
   دارند؟عيبی فرقه ها چه :چهارفصل 
 و تأثيرات آنها بر روی زندگی افراد و خانواده ها در دهه اخير معنا و مفهوم جديدی به خود گرفته رشد فرقه ها  

 ميليون ها خانواده در آمريکا، کانادا، اروپا، استراليا، ژاپن، و ساير نقاط. فرقه ها حاال يک پديده بين المللی هستند. است
وارد همچنين نفوذ فرقه ها در ميان ما .  وجود دارند که دنيايشان شديدا بواسطه درگيريشان با فرقه ها تغيير کرده استانجه

  . اقتصادی، با عواقبی برای همه ما، شده استقلمرو سياسی و 
  : نگرانی هايی که من و ديگران در آنها شريک هستيم به صورت زير است

  . توجهی بر افراد بی شمار و خانواده های آنان در جامعه ما ميشوندفرقه ها موجب خسران قابل
اين .  برای عضو گيری و حفظ نفراتشان استفاده مينمايندفرقه ها از روش های مجاب سازی روانی و اجتماعی پيچيده

 به منظور ،ها رابه گونه ای که شهروندان بتوانند بدل های آنمورد مطالعه و افشاگری قرار گيرند، روش ها ميبايست 
 . آموزش بگيرند ، ها گروه ايناجتناب از قرار گرفتن در معرض استثمار توسط

اقدام تهديد به   بوسيلهاين انتقاداتبرخورد با  و بحق در مورد خودشانانتقادات فرقه ها از منابع مالی خود برای مهار 
 .  استفاده ميکنندارعابیساير اعمال و قانونی 

 مختلف هستند، و اين مقوله نه تنها توسط دانشمندان علوم عناوين تعدی خودکامه به اجتماع ما تحت یشاخص هافرقه ها 
  . رفتاری بلکه همچنين توسط شهروندان معمولی که به آزادی خود بها ميدهند بايد مورد مطالعه قرار گيرد

 فارغ از مشاهده تأثيرات آنان بر افراد و ،ا فرقه ها در جامعه معواقب کننده ترين تحليل های مربوط به مشکالت و قانع
خاص  تأثيرات اعمال رابطه بايعنی نگرانی در ؛ مطرح گرديده است  عمومیامنيت به عنوان يک موضوع خانواده ها،

اعمالی نظير سيگار کشيدن، نوشيدن مشروبات الکلی، استفاده از مواد . مد نظر است،  بر سالمت جامعه بطور کلآنان
  هم، تنفس هوای آلوده، نزدن واکسن های ضروری، و غذا خوردن در رستوران های غير بهداشتیخوریمخدر، پر 
مطالعه ميکنند دريافته اند مردم  آنهايی که تأثيرات فرقه ها را بر زندگی ثرات بسيار نامطلوبی داشته باشند؛ ولیميتوانند ا

  . جامعه نيز هستکل هات يک موضوع سالمت و ايمنی بر افراد و خانواده ها در بسياری جعالوه که اثرات آنها 
  . فرقه ها بر زندگی ما به صور متعدد مؤثرند، که من در اين فصل مورد مطالعه قرار خواهم داد

  

  .فرقه ها مؤسسات مشروع را مورد تهدید قرار ميدهند. 1
يک . امون خود را به زير سلطه کشيده اندبرخی فرقه ها در اياالت متحده آنقدر بزرگ و ثروتمند شده اند که جوامع پير

. افتاد ميالدی 1980 ، در اوايل دهه Oregon در ايالت اورگان Antelopeنمونه شناخته شده اتفاقی است که در آنتلوپ 
ما آناند    به نامو دستيار ارشدش Bhagwan Shree Rajneeshتحت هدايت يک کاهن هندو به نام باگوان شری راجنيش  

 مايل مربع زمين باير را خريده و اقدام به ساختن يک شهر 125  آنان، يک جماعت از پيروانMa Anand Sheelaشيال  
 انتخابات محلی آنتلوپ وارد آنها سه هزار و پانصد نفر از افراد بی خانمان را از اطراف کشور برای رأی دادن در. کردند
آنها حتی نام شهر را از آنتلوپ به راجنيشپورام  . گرفتند، و در واقع کنترل دستگاه اداری محلی را بدست کرده

Rajneeshpuram آنها همچنين تعداد زيادی از افراد بيکار خيابانی را به منطقه آوردند تا به عنوان نگهبان . تغيير دادند
 به مراجعين د،کردن کمون را ترک کف داده وطاقت از نهايتا جذب شدگان وقتی اين . برای کمون مربوطه خدمت نمايند

 صرفا وآنها بعد از جدا شدن هيچ کمکی از جانب فرقه دريافت نکردند . تبديل شدندمستمند سازمانهای خيريه ای اورگان 
  .  جلب ترحم شهروندان محلی رها شدندبه اميد

ای بدست زمين و دارايی ه. در ساير محل ها در خصوص ساير گروه های فرقه ای بروز کردندبسياری مشکالت ديگر 
 که فرقه های ثبت شده به عنوان چرا  تأثير گذاشتند؛استانها ماليات محلی در برخی شهرها و درآمدبر توسط آنان آمده 

حفظ دالرهای مالياتی . شدندخارج  از چرخه مالياتی انتيجتبدست آوردند که دارائی  موارد زيادی ،سازمان های مذهبی
 محلی، اداراتطی ساليان تعدادی برخوردهای حقوقی بين گروه های فرقه ای و . تاتهام عام عليه گروه های فرقه ای اس

هايشان، خواهی  دعاويشان، دفاعياتشان، فرجام  بوده و اين موارد بسيارسوابق، و کشوری اتفاق افتاده اند؛ بهرحال، ايالتی
  . ان فراتر از ظرفيت اين کتاب است هايشبيانيهو 

نفوذ در راههای جديدی برای جذب افراد از طريق دستيابی به فعاليت های تجاری و ه ها در سالهای اخير، برخی گرو
 که بطور ميکنند به فروختن برنامه های مديريت تجاری اقداميک مجموعه از گروههای فرقه ای . مؤسسات دولتی يافته اند

 در بسياری از موارد به عنوان  وپردازدب آموزش مهارت ها تا اينکه به  استيد روانیعمده متکی بر روش های نفوذ شد
 خصوصا دندانپزشکی، –ادارات حرفه ای . ميشودراهی جهت افزايش عضويت سازمانهای مادر به خدمت گرفته 

مداوای برای   آن، طبق دستوراتدر آمريکا به روش درمانی گفته ميشود که: مترجم (chiropracticکايروپراکتيک 
  و صنايع– ی، و دامپزشک)به ماساژ و جا اندازی مفاصل و استخوان پرداختبايد  ،اعصاب اختالل عمل ناشی ازبيماری 
برخی از اين گروههای فرقه ای از . ر برای اعضا در نظر گرفته ميشود به منظور گرفتن محل کار و سميناگوناگون

   )رجوع کنيدبه فصل هشت  (.مينمايند استفاده (LGAT)تکنيک های تعليمات آگاهی بخش گروهی بزرگ 



بسياری از مديران از ماهيت واقعی اين دوره های تعليمی آگاه نيستند زيرا اغلب دوره ها توسط وابستگان فرقه ها، با 
 پيروان يا هواداران فرقه ها هستند، که شان خود، مديران يا رؤسابهرحال در برخی موارد. نامهای متعدد، فروخته ميشوند
 فرم های درخواست کسانی که به کارگاههای آموزشی آنها مراجعه LGATرهبران . ندطبق دستورات فرقه عمل ميکن

 تا ميکنندتشويق آنان را  و کردهمراجعه  افراد بخصوص در اين موارد  بهمينمايند را با دقت مورد توجه قرار ميدهند، و
  .بکنند برنامه های تعليماتی متقاعد به خريدشرکای خود را 

شد، اين برنامه ها، که قرار است کارکنان را متحول کند، معموال دوره های تعليم مهارت ها نيستند بلکه همانطور که اشاره 
در برخی موارد، مطالب مورد استفاده در برنامه های . راههايی برای فرقه جهت بدست آوردن پول و اعضای جديد است
ه های خانگی است و يا مستقيما از روی آموزش های تعليماتی عمال مثل مطالب استفاده شده توسط گروه مادر در دور

