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ششم بخش شستشوی مغزی؛ 

 

يا ذهن  کنترل فکر
 

مقدمه 

آنرا خواهي پذيرفت، از آن استقبال خواهي کرد، و . اما  سرانجام تو بيش از آنچه که ميفهمي، انجام خواهي داد"

 1984جورج اورول، ." بخشي از آن خواهي شد" نهايتا

 

مائو تسه تونگ : سامي مختلؾ ياد کرده اند، برای مثالبا ا« يا فکر مخدوش سازی ذهن»در قرن گذشته، متخصصين مختلؾ از 

 آنرا(  Hunter (1951))هانتر . خواند(   Thought struggle (ssu-hsiang tou -cheng))نبرد فکری »آنرا ( 1929)

 Thought reform (ssu - hisang kai)آنرا اصالح فکری (  Lifton (1956))ليفتون  . ناميد(  hse nao)شستشوی مؽزی 

tsao)  )خوؾ خواندند  –وابستگي  -دی و يا عارضه ناتواني -دی-آنرا عارضه دی( 1957)فاربر، هارلو و وست . خواند

(Debility, dependency, and dread (DDD syndrome) Farber, Harlow, and West (1957)  ) شين(Schein 

اصطالح کنترل ( ش  -ه  1359)  1980و سرانجام حدود سال  ناميد،(  Coercive persuasion)آنرا اقناع اجباری (  (1961)

آنرا مخدوش سازی سيستماتيک رواني (  Ofshe)وآفشي (  Singer (1986))سينگر . برای اولين بار مطرح شد فکر و يا ذهن

 Exploitative)استثماری  قانع سازیآنرا 1992و سينگر در سال (  Addis)همچنين آديس . خواندند تاثير گذاری جمعو 

persuasion  )1.خواندند 

ميکنند « شستشوی مؽزی»که اعضأخود را   شوندبه اين « متهم» خوانده شود و آنها« فرقه»رهبران فرقه ها از اينکه گروه آنها 

 عنيرا قاطعانه رد ميکنند، اما اگر اين الفاظ را بکار نبرده و در عوض از آنها در خصوص م« اتهامات»برافروخته شده و اين 

فرقه بودن و شستشوی مؽزی سئوال شود، متوجه ميشويم که نه تنها اين محتوای را رد نميکنند، بلکه بنوعي مفتخر به  و محتوی

ميخواند و آنرا روشي برای پاک کردن تمايالت بورژوازی انسانها  « اصالح فکری»مائو شستشوی مؽزی را . آن نيز هم هستند

ارکسيستي و تروتسکيستي همين شيوه را با همين استدالل در مورد اعضأ گروه خود بکار بسياری از گروه های م. ميدانست

اعضأ خود را با آموزشهای  مؽزی مانند جيم جونز و ديويد کوروش هم شستشوی های مدعي مذهبي بودنرهبران فرقه . ميگيرند

بهتر زندگي کردن و  "ظاهرا که« کمک بخود»فرقه های . ترتيب عمل خود را توجيه مينمايند مذهبي مقايسه کرده و به اين

« ناگوار»و خاطرات « بد»خوشبخت تر بودن افراد را هدؾ خود قرار داده اند نيز با عنوان اينکه بايد فکر را از انديشه های 

.  پاک نمود، شستشوی مؽزی اعضأ خود را توجيه مينمايند

را شستشوی مؽزی « انقالب ايدئولوژيکشان»انده شوند و يا اينکه مجاهدين نيز همچون ساير فرقه ها بشدت از اينکه فرقه خو

برای نمونه مريم در مراسم ازدواج خود  .نشان ميدهند خود ها را ازاعضأ بخوانيم بشدت برافروخته شده و تند ترين عکس العمل

ميگويند مجاهدين : "نين گفتبا مسعود رجوی در بخشي از صحبتهای خود در پاسخ به کساني که سازمان را فرقه ميخواندند چ

به اين ترتيب گوئی فرقه نميتواند مبارزه کند و يا نبايد مبارزه  2"اگر فرقه هستند در ميدان مبارزه چکار ميکنند؟. فرقه شده اند

بر  ، کاش همانزمان کسي به اين خانم يادآور ميشد که پيروان فرقه حسن صباح در تاريخ کشور خودمان بيشترين مبارزات راکند

و آنها را با دارا به ايشان و همسرشان گفته اما اگر تمام صفات فرقه بودن را  .عليه حکومت وقت خود، اعراب و مؽولها کردند 

بخوانيم، آنها نه تنها منکر چنين خصوصياتي نميشوند، بلکه به آن افتخار هم کرده و آنرا « خانواده»افراد يک  ،بودن اين ويژگيها

برای نمونه رجوی در جمعبندی سال . ميدانند« گروهيخود » احساس با رهبری گروه خود و داشتن يکنشانه وحدت اعضأ 

 حدودی تا و بود کرده نظاره ، اخير سالهای در را مجاهدين مجاهدين، از خارج که ناظری روز يک: "خود چنين ميگويد 1361

 خانواده يک به بيشتر شما: گفت سازمان يا حزب نبايد( اهدينمج)  شما به که گفت من به داشت، آشنائي ما مناسبات و روابط به

 تمامي الواقع في بتوانند ما بعدی های نسل که روزی تا. کرد نخواهم فراموش هيچگاه را گفته اين من و. هستيد شبيه ، بزرگ ی

 بکنند لمس ميتوانند کساني تنها ار شما روابط قدر: خالصه. انساني واحد خانواده کنند، تبديل بزرگ ی خانواده يک به را جامعه

 شقه و انشعاب بر ، بار چند و چقدر نيروهائي، چه و کساني چه هست يادتان. اند شده محروم آن از ، مختلؾ های مناسبت به که

 بود تهنشناخ خوب هم خميني من نظر به. بودند نشناخته را مجاهدين آنها ، بله بودند، خوابانده گوش و دوخته چشم مجاهدين، شدن

البته وی درست ميگويد که مجاهدين هيچگاه بعد از فرقه شدن نميتوانند  3". نميکرد سری خيره  ما قبال در آنقدر ، آؼاز از واال

شقه شده و يا پذيرای نوعي از مخالفت دروني، جناح بندی وانشعاب باشند، چرا که از الزامات شقه شدن يک گروه و جناح بندی 

آن گروه نوعي از دموکراسي و آزادی بيان و مخالفت با رهبری و سياستها وی وجود داشته باشد و افراد در آن، اينستکه در 

زير گروه بوجود آورند که اين  يک بتوانند با همفکران خود" آنرا آزادانه بيان نموده و ثالثا" عقيده فردی داشته و ثانيا" بتوانند اوال

ست گرفته شده های آتي بخش گذشته و اين  بخش و بخش بحث مختلؾ که موضوع هر سه حق از اعضأ فرقه ها با شيوه های
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خوانده شود نه تنها برافروخته « خانواده»رجوی جای تعمق دارد اينستکه وی از اينکه سازمان  آنچه که در اين سخنان. است

عي خود جدا شده و اعضأ سازمان را وی از اينکه افراد از خانواده های واق. نميشود، بلکه از شنيدن آن خشنود هم ميگردد

خانواده خود بنامند و حتي حاضر شوند که بروی خانواده واقعي خود آتش گشوده و آنها را با ناسزا رد نمايند، خشنود بوده و  به 

ونه ای بود حتي زمانيکه مجاهدين هنوز تبديل به يک فرقه مخرب تمام عيار نشده بودند، روابط دروني  آنها بگ. آن افتخار ميکند

