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  آسيبموجب جذب و کنترل ميليون نفر بارهبران فرقه ها و گروه هايی که از روند بازسازی فکری استفاده مينمايند 
وانده  تحميلی يا نفوذ فوق العاده خسازی نفوذی، مجاب  اعمالبرخی اوقات چنين. شده اند اموالشان  به آنان ورساندن

که شامل رسانه  ، در زندگی مای معمولی های روزمره توسط دوستان، خانواده، و ساير نفوذ هاسازیميشود، تا از مجاب 
  .،گرددتفکيک ها و تبليغات هم ميشود، 

داد؛  مورد سوء استفاده و تحت کنترل قرار  وی راکليد موفقيت بازسازی فکری در ناآگاه نگاه داشتن سوژه است تا بشود
 نگاه غافل اوستبه ضرر خود  و  ديگری که در خدمت تأمين منافعی تغييراتسيرنسبت به   هموارهوی  اين کهخصوصا

نتيجه معمولی روند بازسازی فکری آن است که يک شخص يا گروه صاحب کنترلی تقريبا نامحدود بر . دمی شوداشته 
  . ميگرددسوژه برای دوره های متفاوت زمانی روی 

های فرقه ای از اين سطح از نفوذ بی جا در روز روشن استفاده می نمايند، ناظران بی اطالع اغلب نميتوانند وقتی گروه 
آنها متعجب ميمانند که چگونه يک فرد منطقی اساسا ميتواند در چنين موضوعی درگير . نحوه کارکرد گروه را دريابند

 نسبت به پديده بازسازی نوعیبه ، جهان خاصیل گروههای اخيرا، به دليل معطوف شدن توجه رسانه ها به اعما.  شود
  .  از نفوذ فوق العاده مقابله نمايندوضعيتیفکری آگاه تر شده است، ولی اغلب مردم هنوز نميدانند که چگونه با چنين 

رنامه  تحميلی، کنترل ذهنی، بسازیواژه های متعددی برای توضيح اين روند، شامل مغزشويی، بازسازی فکری، مجاب 
 مراجعه 1/3به جدول . ( استثماری بکار گرفته شده استسازیهای هماهنگ نفوذ تحميلی و کنترل رفتاری، و مجاب 

 . شايد واژه های اول و آخر مقداری از اصل مطلبی که ميخواهم در اين فصل توضيح دهم را بيان نمايند). کنيد
  

  
  يف بازسازی فکریواژه ها يا عبارات استفاده شده برای توص : 1/3جدول 
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له مربوط به سوء استفاده وقتی از مردم عادی ميپرسم که مغزشوی به نظر آنها چيست، آنها به درستی ميگيرند که مقو
آنها معموال وضعيتی را توضيح ميدهند که در آن يک فرد يا گروه ديگران را . استثماری از يک نفر توسط ديگری است

واژه فريب خورده معنی گسترده ای در مکالمات غير .  وارد شوندفريب داده تا در طرحی که يک اغواگر ريخته است
در آنها خودشان . همين خاطر معموال مشکل است از يک بچه زبل خيابانی سوء استفاده نمودرسمی و خيابانی ما دارد، به 

حقه ، گوش بری، دنماليبه سر شيره  که آنرا بازی دادن، طرف هستند گانهدو  يک رفتار متوجه ميشوند که بابرخورد 
  . اری از اين نوع واژه ها مينامندبازی، گول زدن، و بسي



ابتدا .  فريب روانی دقيقا همان چيزی است که در محيط بازسازی فکری نيز جريان داردنوع بخصوصی از بازی
 اين مؤلفه ها، يا با سرعت يا به کندی بسته به سپسيک مجموعه پيچيده از مؤلفه های به هم وابسته بنا نهاده ميشوند، 

از طريق سوء استفاده از . دن آورعميقی در طرز فکر و رفتار فرد مورد نظر بوجود میوضعيت و موضوع، تغييرات 
  . ، برخورد افراد ميتواند در واقع تغيير يابد، و فکر و رفتار آنها بطور ريشه ای عوض شوداجتماعیمؤلفه های روانی و 

  

  نمونه های تاريخی مغزشويی. 1
  چنانچه،افسانه آسيب ناپذير بودن ذهن که در فصل يک مورد بررسی قرار گرفت الزم است بارها و بارها  
تنها در شصت سال اخير، . ، مرور شود نماييماجتناب کال 1984 سال مربوط به Orwell اورول  تصوراز تحقق بخواهيم

مورد سوء استفاده بسادگی  انسان ميتواند تحت شرايط خاصی ات چگونه احساسديده است کهجهان نمونه های بسياری را 
  .قرار گيرد

 ميالدی، مردان و 1930 در اتحاد جماهير شوروی سابق در دهه  purge trial" محاکمات پاکسازی"در دوران   
خود و هم شهادت دروغ به  حکومت شده بودند وادار به هم اعتراف دروغ نسبت اقدام مجرمانه عليهزنانی که متهم به 

و شگفت زده مانده مطبوعات جهان در برابر اين پديده مبهوت . نسبت به ديگران در خصوص ارتکاب اين جرايم ميشدند
  . گراييدندسکوت به  همگی خيلی زود چند استثناء، به غير ازبودند ولی، 

پرسنل دانشگاه های انقالب چگونه ، جهان شاهد بود که  ميالدی1950  دهه و اوايل1940سپس در اواخر دهه   
به ، ن را هدف قرار داده بود که اعتقادات و رفتار شهروندان بزرگترين ملت جها را،چين يک برنامه بازسازی فکری

 زمانی به  نوشته بود،مورد آن در 1920 در دهه  Mao Tse-tungاين برنامه، که مائو تسه تونگ . اجرا در آوردند
مدت برای صدر مائو .  قدرت را بدست گرفت1949مرحله اجرا گذاشته شد که رژيم کمونيستی در چين در اول اکتبر 

را عوض  –وی ميناميد نطور که آ" بازسازی ايدئولوژيک" يا –نه خويشتن سياسی مردممديدی طراحی کرده بود که چگو
  به اجرا در آمد کهاز يک برنامه هماهنگ شده تحميلی روانی، اجتماعی، و سياسیبرای رسيدن به اين مقصود . کند

  .يد شدندن رفتاری جددر نتيجه، ميليون ها شهروند چينی وادار به قبول فلسفه جديد و نشان داد. استفاده شد
اخبار خارجی  خبرنگار آمريکايی  بکار گرفته شد؛1951ن غرب در سال واژه مغزشويی اولين بار در جها  

هانتر اولين کسی بود که در . به چاپ رساند" مغزشويی در چين سرخ"، کتابی با عنوان Edward Hunterادوارد هانتر 
 بود که از چين آمده و از مرز يی اش با هم چينی ها و هم غير چينی هاخصوص اين پديده مينوشت، که بر پايه مصاحبه

 مردم از بقايای سيستم اعتقادی شدن خالص ونيست شدن،مترجم او برايش توضيح داد که روند کم. هنگ کنگ ميگذشتند
ز يا پاک کردن ذهن شستن مغناميده ميشد که به لحاظ لغوی به معنی  hse naoه هسه نائو بطور عاميان  است کهکهنه شان
  . ميباشد

تأثير گذاری قوی کره شمالی بر زندانيان جنگی نيروهای سازمان .  ميالدی جنگ کره نيز پيش آمد1950در دهه    
برنامه کره ای . تغيير افراد را بدست آورد ،در جهت اهداف سياسی ميشود ميزانبه جهانيان نشان داد که تا چه ملل متحد 

  . استفاده شده توسط چينی ها در ترکيب با ساير تکنيک های نفوذ اجتماعی و روانی استوار شده بودها بر پايه متد های 
، رئيس کليسای کاتوليک مجارستان و مردی Cardinal Mindszentyبعدها در همان دهه، کاردينال ميندسزنتی   

در مورد سوء استفاده و تحت تأثير زندان بانان با نفوذ شخصيتی فوق العاده، قدرت تغيير دادن، و ايمان به خدا، نهايتا آنق
 هم به دروغ اعتراف کرد و هم به دروغ – مانند قربانيان محاکمات پاکسازی قبلی –روسی اش قرار گرفت که او 

  . همکارانش را متهم نمود
 حال از نظر ذهن افراد چه در گذشته و چه حتی هنوز در زماناين سوء استفاده های اجتماعی و روانی از فکر و   

 و ميتوانند صرفا تبليغات بوقوع پيوسته اند  دستآمريکايی ها مهم تلقی نميشود زيرا که اتفاقات در مکان های دور
است که " نه در مورد من" همان افسانه  از انواعچنين استدالل هايی. لقی شده و رد شوند سياسی تفعاليتهایخارجی و 

ولی بعدا، اتفاقات مشخصی در کاليفرنيا افتاد که بسياری را وادار . " نميتواند بيفتددر سرزمين ما چنين اتفاقی" :ميگويد
  .  اتفاق بيفتند در اياالت متحده آمريکا هم ممکن است، تا دريابند که نفوذ فوق العاده و سوء استفاده از آننمود

 عقايد ديوانه به پذيرفتنا  يک دسته جوانان طبقه متوسط رCharles Manson، چارلز مانسون  1969 در سال  
تحت تأثير و کنترل او، پيروانش قتل های متعدد شرورانه .  وادار کردhelter-skelterقاراشميش  تحت عنوان خودوار 

 Symbionese Liberation سيمبايونيزمدت زمانی طول نکشيد که ارتش آزادی بخش . ای را به اجرا در آوردند
Army (SLA)اقدام به آدم ربايی پاترشيا هرست  و اوباش اراذل متشکل از انقالبی به اصطالح، يک گروه ،Patricia 

Hearstارتش   . که وارث ثروت زيادی بود کردند و به لحاظ روانی و ساير موارد وی را مورد سوء رفتار قرار دادند
SLAدار کردن پاتی  برای وا،روی سربر  های سوء استفاده ذهنی عالوه بر متد قرار دادن سالح  از روشPatty    به

که وی با آنها در يک سرقت از تحت کنترل گرفتند   چناناو راتغيير داده و به حدی  رفتار او را آنها.  نموداستفادهتمکين 
 متقاعد شده بود که پليس و اف بی آی SLAاو توسط .  از بازگشت به جامعه ترس داشت متعاقبابانک شرکت کرده و

FBIد کردن به طرفش تيراندازی خواهفاصله بال با ديدن او .  



