گروه انجام ميدهند تأسی مينمايند استفاده ميکنند، دادن 

همانطور که اعضای سابق فرقه ها مکررا .  رفتاری و رويکردی در افراد نامحسوس تر خواهد بودتغييرات

اين تغيير غير هوشيارانه تا حدی به دليل قدرت سرايت ." من بدون اينکه متوجه شوم تغيير کردم: "گفته اند



 از منع و کنترل روابط فرقه ها احساس گناه، شرم، و ترس را القا می نمايند، و. رفتارها در گروه هاست

  . جنسی و عاطفی جهت وابسته نگاه داشتن افراد به گروه استفاده ميکنند

 ، يک روان شناس اجتماعی که بر روی نفوذ اتوماتيک، Robert Cialdiniبرای رابرت سيالدينی    

ست که چگونه تمکين بدون اراده، و دليل اينکه چرا مردم بدون تفکر بله ميگويند مطالعه ميکند، جالب ا

ميتوانند افراد " حرفه ای های تمکين"استثمار گران، رهبران فرقه ها، هنرمندان شيادی، بازارياب ها، و ساير 

برخی تمايالت ما غالبا احساس خوبی نسبت به قرار گرفتن در راهی . را مجبور به اطاعت کورکورانه نمايند

قبول رفتارهای معين شده ميتواند همچنين توسط سوء استفاده از پيش تعيين شده به ما ميدهند، ولی تمايل ما به 

  . گران ذهنی جهت گول زدن و کنترل ما استفاده گردد

قرار " حرفه ای های تمکين"طبق گفته سيالدينی، عمده تاکتيک های مختلفی که مورد استفاده   

ه رفتارهای انسانی را هدايت ميگيرند به شش دسته تقسيم ميشوند، و هر قسمت بر پايه يک اصل روانشناسی ک

  : اين شش اصل به صورت زير است. ميکند استوار است

  .  ما تالش ميکنيم رفتار های قبلی خود را توجيه نمائيم.ثبات رأی .١

 . اگر کسی چيزی به ما بدهد، ما سعی ميکنيم آنرا تالفی نمائيم.مقابله به مثل .٢

 . اد چه چيزی را درست ميدانند ما سعی ميکنيم بفهميم که ساير افر.اثبات اجتماعی .٣

 .  ما يک احساس وظيفه عميق نسبت به اشخاص دارای اوتوريته داريم.اوتوريته .۴

 .  ما از کسانی که دوستشان داريم تبعيت ميکنيم.دوستی .۵

 اگر ما چيزی را بخواهيم، ميتوانيم از اين که اگر زياد منتظر شويم ممکن .احساس کمبود .۶

ممکن است فکر کنيم موقعيت کسب آن ممکن است از دست . انده شويماست آنرا از دست بدهيم ترس

قيمت هر آنچه پيشنهاد شود، از دارايی  .ما ميخواهيم همين حاال آنرا بهر قيمت بدست آوريم. برود

  . گرفته تا وجدان ذاتی قابل پرداخت است

    

که چگونه يک فرد سوء با نگاه کردن به اين ليست و تفکر نسبت به رفتار های خودمان، ديدن اين  

استفاده گر ذهنی ميتواند يک نفر را بر طبق يک طرح داده شده به حرکت درآورد، بسته به اينکه مهارت وی 

ما ميتوانيم ببينيم تغييرات، زمانی . و شرايط و وضعيتی که فرد در آن قرار دارد چگونه باشد، ساده خواهد بود

فرقه ها و گروه های فرقه ای به بازی گرفته شوند، اتفاق می که شش اصل مربوطه با مهارت توسط رهبران 

  : برای مثال به موارد زير توجه شود. افتند

 اگر شما تعهدی را نسبت به گروه پذيرفته باشيد و سپس آنرا بشکنيد، شما .ثبات رأی .١

  . وادار ميشويد تا احساس گناه نمائيد

 کرده باشيد، شما احساس ميکنيد که بايد  اگر شما غذا و توجه گروه را قبول.مقابله به مثل .٢

 . حتما جبران نمائيد



 اگر در گروه به اطراف نگاه کنيد، شما افرادی را مشاهده ميکنيد که به .اثبات اجتماعی .٣