که بسياری از خانواده ها احساس ميکردند که دارند بتدريج از بچه های کم سن وسال خود که هوادار مجاهدين بودند جدا شده و 

بطوريکه در آن سالها که سازمان هنوز بدنبال جذب توده های مردم بود، مجبور شد پاسخي برای . بنوعي آنها را از دست ميدهند

در ستون مردم و مجاهدين اين نشريه چنين  14/12/1358در مجاهد شماره بيست و شش بتاريخ . ن توليد کنداين پدران و مادرا

 خود فرزندان اجتماعي و مبارزاتي اخالق يا و مبارزاتي وضع از که رسيده مادراني و پدران از نامه دادیعت" اخيرا : "ميخوانيم

 کار و سر فرزنداني چه با که باشند داشته توجه عزيز مادران و پدران اينکه اول. .. اند کرده گله ميباشند سازمان هوادار که

 زندگي ابعاد و ومقاطع مراحل تمام در داشتن کيفي تفاوت يعينی بودن انقالب نسل و. هستند انقالب نسل بحق فرزندان اين. دارند

"  .کرد برخورد انقالبي و جديد ارزشهای و امعياره با عزيزان اين با برخورد در بايد بنابراين:  معمولي زندگي يک با

 

در مورد شستشوی مؽزی اعضأ نيز، بعضي از متحدين سابق مجاهدين مثل دکتر پيمان که روابط داخلي آنها را از نزديک 

مشاهده کرده بودند، در همان دوران، يعني حتي قبل از تکميل پروسه فرقه ای شدن مجاهدين، سازمان را متهم به شستشوی 

خود  که باصطالح سازمان در فاز سياسي 1360تا  1357بين )رجوی نيز در همان سالها . ؼزی اعضأ نوجوان خود ميکردندم

وی در مصاحبه ای با نشريه مجاهد در اين مورد بجای پاسخ، . جواب گويد« اتهاماتي»به چنين  در مصاحبه ای مجبور شد( بود

 که ندارد شعوری و مؽز خود از ما انقالبي نسل گوئي : "و گفت و آنها را ليبرال خوانده همنتقدين را به خود آنها بازگرداند نتقادا

 شايان ميان اين در آنچه... (!مجاهدين دست در اختيار بي و عقيده بي) نرمي موم يا و  است خشکي چوب گوئي ... بينديشد،

 سراسر در ، اعضأ و مرکزيت رابطه از تلقي ی نحوه اين با هک ايست زننده بسيار فرديت و ليبراليسم ميماند، جا بر تاکيد و تذکر

ميخواندند چرا که نشريه وی بنام امت در « امت نويس»مجاهدين بجای نام بردن از دکتر پيمان وی را }" نويس امت" پود و تار

 و مستمر حرکت هيچ کادر در سوابق، ی همه گواهي به که تشکيالتي مفرط ليبراليسم اين. ميزند موج{ .آنزمان بچاپ ميرسيد

 و آهنين انضباط تشبيه با پيوسته ليبراليستي، ضد  و مکتبي دعاوی گونه همه رؼم به ، نيست و نبوده پذير مهار ، دستجمعي

 هر رابرای خود در مستتر تشکيالتي ليبراليسم و داری سرمايه فرديت روح ،" مرکزيت ديکتاتوری" به مجاهدين صفوؾ انقالبي

 توده قبال در" آفرين حادثه و ماجراجو" رهبر مشتي جز چيزی که است رهگذر همين در" دقيقا و ميگذارد نمايش به هآگا انقالبي

 سازمان يک گيری عضو جريان! ... نميبيند اند، افتاده مجاهدين دام به بسته گوش و چشم گويا که ، هوادار االختيار مسلوب ی

 و گياهي های ارگانيسم در اندامها تفصيل جريان از تر ساده وجه هيچ به که" يابي اندام" ی پيچيده ای پروسه ی مثابه به انقالبي،

همانطور که مشاهده ميشود از همان زمان ايشان به دنبال اين بودند که اعضأ مجاهدين را تبديل به اعضأ يک }نيست، حيواني

آنها يک هويت فرقه ای و جمعي و يا بقول ايشان اندامي اندام و يا يک کندوی مورچگان کنند، هويت فردی آنها را گرفته و به 

 سياسي و اجتماعي واقعيات متن از جوشيده خالصه طور به و آن پيرامون اجتماعي مأل با مستقيم ارتباط در" اساسا {.بدهند

 فرا انشعاب و تجزيه يا ترکيدن زمان زودی به باشد، بادکنکي اصطالح به و"  ناحق" ، کاذب اندامها رشد اين اگر البته و. است

 4".ميرسد

داشتم، با ( خبرنگار روزنامه تايمز مالي انگلستان)يادم است اولين باری که من بعنوان نماينده مجاهدين، مالقاتي با يک خبرنگار 

در آنزمان من درک . مسعود رجوی بود« کيش شخصيت»فرقه بودن مجاهدين و « اتهام»اولين سئوالي که روبرو شدم همين 

بعد از مالقات، از معاونم که تجربه فراواني در مالقات با . نداشتم در فرهنگ ؼربي رستي از هيچ يک از اين دو عنواند

خبرنگاران و سياستمداران داشت، پرسيدم که منظورخبرنگار مربوطه از آن سئوال چه بود؟ وی گفت منظور او اين بود که ما 

در اينجا من با تعجب به او نگاه کرده و . بسته فرمانهای رهبری را دنبال ميکنيم بدون هيچ سئوال و شکي و بنوعي چشم و گوش

" خوب اشکال اين در چيست که ما مطيع مطلق رهبری هستيم؟ و چرا من ميبايست حرؾ او را رد کرده و جواب ميگفتم؟: "گفتم

تيتر بود که تازه دوريالي من افتاد و به  با روبرو شدن با اين. وی گفت نه منظور اواينستکه رهبری ما يک ديکتاتور است

را « اتهاماتي»در آنزمان اين تنها خبرنگاران نبودند که چنين سئواالت و . عبارتي خونم از سئوال آن خبرنگار به جوش آمد

روبرو مطرح ميکردند، ما در برخورد با مردم عادی، هموطنانمان در خارج از کشور هم در بسياری موارد با چنين سئواالتي 

خوانده شوند و ما دنبال کنندگان بدون چون و چرای " فرقه رچوی"ميشديم و همواره چه من و چه بقيه اعضأ، از اينکه مجاهدين، 

مستقل از )تي با اين عناوين اما وق. وی خوانده شويم نه تنها گزيده و ناراحت  نميشديم بلکه بنوعي  به آن افتخار هم ميکرديم

روبرو ميشديم، آنجا بود که خونمان بجوش ميآمد و با حرارت تمام به پاسخگوئي پرداخته و در مواردی ( ی و  معني آنهامحتو

.  به مخاطبان ميدادند دندان شکنبعضي از اعضأ بسيار فراتر رفته و باصطالح جوابهای 

 از :"گفتچنين « اتهامات»اين مجاهدين در پاسخ به « انقالب ايدئولوژيک»شورای مرکزی سازمان هم در بيانيه خود بمناسبت 

 و گرايان راست و ميگيرد باريدن سو هر از برچسبها و ها ياوه انواع ، ايم شنيده وفور به سازمان نوين رهبری معرفي هنگام