 Equal Employment Opportunity، کميسيون فرصت شغلی برابر 1988در فوريه . گروه اقتباس شده است
Commission صادر کرد، که به کارفرمايان در خصوص خطرات " عصر جديد" بيانيه ای در مورد برنامه تجاری

  . ه هايی هشدار داده استفرستادن کارکنان به چنين دور
بسياری اعضای فرقه های مختلف برای مزد خيلی کم يا بدون مزد در مراکز اقتصادی که تحت تملک فرقه بوده و توسط 

 بصورت مستقيم يا غير مستقيم به مرکز  نيز همراه با منافع شرکت آنان خوددرآمد. فرقه شان اداره ميشود کار ميکنند
 بتوانند بهای خيلی کمی برای مشاغل تااين کار فرقه ها را در موقعيت استراتژيک قرار ميدهد . شودفرماندهی فرقه برده مي

 های فرقه ای ميتوانند خيلی از شرکتبه اين طريق، اين . رقابت کنندبا آنان  صنايع خصوصی نميتوانند و لذابپردازند 
ی يا با حقوق خيلی کم، اين گروهها ميتوانند قايق ها را ارزان برای مثال، با بکار گيری از کارگر مجان. قراردادها را ببرند

تر بکار گيرند يا کارهای مزرعه را با نرخ پائين تری از ساير کارفرمايان قبول کنند و لذا آنها ميتوانند در بازار بصورت 
بر طبق اظهارات . يکردبرای مثال، يک گروه بزرگ يک مؤسسه نظافت را اداره م. غير منصفانه ای به رقابت بپردازند

 کارگران همينبه دليل .  چک های حقوق خود را به سازمان باز ميگرداندنداعضای سابق گروه، کارکنان شرکت نظافت
 را از ميدان خارج کند و يک قرارداد با دولت برای نظافت تمامی فرش های دفاتر فدرال رقبايشارزان، شرکت توانست 

 West Coastبه همين صورت، يک فرقه کوچک سياسی در وست کوست . يا را ببرد استان از ايالت کاليفرن يکدر
دارای يک چاپخانه کامل بود که ميتوانست خدمات ارزان، با کيفيت باال و سريع برای مشتريانی ) ساحل غربی آمريکا(

د، که با تکيه بر منبع بی مانند بانک ها، مجالت و ناشران محلی، شرکت های کاتالوگ، و آژانس های تبليغی ارائه نماي
  . مينمودپايان کار اعضای فرقه، که اغلب شبانه روز و دو شيفته کار ميکردند، به تعهداتش عمل 

 به نام تونی آالمو evangelist، يک اوانگليست 1992در سال .  جبران پذير استخسارات، هميشهبعضا، ولی متأسفانه نه 
Tony Alamoميليون دالر به عنوان جبران 5ت بر عليه او به انجام رسيد متعهد شد که  که يک کيس حقوقی توسط دول 

 & Tonyزمانی بنياد تونی و سوزان آالمو . کار پيروانی که ساعت های زياد با مزد کم برايش کار کرده بودند بپردازد
Susan Alamo Foundation در ايالت های آرکانزاس Arkansas تنسی ،Tennesseeا ، و کاليفرنيCalifornia 

 که شامل يک رستوران، يک پمپ بنزين، يک کارخانه سيمان، مؤسسات پر درآمد را اداره مينمودفعاليت ميکرد و تعدادی 
 برای هنرمندان محلی و )شهری در ايالت تنسی: مترجم (Nashvilleيک مزرعه، و يک طراحی لباس زنانه ناشويل 

ی  به کار فروش کت هايAlamo Designsور، شرکت طرح های آالمو در بوتيک های مد در سراسر کش. وسترن ميشد
  . می پرداخت دالر 1000 تا 600 جلف، با قيمت هايی از با تزييناتی

بوسيله استثمار کارگران بی مزد يا با مزد کم، اجتناب از پرداخت ماليات، و استفاده از حس کنجکاوی عمومی و دنيای 
ست، فرقه ها قادرند ثروت خود را افزايش داده، منابع جذب اعضای بالقوه را فراهم نموده، تجارت باز که مشتاق کار آزاد ا

  . و کار و کاسبی را از دست تجارت های خصوصی خارج نمايند
  

  . و خانواده های ما را از هم ميدرندرساندهفرقه ها به بچه های ما آسيب . 2
سياری از اعضای فرقه ميت خشن و خودکامه ای هستند که بر زندگی بناتوان ترين قربانيان حاکاز بسياری جهات، بچه ها 

  :  زير زشتی های فراوانی را روشن ميسازندینمونه ها. دها تسلط دار
 Black Hebrew House of ساله خانه عبری سياه يهودا 63، رهبر William A. Lewis، وليام لوئيز  1986در سال 
Judah در ايالت ميشيگان  Michigan، محکوم به توطئه جهت بهره کشی از کودکان و مسبب مرگ جان ياربو John 

Yarbough ،12 ،اثر کتک زدن در يک اقدام تنبيهی شدبر ساله  .  
از يک گروه به نام انجمن ورزشی اکلسيا پنجاه و سه بچه   دولتی، اقدام قانونی مقاماتبواسطه يک، 1988در سال 

Ecclesia Athletic Association  ارد  متعاقب مرگ داينا لورا بروساين کار . گرفته شدندDayna Lorae 
Broussard بچه هايی که در گروه پرورش يافته بودند نميتوانستند . ضرب و جرح شديد انجام شد اثر بر  هشت ساله

ال مجبور بچه های سنين سه تا هشت س.  را از حفظ بودندBook of Romansبخوانند و بنويسند ولی کتاب رومی ها 
پدر دختری که کشته شده .  را جهت کسب پول انجام دهنديی مسير طوالنی را بدوند و تمرينات و فعاليت هاتا يکميشدند 

.  کودک شدند25بود، که رهبر گروه نيز بود، و تعدادی از پيروانش متهم به بهره کشی و نقض حقوق شهروندی بيش از 



هفت نفر ديگر در برابر دادگاه فدرال محکوم به توطئه جهت نقض حقوق پدر قبل از انجام محاکمه اش مرد، ولی 
 .  بودندگرديدهدر خصوص مرگ دختر نوجوان متهم به قتل قبل از آن چهار نفر از پيروان اکلسيا . شهروندی شدند

 Holy Alamo Christian رهبر موقوفات کليسای مسيحی آالموی مقدس Tony Alamo، تونی آالمو 1991در سال 
Church Consecrated  توسط اف بی آی ،FBI به چهار مرد بوداو متهم .  دستگير شد بودنتعقيبتحت  بعد از دو سال 

کيس جنايی او هنوز در انتظار محاکمه . بزنند بار 140با باتوم چوبی به ميزان را  يک پسر ده ساله دستور داده است تا
 . است

قه ها برخی از بهترين اذهان جامعه ما را از آموزش و افکار مثبت منحرف آن است که فرنگرانی ديگر در جامعه ما 
 شناسی، و ساير مشاغل محيط زيستاز اينکه در خدمت بشريت از طريق علم، پزشکی، تدريس، بسياری از افراد . ميکنند

لهای عمرشان را فقط برای در عوض، آنها به فرقه ها کشانده شدند، جايی که آنها نهايتا سا.  شدندبازداشتهقرار گيرند 
آنها بهترين سالهای زندگيشان را از دست داده، و وقتی جدا ميشوند ممکن است . قدرت و منافع رهبر فرقه صرف نمودند

  .  بکار گيرند چرا که در بسياری از زمينه ها عقب افتاده اند رای قبلی شانانتوانند توانائی ها و استعداده
 بر می ، با استفاده از تفکرات افراطی منطبق بر ايدئولوژيشان،را عليه خانواده هايشانفرقه ها همچنين اعضای خود 

 در ،يک فرقه سياسی، برای مثال، از عضوشدگان جوان با وادار کردن آنان به گفتن عمدی دروغ به والدينشان. انگيزند
 هم برای جدا کردن اعضا از کاراين . رد تماس کنار آنها مينشست آزمايش بعمل می آوموقعحاليکه يک نفر از مسؤولين 