شما از آنچه که می بينيد تقليد ميکنيد و فرض ميگيريد که چنين رفتاری . طريق خاصی رفتار ميکنند

  .خوب، درست، و قابل قبول است

 اگر شما تمايل به پذيرش اوتوريته داشته باشيد، و رهبر فرقه شما ادعا کند که .اوتوريته .۴

دارای دانش و قدرت فوق العاده و مأموريت خاصی برای نوع بشر است، شما اوتوريته او را 

 . براحتی خواهيد پذيرفت

 ميکند قرار  اگر شما سوژه بمباران محبت و ساير تاکتيک هايی که شما را احاطه.دوستی .۵

بگيريد، به شما اين احساس داده ميشود که آنها شما را خواسته و دوست دارند، و اين امر شما را 

وادار ميکند تا افراد داخل گروه را دوست داشته باشيد، و لذا شما احساس ميکنيد که الزم است از 

 . آنان پيروی و تبعيت نمائيد

دون گروه زندگی بدون استرس؛ کسب وجدان  اگر به شما گفته شود که ب.احساس کمبود .۶

ذاتی و سعادت؛ تغيير جهان؛ يا هر آنچه که گروه ارائه مينمايد که طوری طراحی شده که برای شما 

به نظر ضروری ميرسد، را از دست خواهيد داد، شما احساس خواهيد کرد که بايد همين حاال آنرا 

  . بدست آوريد

  

 ذهنهايمان نياز به هوشياری، استقامت، و بردباری درونی بی پايان برای گذران زندگی و استفاده از  

ما بايد از آنچه که بشريت در خصوص نحوه ساختن جهانی بهتر با حس همکاری و استفاده از اذهان و . داريم

آن چه که تحت سلطه استثمارگران خود انتصابی، که واقعا منافع .  بگيريمدرس انسان های آزاد آموخته است

 يا منافع بشريت را در مرکز اهدافشان قرار نداده اند و تنها به امنيت و راحتی موقتی خودشان فکر ميکنند، ما

  . آن چيزی نيست که ادعا مينماينداتفاق نمی افتد 

  جلسات عمومی در فرقه ها. ٨
د که در داخلی ها کسانی هستن. در فرقه ها، شما ميتوانيد يک گروه داخلی و يک گروه خارجی بيابيد  

جلسات درون گروهی شرکت کرده و از طريق تمکين و تبعيت، زبان خاص گروهی را در اين جلسه ها ياد 

آنها در هماهنگی با ديگران عمل مينمايند که محتوای فرقه ها را گرفته و با مسير جريانات حرکت . گرفته اند

  . ميکنند

. ت های سازمانی نابرابری وجود دارددر هر صورت، در امر تبعيت کردن، در بسياری از موقعي  

. قدرت و نفوذی که مسئولين باال بوسيله نقششان اعمال ميکنند بسا بيشتر از اعضای سطوح پائين است

  . موقعيت ها قدرت می آفرينند، و قدرت جهت جريان نفوذ را مشخص ميکند

چ کس حرفی در خصوص مسئولين و رهبران عموما از شرکت کنندگان تعهد ميگيرند که آنها به هي  

گفتن اين مطلب که خودتان : "مربيان توصيه ميکنند که. محتوای جلسات و پروسه هايی که اتفاق می افتد نزنند

چه تجربه ای داشته ايد جلسات را برای دوستان، خانواده، و همکاران وقتی بخواهند خودشان در آنها شرکت 

اده ميشود که وقتی به ديگران ميگويند که اين جلسات زندگی و يعنی به آنها رهنمود د". کنند خراب خواهد کرد



اوضاع آنان را دگرگون کرده است در خصوص محتوای واقعی مبهم صحبت کرده و تصوير ناواضحی ارائه 

نمايند، ولی در خصوص اينکه جلسات چقدر ميتوانند برای برخی افراد هيجانی، دراماتيک، تقابلی، و بی پرده 

بدليل همين قولی که گرفته ميشود شرکت کنندگان بعدی در اين جلسات بدون هيچگونه . کنندباشند صحبتی ن

