
 

 هابررسی علل جذب جوانان به فرقه

 سوم قسمت 

 . عوامل و مشکالت خانوادگی6

ترین دالیل سرخوردگی، بحران هویت و تنش در زندگی است. جوانی که عنوان یکی از مهممشکالت خانوادگی به

محل و  طور طبیعیشود بهدر محیط پرتنش خانواده گریبان گیر مشکالت معیشتی و اقتصادی و یا فرهنگی می

ازآن کم از خانواده دور و با آن بیگانه خواهد شد؛ و پسدهد و کمجایگاه امن و آسایش خود را در خانه از دست می

 گاهی دیگر است.به دنبال راهی برای پر کردن خلع و یافتن تکیه

خانواده روبرو شده و ترین کانون زندگی، آرامش و تربیت یافتن است. لذا جوانانی که با مشکالتی در خانواده مهم

 های اجتماعی هستند.شوند، بیش از دیگران در معرض آسیببه طریقی از کانون خانواده دور می

ها گرفتار شود. جوانان موردنظر بیشتر به دام این فرقهای، بنیاد خانواده نفی میازآنجاکه در برخی از تعلیمات فرقه

توان غفلت خانواده، پدر و مادر از م افتادن نوجوانان و جوانان را میترین عامل به داشوند.همچنین ازجمله مهممی

 وضعیت بحرانی فرزند و تأثیرپذیری او از مشکالت و دوستان شمرد.

 ها است.غفلت خانواده، یکی از علل اصلی عدم عبور درست از بحران جوانی و گرایش به سمت فرقه

 الگوپذیری از دوستان نااهل 

اند. الگوهایی که تداوم فرزند و در جوامع امروزی نقش بیشتری یافتههای تکدر بین خانواده همساالن و دوستان

ها متأسفانه ناسالم گذراند؛ و اگر این جمعها میهمزیستی طوالنی در شهر و مدرسه و... تأثیر زیادی بر روی آن

تری را فراهم خواهند کرد. اغلب برای باقی های بیگانه تأثیرپذیری هم داشته باشند محیط ناسالمبوده و از فرهنگ

ها، هنجارها و اعتقادات گروه را پذیرفته، پیرو یکدیگر بوده ماندن و پذیرفته شدن در جمع دوستان و گروه، ارزش

و اعتقادات یکسانی پیدا خواهند کرد؛ و بدین ترتیب اگر فردی در یک گروه دوستانه اسیر فرقه و یا فرهنگی خاص 

زیاد ارتباط و معاشرت او با سایر دوستانش باعث تأثیرپذیری سایرین و منجر به عضویت سایرین نیز مالاحتشود به

 خواهد شد.

که عضو یک گروه موسیقی در ایران  1380عنوان نمونه یکی از اعضای پیوسته به سازمان مجاهدین در سال به

عضو دیگر  20الی  18متأسفانه توانست حدود بود. با تأثیری که بر روی سایر دوستان و اعضای گروه گذاشت 

 گروه را با خود همراه و برای فرقه عضوگیری نماید.
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برداری از این مقوله ای موضوعات سیاسی و بهرههای فرقهیکی دیگر از دالیل اغفال شدن توسط احزاب و گروه

 است

توان ها موضوعات جذابی هستند که میانحرافی و فرقهموضوعات سیاسی خصوصاً برای کشورهای بیگانه، جریانات 

های جذب و به انحراف های سیاسی و به دنبال آن مشکالت اقتصادی عاملبحران .برداری زیادی نموداز آن بهره

 .تواند باشدکردگان و قشر جوان در هر جامعه میکشاندن بسیاری از تحصیل

کنند. از های کالنی هزینه میای نموده و پولهای گستردهگذاریایهخوبی در این زمینه سرمکشورهای بیگانه به

های رادیو و اینترنت... امروزه به بستری برای ای و تلویزیونی گرفته تا استفاده از کانالهای ماهوارهاندازی شبکهراه

 شده است.ها با اهداف مشخص سیاسی و نفوذ فرهنگی تبدیلتبلیغات این کشورها و گروه

 دیپلماسی فریب .8

گروهی خود را در ها ماهیت اصلی، مرام، مناسبات و ضوابط درونها و گروهتقریباً شاید بیش از نود درصد فرقه