 ميالدی تا زمان حال نشان ميدهد که خودمختاری فردی و هويت شخصی 1930اين مجموعه از اتفاقات از دهه   
 سازی افراد پول دوست بر تکنيک های مجاب که برخیاين و ز آنچيزی است که زمانی باور ميشد؛خيلی شکننده تر ا

 George Orwellاگر جرج اورول .  اندنمودهجامعه ما را زير و رو که بطوريل کرده اند دست يافته و آنها را تکمي
 که در آن تکنيک های خام کردن ذهن و سوء استفاده ی وضعيت های متعددکثرت، ممکن بود بواسطه ميشدزنده امروز 

  . ميگشت متعجب  جدا،دنفکری امروزه اعمال ميشو
کسی بود که توجه کرد که زبان، و نه نيروی فيزيکی، کليد سوء استفاده ذهنی  اورول شايد اولين اينست کهجالب   
در فصل اول  (Big Brotherدر واقع، شواهد فزاينده ای در دانش رفتاری روشن ساخت که يک برادر بزرگ . است

.  داردديد آشکار اوتا ته ، قدرت بيشتری برای اعمال نفوذ بر فکر و تصميم گيری يک فرد، لببهلبخند ) توضيح داده شد
." او عاشق برادر بزرگ بود: "، در پايان کتاب پيشگويانه اش ورول در خصوص قهرمان مغزشويی خودهمانطور که ا

  .مطرح کرده است
  

   کادر بندی شدهسازیمجاب . 2
زوج، .  با يک زوج جوان به درخواست وکالی حقوقی شان مصاحبه کرديممن و يکی از همکارانمسال ها قبل، 

که زمانی شهروندانی خوب و پدر و مادری دوست داشتنی بودند، متهم شده بودند که با کتک زدن پسرشان موجب مرگ 
 که يک زن رهبر آن بود بودند، پسر West Virginia آنها عضو يک فرقه در ويرجينيای غربی زمانی که. انداو گرديده 

به پدر و مادر دستور داده شد که فرزند . را زده يا هول داده بود ، او نوه رهبر بابيست و سه ماهه شان ظاهرا حين بازی
پسر .  هيچ کس به بهشت نخواهد رفتخشمگينرا وادار به عذر خواهی نمايند؛ در غير اينصورت، بر طبق گفته رهبر 

. ده بود زده ش کتکتوسط پدرش با يک چوب، در حاليکه مادرش هم در اتاق حاضر بود به مدت بيش از دو و نيم ساعت
در دادگاه، من تشريح کردم که چگونه رهبر به .  جان دادبچهخون بود و نهايتا غرق در نشيمنگاه و پاهای پسر کبود و 

بوده بر والدين کنترلش اعمال تدريج کنترل اعضای گروه را بدست گرفته و چگونه کتک زدن پسر نتيجه تعاليم آن زن و 
  . است

يک سری شنيدن  نيروی دريايی، با  درجزءنامه بر  ، يک افسر Ron Luff  در يک مورد ديگر، رون لوف
.  نسبت به روابط و عملکرد عالی اش توسط يک رهبر فرقه متقاعد شده بود تا دستورات آن رهبر را اطاعت کندتعاريف

 جوان، و  ، شامل سه دخترOhioخانواده پنج نفره در اوهايو يک رهبر برای کشتن آن  کمک به شاملاين دستورات 
 از پيروانش در يک ده ها نفر عزيمت همراه با رهبر و آنگاه آهک ها در يک انبار، و الیسپس قرار دادن اجساد در 

.  سال زندان محکوم شد170رون لوف در دادگاه به اتهام قتل عمد و آدم ربايی به . پياده روی طوالنی در صحرا  ميشد
هر دو . گرديد به اعدام با صندلی الکتريکی در ايالت اوهايو محکوم Jeffrey Lundgrenرهبر فرقه، جفری لوندگرن 

  .ندکيس در زمان نوشتن اين کتاب در مرحله فرجام خواهی قرار داشت
 به انجام کارهايی نظير پيروان خود را مجبورقادر است مردم مکررا از من ميپرسند که چگونه يک رهبر فرقه 

ر، ترک دانشکده پزشکی برای پيروی از يک کاهن فنون رزمی، دادن چندين  خود به يک رهبر کودک آزازندادن 
 Jezebelميليون دالر به يک منجی خود انتصابی که کاله گيس به سر گذاشته و زنان مورد عالقه خود را به لباس ايزابل 

قانون به عمل د، يا در می آور) در انجيل زن بی شرم و بدجنسی که با اخاب پادشاه اسرائيل ازدواج کرد: مترجم(
به دليل تناقض عظيم بين رفتار . نمايدمي  ميکند پيرویبی بند و بار  وقيح وکاهنممنوعيت رفتار جنسی در حاليکه از يک 

های فردی قبل از به عضويت در آمدن در فرقه و عملکردی که در درون فرقه از فرد بروز ميکند، خانواده، دوستان، و 
  . چگونه چنين تغييری در برخورد و رفتار يک فرد ممکن است بوجود آورده شودمردم متعجب ميمانند که 

 ميتوانند مردم را به انجام خواسته هايشان وادار نمايند به نظر زرنگاينکه چگونه رهبران فرقه ها و ساير کنترل کنندگان 
اينها تنها کلمات و .  نمی يابمبه نظر ميرسد، ولی من ابدا هيچ چيز غامضی در آنخيلی از مردم پوشيده و مرموز 

سوء استفاده چی های مدرن از روش هايی برای .  بندی شده اندکادرفشارهای گروهی است، که در فرمهای مختلف 
 ولی هنرمندان ماهر شيادی امروزه به روش ؛معمول بوده استهم مجاب کردن استفاده ميکنند که از زمان غار نشينان 

 موفق عمل ويژه ای بشکلکه  ميکنند ترکيب  طوری با همکادر معينن تکنيک ها را در يک هايی دست يافته اند که اي
، در منتها اليه طيفی قرار ميگيرد که شامل سازیدر نتيجه، بازسازی فکری، به عنوان يک فرم از نفوذ و مجاب . مينمايند

 ) مراجعه کنيد2/3به جدول . (ميشودنيز  ،نيممی بينوعا  بصورتی که در تبليغات و آگهی ها و آموزش ها ،تعليم و تربيت
  
  

  طيف نفوذ و مجاب کردن : 2/3جدول 
  آموزش  موضوع

Education
  آگهی

Advertising
  تبليغ

Propaganda
  ارشاد

Indoctrination
بازسازی 
  فکری

بدنه معلومات بدنه معلومات بدنه معلومات نه معلومات بد بدنه عمدهتکيه و 



تمرکز بدنه 
  معلومات

معلومات، 
مبتنی بر 
يافته های 
علمی در 

عرصه های 
  ت اسمختلف

ناظر بر توليد، 
، نحوه رقابت
 و نفوذ ،فروش

مجاب  راهاز 
  قانونیسازی

  است

متمرکز بر 
 سازیمجاب 

سياسی توده 
 های مردم
  است

بطور خاص 
برای جا انداختن 

ارزش های 
 طراحی سازمانی

  شده است

متمرکز بر 
تغيير افراد 

تغيير بدون 
ادن د

 معلومات آنها
  است

جهت درجه و 
  تبادالت

ارتباط 
دوطرفه 

-شاگرد"
 "استاد

ترغيب 
  ميشود

تبادل ميتواند 
صورت 

بگيرد، ولی 
ارتباط عموما 

يک طرفه 
  است

بعضا تبادل 
صورت می 
گيرد، ولی 

ارتباط عموما 
يک طرفه 
  است

تبادل محدودی 
صورت می 

گيرد، ارتباط نيز 
صرفا يک طرفه 

  است

 هيچ تبادلی
صورت 
نميگيرد، 

ارتباط يک 
  طرفه است

  تغييرقابليت
تغيير (

  )پذيری

تغيير 
همانطور که 

علم پيش 
 ميرود

صورت 
؛ ميپذيرد

شاگردان و 
ساير 

دانشگاهيان 
 خود نظرات

را مطرح 
ميکنند؛ و 

دانشجويان و 
شهروندان 

را ها برنامه 
ارزش 
گذاری 
  مينمايند

تغيير توسط 
کسانی که بها 

ميپردازند 
صورت 

يگيرد، که م
مبتنی بر 

موفقيت برنامه 
های تبليغی؛ 

مبنای قانون بر 
؛ و بر مصرف

اساس واکنش 
 خواستبه 

مصرف کننده 
  است

تغييرات مبتنی 
بر جزر و مد 
دنيای سياست 
و نيازهای 

سياسی برای 
ارتقای گروه، 

ملت، يا 
سازمان بين 
  المللی است

تغييرات از طريق 
کانالهای رسمی و 

از راه دادن  
نهادات کتبی پيش

به مقامات بالتر 
  صورت ميگيرد

تغييرات به 
ندرت اتفاق 
می افتند؛ 
سازمان 

تقريبا سلب 
باقی می 

ماند، 
تغييرات 
اساسا در 

جهت ارتقای 
راندمان 
بازسازی 
فکری 

صورت 
  ميگيرد

ساختار 
  سازیمجاب 

از ساختار 
-شاگرد"
 استفاده "استاد

ميشود؛ تفکر 
منطقی 
ترغيب 
  ميشود

از لحن 
ودی رهنم

برای مجاب 
مصرف کردن 
خريدار /کننده

 ميگردداستفاده 

از موضع 
 سعی اوتوريته

در مجاب 
کردن توده ها 

  مينمايد

 اوتوريتهموضع 
اتخاذ کرده و از 
ساختار هرمی 
  استفاده ميکند

موضع 
 و اوتوريته

ساختار 
هرمی است؛ 
دادن آگاهی 
کامل در 

برنامه کار 
  نيست

تعليمات در   نوع روابط
مان محدوده ز

معين است؛ و 
   استتوافقی

مصرف 
خريدار /کننده

ميتواند ارتباط 
را پذيرفته يا 
  رد نمايد

حمايت طرف 
مقابل و جذب 
وی انتظار 
  ميرود

توافقی رهنمود ها 
  الزام آور استو 

هدف گروه 
 عضو گيری
افراد برای 
  هميشه است

فريبکارانه   فريب کاری
  نيست

ميتواند با 
 نظرات گزينش

مثبت 
انه فريبکار
  باشد

ميتواند 
فريبکارانه و 

اغلب غلو آميز 
  باشد

فريبکارانه   فريبکارانه نيست
  است

هدف فرد پهنه يادگيری توده های عوض هدف تمرکز بر پهنای 



يادگيری   يادگيری
برای 

يادگيری و 
برای درک 

واقعيت است، 
هدف اصلی 
بذل معلومات 
برای ارتقای 
  فرد ميباشد

 نظرات کردن
برای ارتقای 
فروش يک 

ايده، شیء، يا 
 ؛است برنامه

هدف ديگر 
رشد فروشنده 

و امکانا 
  خريدار است

عظيم مردم 
هدف هستند تا 
آنها را وادار 

 درستبه قبول 
بودن يک نظر 
خاص يا يک 

وضعيت 
بخصوص 
  بنمايند

باريک و صرفا 
برای منظور 
: خاصی است

به هدفی که يعنی 
چيزی تبديل شدن 

يا تعليم گرفتن 
برای انجام 
 لهوظايف محو
  ميباشد

است؛ برنامه 
کار مخفی 

شما (است 
هر بار يک 
گام تغيير 
ميکنيد تا 

برای خدمت 
به رهبران 
قابل اتکاء 
  )گرديد

قابليت 
  انعطاف

تفاوت ها را 
ميپذيرد و به 
آن احترام 
  ميگذارد

رقابت را قبول 
  ميکند

ميخواهد به 
اپوزيسيون 
  آموزش بدهد

نسبت به اختالفات 
  آگاهی دارد

يچ پذيرشی ه
نسبت به 
اختالفات 
  ندارد

ای هروش   روش ها
رهنمودی 

بکار گرفته 
  ميشود

 سازیمجاب 
قدری خفيف تا 

سنگين بکار 
  گرفته ميشود

بيش از اندازه 
 سازیمجاب 

بکار گرفته 
ميشود؛ برخی 
اوقات روش 

های غير 
متعارف 

  استفاده ميشود

از روش های 
انضباطی استفاده 

  ميشود

از روش های 
دی و غير عا

غير متعارف 
 استفاده ميشود

  
يک نظريه اشتباه وجود دارد که گويا بازسازی فکری صرفا در محل های محصور و زندان و تحت فشار و تهديد به 

ولی مهم است بخاطر داشته باشيم که برنامه مغز شويی مربوط به سالهای دهه . شکنجه فيزيکی يا مرگ صورت ميگيرد
در . اعمال ميشدعادی ، بلکه همچنين بر عموم مردم  بر زندانيان جنگی نظامی يا شخصینهات  نهچهل و پنجاه ميالدی