اطالعات قبلی در خصوص تنش های روانی، اجتماعی، و برخی اوقات جسمی اين جلسات و نشست ها وارد 

  . آن ها ميشوند

لسات اتفاق می طرح زير ترکيبی از آنچه که در يک دوره از نشست ها در بسياری از اين قبيل ج  

اين طرح بر پايه مشاهدات افراد بسياری که در جلسات فرقه های متعددی شرکت کرده . افتند را توضيح ميدهد

  . اند تنظيم گرديده است

    روز يک

 رهبر، که اغلب برگزار . است به نشان دادن اتوريته مطلق رهبر معموال مختصاولروز   

 کنترل جلسات را با برخوردی که نشان دهنده اينست که او فردی کننده يا مربی خوانده ميشود، بالفاصله

مربی . قدرتمند و مسئول بوده و هيچ کس نبايد در برابر آنچه که او ميگويد به چالش برخيزد بدست می گيرد

همه چيز به شما بستگی دارد که اطاعت کرده و . اين نشست کارآيی فوق العاده ای دارد: "ادعا ميکند که

او تماما مسئول جلسه باقی مانده، آگاهانه عمل کرده، و از مهارت کالمی ."  منفعت را از آن ببريدبيشترين

هر کس که مربی را به چالش . خود استفاده ميکند بطوری که او هرگز تسلط بر صحنه را از دست نميدهد

  . بطلبد تحقير شده و زير بار کلمات کوبيده ميشود

عاليم را قبال گرفته اند جهت شرکت در جلسات بعدی اجازه داده يا آنها اغلب فرقه ها به کسانی که ت  

آنها کف . اين افراد در نشست به عنوان يک الگو يا مدل عمل می نمايند. را تشويق به شرکت مجدد ميکنند

ميزنند، با همان زبان خاص رهبر صحبت ميکنند، نظرات تأييد آميزی اظهار ميدارند، و مدل هايی برای 

از آنجا که قديمی ها درست مثل مربی صحبت ميکنند . ای جديد ميشوند تا خود را با آن منطبق نماينداعض

اعضای جديد شروع ميکنند زبان و برخورد . وقتی اظهار نظری ميکنند با واکنش مثبت او روبرو ميشوند

 مطالب خاص شخصی مورد خود را منطبق با رفتار کسانی نمايند که متوجه ميشوند برای استفاده از زبان يا

به (رهبر به گروه آموزش ميدهد تا بعد از هر موردی که به اشتراک گذاشته ميشود . تشويق قرار ميگيرند

اشتراک گذاشتن به زبان فرقه يعنی اين که فرد از گذشته خود مورد زشتی را رو ميکند يا خطايی را از خود 

برای بسياری، . توا، دور از هدف، يا نامربوط باشد کف بزنند، جدا از اينکه چقدر حرف بی مح)بر مال مينمايد

در همان حال، . کف زدن حدود دويست نفر وقتی قدری در برابر يک گروه صحبت ميکنند شعف انگيز است

  . اعضای جديد هم ميفهمند چگونه مربی نظرات را ارزش گذاری و رده بندی ميکند

  روز دو

می آموزد تمرکز فرقه يجی فلسفه جديدی که در روز دوم بر روی القا کردن تدر  

مربيان از واژه .   فرقه ها ادعا ميکنند که شما خود باعث هر آنچه زمانی بر سرتان آمده است بوده ايد.ميشود

منظور مربيان اينست که شما اگر . ولی نه به معنی معمولی آنها استفاده ميکنند" مسئول"و " قابل اتکا"های 



. يد شروع به انتخاب راه خود بدنبال همان راهی که سازمان نمايندگی ميکند خواهيد کردمطلب را گرفته باش

آنها احساس گناه و ترس را در شما ايجاد ميکنند و اينکه خود شما باعث و بانی تمامی بدی هايی که در زندگی 

و در " ی شما درست نيستروند و روش زندگ: "مربی يا رهبر اعالم ميکند که. تان اتفاق افتاده است بوده ايد

همان حال ادعا مينمايد که راهی که او نشان ميدهد درست است و اگر فقط مطلب را گرفته باشيد، قادر خواهيد 

آنچه که آنها به شما در خصوص موفقيت آميز بودن زندگی . بود کاری کنيد که زندگی تان موفقيت آميز باشد