فرقه های روانشناسی و خود . فرقه صورت ميپذيرفتخانواده شان و هم تعليم آنان به اطاعت از دستورات غير منطقی 
 به طور خاص به اين شناخته ميشوند که اعضای خود را وادار به بازخوانی گذشته خود با ديدی ديگر ميکنند و ارتقايی

به همين ترتيب همان طور که اشاره . به آنان اعتماد نکنندميدهند که اصال از والدينشان نان تصوير شيطانی خصوصا به آ
کردم، فرقه های مذهبی 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
 کمک به والدين يا جهتمن درخواست های بيشتر و بيشتری . يا بيماران کرده اند شروع به جذب سالمندان برخی فرقه ها

همانطور که مشاهده ميکنيد فرقه ها حقيقتا بر . پدربزرگ و مادربزرگ هايی که توسط فرقه ها برده شده اند دريافت ميکنم
  . ذ می نمايندتمامی انواع مردم تأثير گذاشته و در همه صور زندگی نفو

  

  .فرقه ها خشن هستند. 3
؛ در حاليکه برخی مينمايندبعضی صرفا با اعضای خود بد رفتاری . فرقه ها به درجات زيادی ضايع کننده و مخرب هستند

اعضای فرقه ها، تحت . البته برخی هم در هر دو جهت عمل مينمايند. ديگر خشونت خود را متوجه بيرونی ها ميکنند
نشان، به افسران مجری قانون شليک کرده اند، در معامالت مواد مخدر و فحشا درگير شده اند، به حمل و هدايت رهبرا

، مدام به هتک حرمت ميپردازند، اعضای نوجوان را تا حد مرگ کتک نگهداری سالح غير مجاز مبادرت ورزيده اند
مثال های زير تنها .  را به قتل ميرسانند خود بريدهميزنند، تنبيهات مختلفی بر اعضای خود اعمال مينمايند، و حتی اعضای

  . نمونه هايی از آنچيزهايی است که طی بيست و پنج سال گذشته شاهد آن بوده ايم
 Hollywood با قتل های فجيعی که در هاليوود  Charles Manson، خانواده چارلز مانسون  1969در سال 

  . به وحشت انداختکشور را کل مرتکب شد 
 جدا شدهگروه از ، يک سلک معتقد به تعدد زوجات، تعدادی از مخالفان خود و سپس پنج نفر که 1977ال در س

رهبر .  ميباشد1972 سال بيش از بيست قتل از عامل معتقدند که فرقه مسؤول مقامات. به قتل رساندرا بودند 
او برای .  در زندان مرد1981در سال  ، که پدر پنجاه و چهار بچه بود، Ervil LeBaronگروه، ارويل لوبارون  

بسياری از اعضای فرقه محکوم به . محکوم شده بودديگر دستور به قتل رهبر يک گروه معتقد به تعدد زوجات 
 .يم مختلفی در دادگاه فدرال شدندارتکاب جرا

ونا  در ايالت آريزMiracle Valley در ميراکل ولی "ايمان درمانی"، اعضای يک فرقه 1982در سال 
Arizonaبرای  آنان، وقتی پليس سعی کرد احکام بازداشتبعدها. ند، اقدام به بمب گذاری در دفتر کالنتر نمود 

دو . نمود و دو افسر پليس را به شدت مجروح باز کرد آتش  ناقافل را به اجرا در آورد، گروهرانندگینقض قوانين 
 . بر اثر تيراندازی کشته شدندنيز عضو فرقه 

 Bhaktipada Swami  ، که به عنوان سوامی کيرناتاناناندا باکتيپاداKeith Ham، کيت هام 1986در سال 
Kirtanananda رهبر يک گروه منشعب از هاره کريشنا  وشده هشناخت Hare Krishnaاز تعدادی بعالوه  بود 

وء رفتار جنسی با کودکان پيروانش موضوع تحقيقات پليس فدرال برای چندين فقره قتل، معامالت مواد مخدر، و س
 به يک قتل محکوم شد و 1987، در سال Ham، دستيار هام Thomas Drescherتوماس درشر  . ندقرار گرفت

قاچاق، و توطئه قتل برای حفظ اتهامات عليه هام شامل کالهبرداری، . در مظان اتهام يکی ديگر قرار گرفت
 .  پيروز شدمجدددر يک محاکمه  او 1993در سال . تجارت چندين ميليون دالری بود

، محکوم به Miami، رهبر يک گروه مستقر در ميامی Yahweh Ben Yahweh، ياوه بن ياوه  1992در سال 
 .  سال حبس در زندان فدرال محکوم گرديد18او به . توطئه برای قتل چهارده نفر شد



  

  .فرقه ها در توطئه و کالهبرداری دست دارند. 4
اعضا در  ورود خشونت آميز درگير هستند، بلکه در فعاليتهايی که منجر به بارزدر رفتارهای نه فقط ی گروه های فرقه ا

  .  ميشوندواردنيز  ، ميگردد برای فرار مالياتی گرفته تا جاسوسی عليه دولت و کالهبرداریدسيسهاز جرائم مختلفی، 
: مترجم (Scientologistاينتولوژيست محکوميت نه نفر سفدرال فرجام خواهی ، يک دادگاه 1981در سال 

 روحی از طريق دوره کاميابی و ذاتی يک سيستم مذهبی است که بر پايه کسب دانش Scientologyساينتولوژی 
 گروه مربوط بهرا که در توطئه برای سرقت مدارک دولتی )  استوار ميباشد خاصهای آموزشی و تمرينات

  .  بررسی کردشرکت داشتند شانخود
، محکوم Sun Myung Moon سان مايونگ مون Unification Church، رهبر کليسای اتحاد 1984ل در سا

 ممانعت از اجرای عدالت و توطئه جهت استفاده از مدارک جعلی مالياتی شده و به زندان فدرال جهتبه توطئه 
 . افتاد

  شدن به سوء استفاده در بعد از محکومBhagwan Shree Rajneesh، باگوان شری رانجنيش  1985در سال 
اقامت  در اياالت متحده بتوانند مهاجرت و ترتيب دادن ازدواج های ساختگی بطوری که پيروان خارجی اش امور

 برمال  نيز افسر دولت که منتقد گروه بود يکبعدا، يک طرح به اجرا در نيامده برای قتل.  اخراج شدبگيردند
 . گرديد

و شش نفر از اعضای سازمان سياسی اش محکوم به  .Lyndon LaRouche Jr، ليندون الروش 1988در سال 
 ميليون دالر 25حسابسازی مالياتی، کالهبرداری پستی، و توطئه برای سرکيسه کردن هواداران سياسی به ميزان 

 .  بطور مشروط آزاد شد1994 در زندان فدرال محکوم گشت که در اوايل سال حبساو به پانزده سال . ندشد
 کليسای جهانی و Elizabeth Clare Prophetيزابت کلير پيامبر  شوهر الEd Francis، اد فرانسيس 1989 در

 محکوم به همکاری با يک Montana مستقر در مونتانا Church Universal and Triumphantپيروزمند 
 گلوله های ضد زره،  شاملمحموله پنهان شده.  هزار دالر شد130اسلحه به ارزش عضو ديگر گروه در تهيه 

 .  انواع مهمات ميشد قطعه هزار120هفت مسلسل، تفنگهای تهاجمی نظامی، و 
کليسای . شد، برای اولين بار در تاريخ کانادا، يک کليسا برای جرائم جنايی به محاکمه کشيده 1992در سال 

امانت گناهکار شناخته شدند، و و سه نفر از اعضايش به خاطر خيانت در ) در باال توضيح داده شد(ساينتولوژی 
 کيس اتهام به نفوذ به فرمانداری اونتاريو ن اي در.گرديد مشخصبرايشان  هزار دالر 250جريمه ای برابر با 

Ontarioکليسای ساينتولوژی تورنتو .  شدرد ميالدی 1970 نيروی پليس در دهه  مرکز و سهToronto  يک ضد
پليس منطقه ای اونتاريو و اداره دادستانی به خاطر تفتيش غير قانونی و غير  ميليون دالری را بر عليه 19دادرسی 

