
 آن قربانيان به کمک برای متاسفانه که ميشوند شناخته زمانی يا و ميمانند ناشناخته جامعه در اکثرا مخرب های فرقه 
 بسيار عمارت در جان بی لباس نوع و رنگ يک به ملبس همه زن و مرد 39 پيکر 1997 مارچ 26 در. است دير بسيار
 به نام بد ای فرقه با بار اولين برای ما همه افتاد اتفاق اين که هفته همان در. شد پيدا کاليفرنيا ساندياگو در بزرگ و مجلل
 ، خودکشی از قبل افراد اين از تن چند چگونه که شنيديم. نداشتيم آن از اطالعی هيچ قبال که شديم آشنا" بهشت دروازه" نام
. دادند انجام بهشت به رسيدن برای سازيشان خودسازی و تزکيه از بخشی عنوان به اينرا و بودند کرده اخته را خود حتی

 روحانی بهشت وارد کار اين با که قبوالند پيروانش به وايت اپل مارشال نام به گروه اين ساله شش و شصت رهبر اينگونه
 سم خوردن با و روش يک به همه. زدند جمعی خودکشی به تن مطلق اعتماد با افراد همه سپس و شد خواهند ابدی و

 . برد خواهند ابدی بهشت به را گروه اين خاکی عالم ماورای موجودات کار اين عمل از پس که اعتقاد اين با مخصوص
 اين. آمد حساب به آمريکا تاريخ و خاک در جمعی خودکشی تراژدی بزرگترين از يکی" بهشت دروازه" فرقه عمل اين

 فرد يک بلکه گروه، يک نه حتی چرا زد؟ شومی عمل چنين به دست گروه اين چرا که برد فکر اين به را ما تلخ واقعه
  بشويد؟ دست جانش از راحت و کند عملی چنين
 اينکه با. کرديم گروه اين باور و عقيده و تاريخچه به نگاهی سوال اين به جواب برای پژوهشگر عنوان به ما از بعضی
 سوالی ما همه برای جمعی خودکشی که بود اين آن از مهمتر ولی بود مهم و ارزش پر بسيار گروه اين بررسی و تحقيق
 . کنيم ثوجه گروه اين اخالق و رفتار ريز به زمانيکه تا است جواب بدون
 هم به بسيار هدفشان به رسيدن برای روشهايشان ولی است متفاوت بسيار مخرب ی ها فرقه فلسفی يابی جهت چه اگر

 و فريبنده بطور افراد چگونه که بيابيم ميتوانيم" بهشت دروازه" فرقه روی بر مطالعه به به توجه با پس. است نزديک
 کنترل با و ميبينند آموزش جديد آموزشهای و تعاليم با سپس و.ميشوند گيری عضو مخرب های فرقه طرف از تجاوزگرانه

 . ميشوند رهبر به متکی کامال فکری
 : ميکنيم مرور را" بهشت دروازه" کننده خودکشی اعضای از يکی ميادر گييل داستان نمونه عنوان به

 اليس. شد پخش تلويزيون از حادثه وقوع از پس روز دو" بهشت دروازه" فرقه اعضای جمعی خودکشی یويدئوي تصاوير
 تراشيده را موهايش گييل گروه اعضای بقيه مثل. دهند تشخيص را خود دختر چهره نتوانستند گييل والدين ميادر رابرت و
 خانوادهگی روابط تمام گييل خانم.بود کرده ساله 27 دختر يک سالمندئراز را او چشمانش دور گودی و سياه حلقه و بود
 حساسی روحی بسيار شرائط در پسرش دوست با جدائی از پس گييل. بود کرد قطع خانوادهاش با1994 سال از را اش
 . شد آنها جذب و شد" بهشت دروازه" فرقه طعمه که بود زمان همين و بود گرفته قرار
 شروع زمان همان از. است شده فرقه گرفتار گييل که دادند تشخيص سريع خيلی گييل خانواده ها خانواده اکثر خالف بر

 گرفته بکار افراد فکری کنترل نيروو جذب برای فرقه توسط که تاکتيکها و تکنيکها تشخيص به راجع تحقيق به کردند
 های موقعيت در افراد به که هستند اين دنبال به ها فرقه اکثر که بود اين بردند پی آن به که تاکتيکی نخستين. ميشود
 همدردی احساس اينکه ادای با و شوند نزديک دارند، عاطفی و احساس درگيری که مواقعی به ميتوان مثال برای حساس،

 ادعای با فرقه رهبر وايت اپل مارشال که بردند پی مسئله اين به همچنين گييل مادر و پدر. کنند جذب را آنها کنند می
 ثبت ليست دو در فرد هر رفتار که صورت اين به دارد کنترل تحت را آنها تمام گروه اعضای صد در صد آزادانه انتخاب
 اگر آگاهانه شکنی قانون" "تنفر و عالئق" شامل که" کوچک گناهان" ديگری و" بزگ گناهان" به معروف ليست يک ميشد

 و اعتقاد به گييل يقيننا و" رهبر عقيده و قضاوت به مطلق اعتماد"  ،" شود نظر مرد همراه نفر بدون کاری مرتکب
 . بود ويرانگر بسيار پيامدش متاسفانه که کرد کامل اعتماد وايت اپل قضاوت

 شدم موفق من رهبری دستور به جمعی خودکشی يعنی ،"بهشت دروازه" اعضای نفر 39 و گييل بار تاسف عمل از پس
 برابر در کامل هوشياری"عنوان تحت کنفراس يک در آنهم و باشم داشته مالقاتی گييل پدر و مادر رابرت و اليس با که

 پس که بود زندگی واقعی ناحی يک برايشان" فکری کنترل های فرقه با مبارزه"عنوان با کتابم داشتند اظهار آنها". ها فرقه
 اين شنيدن از س. زد عملی همچين به دست گييل دخترشان واقعا چرا که رسيدند جدی خاطر آرامش يک به آن خواندن از
 که باشد کسانی همه برای واقعی ناجی کتابم کاش ای که اميدوارم وجودم صميم از هم من فرقه يک قربانی خانواده از پيام
 . باشد هستند فرقه در گرفتار يا و و وهم دچار هنوز
 نيز اعضا ديگر و باشد می فرقه در گرفتار قربانيان از واقعی نمونهای اکنون هم گييل روح فرقه قربانيان نمونه عنوان به

 اپل دام به اينکه از قبل ثابت و نرمال زندگی با بودند افرادی نفر 39 آن از خيلی.هيچ يا و کمتر اطالعاتی با ولی همچين
 شناس زيست محيط کامپيوتر های کالس دهنده تعليم و گرفته اتوبوس راننده از افراد اين ميان در مثال برای بيافتند وايت

 چند هر. ميخورد چشم به تلويزيون ايستگاه کارمند و دار خانه آمبوالنس راننده پزشک کمک پرستار ماشين بنگاه فروشنده
 است اين مهمتر ولی باشد داشته فرقه گرداب در فرد شدن اسير در در مهمی نقش ميتواند فرد احساسی و روحی حاالت که
 فرقه طعمه راحتی به تواند می باشد اطالع بی ديگران طزيق از فکری کنترل و تاکتيکی مسئله به نسبت فردی هر اگر که
 . شود مخرب های