به شما .  شما امکان ميدهد هرآنچه که ميخواهيد را بدست آوريدآموزش ميدهند همان تفکر جادويی است که به

گفته ميشود که اگر بخواهيد ميتوانيد پول کافی برای کمک مالی دادن به سازمان را کسب کنيد و از آنجا که 

  . خالقيت را کسب کرده ايد فقط با فکر کردن ميتوانيد هر امکانی را خلق نمائيد

  روز سه

 از شرکت کنندگان خواسته هاکه در آندارد  یصاص به تمريناتروز سوم معموال اخت  

 تمرين ها در خصوص . بياد بياورند را از ابتدای کودکی خودميشود تا تمامی ناکامی های زندگی

مادر و پدر، قول هايی که شکسته ايد، و قول هايی که ديگران به شما داده و عمل نکرده اند و تمام خاطرات 

اين عمل اغلب پروسه خوانی نيز . ما تا امروز که در برابر شما آورده ميشوند ميباشدحزن انگيز زندگی ش

تا پايان روز سوم، شرکت کنندگان به . ناميده ميشود که در وابسته کردن فرد به فرقه نقش مهمی ايفا ميکند

  . لحاظ روانی به اصطالح باز شده اند

  روز چهار

تشريک گروهی اتفاق می افتد، و رهبر روز چهارم روزی است که در آن بيشتری   

 دادن از يک ارباب سختگير و مسلط به يک پدر يا مادر فريبنده، دوست قيافهشروع به تغيير 

 در اين مرحله ساير مسئولين حاضر در جلسات شروع به ارزيابی نفرات .ميکندداشتنی و با محبت 

گانه و خصوصی صحبت کرده و از آنها شرکت کننده خصوصا اعضای جديد ميکنند و با آنها بطور جدا

معيار ارتقای خود مسئولين در ديد رهبر دقيقا ميزان جلب تعهدات بيشتر . ميخواهند تعهدات باالتری را بپذيرند

  . از اعضای جديد است

  روز پنج

 کوشش بسياری جهت .روز پنجم روز سبکی است؛ رقص بعد از قدری استراحت و ناهار  

به همه شرکت کنندگان گفته ميشود که . مضا کردن برای تعهدات سنگين صرف ميگرددوادار نمودن شما به ا

برای يک جشن بعد از جلسات با رهبری شرکت نمايند، که در آنجا مجددا کوشش بسياری صورت ميگيرد تا 

ز   تدارک ديده ميشود که رهبران خارج ازدر پايان روز، يک سورپري. تعهدات باز هم باالتری گرفته شود

  . تبريک می گويند" عبور کرده ها"انتظار ظاهر شده و به 



  تأثيرات
آنچه که ميتواند به افراد مشخصی در چنين جلساتی، در اين چهار يا پنج روز فشرده و خسته کننده،   

. خورانده شود اينست که آنها مملو از ميزانی از هيجان و تناقض بيش از آنچه بتوانند يکجا هضم کنند ميشوند

 اين لحظه، آنها زندگی خود را به شيوه خودشان گردانده اند، ولی در اين جلسات آموزشی آنها مجبور هستند تا

اين کامال متفاوت با روان درمانی . به تمامی گذشته خود، بطور خالصه ولی به طريقی تحميلی، نگاه کنند

ند تا به بيمار اجازه داده شود به آنچه در روان درمانی برای نمونه، درمانگر و بيمار پيشرفت کندی دار. است

  .  وی ميخواهد يا نياز دارد با سرعتی که برايش قابل پذيرش است بپردازد

بسياری از کسانی که در اين جلسات شرکت کرده و بعدا از فرقه جدا شده اند اذعان نموده اند که اگر   

رگز پا به جلسات به اصطالح آموزشی از پيش شدت و عمق روانی برخی از اين تعليمات را ميدانستند ه

آنها هيچ ايده واقعی از شدت وضعيت، تأثيرات فشار گروهی، يا فرسودگی شخصی که ناشی از . نميگذاشتند