 . متعارف محل و ضبط اموال در طی تهاجم به مرکز فرماندهی کليسا در تورنتو به اجرا گذاشت
  

  فرقه های کوچک ميتوانند درست به اندازه فرقه های بزرگ آسيب رسان باشند. 5
  :فقط به موارد زير توجه کنيد.  يا جامعه را زير و رو کندفرد اوضاعباشد تا يک فرقه الزم نيست حتما بزرگ   

 ساله به اتهام George Jurcsek 73جرج جورکسک  به نام  Circle of Friendsرهبر فرقه دايره دوستان 
ه  داشت کپر ريخت و پاشیپيش از زندانی شدنش او زندگی . وام دانشجويی محکوم شددر طراحی کالهبرداری 

بر طبق اظهارات اعضای سابق، . بودمتکی  خانه ها و خودروهای مجللشبر کمک های پيروانش برای 
  . ايدز يا سرطان مبتال خواهند شدجورکسک به آنها گفته بود که اگر آنها گروه را ترک کنند به

 مواد دادنان،  جواز طبابت يک دکتر را که متهم به تجاوز جنسی به بيمارMarylandماريلند رسمی مقامات 
برخی بيماران قبلی اين دکتر گزارش . بود باطل کردند" خدا در جلد انسان" آنان، و معرفی خود به عنوان بهمخدر 

  به انجام رساندن يک مأموريت مخفی روحی است که بخشی از آنحالکرده بودند که او به آنها گفته بود که او در 
 پنج بار در هفته شان يک زوج به اين دکتر اجازه دادند تا با آنها در منزل.خود شود پدر فرزندان بيماران اينست که

، که هر بار او اگر ميخواست با زن رابطه برقرار ميکرد در حاليکه شوهر در طبقه مالقات کندبه مدت هفت سال 
رتيب قرار بود اين دکتر شوهر را متقاعد کرده بود که اين بخشی از درمان زنش است، که به اين ت. اول ميماند

 . شوهرش را به لحاظ روحی از خود جدا کند
يک مورد استثنايی به نظر برسد تا موضوع يک فرقه، در واقع نمونه بارزی از ، که ممکن است بيشتر  باالمثال آخر در

طراف ما، هر روزه در ا.  در همه جای کشور وجود دارد، است که هم در فرقه ها و هم در زندگی عادییشديدانواع نفوذ 
يا اقتصادی بوجود آمده توسط فرقه های بزرگ و کوچک و تالش های مجاب /مردم صدمات روانی، روحی، فيزيکی، و

کرده، استفاده از مجاب سازی تحميلی  نبوده که  گروهاين يک برخی موارد  در.را تجربه ميکنند شديدسازی هماهنگ شده 
 يک پرستار، يک به عنوان مثال . استست به چنين کاری زدهديگر دبلکه در عوض، يک نفر در برابر يک نفر 

 مجاب سازی تحميلی ترم حقوقی که برای موارد( دکتر، يا يک مستخدم از نفوذ بيجاسرپرست، يک وکيل حقوقی، يک 



 سوءموارد ساير .  نموده استاستفاده – در وصيتنامه يک نفر مثال – نوعا جهت کسب برتری اقتصادی )استفاده ميشود
در برابر يک نفر يا به صورت ، که بازهم ميتواند به صورت يک نفر استفاده از قدرت شامل کالهبرداری يا زورگيری

  . ميگردد ، عمل شودگروه در برابر يک نفر
که ناشی شوند، " به سرعت ثروتمند شويد"ساير وضعيت های آسيب رسان ممکن است از شيادی های رايج يا برنامه های 

به عنوان مثال .  ها ياد گرفته اند را پذيرفته استLGATای تبليغ شده ای که مردم توسط مشاهده موفقيت برخی متد ه
 سرمايه گذاری آتی جهت هزار دالر 15ر پنج روزه به ازای عليه مردی که يک سمينا  حقوقیدعوایيک طرح  اخيرا

در ميان ساير ادعاها، آنها . بود" ردوی نظامی جهنمیا"شاکی ها ميگفتند که دوره مربوطه  . روی مستغالت ميداد اقامه شد
 در يک اتاق سرد بدون آنتراکت يا خوردنی، بعضی ايجاد انگيزهمجبور بودند ساعت ها در کالس های درس گفتند که 

  . اوقات از طلوع تا غروب بنشينند
  

  .فرقه ها آزادی ما را می گيرند. 6
شود و به دليل سختی درخواست هايی که بر آنان اعمال ميگردد، فرقه ها آسيب به علت تعهد کاملی که از اعضا خواسته مي

 از  راآنها عمدا جلوی اهداف تحصيلی و شغلی را ميگيرند، خانواده ها. بسيار جدی به روش دموکراتيک زندگی ما ميزنند
پس انداز، متعلقات، و ساير روابط شخصی را به درگيری ميکشانند، و پيروان را مجبور به تحويل دادن هم ميگسلند، 

 عضويت خورد کننده، دراز مدت، و برخی اوقات غير قابل جبران عواقبدر بسياری از موارد، . دارائيهايشان مينمايند
 مدارکی از آسيب  ميباشد،موارد زير که مربوط به چند عضو سابق فرقه ها که من با آنها طی ساليان ديدار داشته ام. است

 مشکل عظيم و جدی موجود بخش ناچيزی از بوسيله فرقه ها ايجاد شده اند را بدست ميدهند که تازه های دراز مدت که
  . است

رهبر از .  به يک فرقه کوچک مبتنی بر انجيل در سن بيست و هفت سالگی، بعد از گرفتن دکترايش پيوستJuliaجوليا  
 که اولين گام برای رسيدن به دنيای صلح و پايان او ميگفت. ، و خدمت به بشريت صحبت ميکرددار شدنازدواج، بچه 

 رهبر  اماشده بود، داده متبرکاگر چه به جوليا قول يک ازدواج . دادن به گرسنگی گياه خوار شدن و زندگی با گروه است
يا ميديد که طی هفده سال بعد، جول. هر مردی که نسبت به او عالقه نشان ميداد و يا دختر به او عالقمند بود را ترد ميکرد

وقتی بيش از چهل سال داشت عاقبت .  او را نسبت به ازدواج مطمئن ميکرد فقط رهبر مداماماازدواج سايرين جور ميشود 
، و در حاليکه کامال سرخورده و نااميد بود اقدام به ميکندچهره واقعی رهبر را شناخت که از وی و ديگران استفاده 

او هرگز قادر نبود که واقعا به کسی مجددا . نمودبيمارستان وی فرقه را ترک بعد از مرخص شدن از . خودکشی کرد
او يک زندگی منزوی به عنوان يک کارمند شيفت شب در يک متل کوچک را . اعتماد کند و از نظر روحی خورد شده بود

  . ميگذراند
شاط بود، و برنامه ريزی کرده بود که ، و سرزنده و پر از ن ورزشی در دبيرستان و کالج در گروه تشويق تيمCathyکتی 

، همه چيز در خصوص او توسط "روانشناسی زندگی"يک فرقه در طول دو سال عضويتش در . به مدرسه پرستاری برود
    . رهبر زير عالمت سؤال رفته بود، آن رهبر زن ادعا ميکرد تنها درمان موجود برای رشد انسان را در اختيار دارد

آنها به من گفتند که من بايد خويشتن دروغين خود را تسليم کنم، و آنها مرا بازسازی . م را گم کردممن خود: "کتی ميگفت
 شده و بيشتر و بيشتر افسرده من تالش کردم هرکاری که ميگفتند انجام دهم، ولی احساس ميکردم بيشتر و بيشتر تهی. کنند
من حتی نميتوانستم کمکی در آشپزخانه انجام دهم، آنها والدينم را صدا کردند تا بيايند و مرا . ديگر من خودم نبودم. مميشو
  ."ببرند

حاال کتی که سی و چند سال دارد هشت سال است که از فرقه بيرون آمده است، با کسی رفت و آمد ندارد، با والدينش 
نه درمان های پزشکی و نه روان درمانی کمکی به بازسازی او که زمانی . ردزندگی ميکند، و يک شغل نيمه وقت دا