 ماندگي عقب از ناشي توزی کين با را خود مفرط های فهمي کج و ها فهمي نا طريق اين از تا مييابند فرصت نمايان چپ
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 شخصيت" مجاهدين عليه بر برچسبها ترين بتذلم از يکي رابطه همين در. کنند جبران سياسي ورشکستگي و کيايدئولوژي

 که است شيخ و شاه هميشگي استدالل همان ارتجاعي رويکرد اين ی جرثومه. است" تشکيالتي ديکتاتوری" آئين و" پرستي

 که است طبيعي پس. اند آمده گردهم ديگر سوی در" ناآگاه" ماا صادق هوادارني و يکسو در" ناصادق" رهبراني ياگو آن برحسب

 ياگو که هوادارني و اعضأ. نمايد وادار خود شخصيت پرستش به را" بسته گوش و چشم" هواداران و اعضأ صادق، نا رهبری

 رهبران توسط  -يخمين زمان در چه و شاه زمان در چه -اوين دانشگاه باصطالح در مجاهدی ضد ودرسهای تبليؽات استماع از

 بمحض ياگو واال! فرابدهند گوش نيز چپنما و راستگرا محافل و جريانها دعاوی و حرفها به نميبايست همچنين و اند شده منع خود

 آئين بخورد، هواداران و اعضأ بگوش!  شده قدؼن نيز آنها استماع ميشود گفته که مزبور های محفل های درفشاني اينکه

نکته درستي که در اين بيان وجود دارد اينستکه چه  5"!بود نخواهد ثمر مثمر ديگر" تشکيالتي کتاتوریدي و پرستي شخصيت"

فرقه ها خودشان و چه اعضأشان اؼلب بخوبي ميدانند که مخالفين آنها ايشان را فرقه خوانده و مدعي هستند که آنها شستشوی 

رب و سيستم مخدوش سازی ذهن آنها بگونه ای عمل ميکند که داشتن مؽزی شده اند، اما واقعيت اينستکه کارکرد فرقه های مخ

.  توجيه شده و حتي مقدس است" چنين پروسه ای در درون گروه نه تنها پنهان نيست، بلکه کامال

خودشان بوده و آنها با اختيار کامل و آزادی « انتخاب شخصي»اعضأ در درون فرقه ها فکر ميکنند که حضور آنها در فرقه 

ندانسته و پذيرفته اند که شستشوی « چشم و گوش بسته»و يا « احمق»، «ساده»آنها خود را . ی اين راه را انتخاب کرده اندرا

بهائي است که گروه و رهبری آن ميپردازد تا از « اصالح فکری»و يا « انقالب ايدئولوژيک»مؽزی تحت عناوين مختلؾ مثل 

و چه در کمک به ديگران ( در مورد فرقه های کمک رواني به افراد)ای زندگي شخصي چه بر« انسانهای عاليتر و موفقتر»آنها 

از جانب مخالفين نه تنها به خود آگاهي « اتهاماتي»در نتيجه آنها با شنيدن چنين . بسازد( مثل فرقه های مارکسيستي و مذهبي)

. ت و شدت بيشتری در دنيای فرقه ؼرق ميگردندنميرسند، بلکه بدتر کينه شان نسبت به دنيای بيرون بيشتر شده و با سرع

 بر و حقي چه به :"ابريشمچي در سخنراني خود بمناسبت انقالب ايدئولوژيک اين احساس افراد درون فرقه را چنين بيان نمود

 تاريخي جنايت چه اين. بزنند آگاهي نا مارک نسل، آگاهترين به سادگي اين به که ميدهند حق خودشان به {آنها} منطق کدام اساس

 که دارم قدرتي چه دارم، ای گزمه چه من مگر ميکنند؟ خميني به که است  خيانتباری کمک چه اين و ميشوند مرتکب که است

 ما برای گناهي ، ميکند تسخير را قلبها و ميکند حرکت خون موج بر مسعود نام و مجاهد نام اگر حاال کنم؟ تحميل را چيزی

 : "در درون سازمان چنين ميگويدو تؽيير شخصيت و هويت افراد مچي  در توجيه شستشوی مؽزی اما همين ابريش  6".نيست

 و مبارزه جريان در را خودش تفکرهای طرز و خصوصيتها بايد که کند توجه اينرا بايد ميشود، انقالب وارد روشنفکر وقتي

 که بکند تالش بايد سرش پشت گرفت، قرار ضعفينمست خدمت در فکرش و ايدئولوژی وقتي ديگر عبارت به. کند خالص انقالب

 يا و خصوصيتها و ارزشها. کند پاک کردن تحميل بهش شرک و طبقاتي و ؼلط و کهنه جامعه که هايي آلودگي تمام از را خودش

 7".خصلتها

ی ميکردند، يکي از آنان فيلم بردار( مقر فرقه ديويد کوروش در آمريکا)وقتي خبرنگاران از پايگاه مانت کارمل  1371در ديماه 

سئوال کرد که آيا او فکر نميکند که پيروان خود را شستشوی مؽزی داده است؟ وی در پاسخ ( ديويد کوروش)از ورنون 

. بعضي ها اينجا شکاکند. ميگويم{ درپاسخ به چنين سئوالي}من به آنها راه را نشان داده ام، من بعضي وقتها به مردم اينرا :"گفت

من به آنها خيلي رک و پوست . در چيست{ منظور خودش}د ميگويند، ما باالخره خواهيم فهميد که راز و رمز اين آدم آنها با خو

شما بايد چيزهائي را که به { اما}. ... وقتي شما به اينجا ميآئيد، ذهن شما از عقايد و نظرات مختلؾ پرشده است»: کنده ميگويم

و اگر آن لؽات ذهن شما را شستشو ميدهند، اگر آنها . شما بايد اين لؽات را فراگيريد .حضرت مسيح وحي شده است را فهم کنيد

اگر اينرا شما شستشوی « .حقيقتي را در ذهن شما ميکارند، خوب عقايد گذشته شما شستشو خواهند شد و از بين خواهند رفت

زی نداده است؟ آيا او نيز سعي نکرده که کثافت به اين ترتيب ايا حضرت مسيح هم شستشوی مػ... مؽزی ميخوانيد، درست است 

 8"ذهني مردم را تبديل به چيزهای خوب کند؟

. رهبران فرقه های مخرب اؼلب سعي ميکنند که شستشوی مؽزی خود را با آموزشهای پيامبران و يا معلمين اخالق مقايسه کنند

آنها نافي تمام اخالقيات، . م دهنده هستند و تصحيح کنندهبنظر من تفاوت اصلي در اينجاست که پيامبران و معلمين اخالق تعلي

فرهنگ، احساسات و روابط عاطفي فرد با مأل پيرامونش نيستند، بلکه سعي ميکنند مفاهيم جديد را به وی آموخته و به وی کمک 

رت ديگر آنها نافي شخصيت بعبا. کنند تا افکار، اخالقيات، و فرهنگ نادرست خود را شناخته و آنها را از شخصيت خود بزدايد

در حاليکه هدؾ اصلي رهبران فرقه ها تصحيح و يا . و هويت فردی شخص نيستند بلکه ارتقا دهنده و تصحيح کننده آن هستند

اينکه آنها تا چه حد در محقق (. چه خوب و انساني باشد و چه  بد و حيواني)تعليم نيست، بلکه نابودی شخصيت فردی افراد است 

نهائي خود موفق هستند، بسته به شرايط بيرون، توانائي خود آنها و ضعؾ و قوت شخصيتي پيروانشان دارد، اما بهر  کردن هدؾ