  . جلسات است نداشتند و آنها بسادگی يک تجربه آموزشی معمولی را انتظار ميکشيدند

  تهديد و ارعاب. ٩
 ميمانند، و صرفا تأمين هوس ها و تمايالت مقطعی و بسياری از فرقه ها کوچک بوده، کوچک هم  

چنين گروه هايی معموال به دنبال حکومت بر . منحصر به فرد رهبر خود را به عنوان هدفشان مد نظر دارند

اما بسياری ديگر از فرقه ها بزرگ و رو به رشد بوده، شعبات بين المللی داشته، و از راههای . جهان نيستند

رای افزايش ابعاد، ثروت، و قدرت خود با استفاده از شيوه های اقتصادی، اجتماعی، و سياسی اغفال کننده، ب

  . آنان در راه رسيدن به قدرت روش های مختلفی را به خدمت ميگيرند. اقدام مينمايند

يک تاکتيک مشخص، عضو گيری و استثمار متخصصين، و جذب همکاری کسانی است که بوسيله   

تاکتيک ديگر ترساندن منتقدين، از محقق و روزنامه نگار . ميتوان اهداف فرقه را برآورده نموداستفاده از آنان 

و يک . گرفته تا شهروند معمولی، بوسيله تهديد، ارعاب، شکايات قانونی، و ساير اقدامات تهاجمی است

 خود در فوق قانون تاکتيک ديگر هم البته گسترده شدن در سطح جامعه و کسب نفوذ و اقدام به نگاه داشتن

اين گروه ها با کسب جای پايی در دولت، رسانه ها، و سيستم آموزشی اعتبار و قدرت کسب نموده و در . است

  .  اجتماع برای خود وجاهت دست و پا مينمايند

  ارعاب و اذيت مخالفين و منتقدين . ٩٫١
 نويسندگان، و تمامی آنهايی که از استادان دانشگاه و دانشجويان گرفته تا خبرنگاران، گزارشگران،  

در خصوص فرقه ها مطالعه ميکنند، مستمرا با يک وجه خاص ناراحت کننده در جهان فرقه ها روبرو 

در طول زمان بارز شده است که وقتی محققين نسبت به عملکردها يا وجوه مختلف فرقه های . ميگردند

در سرکوب چنين يافته ها و عقايدی کرده و بخصوصی نظر انتقادی دارند، برخی از اين گروه ها سعی 

منتقدين خود را با ارعاب، هم بصورت نامحسوس و هم به شکل آشکار، به انحاء مختلف وادار به سکوت 

  . مينمايند



  تهديد و ارعاب ناشرين و نويسندگان. ٩٫٢
مالی در برابر در مواردی چند، صرفا به دليل اينکه برخی ناشرين و نويسندگان قادر بودند به لحاظ   

اقدامات فرقه های بخصوص برای جلوگيری از چاپ مطالب مربوط به مطالعات فرقه ها بايستند، اين کتاب ها 

بسياری از فرقه های بين المللی بزرگ تقريبا منابع مالی و قدرت نامحدودی . باالخره رنگ چاپ گرفته اند

 دانشگاهی، و هر يک از آحاد جامعه که ن، محققينجهت ارعاب ناشرين، روزنامه ها، تهيه کنندگان تلويزيو

  .  بخواهند در خصوص فرقه ها حرف بزنند را دارند

اگر فرقه ها و هوادارانشان بتوانند جلوی چاپ مطالعات علمی در خصوص گروه خود، تاريخچه   

د که جهان های رهبرانشان، و اظهار نظر منصفانه از جانب دانشمندان را بگيرند، صاحب قدرتی خواهند ش

بدون مطبوعات، انتشارات علمی، بيان نظرات منصفانه، و قدرت . در خصوص آنان بايد قطعا نگران شود

اظهار عقيده آزاد، همه ما در اختيار رهبران فرقه ها خواهيم بود که مشخص ميکنند چه چيزی بخوانيم، چه 

 نوشته اورول  ١٩٨۴  در سال Big Brotherداستان رمان برادر بزرگ . بگوييم، و چگونه فکر کنيم

Orwellميتواند بسادگی به واقعيت بپيوندد  .  