  .  بود نکرده استبا روحيه فردیسرزنده و 
  

ای منزوی سالها بعد از يک تجربه فرقه بعضا برخی اعضای فرقه ها کارشان به بيمارستان روانی ميکشد؛ برخی ديگر 
خورد شدن با يک   اگر چنين تجارب حادی را داشته اند، خصوصاافرادی که. ميشوند، و هرگز جمع و جور نميگردند

حتی آنهايی که ممکن است ). به فصل دوازده مراجعه شود( نياز به مراقبت ويژه دارند بعضا، ترکيب شود خويشتن عنصر
 از ترک مشکالت حاد روانی را تجربه نکرده باشند اغلب دارای مشکالت قابل توجهی جهت تطابق با زندگی نرمال بعد

  . فرقه ميباشند
  

  .فرقه ها دارایی های ما را ميبرند. 7
، همانطور از پول خود کنندرهبران فرقه ها قادر بوده اند پيروان ثروتمند را وادار به تسليم مبالغ هنگفت و شگفت انگيزی 

  :رکه توانسته اند سايرين را مجبور به دادن هرآنچه داشته اند بنمايند، مانند مثال های زي



بود ) ساحل شرقی آمريکا (East Coast يک دانشجوی سال آخر در يک دانشگاه معتبر در ايست کوست Josephژوزف  
 در تعطيالت .Washington D.Cدر شهر واشنگتن در حاليکه .  وارد خدمات ديپلماتيک شودتاو برنامه ريزی کرده بود 

به او گفته . با افرادی که بعدا مشخص شد يک فرقه بودند برده شدتابستانی تنها بود، او توسط يک آشنای دور جهت ديدار 
شد که گروه شامل دانشجويان، خانواده ها، و بزرگساالن مجرد است که با هم زندگی ميکنند تا زندگی مشترک هماهنگ را 

هميد آنها در واقع  فوقتیاو .  اقامت کندMarylandنشان دهند، و از او دعوت شد تا با گروه در روستايی در ماريلند 
ژوزف گفت که او ابتدا حس کرد آنها ايده های عجيبی .  تعجب کرد ميکنندتبليغ را فرود ستارگاناعتقاداتی در خصوص 

 تحت تأثير قرار گرفت و با آنها دارنددارند؛ ولی از آنجا که او همچنين احساس کرد که همه با او برخورد خيلی ويژه ای 
در حاليکه قانع شده بود او . دريج، گروه بر زندگی او مسلط شدبه ت. مورد آنها اطالعات بدست آورداقامت کرد تا بيشتر در 

بعد از هفت .  را به گروه بخشيدارثيه اش طولی نکشيده، تحصيلش را رها کرد و شود، جدا و دوستان سابقش دهتا از خانوا
ن با ژوزف مالقات کردم، او افسرده، پريشان، و غير قابل وقتی م. سال او دچار بحران روانی شد و از فرقه اخراج گرديد

زندگی ميکرد و خواهان کمک حقوقی بود تا ببيند آيا ميتواند بخشی از ارثيه اتکا بود که در يک پناهگاه مردان بی خانمان 
  . اش را از گروه پس بگيرد

 در ايست "سبک زندگی"تصابی در يک فرقه  ميليون دالر به يک رهبر خود ان13 در سی و چند سالگی اش بود که Edاد 
و کنترل کامل ه  مديتاسيون استوار بودتغذيه سالم وبی از يداد که بر پايه ترک) ساحل شرقی آمريکا (East Coastکوست 

رهبر فرقه دارای سوابق نظامی بود و ادعا ميکرد که دانش مغزشويی و بازسازی دارد . زندگی مرد را در دست گرفته بود
کمک کرد تا بخش مهمی  Edکمک های حقوقی در يک مدت زمانی به اد . استر مأموريتش در خاور دور ياد گرفته که د

  . گيردباز ارثيه اش را بازپس 
 جهت تبديل و کاريسمای خودبرخی دانشجويان ادعا کردند که يک پروفسور بازنشسته علوم سياسی در دانشگاه از دانش 

 برای دانشجويان ادعا کردند که خانه و پول.  کرده استاستفادهشگاه بزرگ به يک فرقه يک گروه مطالعاتی در يک دان
دانشجويان همچنين . استحکمت الهی و بنياد بازنشستگی پروفسور وقف شود داده شده  مکانی که قرار بود برای تأسيس

 توسط دانشجويان و در وقت دانشگاه  ویی پرورش روحی کوهستان برنامهپروفسور را متهم کردند که کار برای خانه او و
اين پيروان ميبايست پروفسور را معلم خطاب ميکردند چرا که او ادعا ميکرد عالی ترين مغز از زمان . ه استانجام ميشد

  . اطاعت مطلق را طلب ميکردلذا  را دارد و نانيشتي
 زندگی مقتصدانه ای Baltimoreور  بالتيمدر، هشتاد و دو ساله و شوهرش Helen Overingtonهلن اوورينگتون  

مريدان ليندون . وقتی شوهرش مرد برايش يک ميليون دالر ارث گذاشت. داشته و پنج فرزند را بخوبی تربيت کرده بودند
 که سه بار کانديد رياست جمهوری در آمريکا شده بود، متهم شدند که خانم .Lyndon LaRouche Jr الروش  

 که فهميدندزمانی که بچه هايش .  هزار دالر به آنها در طی يکسال بپردازد741ردند تا بيش از اورينگتون پير را اغفال ک
 يا کرايه آپارتمانش در بالتيمور هم نبود و مجبور شد  بيمه درمانی اشحقچه اتفاقی افتاده است، او حتی قادر به پرداخت 

 از شر مراجعات مصرانه به منزلش و تلفن های بی وقفه خانم اورينگتون که حاال. به نزد يکی از دخترانش نقل مکان کند
در آن زمان که او پول را . الروش داده است به سختی ميتوانست باور کند که او آنقدر پول را به جماعت استخالص شده 

حد اقل . دداد، الروش خودش در حال گزراندن محکوميت زندان پانزده ساله اش برای کالهبرداری پستی و تقلب مالياتی بو
که اغلب از افراد مسن صورت ميگرفت تحت محاکمه کمک مالی شانزده نفر از همدستان وی برای جمع آوری شيادانه 

  . قرار گرفتند
 که از پدر بزرگش رسيده بود، توسط ت و شش سالگی و با ارثيه ای کالن ، در سن بيسLuther Dulaneyلوتر دوالنی 

 Church of Unlimited Devotionی عضو بود يعنی کليسای سرسپاری نامحدود يک فرقه کاليفرنيايی که دارای س
رهبر در چندين نوبت به .   هزار دالر وام بدون بهره برای سرمايه گذاری روی مستغالت بدهد108اغفال شد تا به گروه 

ايدئولوژی . نگيرد را پس اشاره کرده بود و انتظار داشت لوتر قانع شود تا وامش"  اعتمادخوشبچه "لوتر تحت عنوان 
، و صوفی Catholicismم ، کاتوليسيس Krishna-Consciousness (ISKCON)وجدان کريشنا ترکيبی از گروه، 

کليسا تورهای . بود) whirling dervishes شناخته شده در غرب يعنی درويشان سماع  شرقیيک محفل (Sufismگری 
 در ، و لباس های دست دوزمينمود، در کنسرت ها شرکت  در می آوردبه اجرارا  Grateful Dead شاکر امواتجاده 

 را به عنوان کانالی Jerry Garciaگروه گيتار جری گارسيا اين طبق گفته اعضای سابق، . پارکينگ های اماکن ميفروخت
 و به ميپرداختند  رقص با موسيقی عالم امواتبه شکلآنها همراه با حرکاتی به مديتاسيون . معرفی ميکردبه صدای خدا 
لوتر اقدام به بازپس گيری وام خود از اموال گروه که االن از بين رفته است .  معروف بودند) کنندگانسماع (چرخ زنندگان

  . را شروع کرده است
 The Bible "انجيل سخن ميگويد" ميليون دالری که او به فرقه 6/6 توانست Betsy Dovydenasبتسی دويدناس  

