
 :مقدمه
نمی دانستم که آيا امشب ستاره ام را . شب بود، من در آسمان تاريک دنبال ستاره خودم بودم، اين کار هر شب من بود

ستاره . پيدامی کنم يا نه؟ کم کم ابرهای سياه و تيره کنار می رفتند و ستاره ها يکی يکی شروع به چشمک زدن می کردند
گذشت و . با شعف و شوری شيرين در دلم فرياد زدم که ستاره من هم آمد. زد به من چشمک. من نيز از دور پيدا شد

اما ماه کماکان زير ابرهای سياه و . گذشت، بعد از سپری کردن شب های زيادی کم کم دلم می خواست ماه را هم ببينم 
از ! راستی ستاره . روشن بماند از ستاره ام پرسيدم پس ماه کجاست؟ چرا ماه نيست که برای هميشه آسمان. تيره پنهان بود

پدر و مادر و خواهران و برادران همشهری چه خبر؟ کی آسمان روشن ميشه تا آنها را ببينم؟ حتما بايد ماه بياد تا همه جا 
ستاره گفت آره ولی ماه نيز نمی تواند به يکباره همه . روشن باشه؟ اصًال ميشه يک روزی هميشه روز بشه و شب نياد

  .بايد به ماه کمک کرد. اه را کنار بزندابرهای سي
در يکی از اين شب ها داستان مرد . من هر شب تالش می کردم يک جوری ابرهای تيره را کنار بزنم تا ماه نمايان بشه

با خواندن داستان وی کم کم . رشيد و شجاعی را خواندم که او هم مثل من در آسمان خودش به دنبال نمايان کردن ماه بود
دنيای ديگری از رازهای پيدا و پنهان و زوايای . ای روز را احساس می کردم، چشم هايم بهتر همه جا را می ديدگرم

آخه آن مرد جسور مثل من، روزگار زيادی را در بند و زنجير . تاريک موجود در فرقه ها و بندها را به من نشان داد
با مطالعه کتاب وی متوجه . را آغاز کرده بود" ن بند و زنجيرها گسست" اما او با نگارش قصه اش . فرقه ها گذرانده بود

شدم، راه اگر چه طوالنی است، اما مسير و چشم انداز برای گسستن نهايی بندها و زنجيرهای ذهنی، و آزادی از اسارت 
  .کنمب" گسستن بند و زنجيرها " از اين رو تصميم گرفتم تا من هم به سهم خودم کمکی در .فرقه روشن است

وی در شجاعتی بی نظير فعاليت . توسط آقای استيون حسن به رشته تحرير در آمده است" گسستن بند و زنجيرها " کتاب 
خود را در يکی از فرقه ها درمعرض نقد جدی قرار داد و پس از پی بردن به اشتباهات گذشته خود در صدد کمک به 

را بر پايه مبانی و واقعيت های علمی و " گسستن بند و زنجيرها"کتاب  قربانيان در بند فرقه ها برآمد و در اين راستا
سال است که مشغول به کار روان درمانی و روشنگری در امور فرقه  23مجموعًا آقای استيون حسن مدت . تجربی نوشت

ن تحصيالت خود را همچنين آقای استيو. ها می باشد و تجربه فراوانی در زمينه شناخت و ساختار فرقه های مختلف دارد
 .در زمينه مشاوره روح روان در مرکز سالمت روان دانشگاه کمبريج انجام داده است

منتشر کرد که در زمره  1998آقای استيون کتاب انتقادی خود در مورد ساختار و مناسبات حاکم بر فرقه ها را در سال 
حسن بيش از صد بار به برنامه های معروف راديو و همچنين آقای استيون . پر فروش ترين کتاب های سال به حساب آمد

از اين برنامه های راديو تلويزيونی می توان به برنامه . تلويزيون آمريکا دعوت شد تا راجع به فرقه ها روشنگری کند
من هم  .اشاره کرد" امروز و الری کينگ " دقيقه ديت الين، اپرا وينفری، شو صبح بخير و برنامه  60راديو نايت الين، 

تالش می کنم هر هفته بخشی از کتاب وی را ترجمه و در اختيار عالقمندان قرار دهم تا شايد شب تاريک در درخشش و 
 :آقای استيون کتاب خود را اينچنين آغاز ميکند. روشنايی ستاره ها روشن شود

که بطور فريبکارانه از طريق يک بوسيله فرد ويا گروه را نداشتم " کنترل فکری"مثل خيلی ها هيچ اطالعی راجع به 
در سال . سال نداشتم و دانشجوی کالج کوئئن بودم 19من در آن زمان بيش از " مونيز"گروه مذهبی جذب فرقه شدم بنام 

در زمانيکه از دوست دخترم جدا شدم ودر يک وضعيت حساس روحی بودم طعمه خوبی برای فرقه ها بودم فردی  1974
يک خانواده خوب و ائدهآل و مخصوصا در آن شرائط حساس روحی که جذب لبخند و شوخی با هوش تحصيل کرده از 

 ... سه زن جوان شدم که با پذيرفتن دعوت به يک شام همه چيز آغاز شد و