  ارعاب خبرنگاران، گزارشگران. ٩٫٣
نمونه های بسياری در خصوص مجالت و روزنامه ها، زياد تر از آنچه که بشود حساب کرد، وجود   

ی گروه های فرقه ای، دريافت دارند که نامه های تهديد به اقدامات قانونی، بخاطر مطرح کردن حتی نام برخ

  .کرده اند

  سوء استفاده از تصوير مردمی فرقه. ٩٫۴
فرقه ها راه های زيادی برای محدود کردن و به کنترل در آوردن اطالعات عموم نسبت به خودشان   

برخی گروه ها بروشور، بيانيه مطبوعاتی، و مطالب و موضوعات کتبی توضيحی در خصوص . پيدا کرده اند

در .  مربوطه، که اغلب توسط مؤسسات متبحر روابط عمومی طراحی و تهيه شده اند ارائه ميدهندگروه

اينجا گفته شده است که ما چه کسانی . شما الزم نيست بيشتر بگرديد: "اساس، اين مطالب اينطور القا ميکنند که

اين مطلب را گرفته و . وجود دارداينجا تمام آنچه نياز داريد بدانيد تا ما را بطور کامل درک کنيد . هستيم

برداشت کلی عموم متأسفانه اين است که مطلب ارائه شده غير ." همه چيز عالی خواهد شد. استفاده نمائيد

  . مغرضانه و نسبتا جامع ميباشد

  محدود کردن و کنترل نمودن تحقيقات. ٩٫۵
.  در خصوص آن فرقه استراه ديگر برای کنترل نظرات راجع به يک فرقه، کنترل کردن تحقيقات  

. محققين علوم رفتاری، برای اغلب يافته های پايه ای خود، بر اطالعات بدست آمده از مصاحبه ها تکيه ميکنند

. اما بهر صورت، آنچه که اعضای فرقه ها به بيرونی ها ميگويند ممکن است محدود و کنترل شده باشد

سايرين دستور گرفته اند تا حتی . روه معرفی ميگردندعموما، تنها اعضای بخصوصی به عنوان سخنگويان گ

غير "اعضا آموخته اند که غير عضو ها . بين خانواده يا دوستان خودشان هم که عضو نيستند صحبت نکنند،



تر از آن هستند که بفهمند موضوع کار گروه چيست، و اعضا توجيه شده اند تا " غير منضبط"و " مطلع

  .  راد باالتر در درون سيستم ارجاع دهندمراجعات بيرونی را به اف

هنگامی که والدين يا دوستان يک فرد نسبت به موضوع معينی در خصوص نحوه زندگی در گروه   

من نميتوانم به اين سؤال پاسخ : "مربوطه سؤال ميکنند، عموما يک عضو فرقه به اين شکل پاسخ ميدهد که

 تنها نحوه واکنش نشان دادن را آموزش ميگيرند، بلکه اغلب اعضا نه". هر کس الزم است خودش بداند. بدهم

از آنها انتظار ميرود که، بصورت شفاهی و يا بصورت کتبی، برخورد های خود با بيرونی ها را بطور کامل 

به همين دليل . گزارش نمايند؛ و چنانچه اگر همانطور که دستور گرفته اند عمل ننمايند غالبا مؤاخذه ميگردند

ه پاسخ بسياری از اعضای فرقه ها بصورت بارزی مشابه، خالی از واکنش های نرمال، بيشتر يک است ک

تعجبی ندارد که اعضای فرقه ها عمدتا برنامه ريزی . سويه، و غالبا غير مربوط به سؤال مطرح شده است

 توضيح صدها عضو سابق فرقه ها در خصوص جلسات بازی کردن نقش در فرقه ها. شده به نظر ميرسند

  .داده اند که اعضا در آن جلسات نحوه پاسخ دادن به سؤاالت بيرونی ها را تمرين ميکرده اند

بخاطر چنين محدوديتی، هر محققی که بر روی فرقه ها کار ميکند، و اميدوار است نمونه واکنش   

 برای مدتها نخواهد در حقيقت، محقق مربوطه. های گسترده و آشکار کننده ای کسب نمايد، درمانده خواهد شد

فهميد که او در برابر نمونه های به دقت انتخاب شده از اعضای به خوبی تعليم داده شده که ميدانند چگونه بر 