Speaksيک قاضی دادگاه منطقه ای فدرال اسپرينگفيلد  .  پس بگيرد رات کرده بود پرداخSpringfield  در ماساچوست  
Massachusetts صورت  توسط فرقه انجيل سخن ميگويد  بسياریکالهبرداری و اغفالمربوط به   جرائم کهداد حکم

و سوء استفاده گرديده تا آن پول را به عنوان ه خانم دويدناس دروغ گفته شده و از اقاضی اعالم کرد که ب.  استگرفته
  . بپردازدمالی کمک 

  



اگر چه برخی دادخواهی ها به نفع شاکی ها جهت پس گرفتن برخی ضرر و زيان ها صورت گرفته است، اما در اغلب 
  . موارد قربانيان فرقه ها اقدام قانونی به عمل نمی آورند

  

 .فرقه ها از بازرسی فرار ميکنند. 8

 همچنان از زیر بازرسی و کنترلی که بر آنان دارند،  که فرقه هاسابقه نسبتا سبعانه ای از رفتارهای سرکوبگرانهيرغم عل
چرا به اين صورت است؟ آيا به اين علت . من از خودم ميپرسم  . اعمال ميشود ميگریزندشانفعاليتهایسایر سازمانها و 

، که نه تنها آنها را از مخفی ميشوند )آمريکا(در پشت قانون اساسی هبی با اعالم موقعيت مذاست که بسياری از آنها 
 مينمايد که در غير اين صورت هرگز بدست نمی پرداخت ماليات معاف ميکند بلکه تسهيالتی را نيز برايشان فراهم

  ؟ بمانيمرديد باقی تدر ببنديم، و به روی يک انجمن چشمان خود را  ما عادت داريم  کهآوردند؟ آيا به اين دليل است
 به و لذا  ماهيت آنها خيلی کم درک شده آيا مشکل اينست که، چه عيبی دارند؟، به غير از رفتار غير قابل قبولشانفرقه ها
در حال حاضر، بسياری از . ميکرديماعتراض به آنها  مطمئنا خيلی بيشتر، بودند  زير نظر؟ اگرزير نظر بوده اندندرت 
نسبتا بی اطالع هستند مگر اينکه از طريق رسانه ها با رفتار شگفت انگيز يا غير قانونی آنان يکه  ها از وجود فرقهمردم 

ممکن حتی آنها .  مسئله فرقه ها مشکل داشته باشندتوجه به رو ميشود، مردم ممکن است در یوقتی موضوع. باشندخورده 
 ،است خود رأی ی که، يا پدرمدام دستور ميدهد که یرئيسفتار ر  بامتفاوتاست بگويند که آنچه در فرقه ها اتفاق می افتد 

  . نيست Judo-Christian مسيحی - توسط شريعت يهودیاعمال شده يا ارزش های ميباشد،که دچار اخالل   ایيا خانواده
 بی آزار اشدداشته بولی يک فرقه صرفا بدليل اينکه ممکن است يکی دو ويژگی مشترک با ساير انواع گروه های اجتماعی 

من مايلم اين . اين حقيقت که فرقه ها خودکامه هستند و پدر شما هم خودکامه است آنها را مثل هم نميکند. به حساب نمی آيد
برای . بنامم  fallacy of one similarity )قياس نادرست صرفا با يک وجه تشابه (روش فکری را قياس مع الفارق

هيچ حيوانی فيل (ندارد  شکارگر وگياه خوار است در حاليکه، فيل . اکسيژن تنفس ميکنندمثال، فيل، شير، و گوسفند همگی 
به . ، و گوسفند گياه خوار است که مدام شکار ميشودندارد شکارگر، شير گوشت خوار است که او نيز ) نميکندرا شکار

 که در رأس توضيحات مربوط به استفات اختالهمين .  دادتميزدليل اختالفاتشان است که ميتوان اين حيوانات را از هم 
  .شود آنها همه اکسيژن تنفس ميکنند اينکه گفته نهخصوصيات اين حيوانات قرار ميگيرد 

 Alcoholics Anonymousگهگاه ما همچنين ميشنويم که يک نفر فرقه ها را با سازمان هايی مانند الکلی های ناشناس  
(AA) مشخصا يک رهبر کاريسماتيک –مجددا، يک وجه . کاريسماتيک مقايسه ميکنند يا برخی گروه های ديگر با رهبر 

 اختالفات ديگر مشترک باشند مهم نيست؛ بلکه که فرقه ها ممکن است با يک گروه –يا تعلق به يک سيستم اعتقادی خاص 
 آن خواهند رسيد را پنهان  آنچه اعضا نهايتا به افراد را با اغفال عضو گيری نميکند،AAسازمان . آنهاست که مهم است

 بر روی کمک به رشد افراد متمرکز AAسازمان .  اعضا هر وقت خواستند ميتوانند سازمان را ترک کنند، ونمينمايد
فرقه ها . است، در حاليکه فرقه ها از اعضايشان برای ارتقای رشد فرقه و افزودن به قدرت و ثروت رهبر استفاده ميکنند

  . فرو ميريزدای هستند، و با بيرون آوردن يک جزء از محتوای آن، خواهيم ديد که تمام آن دارای ساختار پيچيده 
بزرگترين آنها . همه چيز يک فرقه است" به يک عضو سابق فرقه توسط يک عضو فعلی گروهی که در آن بود گفته شد، 

 Ben، فرقه بستنی بن و جری Jerry Garciaفرقه جری گارسيا . فرقه تنفس کنندگان است، زيرا همه ما هوا تنفس ميکنيم
& Jerry Ice Cream فرقه فيلم های ترسناک راکی ،Rocky Horror Movieاو سپس آن عضو سابق را "  هم هستند

تو سابقه . تو فقط خيلی ضعيف بودی: "بخاطر نوشتن يک مقاله انتقادی در خصوص گروه مورد سرزنش قرار داد و گفت
تو فقط يک پست . تو احتماال سابقه بدی در پيشاهنگی داشتی). ناتوان بودی (هم نداشتیخردل را  توان بريدنبدی داشتی، 

 نهايتا ، و نديدن خطرات بالفصل و ماهيت استثمارگر فرقه هابر دانستن يک فرقه با هرچيز ديگربرا." فطرت احمق هستی
 می آورند، مظلوم نمايی ميکنند، و ربت بازی درغرهبران فرقه ها که جداشدگان را تحت عنوان کسانی که مصونيت برای 

  .  بوجود می آوردضعيف النفس هستند سرکوب و گوشمالی ميکنند
 سؤالی که از من در صحبت های خودمانی، سر کالس درس، و در حين شهادت در دادگاه پرسيده شده است اين نبيشتري

 توسط 1534ن راهبانی هستند که رسته ی آنان در يسوعيا: مترجم (Jesuitsراهبان يسوعی خوب، آيا : " است که
Ignatius Loyolaيا سپاه تفنگداران دريايی اياالت متحده )  بنيان گذاری شدUnited States Marine Corps هم فرقه 

اگرچه آنها . نه، اين گروه ها فرقه نيستند، آنها افراد را مغزشويی نميکنند" را انجام نميدهند؟ هستند؟ آيا آنها هم همان کارها
آنها در بسياری . برنامه های تعليماتی و مأموريت های کاری کامال شفاف هستند با  ولیمنضبطو سازمانيافته گروههای 

  .ميباشندجهات از فرقه ها متفاوت 
  ميکنند تظاهرعضو گيری  راکسانی که تفنگداران دريايی. خصوصا، هيچ يک از اين گروه ها با کلک عضو گيری نميکند

فقط يک گروه "يسوعی ها هم نميروند ادعا کنند که آنها . پرورش گل ميدهند يا برای باشگاه کودکان کار ميکنندنميکنند که 
بعالوه، هيچ يک از ". زندگی بين المللی هستند که نحوه نفس کشيدن برای آزاد سازی ذهن از استرس را آموزش ميدهند

 گول ، و اعمالی که انتظار ميرود اعضا انجام دهند آنان را، حد تعهداتاين گروه ها در خصوص واقعيت شرايط عضويت
  . نميزنند