صورت، هدؾ آنها اينستکه شخصيت و هويت پيروان را نابود و محو کرده و بجای آنها شخصيت ديگری بنا نهند که ميتوان آنرا 

در نتيجه آموزشهای آنها نيز هدؾ تعليم و تصحيح نداشته بلکه خواهان . اميديک هويت فرقه ای و يا شخصيت جمعي فرقه ای ن

محو و نابودی هويت و شخصيت فرد بهمراه نابودی مجموعه احساسات و عواطؾ فردی وی و حتي احساس مسئوليت او نسبت 

( و نه در تظاهر و به دؼل)ي درست بهمين دليل است که يک فرد مذهبي به معني واقع. به جامعه ايست که در آن زيست ميکند

فردی درستکار تر، مهربانتر، پدر و يا مادری دلسوز تر، فرزندی محبوبتر، شهروندی مسئولتر ميشود، در حاليکه يک فرد فرقه 
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 ای، شخصيتي منافقانه و اؼواگرانه پيدا ميکند، احساسات و عواطؾ خود را نسبت به خانواده، منجمله فرزندان و اوليا خود را از

دست ميدهد، نه تنها فردی مفيد برای جامعه خود نميشود بلکه بالعکس در تخريب جامعه ای که در آن زيست ميکند، نقش 

تبديل ميکنند و يا آنطور که مجاهدين ميگفتند، سعي « ناشخص»به « شخص»فرقه ها فرد را از . برجسته ای هم ايفا مينمايد

به يک عبارت ديگر آموزشهای پيامبران و . ست و پائي بيروني برای رهبری کنندميکنند وی را تبديل به موريانه ای و يا د

را متن نظر دارد، در  خود فردمعلمين اخالق در جهت ارتقأ فرد و ساختن جامعه ای عاليتر است و منافع جامعه، انسانيت و 

پيامبران و فالسفه نافي اختيار و آزادی . حاليکه شستشوی مؽزی فرقه ای تنها در جهت حفظ و ارتقا منافع فرقه و رهبری آنست

انتخاب پيروان خود نبوده بلکه سعي ميکنند انتخاب بهتری را در اختيار آنها بگذارند، در حاليکه هدؾ اصلي مخدوش سازی ذهن 

.  نفي اختيار افراد و تبديل کردن انسانها به ماشين، موريانه و يا يک زامبي است

قه ها، متخصصين، و روانشناسان و جامعه شناسان که سعي کرده اند در خصوص شستشوی مؽزی البته محققين، اعضأ سابق فر

از " در خصوص يک پديده واحد تحقيق نکرده و از طرؾ ديگر گاها" و مخدوش سازی ذهن تحقيق کرده و نظر بدهند، لزوما

بدليل پيچيدگي و مؽشوش بودن موضوع تا کنون شايد بهمين دليل و شايد هم . يک موضوع واحد تحت نامهای مختلؾ ياد کرده اند

ليفتون يکي از پيش قراوالن تحقيق پيرامون اين . نتوانسته اند به يک تعريؾ واحد و يک تيتر مشخص برای اين پديده برسند

مؽشوش بمحض اينکه من کار تحقيقم را شروع کردم، متوجه شدم که يکي از داليلي که باعث ابهام و : "موضوع در چين ميگويد

بعضي آنرا روشي پي . است، به اين بر ميگردد که اين پروسه خيلي پيچيده است« اصالح فکری»بودن ذهنها در خصوص پديده 

گير و سخت سر برای محو شخصيت انساني افراد دانسته، و در نقطه مقابل افرادی آنرا خيلي اخالقي و حتي مذهبي دانسته و 

بنظر من هر دو اين نظريه ها تاحدودی درست . ای ايجاد اخالقيات جديد در مردم چينمدعي اند که هدؾ آن کوششي بوده بر

ما را به " آنها کامالهردو نا ديده بگيرند، " هستند، و با اينحال از آنجا که تا کنون هر دوسعي کرده اند نظر مخالؾ را کامال

يک چهره عاطفي « اصالح فکری»نيست که باعث شده چرا که ترکيب يک اجبار بيروني و يک انگيزه درو. اشتباه مياندازند

هر سخني در خصوص تؽيير انسان به اين بستگي  : "در جای ديگر وی ميافزايد 9."پيدا کرده و تبديل به يک تکليؾ نومذهبي شود

ن چيني بنظر ميرسد اصالح کنندگا. دارد که ناقل تاچه حد معتقد است که يک انسان بالػ و يا نزديک به بلوغ قادر است تؽيير کند

بنظر ميرسد که آنها خيلي فراتر از مارکسيست . که معتقدند که شخصيت انسان قدرت انعطاؾ پذيری و تؽيير يافتن کامل را دارد

تمايالت »بوده اند هم ميتوانند « طبقه استثمارگر»لنينيستهای سنتي رفته و معتقدند که حتي کساني که خيلي در معرض نفوذ  –

آنها به انسان حداقل بصورت عام آن  به شکل خميری نگاه « .واژگون سازند»و شخصيت خود را « را تؽيير داده طبقاتي خود

ميکنند که در ؼالب ناجوری شکل گرفته است که بايد در ؼالب جديدی که بوسيله ؼالبگران ايدئولوژيک طراحي شده است شکل 

  10."حاضرند فرد را در سوزان ترين و خفه کننده ترين کوره ها قرار دهندؼالبگراني که برای انجام مقصود خود . نويني  بگيرد

 

:  و تاريخچه آن به زبان ساده" کنترل فکری"

 

بنظر ميرسد از آؼاز تاريخ بشری، حاکمان، سياستمداران، ساحران و جادوگران، جهت حفظ منافع خود بنوعي از کنترل فکری 

دکتر النگ در اين خصوص . که فکر خويش را بنفػ آنان تؽيير دهند کرده و ميکنندو قربانيان خود را وادار استفاده کرده 

شامل دستورالعملهائي برای جاسوسي و مخدوش سازی (  Arthasastra)يک کتاب باستاني هندو بنام آرتاساسترا : " مينويسد

اما برجسته ترين افراد در امر . بودکه يک سياستمدار خط دهنده (  Kautilya)ذهن است، درست مانند نوشته های کاتيليا 

در مقايسه با نوشته های باستاني سياستمداران هندی و . ژاپن بوده اند(  ninja)مخدوش سازی ذهن در طول تاريخ نينجا های 

دقت جاسوسان چيني، نينجا های قرون وسطائي ژاپن قبل از آنکه روشهای خود را برای ما به ارث بگذارند، آنها را به ظرافت و 

گفته ميشود که روشهای مشابه ای را جهت ( يا فرقه اسماعيليه پيروان حسن صباح)اسسنها  11."تصفيه، تصحيح و تکميل کردند

تخدير ذهني پيروان خود استفاده ميکرده اند، اما از آنجائيکه در آنزمان اين پديده بخصوص در نزد صليبيون آنچنان شناخته شده 

تؽيير شخصيت افراد پس از پيوستن به اين فرقه را ( از صليبيون بودند" که عمدتا)ان فرقه اسسن نبود، ناقالن و تاريخ نگار

. 12ند تا استفاده از شيوه های مخدوش سازی ذهنه ابيشتر به استفاده مواد مخدر ربط داد

" زی است، مجددااصطالح عاميانه تر برای مخدوش سازی ذهن، که بطور روزمره توسط مردم استفاده ميشود، شستشوی مػ