بنابراين، محقق يا ناظر سياسی و اجتماعی تنها چيزهايی را . طبق تمايالت رهبران عمل نمايند قرار ميگيرد

 بگويند که به آنها اعتقاد دارند، و او آن مطالب را البته تنها از تعداد خواهد شنيد که اعضای گروه آموخته اند تا

  .  اندکی افراد معرفی شده خواهد شنيد

رهبران فرقه ها همچنين نوعا محققين را بوسيله تهديد به قطع منابع تحقيقی که در دسترسشان است   

. سترسی به اعضا را برايش ممکن سازدمعموال، يک محقق به رهبر گروه مراجعه ميکند تا د. مرعوب ميکنند

چنين دسترسی ممکن است داده شود، ولی همچنان که زمان ميگذرد، محقق بيشتر به گرفتن تضمين برای بقيه 

نمونه های مورد نياز خود وابسته ميگردد، رهبر ناگهان بطور سر بسته و يا حتی بصورت آشکار عنوان 

در گروه يا پيش کشيدن هرگونه مطلب تأييد نشده از " غلط"ته های مينمايد که اگر محقق با طرح هرگونه ياف

طرف گروه، مانند طرح انتقادات و شکايات، گروه مربوطه را ناراحت کند، آنگاه کامل شدن مطالعات وی 

. مورد تهديد قرار خواهد گرفت زيرا دسترسی های بعدی به اين گروه و گروه های متحد ديگر قطع خواهند شد

تهديد در باز داشتن تعدادی از محققين و دانشگاهيان، از دادن بيانيه های واقعا حقيقی در خصوص اين نوع 

  . فرقه ها و پروسه های بازسازی فکری که بکار ميگيرند، موفق عمل کرده است

  آزار درمانگران و حقوق دانان. ٩٫۶
ختلفی را بدليل ياری و درمان روانکاوان، روانشناسان، مددکاران اجتماعی، و حقوق دانان اتفاقات م  

اين اتفاقات طيفی از اقدام برای تخريب شخصيت آنان گرفته . اعضای فعلی و سابق فرقه ها از سر گذرانده اند

  . تا تالش برای باطل کردن جواز کارشان را تشکيل ميدهند



  تهديد کردن شاکيان حقوقی. ٩٫٧
ه ها کارکنان حقوقی داخلی بسيار پيشرفته ولی برخی فرق. شکايات حقوقی مقوالت پرخرجی هستند  

بنابراين اقدام قانونی برای فرقه . دارند که شامل تعداد زيادی دستيار وکيل برای کمک به وکالی داخلی است

ها خيلی پرخرج نيست، در حاليکه کسانی که بايد از خودشان دفاع کنند بسادگی ميتوانند در جنگ بر عليه 

  . رشکست شوندتاکتيک های حقوقی آنان و

  مجبور کردن خويشان و دوستان به سکوت . ٩٫٨
انواع تاکتيک ها برای سعی در مخفی نگاه داشتن فرقه در برابر خويشان و دوستان کنجکاو يا کسانی   

برای مثال، اگر خويشاوندان با دفاتر عمومی يا رسانه ها تماس . که خيلی سؤال ميکنند بکار گرفته ميشود

معلوم گشته . واده آنان در فرقه اغلب نسبت به هرگونه تماس بعدی با خانواده منع ميگرددبگيرند، عضو خان

من متأسفم : "است که اعضای جوان تر فرقه برای والدين يا پدر بزرگ و مادر بزرگ خود با عباراتی همچون

م داديد، من ديگر برايتان که ميشنوم شما با ايستگاه راديو تماس گرفته ايد، ولی از آنجا که چنين کاری را انجا

  . ، نامه ارسال کرده اند"نامه نخواهم نوشت

همچنين معروف است که بسياری گروه ها اعضای خود را، چنانچه خويشاوندان جويای وضعيت   

آنان گشته، به هر ترتيب نسبت به گروه برخورد منفی داشته، يا با مطبوعات، مقامات، يا محققين صحبت کرده 

اگر شخص مربوطه در فرقه از طرف اقوام خود . رج از منطقه، ايالت، يا حتی کشور فرستاده اندخا باشند، به