من آنقدر مجبور شده ام مشخص کنم که سپاه تفنگداران دريايی اياالت متحده يک فرقه نيست که يک ليست جهت توضيح 
اين ليست نوزده مورد ).  کنيد مراجعه1/4به شکل (اين موضوع جهت تدريس يا ارائه در دادگاه هميشه با خودم دارم 

به وضوح، سپاه تفنگداران .  عملکرد سپاه تفنگداران با آنچه در اغلب فرقه های جديد مشاهده ميشود را نشان ميدهدتفاوت
 يک زنجيره فرماندهی شناخته شده در يک سيستم مبنایاين سپاه بر . يک برنامه تعاليم نظامی رسمی در جامعه ماست

) آمريکا(ولی يک فرقه نيست، حاصل کار شستشوی مغزی نيست، و توسط قوانين کشور ما . ا شده استانضباطی هرمی بن
  . کنترل ميشود

    
  :ياالت متحده متفاوت از فرقه هاستچگونه سپاه تفنگداران دريايی ا. 1/4شکل 

از او چه . چيست می پيوندد به آن بروشنی ميداند سازمانی که می آيد به عضويت در  در تفنگدارانکسی که .1
 افراد در فرقه ها با آنچههيچ مرحله سری مانند . انتظاراتی ميرود و چه تمايالتی ميبايست قبل از پيوستن کنار گذاشته شوند

 اغلب ابتدا در يک فعاليت فرقه شرکت ميکند، سپس ميشود، عضو فرقهيک  در کسی که. آنها روبرو ميشوند وجود ندارد
  برای مثال، يا همانطور کهبقيه عمرش به فرقه پيوسته است بماند، و بزودی پی ميبرد که برای  ميشود تا برای مدتیجلب

برنامه سپاه تفنگداران دريايی اياالت متحده . کنند، اعضا يک قرارداد يک ميليارد ساله امضا بوديک گروه خواستار شده 
The United States Marine Corps (USMC)م شده است از ابتدا تنظيم و اعال . 

 دوستان، خانواده، انتخاب همسر، و دسترسی به  با آزادی معاشرت های مذهبی، سياسی،، تفنگدارانعضو در يک .2
 . ، تلفن، و پست داردمطالب خواندنیاطالعات تلويزيون، راديو، 

ميتواند اگر يک تفنگدار .  کنند خدمت ترکپس از آن  دارند و آزادانه ميتوانند مشخصتفنگداران يک دوره خدمت .3
 . بخواهد دوره خدمت خود را تمديد کند ولی مجبور به ماندن نيست

.  و تشويق ميشوندهستندمراقبت های پزشکی و دندانپزشکی در دسترس بوده و تفنگداران در استفاده از آنها مجاز  .4
 . ست دانسته و بعضا منع ميکننداين قضيه در خيلی از فرقه ها حقيقت ندارد چرا که آنها عمدتا مراقبت های پزشکی را نادر

فرقه ها الزاما يک .  قابل استفاده است عادیتعليمات و آموزش های دريافت شده در تفنگداران بعدا هم در زندگی .5
 .  تعليم نميدهند داشته باشد در جامعه بزرگترفرد را در چيزی که ارزشی

ق در فرقه ها، اگر وجود داشته باشند، سواب. ، سوابق عمومی نگهداری شده و در دسترس ميباشندUSMCدر  .6
 . محرمانه، پنهان از ديد اعضا بوده و به کسی داده نميشوند

 . هيچ چيز از اعضای فرقه حمايت نميکند.  از هر تفنگدار حمايت ميکندUSMC بازرسی کل  سازماناقدامات .7
تواند به مؤسسات اعمال  در نظر گرفته شده است؛ يک تفنگدار ميUSMCيک سيستم نظامی قانونی در درون  .8

و در فرقه ها، تنها يک سيستم قضايی بسته . قانون خارج از پايگاه و ساير نمايندگان نيز در صورت لزوم مراجعه نمايد
 . داخلی وجود دارد، و حق فرجام خواهی، و دريافت حمايت از خارج وجود ندارد

خصوصی بچه ها ميتوانند به مدارس دولتی يا . نندخانواده های پرسنل نظامی مستقيما با مدارس صحبت و کار ميک .9
وصيات فردی رهبر  و تعليم آنها اغلب بر اساس تمايالت يا خصدر فرقه ها، بچه ها در درون فرقه نگهداری ميشوند. بروند

 . دفرقه کنترل ميشو
10. USMCيدانند، که فرقه ها خودشان را فراتر از قانون م.  يک مؤسسه محصور باالتر از قوانين مملکت نيست

 . اخالقيات و عدالت خاص خودشان را دارند، که بر هيچ کس حتی اعضايشان آشکار نيست
در . دارايی و مايملک، در آمد، هديه بستگان، ارثيه، و غيره را برای خودش حفظ مينمايد حقوق، ،يک تفنگدار .11

 .  به فرقه تحويل دهندانتظار ميرود تا تمامی پول و دارايی خود را بسياری از فرقه ها، از اعضا 
فرقه ها قدرت تفکر انتقادی و ظرفيت تفکر منطقی و مستقل .  ارزشمند تلقی ميشودUSMCرفتار منطقی در  .12

 . خفه و شکسته ميشونداعضا را احمقانه جلوه ميدهند؛ پروسه های تفکر نرمال 
 طرح کانال های مربوطه مايندگان ون پيشنهادات و انتقادات ميتواند به رهبری و افراد باالتر از طريق USMCدر  .13
هميشه اشتباه ) و بيرونی ها(هميشه حق با فرقه است، و اعضا . هيچ صندوق پيشنهاداتی در فرقه ها يافت نميشود. شود

 . ميکنند
.  مورد استفاده قرار گيرندخودشانتفنگداران نميتوانند برای آزمايشات پزشکی و روانشناسی بدون رضايت آگاهانه  .14

 آزمايشات روانشناسی را بر روی اعضايشان از طريق اعمال پروسه های بازسازی فکری بدون آگاهی يا لزوماا فرقه ه
 . رضايت اعضا به اجرا در می آورند

خواندن، آموزش، و دانستن مورد تشويق قرار گرفته و از طريق مؤسساتی نظير خدمات راديويی نيروهای مسلح   .15
اگر فرقه ها هرگونه آموزشی داشته باشند، تنها . قرار ميگيرندتفنگداران  در دسترس کتاب های کتابخانه ها و غيرهو 

اعضا با گذشت زمان کمتر و کمتر نسبت به دنيای خارج آگاهی کسب ميکنند؛ ارتباط . آموزش های خاص خودشان است
 .  اگر ممنوع نباشدلبته ا، زندگی خارج از فرقه بعضا بصورت آشکار مورد سرزنش قرار ميگيرد، ازاطالع يا ،با

فرقه ها به ندرت قدرت بدنی و سالمتی را مورد . ، تمرينات ورزشی برای همگان تشويق ميشودUSMCدر  .16
 . دنتشويق قرار ميدهند مگر اينکه شايد برای اعضايی که به عنوان مأمورين امنيتی يا چماقداران استفاده ميشو



بسياری از فرقه ها رژيم های شگفت انگيز غير . و تأمين ميشود تهيه USMCتغذيه کافی و مناسب و متعادل در  .17
نوعا، به خاطر برنامه کاری شديد، فقدان منابع مالی، و ساير خواسته های فرقه، اعضا . بهداشتی را تشويق يا اجرا ميکنند

 . قادر نيستند عادات تغذيه بهداشتی را به اجرا در آورند
 به اجرا در USMCله کنگره اياالت متحده، جزو برنامه هايی است که در بازرسی مجاز توسط بيرونی ها، از جم .18

فرقه ها قابل بازرسی توسط هيچ کس نيستند و به ندرت مورد تحقيق قرار ميگيرند، مگر اينکه برخی اعمال . می آيند
 . مجرمانه بزرگ توجه مقامات يا عموم را به آنها جلب نمايد

 USMC تعليمات نظامی و آموزش، حتی ارشاد نسبت به سنت های بر اساس روش های رهنمودی USMCدر  .19
 بوسيله برنامه های  رافرقه ها اعضا. ، ولی مغزشويی، يا بازسازی فکری، مورد استفاده قرار نميگيردوجود دارند