تمامی تحقيقات ما، من و سايرينی که اين برنامه ها را مطالعه کرديم بارها و بارها تأکيد کرديم که زندانی کردن و 
 به ،تار و برخورد افراد بکار گرفته ميشود وقتی اعمال نفوذ برای تغيير رف،خشونت نه تنها ضروری نيست بلکه متقابال

هماهنگ شده  را تحت تأثير قرار دهد، برنامه های متعدد یواهد ديگراگر يک نفر واقعا ميخ. عکس خودش تبديل ميگردد
عسل بيشتر "اين ضرب المثل قديمی که .  تر، بدون نمود باال، و بسيار مؤثر تر خواهد بودکم هزينهخيلی با زبان خوش 

  . بيان ميکنددر اين خصوص واقعيت امروزه را " رکه مگس جمع ميکنداز س
  

  تهاجم به خويشتن. 3
يک تفاوت مهم بين صور بازسازی فکری اعمال شده در دهه های چهل و پنجاه ميالدی با صوری که در بايد بهرحال، 

اطالع   و برنامه های تعليم،تعدادی از گروه های معاصر عمل ميشود قائل شد، که شامل فرقه ها، گروه های بزرگ
 شده بنااين کوشش های دوران اخير بر روی تکنيک های اعمال نفوذ قديمی . ، و ساير گروه های مربوطه ميشودرسانی

آنچه جديد و ظالمانه است آن است که اين .  کامل نمايد را و تغيير دادنسازیتا برنامه های شگفت انگيز و موفق مجاب 
خويشتن هر فرد، بر خالف برنامه های مغزشويی اوليه که ابتدا اعتقادات ضروری حس هاجم به وجوه بوسيله تها برنامه 

  .تغيير رفتاری را بوجود می آورند ،سياسی فرد را به چالش ميکشيد
، آگاهی از حقايق، مبنايی وجدان تخطئه کردنبرنامه های امروزه جهت برهم زدن تعادل حس خويشتن يک فرد بوسيله 

تکنيک اصلی که باعث ميشود .  فرد طراحی شده اندآن  خوددات و جهان بينی، کنترل هيجانات، و مکانيزم دفاعیاعتقا
بر ظرفيت يک فرد برای تهاجم تهاجم به مرکز تعادل فرد، يا وجه خويشتن وی، و برنامه های جديد تر عمل نمايند 

و به ندرت شامل ارها و شرايط متعددی اعمال ميشود؛ رفت تحت  مربوطهفراتر از اين، تهاجم. ش استارزيابی از خود
 در عوض، اين يک روند روانی قدرتمند و ظريف برای نامتعادل کردن.  ميگرددیتوسل به زور يا تحميل مستقيم فيزيک

  .  استوی در  و ايجاد وابستگیفرد
فرقه ها تماما شبيه به . صد هم مؤثر نيستندهمينطور صد در . خوشبختانه، اين برنامه ها افراد را بطور دائم تغيير نميدهند

 که تحت پروسه های نفوذ شديد همه کسانی تماما شبيه به هم نيستند، و  نيز، برنامه های بازسازی فکرینميباشندهم 
بحث به اين سعی ميکنند با برخی فرقه ها . دنميشون گروه سمپاتنهاده و ن گردن به آنالزاما د نبگيرمخصوص قرار 



، بنابراين نه هر کسی که جذب شده مانده است و جذب شده رجوع شدهبه او  که ، نه هر کسی در عملببينيد ":صورت که
 بهرحال برخی جذب شده و .از خود دفاع نمايند" ما نميتوانسته ايم از تکنيک های شستشوی مغزی استفاده کرده باشيم

 شده باشد افراد بيشتری تسليم برنامه ريزی استفاده شده بهتر هرچه پروسه های نفوذبعالوه اينکه  گردن مينهند، برخی نيز
  . ميگردند
است که در نيم قرن گذشته سر بر آورده آنچه که نگران کننده است، گروه های مشخص و برنامه های تعليماتی بنابراين 

که  ، هستندگرديده اند  شده و بطور دقيق هماهنگبرنامه ريزی بخوبی ی کهاند و ارائه کننده کوشش های اعمال نفوذ
عالقه من به اين .  می باشند فعالبطور گسترده در عضو گيری و تغيير افراد تحت شرايط مشخص برای اهداف مشخص

 در تکنيک های روانشناختی و اجتماعی عمل ميکنند که چنين تغييراتی در  بوده است که چگونه اين پروسه هامعطوف
من نسبت به اينکه محتوای يک گروه حول مذهب، روانشناسی، خود ارتقايی، . رند بوجود می آوافرادرفتار و برخورد 

 استفاده گسترده از  موضوعمن بيشتر به.  باشد کمتر عالقه دارم يا هرچيز ديگرسياست، سبک زندگی، يا بشقاب پرنده
رستی در اشکال مختلف شيادان، مجرمان روانی، و افراد دارای جنون خود پروش های مغزشويی توسط کالهبرداران، 

  .  ميباشمآن عالقمند
  

  نحوه عملکرد بازسازی فکری. 4
وقتی شما سوژه اين . تجربه مغزشويی مثل تجربه تب يا درد نيست؛ اين پديده يک انطباق اجتماعی غير قابل رؤيت است

 شما از تغييراتی که  نفوذ که در جريان است آگاه نيستيد، و خصوصاپروسه هایشدت و حدت از شما موضوع ميشويد، 
  .ند مطلع نخواهيد بوددر درون شما شکل ميگير

بدون آگاهی از اتفاقاتی که روی من افتادند، من " در خاطراتش مينويسد، Cardinal Mindszentyکاردينال ميندسزنتی 
ده بود او  در خصوص مغزشويی شدن سؤال شPatty Hearstو زمانی که از پاتی هرست ." يک فرد متفاوتی شده بودم

، اين بود که آنها نمود بعدا مرا مطلع SLAعجيب ترين بخش تمامی اين ها، همانطور که ارتش  بهرحال، : "گفت
واقعيت دارد و بايد بسادگی همچنين . . .  متعجب شده بودند مخودشان از اينکه من چقدر سربراه و قابل اعتماد شده بود

من متقاعد شده بودم که هيچ امکانی برای فرار . هرگز به ذهنم خطور نکردا  فکر فرار از دست آنه بعدا کهاعتراف کنم
تصور ميکنم ميتوانستم از آپارتمان بيرون رفته و از همه آن قضايا خارج شوم، ولی من اين کار را . . . وجود ندارد 

   ."خيلی ساده چنين چيزی به ذهنم خطور نکرد. نکردم
درست . يک مرتبه ای نيست بلکه يک روند تدريجی شکستن فرد و تغيير اوستيک برنامه بازسازی فکری يک مقوله 

بعد از مدت کمی، . نوبت وزن اضافه ميشودميتواند مثل وزن اضافه کردن باشد، چند اونس، نيم پوند، يک پوند در هر 
چنين روندی غزشويی هم بنابراين، در مورد م.  ما با فيزيک بدنی جديدی روبرو هستيمون حتی احساس تغييرات اوليه،بد

يک رفتار روانی جديد، يک : اتفاق افتاده استبعد موضوع و دن در اينجا، يک تاباندن در آنجا، يک پيچان. صادق است
 برنامه " ماعی و روانشناختی تحت شرايط خاص،اين سوء استفاده های سيستماتيک از اعمال نفوذ اجت. ديدگاه روحی نو

 و تغييرات باعث صورت ميپذيرند برنامه ريزی و هماهنگ شدهايلی که توسط آنها تغييرات  خوانده ميشوند زيرا وس"ها
يادگيری و انطباق با يک مجموعه مشخص از برخوردها، معموال همراه با يک مجموعه مشخص از رفتارها، که نتيجه و 

  .دن ميشواستتأثير آن بازسازی فکری 
ده برای تغيير نحوه نگرش فرد به جهان است، که رفتار او را عوض بنابراين، بازسازی فکری يک کوشش نگران کنن

شرايطی است که تحت آن، اين در قطه افتراق ن. اين پديده از ساير اشکال آموزش های اجتماعی تفکيک شده است. ميکند
صی را است که رفتارهای مشخروش های سوء استفاده محيطی و درون شخصيتی همچنين روند به پيش برده ميشود و 

راه ها و صرفا شامل يک برنامه نميشود، اين البته  و ر کرده و تعليم ميدهد؛ و رفتارهای ديگری را بيدامينمايدسرکوب 
  .ی رسيدن به اين مقصود وجود دارندمتد های بسياری برا

  : ميشوندبرنامه ريزی بازسازی فکری به صور زير روندتاکتيک های 
  

  نامتعادل کردن حس خويشتن فرد
 فرد به بازخوانی تاريخ زندگی اش و بطور ريشه ای عوض کردن جهان بينی اش و قبول صور جديد  شديدادار کردنو

 هايشواقعيت و انگيزه 
 پيشروی سازمانجبهه بوجود آوردن وابستگی به سازمان در فرد، و متعاقبا تبديل فرد به مأمور صفوف اول 

  
).  خالصه شده است3/3در جدول (أمين ميکند به سه طريق نگريسته شود بازسازی فکری ميتواند بر اساس منافعی که ت

، و تعريف کرده ام هشت تم بازسازی فکری را شناسايی کرده است، من شش شرط را Robert Liftonرابرت ليفتون 
 بر ده اندتم ها و مراحلی که توسط ليفتون و شاين ترسيم ش. از سه مرحله نام برده است  Edgar Scheinادگار شاين 



 در محيط "شرايط الزم  " در حاليکه وضعيتی که من ترسيم کرده ام حاویمتمرکز هستند،" تناوت پروسه" روی 
  . نمايدپيرامون است تا روند مربوطه عمل 

  
  معيارهای بازسازی فکری : 3/3جدول 

 Scheinمراحل شاين  Liftonتم های ليفتون  Singerشرايط سينگر 
اقاتی که می فرد را از اتف. 1

افتند و تغييراتی که صورت 
  نگاه ميداردمی پذيرند ناآگاه 

   از انجمادخارج کردن. 1  

وقت فرد و، اگر ممکن . 2
، محيط فيزيکی او را باشد

  می آوردتحت کنترل در 
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 Singer  شش شرط سينگر. الف
به ميزانی که .  فضای الزم برای به اجرا در آوردن پروسه های بازسازی فکری را بوجود می آورندشرايط زير  

  . برنامه مربوطه افزايش می يابداين شرايط وجود داشته باشند سطح محدوديتهای تحميل شده بوسيله فرقه و تأثيرات کلی 
  
  .نگاه ميداردکامل  وجود دارد در ناآگاهی وی تغييرات در  و ايجادفرد را نسبت به اينکه يک برنامه کار برای کنترل .1
 )ارتباطات، اطالعات (.مينمايدمحيط زمانی و فيزيکی را کنترل  .2
 .بوجود می آورديک حس ناتوانی، ترس، و وابستگی  .3
 .ردهای سابق را سرکوب ميکندرفتارها و برخو .4
 .رفتارها و برخوردهای جديد ايجاد مينمايد .5
 .يک سيستم منطق بسته را بوجود می آورد .6
  

شود بطوريکه می حقه بکار گرفته شده اينست  که برنامه بازسازی فکری بصورت يک گام در هر نوبت به پيش برده 
  .  کارکرد هر گام در هر نوبت را بيشتر توضيح خواهم دادمن نحوه. فرد متوجه نشود که او در حال تغيير کردن است

