
 فرقه های ويرانگر چه هستند؟
فرقه های مخرب به چندين دسته تقسيم ميشوند و همين گوناگونی فرقه ها باعث ميشود که خانواده ها به سختی تشخيص 

اگر چه بعضی از فرقه ها هنوز با تراشيدن مو و لباس های يکدست ! دهند که آيا عزيزانشان واقعآ گرفتار فرقه هستند يا نه
شناخته می شوند، ولی بايد گفت که بعضی از فرقه های مخرب وجود دارند که " دروازه بهشت"مثل پيروان پيروانشان 

بصورت بسيار مرتب و مدرن ظاهر ميشوند ولی در اصل و واقعيت هيچگاه به اين معتقد نيستند و هنوز هم خطرناک و 
ان دستور می دهند که با پوشيدن لباس های مرتب ، برای مثال امروزه خيلی از فرقه های مخرب به اعضايش. فرقه هستند 

و ظاهری آراسته در مجامع حاضر شوند و سعی کنند با محيط جامعه خود را وقف دهند تا بيشتر معتبر و مورد توجه 
   .گردن

ک همه فرقه های مخرب و اعضا يشان شايد به ظاهر مثل هم نباشند ولی واقعيت اين است که همه فرقه های مخرب از ي
برای شناختن و تشخيص دادن اين . شيوه و طريقه خاص بهره می جويند که همين آنهارااز گروه های ديگر جدا ميسازد

طريقه های خاص و شيوه های فرقه ای بهتر است که در رفتار و طريقت کسی را که متعلق به يک فرقه خاص بوده و يا 
بايد ياد آور شوم که هيچگاه . های خاص فرقه ای را در او می يابيدهست، مورد تحقيق و بر رسی قرار دهيد و يقينًا حالت

دسته و يا گروهی را بخاطر داشتن اعتقادات بنيادی و يا آداب و سنن خاصی نبايد فرقه ناميد در عوض فرقه های مخرب 
رهبری فرقه متمايز و  با شيوه های فريبنده شان و کنترل کردن افکار ديگران برای به بند کشيدن و متکی کردن افراد به

   .شناخته می شوند
  

   قدرت طلبی رهبران
. در بنياد، يک فرقه مخرب تشکيل شده از يک گروه قدرت طلب که توسط فردی خاص بطور کامل تحت کنترل هست
و رهبران کاريزماتيک در فرقه های مخرب اکثرًا از بهشت و دنيای ايده آل دم ميزنند تا تاثير بيشتری بر روی اعضا 

در بسياری از مذاهب معتبر دنيا راهبران با تکيه به قدرت اعتقادی توانستند نفوذ فوق العاده ای . پيروان خود داشته باشند
بودن يک رهبر قدرتمند و تواندمند هيچگاه اشتباه نيست ولی با داشتن اين قدرت . بر اعمال و اعتقادات مردم داشته باشند

   .ستفاده های زيادی از ديگران بکنند که اين شديدا اشتباه استخيلی از راهبران توانستند سؤ ا
يک گروه و يک سازمان می تواند به کلی تخريب و از بين برود، اگر که رهبر آن از قدرتی که در اختيار دارد سؤ 

شخصی و  استقاده کند ودر صدد فريب اعضائ و پيروان خود در آيد و يا اينکه افکارآنها را ربوده و در صدد کنترل
گفتند که بايد تمام خواسته ) منظور نويسنده کتاب آقای حسن آستيون(برای مثال به خود من . خواستهای واقعی آنها بر آيد

و همينطور مارشال آپل وايت به پيروانش اينگونه گفت که . و يا جانشين او کنم" موون"های خود را بايد تسليم نماينده خدا 
است که به او فرمان می دهد و با او به طور مرتب در ارتباط است او با استفاده از اين  يک قدرت نا مرئی در وجودش

   .متد خاص کنترل مطلق بر روی پيروانش داشت
  

   نيرنگ و فريب
وفتی برای اولين بار توسط . برای نيرو گيری و جذب افراد فرقه های مخرب از شيوه نيرنگ و فريب استفاده می کنند

هستند چيزی که من بعد ها  ”One World Crusade“ که متعلق به بخشد برخورد کردم آنها به من گفتن "موونيز"افراد 
اين افراد اينگونه وانمود می . بودند ” Unification Church “ به آن پی بردم که آنها يکی از گروه های وابسته به

هستند و از افراد جوان برای مبارزه با مشکالت  که در مجمعی مشغول فعاليت جمعی کردند که دانشجويان جوانی هستند
   .فرهنگی مذهب مسيحيت تشکيل شده اند

ولی خيلی بعدها متوجه به ماهيت واقعی اين افراد شدم که چرا اينگونه برخورد می کنند و هدف اصليشان چه بود و از من 
تکنيک مخصوص با بر خورد های فريبنده و  اين افراد آنگونه که تعليم ديدند با کنترل فکری شديد و. چه می خواستند

   .مرموزانه به فرد نزديک ميشوند و نيرو گيری می کنند
  

   کنترل فکری مخرب
و باال خره اينکه فر قه های مخرب از تکنيک کنترل فکری استفاده ميکنند تا اعضای خود را کامآل مطيع و فرمانبر به بار 

ست که فرقه اول شخصيت اصلی و واقعی فرد را از او گرفته و از او شخصی کنترل فکری فرقه ای به گونه ای ا. آورند
و سپس با فرو بردن افراد در يک فضای کامًال تحت کنترل و بر نامه ريزی شده و با . با هويت کامًال متفا وت می سازد

- ر حر کاتشانفشارهای کامل محيط جمعی و در اين زمان است که فرقه های مخرب کنترل کلی اعضای خود را د
احساساتشان و حتی دسترسی به اطال عات شخصی مورد نظرشان در دست می گيرند و در اين  -افکارشان -رفتارشان

  .مرحله است که کنترل کامل فکری اعضائ در دست و اختيار کامل فرقه است