  . هماهنگ شده روانی و متدهای اعمال نفوذ اجتماعی، يا مغزشويی تحت نفوذ قرار ميدهند
  

تفاوت از چنين گروه های کامال انضباطی مانند ارتش، برخی انواع سلک ها و کمون ها، و محفل های فرقه ها بروشنی م
 Russian و ارتدکس روسی Greek Orthodox و ارتدکس يونانی Roman Catholicمذهبی کاتوليک رومی 

Ortodoxسوء  و بودهد برنامه کار دوگانه ، فاقميباشنداين گروه ها اگرچه سلب و کنترل شده .  با قدمت چندين قرنی هستند
روش های سوء بررسی نمائيم که آيا  ظاهر ميشوند که ما وقتی تفاوت ها. نيستندارای رهبری متمرکز استفاده گر يا د

  . اعمال ميشوند يا خيرشدت و حدتی که در فرقه ها معمول است   بااستفاده ذهنی و فريبکاری
 محدودی ايزوله نمايد، ولی شرکت کننده عمدا  بقيه جهان برای مدت زمانرا ازسمينار يسوعی ممکن است شرکت کنندگان 

در حقيقت، پيشاپيش در خصوص آنچه انتظار ميرود، و . در خصوص تعهدات و وظايف کشيش شدن فريب داده نميشود
اگر خواست  داده ميشود تا به او همچنين همه گونه فرصت. ميشودداده آنچه او ميتواند يا نميتواند انجام دهد به او اخطار 

  .  اعمال ميکنند قبل از پذيرشبرخی گروه های مذهبی حتی يک دوره انتظار يا سرد شدن را. جدا شود
 جستجوی خود را متمرکز بر افراد تنها و آسيب پذير نميکنند؛ در واقع، بسياری محافل از اصيلسازمان های مذهبی 

 است استفاده  روحیعدم تعادلهيجانی ه انگيزه شان برای پيوستن بروز آزمايشات روانشناسانه برای حذف کسانی ک
 برای کليسا به  عضو گيری را بر روی معتقدان پولدار که به عنوان کوزه طالاصيلهمچنين سازمان های مذهبی . مينمايند

، متمرکز دهند صدق ميکند که در مورد آن دسته از فرقه ها که افراد ثروتمند را هدف قرار ميآنطور، آنها نگاه ميشود
  . نميکنند

از فرامين و همچنين بطور هم عرض از فشار برای  مشروع ممکن است  اجرايیتعليمات نظامی و برنامه های تمرينی
 پروسه با استفاده از تهی  ايندر پی شتاب دادن بهآنها ولی . کسب انطباق با يک روش جديد فکری يا رفتاری استفاده نمايند

تمرينات نظامی پرتکاپو به منظور قدرت  نيستند؛ افراددر  پوچی، گناه، و ناتوانی احساس ايجادی شديد يا سازی روان
) اگر باشد(تعداد کمی . ميکنند فرد را ضعيف نمايندن فرقه ها سعی مانندو ، بخشيدن به عملکرد افراد استفاده ميشود

 نفرات، مشابه آنچه کردن، يا گمراه کاری، فريبتغيير در افرادحاد ايجاد  از روشهای متعهد به قوانين،مؤسسات اجتماعی 
  . بکار گرفته ميشود استفاده ميکنندکه توسط بسياری از فرقه های معاصر 

در فرهنگ ما، انجمن های سری اجتماعی، . و آنچه که عيب فرقه هاست تنها اين نيست که فرقه ها انجمن های سری هستند
، که در آنها اعضای جديد از قبل ميدانند که آنها به تدريج با Masonsه اند، مانند ماسون ها  به رسميت شناخته شدبوضوح

اين متفاوت از گروه های . رسوم مشترک گروه حتی اگر آنها همه چيز را در خصوص گروه از ابتدا نميدانند آشنا ميشوند
 در از فريبدر اين گروه ها، عمدا .  ميکنندفرقه ای و ساير گروههايی است که از روش های بازسازی فکری استفاده

 فريبکاری در از ابتدا، و استفاده ميشودخصوص آنچه که گروه برايش پديد آمده و آنچه رسوم داخلی ممکن است باشند 
خصوص آنچه هدف نهايی برای اعضا خواهد بود، آنچه نهايتا خواسته خواهد شد و انتظار ميرود، و آسيبی که از برخی 

  .  سری برابر با کنترل ذهنی نيستارتباطيک . ممکن است منتج شود وجود دارداعمال 
امروزه، امور عضوگيری و فعاليتهای برنامه ريزی شده بسياری از فرقه ها موجب نگرانی های روشن و ملموس 

ر بيهوده نمايی دی، چگونه يک اجتماع ميتواند از افرادش به بهترين شکل در برابر آسيب های فرقه ا. اجتماعی شده است
، و استثمار تحقير آميز حفاظت کند که ز دست دادن مهمترين سالهای زندگیمختارانه، اخصوص توانايی هايشان در عمل 

همه اينها بدون سلب آزادی و حق انتخاب در خصوص اعمال مذهبی و مناسبات گروهی صورت بگيرد؟ و در حاليکه از 
 تهديد فرقه که به در برابر یک اجتماع ميتواند از خانواده به عنوان يک نهاد اجتماعآزادی مذهبی حمايت ميشود، چگونه ي

  عنوان خانواده برتر به رقابت ميپردازد حمايت نمايد؟ 
  

  چه باید کرد؟. 9
از ريخت و پاش ها و عواقب فرقه ها نشان ميدهد که چرا ما الزم است در خصوص فرقه ها حتی يک مرور مختصر 

مردم آزاد هستند به هر آنچه که برميگزينند . و نه اعتقادات آنان باشدمديريت متمرکز بر بايد  ولی نگرانی ما .نگران باشيم
در هر صورت، حتی در يک دموکراسی، بعد از بازرسی و ارزش گذاری روابط درونی گروه های . معتقد باشند

 که آنان تأثيرات آنرا بر افرادی که تحت استيال و داشته باشند، چرابخصوص، شهروندان ميتوانند داليلی برای نگرانی 



فرقه ها، همانطور که ديده ايم، نخبه ساالر هستند يعنی احساس ميکنند . اراده رهبران فرقه ها قرار گرفته اند مشاهده ميکنند
ی و آزاد انديش، ما بعنوان شهروندان يک جامعه انسان. که حق دارند تعيين نمايند که چه کسی رشد کند يا حتی زنده بماند

  . بايد نگران سالمت، رفاه، و امنيت همشهری هايمان باشيم، خصوصا بچه هايی که در فرقه ها هستند
ما بايد . اين اصل مطلب نيست. رقم بااليی از افراد فرقه ها را لحظه ای و گذرا فرض ميگيرند که بزودی محو خواهند شد

 در مورد فرقه ها را به خود راه نميدهند يا کسانی که در پشت افسانه ها بر انکار گسترده کسانی که زحمت مطلع شدن
. برخی مردم مايلند تصور کنند که اگر مشکلی را ناديده بگيرند، خود بخود از بين خواهد رفت. مخفی ميشوند فائق بياييم

ه ها افسانه ها را تقويت کرده و از فرق بصورت سطحی نگاه ميکنند در دفاعشان توجيه گران فرقه ها که به فرقه ها تنها
  . فرياد شود ميگيرندعمومی جلوی آگاهی عمومی را در خصوص موضوعی که الزم است جهت جلب توجه 

از بين توجيه گران و سخنگويان فرقه ها ميخواهند ما باور کنيم که فن روانشناسانه بازسازی فکری از بين نخواهد رفت، و 
ما در واقع ديده ايم که تکنيک های فرقه ها در مجاب سازی و کنترل در دو دهه . هد بودضرر نخوانيز خالی از رفتن آن 

آموزش، اطالع رسانی، و مراقبت بصورت مستمر برای آزاد . اخير هر چه ماهرانه تر، زيرکانه تر، و مخرب تر شده اند
  .داشتن خودمان و ذهنمان ضروری استنگاه 

  

  ...ادامه دارد 
  