اين لؽت بنا به نقل قول : " ميگويد" شستشوی مؽزی"درباره تاريخچه اين لؽت و يا اصطالحات مشابه، دکتر تيلور در کتاب 

بمعني (  szu-hsiang-kai-tsao)که در کنار لؽت . است(  xi-nao)نائو  -هانتر، ترجمه يک دستورالعمل چيني بنام زی

که بوسيله  نوعي (  hsi-nao)اما موضوع شستشوی قلب و يا ذهن . ای چيني بکار برده ميشدتوسط کمونيسته« اصالح فکری»

هانتر . حاصل ميشد، خيلي قديمتر از دوران کمونيستهای چيني است(  meditation)از تمرينات ذهني فردی و يا مديتيشن 

. دوران متفکر چيني کنفوسيوس باز ميگرددمدعي است که اين بدوران حکومت منگ کو و يا قرن چهارم ميالدی و در حدود 

. اين قديميترين تاريخي است که در آن صحبتي از شستشوی ذهن، قلب و يا روح انسان شده است ،اگر چنين چيزی راقبول کنيم

 Lucy)در فرهنگ انگليسي، اين شيوه و يا روش بطرز مشروحي توسط شاعر قرن هفدهم ميالدی، لوسي هچينسون 
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Hutchinson  ) به  نگارش در آمده است که مدتها بعد از حکومت منگ کو است اما هنوز سه قرن قبل از زمانيستکه ادوارد

بسيار مومن مسيحي، پس از ترجمه کارهای فيلسوؾ لوسريتيوس  اعراين ش. هانتر در دوران معاصر از آن صحبت کرد

(Lucretius  ) که الزم است از چشمه  ميکنداحساس »که وی  نوشتيافت در يادداشتهای خود که آنها را خيلي شرک آلود

حقيقت نوشيده، و خود را از تصورات زشت و وحشي پاک ساخته و در فکر و انديشه خود با بکار گيری پادزهری قوی، در 

دوباره »بسياری از پيروان مائو هم اين روشهای ...  13«.مقابل اين سموم که عقل و انديشه را مسموم ميکنند سنگر بندی نمايد

را در چارچوبي بسيار مثبت ديده و هدؾ آنرا زدودن انديشه های انساني از سموم افکار « اصالح فکری»و يا « آموزی

اين خيلي مهم است که »: ليفتن که يک روانشناس برجسته بود، در نوشته های خود در اين خصوص نوشته. ارتجاعي دانسته اند

عه ای از يکسری شيوه های اجباری و ظالمانه ميبينيم، توسط کمونيستهای چيني بعنوان ما دريابيم،  آنچه که ما آنهارا مجمو

روشهائي شناخته ميشد که قادر بودند بلحاظ اخالقي افراد را ارتقأ داده و آنها را به شيوه علمي و خودسازانه با محيط خود 

ر از زمانيکه کشؾ کرد چيزی بنام فکر و مؽز و بني بش. بوجود نيآمدهاين نظر هانتر همينطوری ...   14«.هماهنگ سازند

خيلي وقتها نه  . انديشه دارد، از همانزمان هم سعي کرد روشي پيدا کند که بتواند فکر و انديشه خود و ديگران را تؽيير دهد

پيدا کرده اند  بسياری از مفاهيمي که امروزه مفهومي منفي}. بخاطر سوء استفاده شخصي بلکه با خواستي انساني و هدفي عالي

بر (  evangelism)امروزی { متحجر و افراطي" گاها}نامي را که نو مسيحيان { : روزی محتوائي مثبت داشته اند، برای مثال

از لؽت التين (  propaganda)حاصل شده و لؽت تبليؽات « پيام نيکو»به معني (  euangelion)خود نهاده اند از لؽت يوناني 

(prpago  )است که برای اولين بار توسط کليسای کاتوليک به کميته ای گفته ميشد که کارشان نظارت بر کار  حاصل شده

به معني (  educere)هم از لؽت (  Education)لؽت تعليم و تربيت . کشيشاني بود که در خارج از روم تبليػ ميکردند

هم بمعني دوباره { امروزه مفهمومي منفي دارد که}(  re-education')حاصل شده و بنابراين دوباره آموزی  تصويرکردن

که امروزه در زبان انگليسي معني خيلي بدی دارد در (  'thought reform')« اصالح فکری»همچنين . است تصوير کردن

ين هم نخست(  conditioning)مشروط کردن افراد . قرن هفدهم از التين وارد انگليسي شد و بمعني منبع دانش و يا آموزش بود

بار با آزمايش خير خواهانه و علمي دانشمند مشهور پائولوؾ و بصدا در آوردن زنگي بهنگام خوراک دادن به سگي وارد 

اقناع »چه چيزی ميتواند از . بمعني تثبيت کردن و يا مرتب کردن حاصل شده است(  condicere)اين لؽت از . فرهنگ شد

است که توسط ادگار شين « اصالح فکری»تر باشد؟ اين نزديکترين معني لؽت زيانبار (  'coercive persuasion')« اجباری

(Edgar Schein  )روانشناس مشهور، در کتابي به همين نام، بر آن نهاده شد و تصويری از جنبه سياه تر نفوذ فکری بما داد  .

شستشوی مؽزی بگرديم، در فرهنگ لؽات اگر ما به فرهنگ لؽات مراجعه کرده و بدنبال معني لؽت مترادؾ کنترل فکری، يعني 

با اعمال فشار و زور جهت زدودن انديشه هائي که در " يک روش همآهنگ و منظم و گاها: " آکسفورد معني آنرا چنين مييابيم

اين شيوه . ضمير يک فرد تثبيت شده اند، بخصوص انديشه های سياسي، جهت جايگزين کردن آنها با يکسری ايده های ديگر

ن يک روش اجباری تؽيير و تحول شناخته شده که در حکومتهای استبدادی جهت تؽيير انديشه مخالفان سياسي بکار گرفته بعنوا

وادار کردن کسي به فراموش کردن : "آن در معني اين لؽت چنين آمده است 4494در فرهنگ فارسي سخن صفحه  15."ميشود

 ."افکار تازه به او افکار و اعتقادات فلسفي، سياسي، و مذهبي، و تلقين

تمام کساني که خواهان کنترل فکری ديگران هستند، : " ليفتن در توضيح اينکه اين تؽيير فکری چگونه صورت ميگيرد، ميگويد

اجبار، پند و اندرز، روان درماني، و . با بکار گيری يکي از چهار اهرم زير و يا ترکيبي از آنها ميخواهند به مقصود خود برسند

.  اقناع

، روشي بود که نازيها در کمپهای اجباری خود برای عوض کردن انسانها بکار استفاده از اجباريک نمونه آشکار برای 

هدؾ اين بود که زندانيان را به عنوان يک فرد »توضيح ميدهد،  16( Bruno Bettelheim)آنگونه که برنو بتلهيم . ميگرفتند

اما اين جالب است که حتي در ... « .افرادی مفيد برای اهداؾ نازيها. ... براه کنندخرد کرده  و آنها را تبديل به يک توده  سر

نظرات نازيها در مورد برتری نژاد آريائي " بعضي از زندانيان قديمي نهايتا: چنين شرايطي بعضي ها عقايد خود را تؽيير دادند

نام « هم هويتي با متجاوز»ر مکانيسم رواني ای شدند که و مشروعيت کشور گشائي آنها را پذيرا شده و با اين بيان خود نشانگ