هر که بصورت يک گام در  خودشنحوه تغيير يافتن نسبت به ناآگاه نگاه داشتن فرد نسبت به آنچه در جريان است و . 1
می  شما خود را در محيطی.  که تحت نفوذ قرار گرفته است فرض بگيريد شما همان فردی هستيد. به پيش ميرودنوبت
، که هر کدام آنقدر جزئی هستند که متوجه تغييرات خودتان نشده شده ايد سری مراحليک  مجبور به قبولدر آن  که يابيد

شما ). اگر اساسا مطلع شويد(و در پروسه کار نسبت به اهداف برنامه تا زمانی که ديگر دير شده است مطلع نخواهيد شد 
 ناآگاه نگاه داشته چنانتماعی که به منظور تغيير شما بکار گرفته شده اند نسبت به کار هماهنگ نيروهای روانی و اج

اين فضا با استفاده از . ميشويد که به نظر برسد گويی همه چيز نرمال است و همه چيز همانطور که بايد باشد پيش ميرود
  . توجه شويد منطبق ميگرديد اعمال ميشود، بطوری که شما با محيط بدون اينکه مالگو گرفتنفشار همزمان و رفتار 

وقتی به آنجا رسيد، او متوجه شد که کفش های زيادی . برای مثال، يک مرد جوان به يک جلسه سخنرانی دعوت شده بود
يک زن سرش را به عالمت اشاره به کفش . نشسته اند) بدون کفش(در کنار ديوار جفت شده اند و افراد با جورابهايشان 

همه با صدای آرام صحبت . براين او نيز کفش هايش را درآورد و مثل بقيه در کنار ديوار جفت کردهای او تکان داد، بنا
تعمق (تشريفات عبادی، مديتاسيون با انجام مراسم برنامه آنروز عصر . ميکردند، بنابراين او نيز صدايش را پائين آورد

 آن  سخنرانی و نهايتا بهرفتز به آرامی پيش همه چي. ، و يک سخنرانی توسط يک رهبر عبا پوش ادامه يافت)روحی



  و در سکوت گوش داد، مرد جوان نيز مطيعانه نشستدر سکوت نگاه کرده و گوش ميدادند، در حاليکه بقيه .مرد ختم شد
در بهرحال در اين مورد . همرنگ جماعت شد آنچه که گروه انجام ميداد در قبالاو . اگر چه مايل بود سؤاالتی بپرسد

که " متشکرم، ولی نميتوانم: " ن برنامه آنروز عصر وقتی از او خواسته شد که به يک سخنرانی ديگر بيايد، او گفتپايا
  . بالفاصله دو مرد به سرعت او را از درب عقب به بيرون راهنمايی کردند بطوريکه ديگران عدم رضايت او را نشنوند

موعه ای از وقايع که در رهبر به آرامی شما را از مج: گانه فرقه هاستروند ناآگاه نگاه داشتن افراد کليد برنامه کار دو
ه واحد به نظر ميرسد عبور ميدهد، در حاليکه در مدار ديگری، برنامه کار واقعی گرفتار ت صرفا يک برنامسطح بصور

شته تان، و کردن شما، جهت جذب يا عضو شدن، اطاعت کردن و واگذار کردن اختيار خود، تمامی وابستگی های گذ
  . وجود برنامه کار دوگانه اين روند را بصورت يک رضايت ناآگانه در می آورد. ميباشدنظام اعتقادی تان 

کمون، به  فرقه ها نيازی به منتقل کردن شما .يا فيزيکی فرد؛ خصوصا کنترل وقت فرد/کنترل محيط اجتماعی و. 2
دگی در محيط فرقه بصورت بيست و چهار ساعته به منظور و زن Ashram) معبد(مزرعه، مقر فرماندهی، يا آشرام 
بر بصورت نرمال روزانه را  شما مثال. کنترل کنند اندازهآنها ميتوانند شما را به همان . داشتن کنترل بر روی شما ندارند

ه ذهنتان مشغول در زمانهايی که کار نميکنيد، مثال وقت ناهار، بايد بطوری کسر کار ميفرستند ولی رهنمود ميدهند که 
، شما بايد تمام  البته بعد از کارسپس. يدباشد مفاهيمی را مدام تکرار کنيد و يا برخی ديگر از فعاليت های فرقه را انجام ده

  . وقت خود را با سازمان صرف نماييد
شما از سيستم  فرقه ها اين حس ناتوانی را بوسيله خلع سالح کردن .ايجاد حس ناتوانی بطور سيستماتيک در فرد. 3

شما، . گرفته ميشودشما قبلی و محبت  رفاقتدوستان و شبکه . دفاعی تان و گرفتن قدرت عمل مستقلتان بوجود می آورند
راه ديگری که . هوادار، از محيط عادی خود ايزوله ميشويد و بعضا به نقاط دورافتاده ای منتقل ميگرديديک يک عضو يا 

.  استش از منابع درآمد اويکنند از طريق خارج کردن فرد از شغل اصلی و جدا کردنفرقه ها حس ناتوانی را ايجاد م
برای رسيدن به اين منظور است که بسياری سازمان های فرقه ای اعضايشان از مدرسه فرار کرده، از شغلشان استعفا 

اين يکی از .  سازمان تحويل ميدهندخود را بهمادی ساير منابع و  را رها کرده، و تمامی دارايی، ارثيه، کسبشانداده يا 
  .  ناتوانی فردی را بوجود می آوردمستمرگام هايی است که حس وابستگی به سازمان و حس 

نيز ، اعتماد به نفستان در ادراکات خودتان جدا شديد تان منابع درآمدو در برخی موارد خود از شبکه حمايتی معمولوقتی 
 درستتان از جهان تخريب  و تلقی در شما افزايش می يابد، قدرت قضاوت و درکدر حاليکه حس ناتوانی. خورده ميشود

در همان زمان در حاليکه نسبت به واقع گرايی و جهان بينی معمول خود نامتعادل شده ايد، فرقه با يک جهان . ميگردد
و ان بينی قبلی شما حمله ميکند،  گروه به جهدر همان حال.  برخورد ميکند با شمابينی ناشناخته يا تأييد شده توسط گروه

شما اجازه نداريد در خصوص اين سردرگمی صحبت کنيد، و البته در درون شما اضطراب و سردرگمی ايجاد ميکند، 
طبعا نسبت به آن اعتراض هم نميتوانيد داشته باشيد، زيرا رهبری مستمرا سؤاالت را سرکوب کرده با هرگونه مقاومتی 

عالوه بر اين، تأثير چنين رويکردی . اين روند، اعتماد به نفس درونی شما خورده و سائيده ميشوددر طول . مقابله ميکند
ميتواند در صورتيکه شما به لحاظ بدنی هم خسته باشيد سريعتر صورت گيرد، به همين دليل است که رهبران فرقه ها 

  . مطمئن ميشوند که پيروان بيش از حد مشغول به کار باشند
 .جلوی رفتار منعکس کننده هويت اجتماعی قبلی فرد گرفته شود که ترتيبی به تجربه سيستم پاداش، تنبيه، و ریبکار گي. 4

ابراز عقايد، ارزش ها، فعاليتها، و خصوصيات فردی شما که مربوط به قبل از ارتباطتان با گروه ميشود سرکوب 
اعتقادات کهنه و ترکيب رفتاری گذشته .  رهبر ميشويدميگردد، و شما وادار به اتخاذ يک هويت اجتماعی مورد دلخواه

رهبر از شما ميخواهد تا ايده شما به سرعت ياد ميگيريد که . ، البته اگر شيطانی ناميده نشودميگرددغير مناسب تلقی نيز 
مثال، در گروه برای . های قديمی از ميان برداشته شوند، بنابراين شما خودتان آنها را سرکوب ميکنيدبندی و ترکيب ها 

در يک رده  (= هم عرض جنسی با مخالفت و برخورد شديد مسؤولين و افراد تمايالت نمود بيرونی ،های بخصوصی
يک فرد ميتواند برای اجتناب .  روبرو ميشود، که بر فرض با توصيه به گرفتن يک دوش آب سرد همراه است)تشکيالتی

 توجه به فرد ديگر تحت هيچ و  موضوع تمايالت جنسی يا عالقهوص بهاز سرزنش و توبيخ عمومی ديگر در اين خص
  . خأل باقيمانده در اين رابطه با نحوه فکر و عمل گروه پر ميشودآنوقت . شرايطی اشاره ای نکند

کسب نظام اعتقادی و جذب  يا کبکارگيری سيستم پاداش، تنبيه، و تجربه به منظور ارتقای يادگيری ايدئولوژي. 5
 را آن کامال به پاداش داده شده توسط کسانی که وزمانی که در محيطی غوطه ور شديد . ورد تأييد گروهرفتارهای م

موارد متعددی از اطالعات و عادات جديد برخورد يادگيری  شامل  هاخواستهاز ، با انبوهی گرديديدکنترل ميکنند وابسته 
 اعمال شده تشويق ميشويد؛ اگر در اين مادی و بعضا  برخورد مناسب با اجبارات اجتماعی بروزشما برای . ميکنيد

خصوص کند عمل کنيد يا انطباق نشان ندهيد با بی مهری، تحريم، يا تنبيه که شامل از دست دادن احترامات ديگران، 
 مهدر گروه های معينی، تنبيه فيزيکی و بدنی .  مواجه ميشويد استامتيازات، موقعيت، و ايجاد نگرانی و گناه درونی

  . مقرر ميگردد
مملو از تناقضات و يادگيری آن مشکل تر باشد، برای روند تغيير فرد مؤثر تر خواهد هر چه سيستم جديد پيچيده تر و 

برای مثال، يک فرد عضو گيری شده ممکن است مستمرا در يادگيری تئوری های مذهبی مشکل داشته باشد ولی . بود
در يک مورد در خصوص يک سازمان فرقه . شوددن موفق بوده و لذا تشويق بتواند برای بيرون رفتن و پول جمع کر



يمی قواعد پيچيده و دائم التغيير بازی را تنها اعضای قد.  جديد را با يک بازی پيچيده داج بال آشنا کرداعضای ای، رهبر
اين بازی سپس با يک . دند ميداشکستميدانستند، و آنها عمال بازی را هدايت کرده و تازه واردها را در طول بازی 

اعضای قديمی تر بلند شده و برخی اعمال . را می آموختندبا هم شراکت نحوه تمرين ساده همراه بود که در آن اعضا 
اعضای جديد، که در بازی ).  آنها اعتراف ميکردنددر برابريعنی (زشت گذشته خود را با ديگران شريک ميشدند 

ورده بودند، حاال ميتوانستند احساس توانايی در اين موضوع با صرفا بلند شدن و سردرگم داج بال خيلی بد شکست خ
  .  تلقی ميشد، بنمايندضد ارزشاعتراف به چيزی مربوط به گذشته خود، که با استاندارهای گروه 

ريسته خيلی پر معنی نگ برای اعضای جديد مهم است، هر واکنش منفی ساير اعضااز آنجا که تقدير و توجه از طرف 
.  شده توسط گروه منطبق باشد مورد تأييد قرار ميگيريدارائهدر صورتی که رفتار و خطوط فکريتان با مدل های . ميشود

در طول .  هر زمان که از يادگيری يا اجرای رفتارهای جديد باز بمانيد مورد تهديد قرار ميگيردساير اعضاروابط شما با 
  هرگونه عالئم ترديدعدم بروز ،ده در برابر مشکالت ياد گيری سيستم جديد يک راه حل سا که خواهيد آموختزمان
 نميفهميد، به سادگی تن داده، تأييد کرده، و طوری عمل نماييد مطلبی را حتی اگر محتوای همچنين ياد ميگيريد که .است

  . فهميده و قبول کرده ايدبخوبی که گويی فلسفه يا محتوای جديد را 
مگر با هرگونه تغييرات را  و برنميتابد را واکنشیو يک ساختار خودکامه که هيچ بسته سيستم منطق بنا نهادن يک . 6