اطالعاتی در خصوص فرقه بدست آورده باشد، باز هم عضو مذکور معموال از معرض ديد جابجا شده و 

ن البته جلوی برخی اي. خانواده ای که ديد منفی نسبت به فرقه داشته است از دفاتر فرقه دور نگاه داشته ميشود

خانواده ها را در خصوص اينکه با موفقيت فرقه ها را در رسانه ها افشا نمايند و جلوی مقرهای آنها را به 

  . منظور دسترسی به اقوام خود در فرقه سد کنند نگرفته است

برخی اوقات وقتی حرارت تنش بر روی فرقه به نقطه جوش ميرسد، بعضی از گروه ها تمامی   

ت های خود را به بخش ديگری از شهر يا کشور يا حتی خارج از کشور منتقل ميکنند تا از انجام تحقيقات فعالي

معلوم گشته است که گروه بعد از گروه دست به چنين کاری . يا مراجعات بيشتر و تبليغات منفی در امان بمانند

  . زده و به کشورهای ديگر نقل مکان کرده اند

   العادهآزار و اذيت فوق. ٩٫٩
کسانی که به فرقه ها انتقاد کرده و يا با آنان مخالفت ميورزند با حرکات ايذايی فزاينده روبرو   

به آنها از طرف افرادی که خود را گزارشگرانی معرفی ميکنند که خواهان اطالعاتی در خصوص . ميگردند

 کارفرمايان نيز از جانب اشخاصی همسايگان، خويشان، و. فعاليت های محلی ضد فرقه هستند تلفن زده ميشود

با هويت ساختگی در خصوص موضوعات مختلف مورد تماس تلفنی يا مراجعه قرار ميگيرند که نهايتا فرد 

در جلسات تعليمی و تحقيقی مردمی و افشاگرانه در خصوص . فعال ضد فرقه را متهم به انواع جرائم مينمايند

رزرواسيون هتل و پرواز شرکت کنندگان . فوذ و ايجاد اخالل ميشودفرقه ها، بوسيله اين دسته افراد اعمال ن

پرونده ها مورد جستجو قرار گرفته، ليست اسامی دزديده شده، سطل های آشغال و سبد های . کنسل ميگردند



کاغذ های باطله بازرسی شده، و به سخنرانانی که از قبل برای برنامه مشخص شده اند جهت تطميع، تحميق، 

همينطور اعالم اخطار های ساختگی برای آتش سوزی و بمب گذاری در محل . د مراجعه ميشوديا تهدي

  . برگزاری چنين جلساتی عمل ناشناخته ای نيست

مثال های هول انگيز بسياری از کوشش های سخت و گسترده فرقه ها برای ساکت و مرعوب کردن   

نه تنها محققين، روزنامه نگاران، . ه اند وجود دارندمنتقدين و مخالفين و جداشدگانی که لب به سخن باز کرد

نويسندگان، و شهروندان عادی تحت ارعاب، هجوم، و شکايت حقوقی، قرار گرفته اند بلکه فرقه ها اقدام به 

ترساندن کارشناسان و شهود در خارج از جلسات دادگاه ها و حمله و هجوم به متخصصينی که به نفع اعضای 

بعالوه، آنها شکاياتی بر مبنای اتهامات واهی و فضاحت بار بر . دت داده اند نيز نموده اندسابق فرقه ها شها

فرقه های معينی با اين اميد . عليه حقوق دانان و بر عليه روانشناسان و سازمان های حرفه ای اقامه کرده اند

اعی، بازرسان رفاه کودکان، و که بتوانند به سرکوب وکال، پزشکان، روانکاوان، روانشناسان، مددکاران اجتم

هر کسی که ممکن است به قربانيان فرقه ها در شکايات قانونی يا گرفتن کودکانشان ياری برساند بپردازند، 

  . خود را تا نهايت خباثت تنزل داده و حتی از تاکتيک های ترور نيز استفاده کرده اند

بسياری از فرقه ها برای رسيدن به ترور و سوء قصد شيوه شناخته شده بکارگرفته شده توسط   

مقاصد سياسی و اقتصادی و همچنين خاموش کردن مخالفين و کسانی که به افشای روابط استثماری درونی 

  . آنان بپردازند بوده است

 

 