اما  ارد، اما بهر حال اگرچه موقتيستمورد چين، اجبار در مراحل اوليه زندان نقش برجسته تری د« اصالح فکری»در . 17دارد

.  واره در پشت صحنه حي و حاضر استمه

به نمايندگي از يک منبع اخالقي )اخالق باشي و کسي شوی که ما اگر تو ميخواهي انساني با " اينستکه " پند و اندرز"پيام روش 

هدؾ پند و اندرز ايسنتکه افراد را تبديل ". {...بايد خود را تؽيير داده و }به تو ميگوئيم که بشو و يا ميخواهيم که بشوی، ( باالتر

چنين روشي از اين . راد خود تؽيير ميدهندبه حواريون و پيروان معتقد کند، افرادی که خود را برطبق دستورات ايدئولوژيک م

ويژگي افراد سوء استفاده ميکند که آنها ميخواهند انسانهای خوبي باشند، و يا اينکه ميخواهند فرد بهتری شوند، ميخواهند خود را 

. ... خالص شوند" بودن" کاربه زماني باز گردانند که احساس گناه و شرم نميکرند، منجمله کساني که ميخواهند از احساس گناه

اصالح فکری در بکار گيری . ... قول يک جايزه چه از نوع مادی و يا معنوی آن هم ممکن است در اينمورد بکار گرفته شود

به  دنبال  .استفاده ميکند« شفا»، و «الم شدنس»، «بيماری»اين روش افراطي است، چرا که در توضيحات خود از لؽاتي مثل 
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حرکت توسط مائو داده شد، استفاده از اين روش بمعني دوباره سازی بيولوژيکي است و رفرم افراد را  خطوطي که در آؼاز اين

.  کار ومسئوليت دکترهای اجتماعي ميداند

تو ميتواني بگونه ای تؽيير کني که بتواني خودت را بهتر مطرح کرده و از توان بالقوه خود بهتر : اينستکه روش اقناعپيام  

ي، البته شرط آن اينستکه اراده کني که با عقايد و روش کارهائي که در مقابل اين فکر تو و عملت هستند برخورد استفاده نمائ

د که بتواند هنر و خالقيت خود را بطور کامل نهدؾ اينستکه از فرد کسي بساز "ظاهرا به اين ترتيب. کرده و آنها را خنثي سازی

 18."عرضه نمايد

ممکن است کنترل : "ه ای و يکي از اعضأ سابق فرقه در مورد کنترل فکری چنين ميگويداستيون حسن يک متخصص فرق

نها را با هويتي را مخدوش کرده و آ( اعتقاداتش، رفتارش، افکارش و عواطفش)فکری را سيستمي بدانيم که هويت يک فرد را، 

 ویبشدت مخالؾ آن بوده و اگر  فردت نخستين در اؼلب موارد، اين هويت نوين، هويتي است که شخصي. کندنوين جايگزين  مي

  19."از آؼاز ميدانست که چه خواهد شد با آن مخالفت شديدی ميکرد

 

  :«کنترل فکر يا ذهن»مدلها و شيوه های مختلف توضيح 

شيوه های گوناگون و مدلهای متفاوتي را پيشنهاد " مخدوش سازی ذهن"متخصصين فرقه ها و شستشوی مؽزی جهت توضيح 

مخدوش سازی  -2(  Litton’s Thought reform)اصالح فکری ليفتن  -1مشهورترين اين مدلها عبارتند از . ده اندکر

 Singer’s Systematic manipulation of psychological and social)سيستماتيک رواني و نفوذ اجتماعي سينگر 

influence  )3-  سه مرحله اقناع اجباری شين(Schein’s Three Stages of Coercive persuasion  .) در زير توضيح

و توضيح  انم داد و پس از آن وارد صحبت در خصوص مدل خودميمختصری در خصوص هر يک از اين سه مدل خواه

.  م شديمفصل کنترل فکری خواه

 کنترل يا)(  Milieu control)کنترل مأل  -1(  Robert Lifton)هشت ويژگي رواني اصالح فکری رابرت ليفتن " -1

کنترل تمامي ارتباطات فرد با دنيای بيرون، بنابراين کنترل تصوير وی از (: محيطي که فرد در آن زندگي ميکند

برانگيختن و يا ايجاد مجموعه ای از (:  Mystical manipulation) عرفانيمخدوش سازی  -2. واقعيت دنيای خارج

انتظار خلوص و  -3. آنها اتفاقي بوده و در لحظه بوجود آمده اندرفتار و هيجانات در فرد بنوعي که بنظر آيد همه 

محو درون فرقه بايد  ،اعتقاد به اينکه تمامي تاثيرات دنيای خارج روی افراد(:  The demand for purity)پاکي مطلق 

اينکه  براصرار (:  The cult of confession)فرقه اعترافات  -4. اعضأ گروه را آلوده سازندگردد تا آنها نتوانند فکر 

آزادی آنها در امور شخصي و خصوصيشان به  خود اعتراؾ نمايند تا بدين ترتيب« گناهان»اعضأ بطور مرتب به 

نگرشي که در آن پايه های ايدئولوژيک فرقه هم بلحاظ اخالقي و (:  Sacred science)دانش مقدس  -5. حداقل برسد

به اين ترتيب رهبران فرقه ميتوانند مشروعيت اقتدار خود در فرقه را . تندهم بلحاظ علمي ؼير قابل شک و ترديد هس

 Loading the)بکار گيری زبان محاوره ای جديد  -6. از چنين اعتقادات ؼير قابل شک و ترديدی کسب نمايند

language  :)گونه ،  خالصه کردن ايده های پيچيده در يک اصطالح و يا يک جمله کوتاه، جمالتي موذون و شعار

مثل کاری که }. جمالتي که بنظر کامل و ؼير قابل ترديد بنظر ميآيند و به سئوال کشيدن منطقي خود را منتفي مينمايند

شما ميتوانيد مدتها بحث و استدالل کنيد و مخاطب شما ميتواند تمام صحبتهای شما را با يک : ضرب المثلها ميکنند

جواب داده و شما را وادار کند که « هرکه بامش بيش برفش بيش»يا  و« مرغ همسايه ؼاز است»ضرب المثل مثل 

 The primacy of doctrine)برتری دکترين نسبت به فهم شخص  -7{ .پاسخ وی را بدون هيچ بحث ديگری پذيرا شويد

over person  :)ته های فردی اعمال اين ايده که مطلقيات دکترين فرقه واقعي تر و حقيقي تر از تمام تجربيات و دانس

به فرقه  اين حق دادن(:  The dispensing of existence)نسخه پيچي برای تماميت زندگي فرد  -8. تمام بشريت هستند

و آينده و سرنوشت آنان چه بلحاظ (  حتي افرادی که عضو فرقه نيستند)که تماميت زندگي فرد و گروه  و رهبر آن

 20."کنندکنترل و برنامه ريزی را کيفي و کمي 

در حالت کلي، : " را به اين ترتيب توضيح ميدهد توسط رهبران فرقه ها فکر و انديشه پيروانتخديير مارگرت سينگر  -2

اعمال يکسری تجربيات و تمرينات از پيش  -اول: رهبران فرقه ها دو شيوه مختلؾ اقناع را با يکديگر ترکيب مينمايند

يکسری عکس العملهای رواني قابل پيش بيني از آنها، و بعد  برنامه ريزی شده روی پيروان، جهت بدست آوردن