 شما را متهم ميکنند سايرين، رهبر يا نماييداگر شما انتقاد کرده يا شکايت  .مينمايد رد دستور اجرايیيک تأييد رهبری يا 
در اين سيستم منطق بسته، شما مجاز نيستيد که يک اصل يا قاعده را . سازمان را مسؤول نميدانندهرگز که بريده ايد و 

 يا تناقضاتی در ،مورد سؤال يا ترديد قرار دهيد يا به فاکتهايی در خصوص برخی تناقضات موجود در سيستم اعتقادی
 ممکن است گفته های شما را  آنهاپيش بکشيد،اگر شما چنين مشاهداتی را . اشاره نماييدآنچه به شما گفته شده است 

شما وادار ميشويد احساس کنيد که حرفتان .  مورد بحث قرار دهندچرخانده و درست بر خالف آنچه مقصود شما بوده است
  . در گروه های فرقه ای، يک عضو هميشه اشتباه ميکند، و سيستم هميشه درست ميگويد. غلط بوده است

قه به مافوق بالفصلش بطور خصوصی شکايت کرد که او ترديد دارد که بتواند در صورتی که برای مثال، يک عضو فر
، اين  نشانه سرسپردگی کامل نسبت به فرقه باشد تنهاپدرش را بکشد، حتی اگر اين عملتا از طرف فرقه دستور داده شود 

 اين ضعف آشکارش نياز دارد چرا برفائق آمدن  به او گفته شد که او به تعاليم بيشتری برای در جواب. کار را انجام دهد
  . به گروه شده باشداز اين نسبت که تابحال ميبايست خيلی متعهدتر 

شود که مي به مردم گفته چرا به دروغدر نمونه ديگر، يک زن به سرتيم جمع آوری کمک مالی خود اعتراض کرد که 
 پول به ميدانندری کودکان جمع ميکنند در حاليکه آنها يک خانه مخصوص نگهدابرای کمک به را اعضای فرقه پول ها 

تو فقط آنچه را که حقا به .  ذهنی توستگمراهیاين دليلی بر "به او گفته شد، در مقابل . مرکز فرماندهی رهبر ميرود
  !" رهبر ما تعلق دارد جمع ميکنی، همين

ما ترا در اينجا : " به او گفته شد. استش رد شد درخو،يک زن ديگر که ميخواست برای ديدن مادر بزرگش به خانه برود
ما خانواده جديد تو هستيم، و حق همين است که به تو اجازه . اين درخواست نشانه ای از خودخواهی تست. قوی ميکنيم
  "ندهيم بروی

 را اصالح  که ياد ميگيريد رفتارهای گذشته خودهمان حالدر . هدف از تمامی اين ها تغيير دادن يا بازسازی شماست
با شروع به صحبت کردن با استفاده از واژه ها . ميپذيريد  همنماييد تا در اين محيط بسته و کنترل شده پذيرفته شويد، تغيير

 وقتی شروع به ابراز آشکار قبول و ؛اذعان ميکنيد که ايدئولوژی را فهميده و قبول کرده ايدشما و عبارات خاص گروه 
  .  آن ايدئولوژی کتاب قانون برای هدايت کامل شما و ارزش گذاری بر رفتار شما خواهد شدسسپ، کرديدايدئولوژی گروه 

زبان جديد به شما .  جدا شدن شما از سيستم احساسی و اعتقادی قديمی را گواهی ميدهد،استفاده از زبان جديد همچنين
دقيقا آن . ع بشريت نباشد، را توجيه نماييداجازه ميدهد عملکرهايی که آشکارا به نفع شما نيست، يا شايد اصال به نف

 همانهايی مينمايند، موجب انتقادات جهان خارج ميشوند زيرا که نرم ها و قواعد اجتماع را بطور کلی نقض يی کهرفتارها
  .  منطقی جلوه داده شده اند،که در درون جامعه فرقه با استفاده از ترمينولوژی جديد و اين زبان جديد

آنچيزی که واقعا ) دو ترمی که توسط دو گروه فرقه ای بزرگ استفاده شد" (حقه متعالی"و " فريب بهشتی" برای مثال، 
افراد تحت نظام صحبت با  "با دادن رهنمودهمچنين .  ناميده نميشدند– دروغ گفتن و فريب برای جمع آوری پول –بودند 
  . بيان نميشد –ضا از بقيه جهان  راهی برای ايزوله کردن اع–آن چيزی که منظور است " نکنيد

 Lifton  هشت تم ليفتون. ب
 به عنوان Robert Liftonبه موازات شش شرط سينگر، هشت تم روانشناختی که روانشناس رابرت ليفتون   

 ميالدی و 1950، شامل برنامه های چين کمونيست و کره در دهه )totalisticتوتاليستيک (  خودکامگیمرکز محيط های
 و هافرقه ها به اين تم ها برای مقاصد ارتقای روش های تغيير رفتار. ای امروزی شناسايی کرده است وجود دارندفرقه ه
  .  متوسل ميشوندهای پيروانبرخورد
در بسياری از گروه ها، . اين مقوله عبارت از کنترل کامل ارتباطات در درون گروه است. یکنترل محيط. 1  

ممنوع که افراد را از بيان ترديدهايشان يا ايراداتشان نسبت به آنچه اتفاق " عيبجويی"يا " یشايعه پراکن"قانون هر گونه 



اين قانون معموال به اين صورت توجيه ميشود که گفته ميشود شايعه پراکنی بافت گروه . ميگرددمی افتد باز ميدارد اعمال 
  با يکديگرون مکانيزمی برای باز داشتن اعضا از ارتباطرا از هم ميدرد يا اتحاد را تخريب ميکند، که در واقع اين قان

د که کسانی را که اين قانون را ميشکنند لو به اعضا آموخته ميشو.  مثبت استتأييداتنسبت به هرچيزی غير از اظهار 
  . يش ميدهد وابستگی به رهبر را افزا لذا ايزوله شوند ونيزبدهند، روشی که همچنين باعث ميشود اعضا نسبت به يکديگر 

 مطالعهکردن اعضا از ارتباط با خويشان و آشنايان خارج از گروه و اغلب شامل منع کنترل محيطی همچنين   
به آنها بعضا گفته ميشود که به هرچه در رسانه ها گزارش ميشود يا . هرچيزی که به تأييد سازمان نرسيده باشد ميشود

، يک فرقه سياسی دست چپی مطرح ميکند که ديوار برلين برپاست و رسانه برای مثال. ميبينند يا ميشنوند اعتماد نکنند
  . ميخواهند مردم طور ديگری فکر کنند تا کمونيسم را بی اعتبار نمايند" بورژوا و کاپيتاليست"های 

ين  همچنان که اعضا به فرمولبندی ايده هايشان با واژه های خاص گروه ادامه ميدهند، ا.کلماتبار دادن به . 2  
ابتدا، ترجمه کردن زبان مادری به . و بستن قدرت انتقادی آنان در می آيد اعضا محدود کردن افکارزبان در خدمت هدف 

 اعضا را وادار ميکند تا فوران ناگهانی انتقادات و ايده های مخالف را سانسور، ويراستاری، و ،نحوه صحبت کردن گروه
عاقبت صحبت کردن به زبان . نمايندتا محتوای منفی يا احساسات مقاوم را کوتاه اين کار به آنان کمک ميکند  .  کند کنند

 اعضا آنگاه. خاص گروهی بصورت طبيعت دوم در می آيد، و صحبت با بيرونی ها انرژی گير و پر دردسر ميشود
تحقير امی القاب برای اعمال چنين هدفی، تم. صرفا صحبت در ميان خودشان در واژه های جديد را راحت تر می يابند

  . ، تحت نظام، مرتجع، ناپاک، و شيطانیبيرونی: کننده به بيرونی ها داده ميشود
در اين فرهنگ .  برای استفاده اعضا درست کرده استی فرهنگ لغت، يک گروه بزرگ بين المللیبرای مثال  

 به "کار آشکار"فرد در مورد سپس .  تعريف شده است"توجيه برای انجام يک کار آشکار" به صورت "انتقاد"لغت، 
يک کار آشکار تنها صدمه زدن به يک فرد يا شیء نيست؛ يک کار ": فرهنگ مربوطه مراجعه ميکند که نوشته شده است

عبارت از قصور يا ارتکاب به جرمی است که کمترين فايده را برای حداقل پويايی و حداکثر زيان را برای آشکار 
ميتوان گفت که هشت خواسته در زندگی : "مراجعه ميشود ميگويد" پويايی"سپس وقتی به واژه ". باالترين حد پويايی دارد

و به همين ترتيب فرد ميتواند از يک ترم به ترم ديگر به جستجو بپردازد و سعی نمايد اين زبان جديد . . . " وجود دارد 
جهان بينی گروه نبايد برای زبان و "ده است که يک محقق اشاره کرده است که بنيانگذار گروه اعالم کر. را ياد بگيرد

بيان تمامی روند کار برای افراد خام ناپسند . آشکار شود  در مراحل اوليهپيروان جديد يا کسانی که پتانسيل تغيير دارند
  ." است

، "يطان مبدلش" های ترموقتی فرقه ها از چنين معانی داخلی استفاده ميکنند، چگونه يک بيرونی ميتواند بداند که   
 عبارت از eduو اينکه يک  که به والدين اطالق ميشود؟ تعاريفی هستند" فاسد کننده"، و "صرفا يک رابطه خونی"

استفاده ميشود؟ يک عضو سابق فرقه چنين اظهار " اشتباه"برای " یجابجاي"تدريس توسط رهبر فرقه است و يا واژه 
اعضای هم  به حرفترجمه اين جمله اينست که من . ن خيلی افقی هستمهميشه به من گفته ميشد که م: "نظر ميکند که

  ." سرزنش ميشدم ميکنم، و از اين بابتطرفداریاز آنان و عرض گوش داده 
اين . بود" رسم تنفس" ، دارای Love Family خانواده عشق  به نام Seattleيک گروه در حال افول در سياتل   

رهبر، .  برای مرگ شدديگرواژه ی در واقع برای برخی از اعضا تبديل به يک ممکن است معمولی به نظر برسد، ول
يک بازارياب سابق کاليفرنيايی، اين رسم را پايه گذاری کرد که در آن اعضا بصورت دايره نشسته و يک کيسه 

و آنرا بو  را بين خود رد کرده )يک محلول شيميايی( tolueneن ئپالستيکی حاوی کهنه های خيس خورده در تولو
  . نامگذاری کرده بودند" همه چيز را به تو ميگويد"گروه اين ماده شيميايی را . ميکردند
: استخراج ميشود" همه چيز يا هيچ چيز "از سيستم اعتقادی " ما در برابر آنها "  گروهیاصل . خلوصطلب. 3  

 عملی ياهر ايده .  نشده، و غيره هستندارشادی، اشتباه ميکنند، آنها شيطان) بيرونی ها، غير عضو ها( آنها حق با ماست،
 نقادانه و غير کسانی که عضو ميشوند به تدريج در جوهره محيطی.  است، خالص است يا شيطانی استخوب است يا بد

بسياری از گروه ها مطرح .  احساس گناه و شرمساری است، حل شده و ذاتی شان ميشودتوليد کنندهواقعی فرقه، که 
 جايی دن در هر وضعيت بخصوصی وجود دارد، و تنها يک شيوه فکر کردن، واکنش نشان دادن، يا عمل کرميکنند که