دهند. از شده قرار میکنند و تنها بخشی از شعارهای جذاب خود را در صدر اهداف معرفیبیرون فرقه بیان نمی

دهند. همین امر سبب ریت... و غیره و بر روی این شعارها مانور میقبیل مبارزه برای عدالت، تکامل، نجات بش

 .ها شوندگونه فرقهسرعت جذب اینخورده و بهشود که افراد مستعد بدون مطالعه و تحقیقی فریبمی

 ظاهر و شعارهای فریبنده، موسیقی های انقالبی

کنند و رک و صریح در رابطه با عملکرد و نیات میهای خود پرهیز ها در بیان اهداف و اندیشهاغلب مکاتب و فرقه 

ای از ابهام در رابطه با عملکرد گویند عدم صراحت و شفافیت باعث هالهخود با پیروان تا قبل از پیوستن سخن نمی

پیش های مجاب سازی اعضا را بهطور مخفیانه متدلوژی و شیوهتوانند بهکنند هر آنچه میآنان است و تالش می

 .دببرن

رسیدن به جامعه به طبقه توحیدی از خود گذشتن برای دیگران فدا کردن جان و مال و خانواده ساختن دنیایی  

های برای مانور دادن  است عدالتی، اکثراً چنین شعارهای جذابی سرلوحه بیرونی و بهانهبهتر مبارزه علیه ظلم و بی

 .نیز برای به دام انداختن می شود هاها و بهانهترین استداللکه اتفاقاً ازجمله قوی

 امور خیریه و خیرخواهانه صرفاً برای جذب



ها با ساختن صدها کلینیک ها بر توجه به نیازمندان و امور خیرخواهانه تأکید شده آنها و فرقهدر برخی از سازمان

شود تا این باعث میشوند این کار صورت مجانی باعث شهرت خود میو بیمارستان و کمک به آسیب دیدگان به

 .دوست و مردم مدار معرفی شود و باعث جذب بیشتر مخصوصاً جوانان شودعنوان یک فرقه انسانفرقه، به

 گراهای معنویتتبلیغات گسترده گروه

 گرا و معنوی نیز برای خودها ... اهداف آرمانها و ماهوارهها با تبلیغات گسترده و استفاده از رسانهبرخی از گروه

 .ها خواهد بودکنند تنها راه رهایی و به کمال و عرفان رسیدن در پیوستن به این گروهبرگزیده و چنین وانمود می

ها با ظاهر مذهبی و استفاده از عناوین و اهداف کلی ادیان الهی و یا الگو قرار دادن اندیشمندان، بیشتر این فرقه 

خود را تنها پیرو حقیقی و در راستای دین و مذاهب و مکاتب  کنندرهبران و مبارزان مشهور در جهان سعی می

 برند.مشهور معرفی نمایند و حداکثر فرافکنی را انجام داده و بهره کافی می

به بعد در درون سازمان منافقین هرساله مراسم عزاداری تاسوعا و عاشورا با غلظت  80عنوان نمونه از دهه به 

که طوریشد بهبرداری و نمایش بیرونی برگزار میای صرفاً جهت فیلمهای گستردهبرنامهشدید و با صرف وقت و 

 حتی حیرت اعضا را برانگیخته بود.

شود و اغلب اعضا و های بیرونی و جذب استفاده میراستایی اغلب برای فریب و جلوهاین پیروی ظاهری و هم

ها و وعدم تطابق اهداف و آیین فرقـه با مبانی اصلی وگانگیسرعت به دمحققین در بیرون گروه باگذشت زمان به

داده و در اکثر مذهبـی اشراف پیدا  می کردند.  تعالیم دینی و قوانینی که در فرقه معنا و اصالت خود را ازدست

 گیرد.داشتن اعضا مورد سوءاستفاده قرار میمواقع تنها برای حفظ و اسیر نگه

  

اندیشمندان و محققین حوزه فرقه مباحث که  با استفاده و بهره گیری از  محور فوق   8پس از بررسی اجمالی 

بعدی  این سلسله  مطالب به مهمترین فاکتورها  های  در بخش انشاهلل  شناسی جمع آوری و تدوین  شده بود  

 و  عوامل  عضو گیری در سازمان مجاهدین  پرداخته می شود.

 ادامه دارد.

  