برانگيختن يکسری : دوم. تحليل و تفسير آن عکس العملها به گونه ای که رهبر فرقه بتواند به خواستهای خود برسد

رفتار و هيجانات عکس العملي در پيروان از طريق اعمال يکسری فشارهای رواني و مخدوش سازی ذهن روی آنان، 

وی  21."و در دنباله آن تفسير آن عکس العملها بگونه ای که فرد مجبور شود بيش از پيش به فرقه وابسته شود

توازن و تثبيت روحي فرد نسبت به  : -تاکتيکهای برنامه اصالح فکری بگونه ای ترتيب داده شده اند که: "ميافزايد

بازبيني نموده و جهان  را نياني تاريخچه زندگي خودوی را مجبور نمايد که بطور ريشه ای و ب. خودش را بهم زده

" فرد را مجبور ميکند که کامال –. بيني خود را تؽيير داده و حقيقت جديدی را که به او گفته ميشود را پذيرا شود
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برای تشخيص اينکه  وی شش ويژگي 22."وابسته به سازمان شده و در نتيجه تبديل به اهرمي در دست گروه شود

کاری ميکنند که فرد نتواند بفهمد که چه اتفاقي  -1: ذکر ميکند به اين ترتيب زی ذهن واقع شده يا نه رامخدوش سا

کنترل وقت فرد و در صورت امکان کنترل محيطي که وی در آن  -2. دارد ميافتد و چه تؽييراتي دارند بوجود ميآيند

 ايجاد -5. سرکوب رفتار و اخالقيات گذشته فرد -4. ايجاد حس ناتواني، ترس و وابستگي در فرد -3. زندگي ميکند

طرح و اعمال منطقي جديد در فرد که وی نتواند در اين چارچوب جديد هيچ نظر  -6. رفتار و نظرات جديد در فرد

  23."واقعي و يا انتقاد جدی طرح نمايد

رهبران "شين ميگويد که . مجددانجماد  -3تؽيير،  -2خروج از انجماد،  -1 (: Schein)سه مرحله کنترل فکری شين  -3

افکار و عقايد آنها را از }فرقه ها نخست فرد را با سخنرانيهای خود نسبت به عقايد و نظرات خويش متزلزل ميسازند 

آنها را وادار به تؽيير خود }... ، تنبيهو يا  پاداشتوسط راهنمائي های فردی، { حالت انجماد و تثبيت خارج ميکنند

بمباران ميکنند، که تمام اينها بمعني ؼلط بودن گذشته { فرقه ای}ان آنها را با افکار و نظرات جديد و همزم{ ميسازند

در خالل اين پروسه فرد به اين شک ميکند که چه چيز درست و چه چيز نادرست است، . ايشان است که بايد تؽيير کند

وی اعتماد بنفس خود را از دست ميدهد، به ... نمايد؟ چه کار بايد بکند؟ و چه چيزی را برای آينده خويش بايد انتخاب 

وابسته ميشود و به اين ترتيب بيش از هر " رفتار درست"و " فکر درست"اطرافيان و محيط جديد خود جهت يافتن 

 وادار کردن فرد به انتقاد از گذشته خود و به اصطالح وی. زمان آماده پذيرش افکاری ميگردد که به او پيشنهاد ميشود

قرار دادن کمک بسياری به اين { جائيکه بايد در جلوی جمع از خود و گذشته خود انتقاد کند}" صندلي داغ"را روی 

در خالل اين مرحله تمامي شخصيت و افکار فرد از حالت . ميکند که وی ثبات خود را از دست داده و متزلزل گردد

فرد در اين مرحله شاهد : مرحله دوم مرحله تؽيير است. دنگردتثبيت و يا باصطالح انجماد خارج شده و آماده تؽيير مي

همانگونه که تجربيات و آزمايشات . رفتار اعضأ قديمي تر است، و بتدريج شروع ميکند به تقليد کردن از آنان

واهد روانشناسانه نشان داده است؛ هرگاه فرد بطور آشکار خود را متعهد به ايده ای سازد، رفتار بعدی وی در جهتي خ

هويتي جمعي، مستقل از اينکه ديگران بتوانند آنرا : کسب هويتي جديد... "  24."بود که تائيد کننده آن تعهد باشد

در اين  مرحله، گروه به اين هويت نوين فرد اشاره ميکند، و . تشخيص دهند و يا ندهند، نتيجه گذر از اين مرحله است

، و گذر کرده "قادر شده"، "آگاه شده"، "متولد شده"پذيرد، وی را دوباره وی را به عنوان کسي که تؽيير کرده است، مي

رفتار جديد گروه نسبت به فرد و تائيد تؽيير فرد توسط گروه، باعث قويتر شدن هويت جديد . ميخواند{ از دنيای قديم}

کساني که فرقه ها را ترک اما اکثريت ... انتظار ميرود که اين شخصيت فرد برای بقيه زندگي او باشد، .  او ميشود

ميکنند، تمام افکار و رفتار و شخصيت فرقه ای را بکنار گذاشته و با درد و مشقت فراوان سعي ميکنند خود را در 

اين تؽييرات تحت تاثير گذاری آن محيط و شرايط بوده و پايا . دنباله چيزی که قبل از فرقه بوده اند دوباره سازی کنند

حال شخصيت نوين فرد، افکار و رفتار جديد او در فرقه شکل گرفته اند و نوبت مرحله سوم،  25."و هميشگي نيستند

مرحله انجماد دوباره، مرحله ای است که فرد بايد مهارتهای . يعني منجمد کردن اين  شخصيت نوين رسيده است

جديد و هويتي نو را که  شخصي خود، عالئق فردی خويش، دوستان و خانواده خود را ترک کرده و بجای آنها، اسم

بعضي طرز لباس پوشيدن، آرايش مو، و هر چيز ديگری را که . فرقه به او داده است را در درون خود منجمد سازد

کرده و از او ميخواهند که  روزانه فرقه کار درگيرعضو جديد را بسرعت . ياد آور گذشته شان است را عوض ميکنند

يقات روانشناسي جمعي نشان داده است که تبليػ اعتقادت و دادن آنها به ديگران بيش تحق. به جمع مبلؽان فرقه بپيوندد

فرد بعد از گذر از اين مرحله هويت مصنوعي فرقه، . ... از هر چيز ديگری باعث تثبيت آن عقايد در خود فرد ميشود

  26."اعتقادات، و زبان جديد آنرا دار ميشود

قبلي توضيح داده شد،  هایتاثير گذاری که در بخش نفوذ و يا مرحله ،ب با مدل شيندر انطباق مدل ارائه شده در اين کتا

در واقع مرحله ايست که در آن شخصيت، افکار و عقايد فرد از حالت انجماد خارج شده و عقايد و نظرات جديد در 

" کنترل فکری"يعني درون ذهن او کاشته ميشود و مرحله انجماد دوباره، در واقع مرحله ايست که در اين بخش 

 . توضيح داده خواهد شد

 

:  بازگشت به مدل رياضي

 

:  فورمول اصلي اين مدل عبارت بود از: اجازه دهيد بار ديگر مدل رياضي ذکر شده در بخش های قبلي را در اينجا يادآور شويم

Bn= Bo + ∑Bi + Fo × T ± E × T2 

فرد است که قرار است  اعتقاد قديم(  Bo. )ت که در فرد بوجود آمدهاعتقاد جديدی اس(  Bn)جهت يادآوری در اين فورمول 

. مجموعه اعتقادات محکم و شخصيتي هستند که بر عليه اعتقاد جديد عمل ميکنند(  Bi∑. )شوداعتقاد جديد عوض شده و تبديل به 
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(Fo  )احساس قديمي است که فرد در کنار اعتقاد قديم خود دارد( .T )هيجانات در فرد فعال هستند ات واسمدت زمانيستکه احس .