همه چيز يا هيچ  "در وسط يافت نميشود، و از اعضا انتظار ميرود که در مورد خودشان و سايرين توسط همين استاندارد 
که توجيه کننده رمز مرام و اخالق درونی گروه هرکاری ميتوان تحت نام خالص شدن انجام داد؛ . قضاوت کنند" چيز
يعنی منافع (و از آنجا که هدف سيله را توجيه ميکند؛ در خيلی از گروه ها، عمال آموزش داده ميشود که هدف و. است
  . ميتواند باشدابزاری برای رسيدن به خلوص هر خالص است، وسيله صرفا ) گروه

 وابستگی شما به در برابرتان ظاهر ميشود،همه جا که اه و شرمساری اين احساس گناگر شما عضو جديد هستيد،   
که معنی اش " ما عاشق شما هستيم چون شما داريد خودتان را تغيير ميدهيد "، سپس آنرا ارتقا ميدهد و  کردهگروه را خلق

ويی هر لحظه الزم است بنابراين بسادگی احساس ناقصی ميکنيد، گ.  خواهيد شدترداينست که هر زمان که تغيير نکنيد 
  .  هميشه محکوم هستيد که دنيای بيرونی مدام محکوم ميشودیصورتهمان درست به  شويد، کامل

نا های  از اعتراف برای هدايت اعضا جهت برمال کردن رفتارها، ارتباط با ديگران، احساس .اعتراف. 4  
بهرحال، هرچه برمال کنيد .  استفاده ميشوديیکسب رها ظاهرا به منظور کاهش رنج خودشان و ، گذشته و حالمطلوب



بالفاصله جهت ذوب کردن شما و وادار کردن شما به احساس نزديکی به گروه و غريبانه شدن با غير اعضا استفاده 
اطالعات جمع شده در خصوص شما .)  ميناممpurge and mergeپااليش و پيوست من بعضا اين تکنيک را . (ميشود

به فرقه و نيکی  استفاده شود تا شما را وادار کند بيشتر احساس گناه، ناتوانی، ترس، و نهايتا نيازمندی ميتواند عليه شما
 و ميتواند جهت وادار کردن شما به بازنويسی تاريخ شخصی تان مورد استفاده قرار گيرد بطوری که های رهبرش نماييد؛

آنرا در برابر شما که احيانا بخواهيد مجددا به آن زندگی، زندگی گذشته شما را تماما مملو از روسياهی نشان داده، 
 که ممکن خاص خودش را دارد هر گروه، تشريفات اعتراف گيری. دهدخانواده، و دوستان برگرديد غير منطقی جلوه 

اعضا نيز بعضا .  يا بصورت جلسه گروهی انجام شودمسؤول در برابر يک فرد تک به تکاست بصورت اعتراف 
  .  از خودشان يا ديگران مينويسندگزارشاتی

 در آنچههر که  و بر اساس دستورالعمل های تعاليم گروه، اعضا ياد ميگيرند  گيریدر طول پروسه اعتراف  
. نادرست بوده و بايد از آنها اجتناب شودبوده خصوص زندگی قبلی شان، شامل دوستان، خانواده، و غير عضو ها، 

هوشياری روانی شما را تحت تأثير آنها : شما را دنبال نميکنندادعايی ستند چرا که اهداف بيرونی ها تهديدی برای شما ه"
قرار ميدهند، پيشرفت سياسی گروه را کند ميکنند، راه شما را به دانش نهايی سد می نمايند، يا باعث ميشوند شما در 

  . "زندگی گذشته و افکار نادرست باقی بمانيد
 ميکنند تصور است که آنها ی سوء استفاده گرانه گروه بر روی اعضا به صورتعملکرد. عملکرد مرموز. 5  
رهبر اينطور القا ميکند که اين يک گروه . در فضای جديد بوجود آمده است ات و رفتارهای جديد بطور ناگهانیاحساس

 آنها خواسته ميشود اعضا در مراقب بودن برای ديدن رفتارهای خاصی که از. برگزيده و منتخب با اهداف عالی است
مهارت کسب ميکنند، ياد ميگيرند نسبت به تمامی انواع اشاراتی که بواسطه آنها مورد قضاوت قرار گرفته و رفتارشان 

هيچکس به .  انتخاب کرديد تا اينجا باشيد خودشما"، رهبران فرقه ها به پيروانشان ميگويند. را تغيير ميدهند حساس باشند
واقع پيروان در شرايطی  در حاليکه در." هيچ کس بر شما تأثير گذاری نداشته است.  اينجا بياييدشما نگفته است که به

بنابراين آنها به اين باور ميرسند که آنها . هستند که آنان نميتوانند به دليل فشار اجتماعی و ترسشان فرقه را ترک کنند
ها اشاره کنند که فداييان درون فرقه مغزشويی شده يا بازی اگر بيرونی . واقعا اين طرز از زندگی را انتخاب کرده اند

 اين افسانه داوطلب بودن برای جا انداختنفرقه ها ." اوه، نه، من داوطلبانه انتخاب کرده ام : "خورده اند، اعضا ميگويند
  .تالش کرده، اصرار مکرر دارند که هيچ عضوی بر خالف ميل خود در فرقه نگاه داشته نشده است

در حاليکه اعضا بصورت بازنگرانه وجوه تاريخ شخصی خود را تغيير ميدهند، بطوری  . بر فردتعاليماعمال  .6  
 ياد  نيزکنند، بطور همزمانميکنند يا بسادگی فراموشش مي يا آن تاريخ را بازنويسی های گرفته شدهرهنمود بر اساس که 

ديده  و احساسات خود را بصورتی که بر آنها اتفاق افتاده است ناو تجارب تا واقعيت را از ديد گروه تعبير کرده ميگيرند
 به شما گفته ميشود که به يافته های خود توجهی نکنيد، زيرا که شما در خيلی از گروه ها از ابتدای عضو شدن. بگيرند

  . ق نماييدتعليم يافته نيستيد و براحتی بايد نظرات قوام يافته و خطوط حزبی را قبول کرده و خود را منطب
بازنويسی تاريخ شخصی اغلب بصورت بازتوليد در می آيد، بطوريکه ياد ميگيريد خود را با تفسير گروه از   

معتاد به "رقه خارج شده بود به من گزارش داد که او ال، يک مرد جوان که اخيرا از يک فبرای مث. زندگی منطبق نماييد
بزودی در خالل بحث های ما روشن شد که هيچ يک از اينها ." دمواد مخدر، دارای خوی وحشی، و غير مسؤول بو

 چند سال قبل؛ marijuanaسيگار ماريوآنا به سه پک زدن  او محدود به  در موردمواد مخدربه اعتياد . درست نبوده اند
چ پولی از خوی وحشی او مربوط به شرکت او در تيم کشتی مدرسه؛ و غير مسؤول بودن او بر پايه پس انداز نکردن هي

بهرحال، گروهی که او در آن بود وی را متقاعد کرده بود که اين چيزها نشانگر .  در نوجوانی بوده استشدرآمد ناچيز
  . نقايص وحشتناکی است

 عقل رهبر به عنوان درخشش علوم او تلقی ميشود، که بر نظرات مرکزی فلسفی، روانشناختی، .علوم مقدس. 7  
 و گردد او ميتواند اعالم نمايد که فلسفه گروه بايد بر تمامی نوع بشر اعمال  لذا.ز اعتبار می افزايديا سياسی او اليه هايی ا

بوده  بلکه غير علمی هم کرده حرمت شکنی و یاينکه هر کس که مخالف بوده يا نظرات ديگری دارد نه تنها بی مرام
 قدرت های باالتر، باا چنين وانمود کنند که گويا آنها در سوابق خود دست ميبرند تبرای مثال بسياری از رهبران، . است

 –در بسياری موارد رهبر يک فرقه گفته است که سنت های بزرگان. رهبران مورد احترام تاريخی، و غيره ارتباط دارند
، يا Martin Luther، مارتين لوتر Buddha، بودا Karl Marx، کارل مارکس Sigmund Freudزيگموند فرويد 

  .  را دنبال مينمايد–مسيح عيسی 
 محيط خودکامگی فرقه بروشنی نشان ميدهد که اعضا اجزای يک جنبش برگزيده بوده و منتخب .تبيين وجود. 8  

بسياری از فرقه ها به اعضايشان می . غير اعضا به اين ترتيب بی ارزش و موجوداتی پائين تر ميباشند. جهان هستند
 بيرونی ها  بخش بوده و تمامیما حاکمان روشنی"تی ميگويند که و يا به صور" ن هستيمما بهترين و تنهاتري"آموزند که 

پيوسته اند، و به  خوب خودبا وجدان های است که خام کردن اعضا  مبنای ،اين طرز تفکر. "موجودات پست تر هستند
ا در جهت منافع گروه سوء استفاده  به عنوان مأمورين يا نمايندگان گروه های برتر اجازه ميدهد تا از غير عضو هاعضا
، به اين معنی خواهد بود که اساس وجود شما بر بودن در گروه " ما در برابر ديگران"عالوه اعمال نظريه ب. نمايند



اين آخرين گام برای خلق وابستگی کامل اعضا به . اگر شما گروه را ترک کنيد، به پوچی پيوسته ايد. متمرکز بوده است
  .گروه است

سياری از اعضای سابق فرقه ها گزارش کرده اند که، وقتی آنها برگشته و به آنچه تحت فرمان گروه کرده يا ب  
بسياری گفته اند که اگر دستور داده ميشد والدين خود را نيز . ممکن بود انجام دهند نگاه ميکنند، بيمناک و شوکه ميشوند

های بيشمار گفته اند؛ نظير مغبون کردن يک اهدا کننده در صدها نفر به من در خصوص فريب ها و دروغ . ميکشتند
برای ساده لوح خيابان، ترفند های بکار گرفته شده برای ممانعت از ترک يک عضو، و تحت فشار قرار دادن يک فرد 

  .  بيشترآموزشیهای استفاده از آخرين حد کارت اعتباريش در جهت امضای خريد دوره 

  Schein  سه مرحله شاين. ج
 و پروسه های کند از آنها عبور ميکنند تا برخوردهايشان در فضای گروه تغيير افراددر اين قسمت، ما مراحلی را که 

 تحت مراحل Edgar Scheinاين موارد توسط روانشناس ادگار شاين . مورد بحث قرار ميدهيمرا بازسازی فکری 
  .نامگذاری شده اند" د، و منجمد کردن مجدات تغييرايجادخارج کردن از انجماد، "
  تمامی حس خويشتن و ديدگاه–برخوردها و انتخاب های گذشته شما  مرحله،  نخستين در اين.خارج کردن از انجماد. 1

 توسط تعاليم، مشاوره های شخصی، پاداش، تنبيه، و ساير تبادالت درون گروهی نامتعادل – جهان گردش نحوه نسبت به
در حاليکه شما به گذشته و . وليد آنچه روانشناسان بحران هويت می نامند طراحی شده استاين عدم تعادل جهت ت. ميشوند

، همزمان آنها را با سيستم جديد )ميشوندبه اين معنی که آنها از انجماد خارج (دنيا و رفتار و ارزشهای خود نگاه ميکنيد 
اين روند شما را وادار ميکند که نسبت به . باه ميکرده ايدبمباران مينماييد، که چنين برايتان جا می اندازد که در گذشته اشت

  . گرديد انجام داد دچار ترديد  بايداينکه چه چيزی درست است، چکار بايد کرد، و چه انتخابی
خدشه اعتماد به نفستان موفق جهت نگران کردن شما تا حدی که  همانطور که قبال تشريح شد، برنامه های تغيير رفتاری

 و همچنين نسبت به محيطی دارای اشاراتی همچون ،اين کار شما را در برابر پيشنهادات بازتر. راحی شده اند طدار شود
 زمانی ، ايده های جديددر برابرمقاومت شما . وابسته تر می نمايد" درست ارتباط برقرار کردن"و " درست فکر کردن"

  و از طرف ديگروص تصميم درست گرفتن در زندگی خصهيجان خارق العاده درتوسط از يکطرف  احساس ميکنيدکه 
، کاهش می يدهند در حال از هم گسستن هستيد ايده های گروه که راه برون رفت از اين اضطرابات را نشان مبواسطه
  . يابند

 و واژه ای که برای صندلی برقی جهت اعدام استفاده ميشد: مترجم(" hot seat صندلی داغ"خيلی از گروه ها از تکنيک 
همچنين نام يک برنامه تلويزيونی در آمريکا و اروپا بود که با يک شخصيت سياسی يا اجتماعی سرشناس تحت شديدترين 

يا فرم مشابهی از انتقاد کردن جهت ) ميگرفتمصاحبه انجام بطوری که سعی در برهم زدن تعادل وی ميشد انتقادات 
 در ارتش بود، Harryبرای مثال، هاری . ردن استفاده ميکنندفروريختن، نامتعادل کردن، و خورد کرسيدن به هدف 

اما وقتی او به فرقه انجيل پيوست، رهبران به او گفتند که . نزديک سی سال داشت، و هميشه خيلی از خودش مطمئن بود
ی از گذشته به او گفته شد که او مقاومت ميکند، که نشانه ا. يادگيريش جهت صحبت به زبان آنها سرعت الزم را ندارد

طولی نکشيد .  با چه سختی تالش ميکرد، به او گفته شد ویاين موضوع بارها و بارها، فارغ از اينکه. شيطانی اش است
 از دست  را موفقيتهای دوران ارتش،ش نسبت بهکه هاری به نظر ميرسيد که اعتماد نسبت به خودش، حتی در خاطرات

  . به خودش و همچنين رفتار واقعی او از انجماد خارج شده بودبه اين ترتيب برخورد او نسبت . داده بود
 برای مسيریمرحله ، احساس شما در برابر راه حل های ارائه شده از طرف گروه دومين در طی اين . ات تغييرايجاد. 2

فاد ارائه شده به خود ميتواند با قبول منسبت شما حس ميکنيد که هيجان، عدم اطمينان، و ترديد . طی کردن پيدا ميکند
عالوه بر اين، شما ناظر بر رفتار اعضای قديمی تر هستيد، و شروع ميکنيد از کارهای . توسط رهبر گروه تخفيف يابد

، زمانی که فرد ابراز تعهد نسبت ده ها سال مشاهدات نشان ميدهندبر اساس آنچه آزمايشات روانشناسی و . آنان تقليد کنيد
 تعهدات اعالم شده شکل از نمايد، رفتارهای او نيز متعاقبا بطور معمول در جهت حمايت به يک ايده در برابر جمع می

يعنی اينکه، اگر شما در برابر ديگران گفتيد که شما متعهد ميشويد که دارای خلوص باشيد، بنابراين شما احساس . ميگيرد
  . ه خلوص تعريف ميکنند را تعقيب نماييد رسيدن ب همان راهی را که ديگران تحت نامميکنيد که تحت فشار هستيد که

 خواهيد بدست در آن فعل و انفعاالت شخصی از تجارب و پيشينهاگر شما زمان کافی در هر محيطی صرف نماييد، يک 
شما  ، و روابط عرضیفعل و انفعاالت معينی ساخته و پرداخته شده باشد، تجارب،  اهداف آن محيط در جهتاگر. آورد
ارزش ها و نظرات اعالم شده در آن با و خواهند شد  باشد  در محيط آنچه هويت عمومی پرورش يافتهبر هر مشتملهم 

  . خواهند آميختمحيط در هم 
حاال، وقتی شما در فعاليتهای مشترک با افراد هم عرض در يک محيط وارد ميشويد که متوجه نيستيد بصورت مصنوعی 

 که به زبان بياوريد و وقتی شما تشويق ميشويد که  های شما تحميلی است؛واکنشساخته شده است، شما درک نميکنيد که 
، اين فعل و انفعاالت با هم نشده ايد به اين کار مجبور  البته ظاهراو" حقا ايدئولوژی را فهميده ايد و تغيير کرده ايد"

به .  هستيد بر اعمال خودتانتکیمعرض های خودتان شما را به اين نتيجه گيری هدايت ميکند که شما دارای اعتقاداتی 
  . عبارت ديگر، شما تصور خواهيد کرد که شما خودتان به انتخاب آن ايده ها و رفتارها رسيده ايد



  :  عرض در اين روند بسيار مهم استاعضای همفشار 
  
  .آنرا انجام خواهيد دادالجرم ميدهيد، اگر در برابر جمع بگوييد که کاری را انجام  •
 .به آن فکر خواهيد کردناچار  انجام داديد، وقتی کاری را •
 باور ميکنيد که خودتان به آن فکر کرده  نهايتا،) درک نميکنيد مجبور بوده ايدی کهدر محيط(وقتی به آن فکر کرديد  •
 . ايد
  

و فردی که قادر نيست به زبان فرقه بدرستی صحبت کند چون ا  را بخاطر می آوريد؟ او متقاعد شده بود Harryآيا هاری 
ش هرزه و خواهرو ميگفت که والدينش الکلی شيطانی بوده است، هاری بنابراين شروع به اعتراف به گذشته بدش کرد، ا

. او شغلش را ترک کرد و شغلی را انتخاب کرد که گروه برايش در نظر گرفته بود.  که هيچ کدام واقعيت نداشتبوده اند
او حتی در برخی فعاليتهای غير .  تا خود را در برابر رهبری ثابت کندنمودشد او شروع به انجام هر آنچه به او گفته مي

  .  ناپسند بودفوق العادهقانونی وارد شد که قبل از درگير شدنش با فرقه برايش 
، گروه در برابر رفتار مطلوب به شما پاداش اجتماعی و روانی داده، و در قبال  آخرين فازدر اين. مجدد کردن منجمد. 3
طرد اجتماعی، و از دست دادن موقعيت شما ، عدم تأييد توسط گروهرخورد ها و رفتار غير مطلوب بوسيله انتقادات تند، ب

پرکار هستند که و ، غير مقاوم، بشاش جويای توليد افرادی ،بسياری از گروه های مدرن بازسازی فکری. را تنبيه ميکند
به ميزانی که شما .  از مسؤولين سؤالی نميپرسندمرشدن، رهبر، يا از کارهای گروه شکايت نميکنند و در خصوص کاه

به اين صورت تعبير خواهد شد  مضافا دهيد، انطباق شما از جانب رهبری بروزرفتارهای مطلوب گروه را از خودتان 
ی فعلی شما همان راه اين نشانگر اينست که شما حاال دريافته ايد که زندگی قبل از تعلقتان به گروه غلط بوده و زندگ: "که

  . "درستی است که بايد باشد
 عملکرد مثبتی داشت، به بخش های ديگر فرقه فرستاده شد و به  کردن که در مورد هاری، وقتی او در اطاعتهمچنان

با گروه باقی ديگر او بيش از پنج سال . به او پاداش بزرگی داده شد. عنوان يک فرد خيلی خاص و مؤثر معرفی گرديد
  . دمان
  

*  *  *  *  *  
  

سوء استفاده به همان ميزان مشخصا  بر اساس اين شرايط، تم ها، و مراحل بنا شده باشد، محيطبه ميزانی که يک گروه يا 
همه فرقه ها و گروههايی که روند بازسازی فکری را اعمال مينمايند از تکنيک های عوض . در آن صورت ميگيرد

اعمال اين مقوالت در داخل يک گروه و همچنين در ميان گروه . ن استفاده نميکنندکردن ذهن به يک روش يا يک ميزا
اغلب، اعضای يک اليه هيچ آگاهی نسبت به نوع عملکرد و سوء استفاده ای که در سطوح . های مختلف متفاوت است

 و بودهروان، و مزورانه بسيط، بازسازی فکری . باالتر يا پائين تر در يک گروه يا تعاليم خاص صورت ميگيرد ندارند
ولی وقتی . بعضی اوقات شناخت آن سخت است، خصوصا برای تازه کارها و کسانی که بيش از حد ايده آليست هستند

  . حضور دارد، دارای پيامدهای قدرتمندی است
  

  توليد يک هويت جديد. 5
، افراد دارای هويت اجتماعی تغيير دادن در بسياری از فرقه هاعمل به عنوان بخشی از روند نفوذ شديد و   

وقتی گروه ها به اين هويت . جديدی ميشوند، که ممکن است يا شايد ممکن نباشد توسط يک بيرونی تشخيص داده شود
، قدرتمند شده، باز تولد ارشاد گرديدهجديد اشاره ميکنند، آنها از اعضايی صحبت ميکنند که تغيير کرده، از نو متولد شده، 

 تبديل شدن به فرد جديد تعبير  مرحلهبه فرد عبوررفتار مورد تأييد گروه به عنوان نشانه . يش شده استيافته، يا پاال
  . بروز دهنداز خود از همه اعضا خواسته ميشود که اين هويت اجتماعی جديد را . ميشود

ارها و برخوردهای بهرحال، اکثريت باالی افرادی که اين گروه ها را ترک ميکنند از محتوای فرقه، و از رفت  
به عنوان مثال، کسانی . فرقه ای تهی ميشوند، و بدون عوارض به نقطه ای باز ميگردند که قبل از پيوستن به فرقه بودند

که در خاور دور سوژه بازسازی فکری بودند، به تدريج برخوردها و رفتارهای کسب کرده را کنار گذاشته و به محض 
 با زندانيان جنگی، گروگان ها، زنان سرکوب  سالها تحقيقازما . ن قبلی خود بازگشتندخارج شدن از آن محيط به خويشت

تغييرات تحت اينگونه اعمال نفوذ ها  که دريافته ايمشده، اعضای سابق فرقه ها، و ساير دريافت کنندگان اعمال نفوذ شديد 
، و حتی در مورد خودش کسب خاص فلسفه  يکاعتقاداتی که فرد ممکن است در مورد جهان،. پايدار و دائمی نبوده اند

  . کند زمانی که فرد از محيطی که آن اعتقادات به او القا شده است خارج ميشود قابل برگشت است
 که چگونه فردی ميتواند – و قطعا بسياری اعضای سابق فرقه ها پرسيده اند –ما ممکن است از خودمان بپرسيم   

اين پديده بطور گسترده به . اده و سپس تحت شرايط ديگری به عملکرد نرمال بازگرددتحت آن شرايط رفتار شنيع نشان د



، يک هويت تحميل شده، يک خويشتن فرقه ای، يا )يا شبه هويتی(عنوان دوبله کردن يا به عنوان تشکيل شبه شخصيتی 
 فراخوان به توجه به آنچه در خصوص اين توصيف مهم است آن است که آنان. يک شخصيت فرقه ای توصيف شده است

يعنی اينکه افراد معمولی با اعتقادات و رفتارهای . دهند که نيازمند مطالعه دقيق استيک پديده مهم روانی و اجتماعی مي
خودشان، ميتوانند در هويت اجتماعی شان چرخانده شوند ولی نهايتا ميتوانند خويشتن قديمی خود را بازيافته و به پيش 

  . حرکت کنند
 در فرقه ها يا گروه هايی که پروسه های بازسازی فکری را افرادفتن اين مطلب منظور من اين نيست که با گ  

هر کس که با يک دوست . مورد استفاده قرار ميدهند با رل بازی کردن، تظاهر کردن، يا وانمود کردن فقط دروغ ميگويند
، باشد ديدار کرده تغيير کرده، غييرات عصر جديدمثال برای برنامه تفرقه متعصب،  عضو شدن در يک باقديمی که 

 از صرفا رل بازی کردن در آن دوست قديمی عمل ميکند که به خويشتن جديد وی يا گروه جديد عميق ترميداند که چيزی 
اين قطعا نقش بازی . بر اظهاراتش دگم استو به شدت قليان ميکند،  بستگی دارد، يعنی کوته فکرانه صحبت ميکند، او
  . تجربه واقعی استيک اين پديده بيشتر غريزی و . ردن نيستک

اين فاکتوری است که نهايتا به اعضای فرقه امکان ميدهد . دوبله شدن، يا تشکيل شبه شخصيت، کليد مطلب است  
ه ای  به عنوان وسيل از فرقهتا گروه هايشان را ترک کنند و به ما اجازه ميدهد تا بفهميم چرا کارهای مشاورين خروج

حقيقت مرکزی اينست . بوده است مفيد استبرای هوشياری مجدد شخصی که در معرض پروسه های بازسازی فکری 
هويت اجتماعی کسب شده در سيستم بازسازی فکری محو ميشود، همانطور که برونزه شدن فرد در زير آفتاب وقتی : که

وطه البته خيلی پيچيده تر از اين آنالوژی است، ولی من  روند مرب. از بين خواهد رفتکه مدتی ديگر زير آفتاب نباشد
  . ميخواهم تأکيد نمايم که تفکرات و رفتارهای فرقه ای اکتسابی و نه ذاتی است

برخی افراد برای هميشه در گروه باقی می . يک محيط فرقه ای است که هويت فرقه ای را توليد و حفظ مينمايد  
قطه ای باالخره جدا ميشوند، که يا خودشان قدم به بيرون ميگذارند و يا توسط خانواده مانند، ولی اکثريت بااليی در يک ن

 گروه های پشتيبانی ی که خصوص نقشدرفهم پديده بازسازی فکری برای دانستن بيشتر . و دوستان بيرون کشيده ميشوند
ی خانواده هايی که بستگانشان در گروه  نه تنها براموضوعاين . د حياتی استناجتماعی يا فشار برای همه ما ايفا ميکن

ميخواهند بدانند چه تئوری های روانشناسی يا اجتماعی برای های فرقه ای هستند، بلکه همچنين برای اعضای سابق که 
توضيح آنچه بر آنها اتفاق افتاد وجود دارد، و برای هر کسی که ميخواهد چيزی در خصوص اينکه چگونه اين ها همه 

  . داند مهم استعمل ميکنند ب
  

  آزمايشات غير مجاز. 6
آزمايش غير مجاز چيست؟ افراد حرفه ای در گير در . فرقه ها آزمايشات غير مجازی را به اجرا ميگذراند  

تحقيقات مشروع هدايت شده پزشکی و روانشناسی محدود به استانداردهای معينی هستند که از زمان پايان جنگ جهانی 
به اجرا در آمده اند، که مشخص ميکنند که در هر مجموعه ای که  Nurembergقی نورنبرگ دوم و ابداع قواعد اخال

 کامل کسانی که در آن شرکت رضايت آگاهانههرگونه آزمايشات بر روی انسان انجام ميشود، آن آزمايش نميتواند بدون 
  که قرار است به عنوان عواقب آزمايش کنندگان ميبايست هر آنچهکسب چنين رضايتی،برای . ميکنند صورت بگيرد

در جهان متمدن . با جزئيات برايش شرح دهند  را بيفتد اتفاقيا احتمال دارد آزمايش اتفاق بيفتد وارد شدن فرد به برنامه
 روانشناسی باشد، بايد رضايت کامل داشته و چهمدرن، کسانی که بر آنها آزمايشاتی انجام ميشود، چه آزمايش پزشکی 

 بخواهد آزمايشات اجتماعی در خصوص عملکرد ميگيردهر دانشمند يا محققی که پول از کشور يا ايالت اگر . شندبا
که توسط بسياری از فرقه ها و گروه های امروزی که از روند بازسازی فکری استفاده  –انجام دهد کنترل رفتاری 

، زمانی که از من سؤال ميشود که چرا مطالعات بنابراين. ميشود مطمئنا با مشکالت عميقی روبرو  –اجرا ميشود کنند يم
 جزو آزمايشات غير مجاز موضوعمنتشر شده بيشتری در خصوص بازسازی فکری وجود ندارد، جواب اينست که اين 

  . ميباشد
 در خصوص هريک از آنچيزهايی که عاقبت به اگر از قبل"بسياری اعضای سابق فرقه ها به من گفته اند که،   

 البته، دليل اينکه به آنها ."نميپيوستمآن فرقه شدم ميدانستم، هرگز به در هر نوبت برای انجامش هدايت صورت يک گام 
 گروه فرقه ای نيازمند به فاکتور کليدی برنامه کار پنهان ؛نمايد خوب عمل است که بازسازی فکری اينگفته نشده است 

ارند ميکنند، آنان هرگز نخواهند توانست يک محيط مناسب اگر اين گروه ها برای مردم توضيح بدهند که چکار د. است
  . برای بازسازی فکری ايجاد نمايند

شما برای يک شام و اگر : "فرض بگيريد که عضو يک فرقه به يک فرد در خيابان مراجعه کرده و بگويد  
رتان به خريد هرچه بيشتر  افسردگی در مکانی که من زندگی ميکنم بياييد، شما نهايتا کا استرس وسخنرانی در خصوص

و بيشتر دوره های گران قيمت، مديتاسيون و تنفس عميق هشت ساعت در روز برای سی روز در يک دوره خيلی گران 
شما سپس خانواده و .  خواهد کشيده، و نهايتا کار کردن برای سازمان جهت پرداخت بهای دوره های مربوط ديگرقيمت



اين فرد خواهد چگونه ." ود را بطور تقريبا تمام و کمال در اختيار ما خواهيد گذاشتدوستان تان را ترک کرده و وقت خ
  توانست عضو گيری جديد بنمايد؟

اگر شما به گروه مطالعه انجيل من : "يا چقدر احتمال دارد که يک نفر در قبال اين پيشنهاد اظهار رضايت نمايد  
 دور افتاده جهان فرستاده شده، اغلب از بدن شما برای جذب مردان بپيونديد، شما خانواده تان را ترک کرده، به نقاط

، و تمامی پولی که حين گدايی جمع ميکنيد برای رهبر فرقه در اياالت متحده جايی که در مکان خيلی گرديداستفاده خواهد 
 اين کارها در جهت منافع ما شما را برای انجام تمامو رفت، مييادم داشت اوه، . لوکسی زندگی ميکند فرستاده خواهد شد

  ؟"رهبر مغزشويی خواهيم کرد
من االن اين تست : "چگونه يک عضو شده ميتواند توضيح  داده و رضايت طرف را جلب نمايد اگر بگويد  

شما به بعد . شخصيتی را از شما بعمل می آورم که ما هميشه اينطور تعبير ميکنيم که شخصيت شما درهم شکسته است
 سپس برای  و خيلی گران قيمت هدايت خواهيد شد و هزاران دالر برای کشف زندگی های گذشته خودخريد دوره های

 که ما ادعا ميکنيم در جلد شما در آمده اند خواهيد کشف زندگی های گذشته مردان کوچک بيشماری که نميتوانيد ببينيد
  ؟ چقدر فکر ميکنيد که اين ترفند موفق خواهد بود؟"پرداخت
استثمار روانی، استرس، و فشارهای اجتماعی به منظور کسب روههای فرقه ای مدرن اعضايشان را با بسياری گ  

 خيلی کمی از آنچه اطالعاتدر نقطه پيوستن، يا حتی مدتها بعد از آن، اعضا . تغييرات رفتاری مطلوب روبرو ميکنند
و همه آنها . روه ها در فاز عضو گيری فريبنده هستندنه همه، ولی بسياری از اين گ. نهايتا به آن هدايت خواهند شد دارند

اگر آنهايی که از پروسه  های بازسازی فکری استفاده مينمايند حقيقت را در . نسبت به نقطه آخر خود فريبکاری ميکنند
مطلع خصوص تکنيک های خود بيان ميکردند، آنها ميبايست مردم را نسبت به راههايی نظير آنچه من االن ترسيم کردم 

 گروه های فرقه ای به اخالقيات و قوانين حاکم بر شرکت انسان در آزمايشاتی که آنها  است کهولی به اين دليل. مينمودند
يک رهبر فرقه حتی ممکن است در خصوص گروه خود يا دايره .  پيش ميبرند گردن نميگذارندآن پايهکاسبی شان را بر 

  !صحبت کند" يشگاهیانسان آزما" به عنوان  پيروان خودمرکزی
مردمی در همه جوامع هستند که در قرائت ديگران به منظور کشف بهترين راه بکارگيری جذبه شخصی و نفوذ   

. نحوه مراجعه خود را تصحيح ميکنندآنها با مهارت .  تبحر دارند جهت جذب آنانسازیخويش و روش های مجاب 
همچنان که ، در حاليکه بعضی ديگر به نظر ميرسد کنندمان طراحی جلوتر از زبرنامه خود را برخی از آنها ممکن است 

گروه های معينی حتی با روانشاسان اجتماعی مشورت . راههای مختلف مجاب سازی را امتحان ميکنند سر بر می آورند
ی بيشتر، رهبران ول. نمايند به آنها در جهت منظم و کامل کردن برنامه هايشان برای مؤثر تر کردن آنها کمک تاکرده اند 

فرقه ها و گروه هايی که از پروسه های بازسازی فکری استفاده ميکنند به روش های سنتی اعمال نفوذ توجه نشان 
ميدهند، بنابراين از مشاهدات خودشان جهت تکميل عضو گيريشان و همچنين نگه داشتن آنها وقتی که پيوستند استفاده 

ه اين برنامه ها هماهنگ و کادربندی شده و، در اغلب موارد، بوجود آورنده يک آنچه حياتی است اين است ک. مينمايند
سطح دوم از کادرهای کمک کننده است که نقش های معينی در عضو گيری، الگو شدن در خصوص رفتارهای تأييد 

  . نماينددر خاطرات ثبت کردن رفتارهايی که رهبر ميخواهد ايفا ميشده، متقاعد کردن افراد برای ماندن، و 
 که مردم چگونه در فرقه های امروزی و گروههای بازسازی فکری گرفتار شده اند و وقتی می بينيموقتی   

 چگونه رهبران فرقه ها و ساير سوء استفاده کنندگان برنامه های مغزشويی خود را حول تقريبا هر مشاهده ميکنيم که
آنچه برنامه های اخير را در جهت . جتماعی انسان شکننده است که چقدر هويت اميبريمموضوعی فرمولبندی ميکنند، پی 

 مؤثر مينمايد اين است که روش های مجاب سازی به سطح نويی تا اين اندازهبوجود آوردن تغيير برخوردها و رفتارها 
از پروسه های ، فرقه ها و ساير گروههايی که افرادو از طريق متد های جديد تهاجم به خويشتن . از پيچيدگی رسيده اند

.  هول ميدهند هم از روی لبهبرده، و در برخی موارد حتیبازسازی فکری استفاده ميکنند مردم را تا لبه ديوانگی پيش 
در حال . دزدان ذهن و روح بچه های ما، دوستان ما، بستگان ما، و عزيزان ما وجود ندارد اين  کارهيچ کنترلی بر

  .  به کارشان ادامه ميدهندیوجدانهر نوع  بدور ازحاضر، فرقه ها بدون مانع و 
  

  ....ادامه دارد 
  