.   هيجاناتي است که فرد در پروسه تؽيير با آنها در گير ميشود(  E)و سرانجام 

روشهای مختلؾ، منجمله روشهای تاثير  همانطور که در بخش قبلي ديديم، در مرحله جذب، مخدوش کننده ذهن، با استفاده از

برای مثال مجاهدين در آن  . عقيده و يا عقايد قديمي قرباني خود را تؽيير دهد ستههای عقالني و استداللي توانو شيوه  گذاری

و حتي کشور و « احساس مسئوليت نسبت به خود و خانواده»را از « احساس مسئوليت» موردعقيده ما در  مرحله توانستند،

از گذر از مرحله جذب و تؽيير عقايد، ما حال پس .  تؽيير دهند« احساس مسئوليت نسبت به سازمان و رهبری آن»مذهب را به 

در اين مرحله بازگشت عقايد قديمي در افراد تازه جذب . ميميخوان« کنترل فکر و ذهن»وارد مرحله ای ميشويم که آنرا مرحله 

ه جهت ديدن اينک. شده، بزرگترين تهديدی است که مخدوش کنندگان ذهن، و يا رهبران فرقه های مخرب با آن روبرو هستند

همان عقايد هستند، از بين  گره خورده درکه  فردچگونه ممکن است عقايد قديم بازگردند، بايد توجه داشت که احساسات قديمي 

خود و برای مثال گرچه در مجاهدين عقايد ما نسبت به احساس مسئوليت نسبت به . محفوظ باقي مانده اندفرد  حافظه  نرفته و در

. ما نسبت به خانواده و دوستان عوض نشده و کماکان در درون حافظه ما محفوظ بودند حساساتا عوض شده بود، اما خانواده

به اين ترتيب . هم جهت با عقايد قديمي بودند" تؽيير نکرده و عمدتا" ما هنوز کامال شخصيت و هويت کليعالوه بر احساسات، 

: دفورمول بازگشت عقايد قديمي را ميتوان بشکل زير دوباره نويسي کر

Bo = (∑Bi +F o× T  ± E × T2 ) - Bn 

(  Bi +F o× T  ± E × T2∑)همانطور که در اين فورمول مشاهده ميشود، بازگشت عقايد قديمي ما مشروط به اينستکه مجموعه 

ن فورمول در اي. خود را در ذهن فرد بازيابدرا خنثي ساخته و بتدريج قدرت گذشته (  Bn)بتواند عقيده جديد کاشته شده در فرقه 

عمل کردن احساسات . هنوز تؽيير نکرده و هم جهت با عقايد قديمي فرد عمل ميکند(  Bi∑))فرض بر اين است که شخصيت فرد 

قدری مبهم (  E × T2)در اين فورمول پارامتر سوم يعني . است(  T)مشروط به فعال بودن آنها برای مدت (  F o)گذشته فرد 

و يا وزن قوی ) + ( ه زبردستي مخدوش کننده ذهن دارد که هم جهت با عقايد قديمي عمل نمايد عمل ميکند و در واقع بستگي ب

بعبارت ديگر آيا مخدوش کننده ذهن ميتواند در اين مرحله در فرد هيجاناتي را بوجود آورد که (.  ) -خود را به عقايد جديد بدهد 

از آنجا که بحث پيرامون اين بخش از کار مخدوش سازی ذهن . خير قوی و مستمر بوده و تائيد کننده عقايد جديد باشند و يا

در اين مرحله فرض را بر اين ميگذاريم که مخدوش کننده ذهن " است، فعال( شستشوی مؽزی )  های بعدیموضوع بحث بخش 

اين بخش را خنثي و يا منفي  و اثرات مثبت رساندههيجانات را در اين مرحله به صفر  را خواهد کرد که حداکثر سعي خود

:  به اين ترتيب ميتوان فورمول فوق را با حذؾ بخش هيجانات بشکل زير دوباره نويسي کرد.  27سازد

Bo = (∑Bi +F o× T ) - Bn 

همانگونه که مشاهده ميشود مخدوش کنندگان ذهن، رهبران فرقه ها برای تثبيت عقايدی که در فرد تازه جذب شده کاشته اند با دو 

هستند، نخست احساسات گذشته قرباني نسبت به عقايد قديم خود است و دوم شخصيت وی که هنوز بنفػ عقايد  مشگل روبرو

.  عمل ميکند يقديم

 

: پاسخ رهبران فرقه های مخرب به مشگل احساسات گذشته قربانيان

 

های مختلؾ ميتوانند عقايد گذشته همانگونه که در بخش قبلي ديديم رهبران فرقه ها و مخدوش کنندگان فکر با بکار گيری حربه 

افراد را تؽيير داده و نطفه عقايد جديدی را در ذهن آنها بکارند، اما تؽيير عقايد قديمي بمعني از بين رفتن احساساتي نيست که با 

نجات " برای مثال رهبر فرقه ای ميتواند با سوء استفاده از شعارهائي مثل. آن عقايد در ذهن فرد مربوطه گره خورده اند

ند که به فرقه وی پيوسته و نافراد را وادار به ترک خانه و خانواده کرده و آنها را وادار ک" آزادی"و " عدالت"و يا " بشريت

ا آنها  نميتوانند احساسات فرد نسبت به خانه و خانواده و دوستان قديمي اش را خنثي سازند و بهمين د، امنزندگي فرقه ای پيشه کن

د تازه جذب شده، به دليلي آن احساسات را به ياد آورند، ميزان اين احساسات در مدت زماني که در ذهن فرد فعال دليل اگر افرا

رهبران فرقه ای برای خنثي سازی اين . دند منجر به خنثي شدن عقيده جديد و برانگيخته شدن عقايد قديمي شونهستند، ميتوان

د، در نا احساسات فرد که در حافظه وی ذخيره شده  است کاری نميتواند انجام دهو ي(  F o)در مورد ميزان (  F o× T)پارمتر 

اين احساسات را به ياد ميآورد را به  فردو يا مدت زماني که (  T) باقي ميماند اينستکه ميزان  آنهانتيجه تنها راهي که برای 

صفر ضربدر هر عدی حاصل صفر ) دنحداقل برسانو به اين ترتيب حاصل ضرب اين دو پارامتر را به صفر و يا  رساندهصفر 

درست به همين دليل است که منزوی کردن فرد از محيط گذشته خود، خانواده و دوستانش بنفع مخدوش کننده ذهن کار . (است

قبلي  کمتر در موقعيت و شرايطي قرار ميگيرد که بتواند خاطرات گذشته و احساسات ا که به اين ترتيب قرباني فرقهميکند، چر

و يا اينکه (  T)البته مخدوش کنندگان ذهن ميدانند که ايزوله کردن فرد از مأل گذشته اش برای صفر کردن . خود را به ياد بيآورد

فرد را مجبور کنند که احساسات گذشته را به ياد نيآورد، الزم است اما کافي نيست، چرا که آنها ميتوانند با فکر کردن به آندوران 

اينجاست که رهبران فرقه مجبورند . خواب دوران گذشته آن احساسات را به ياد آورده و آنها را در خود زنده نگه دارندو يا ديدن 
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شيوه های مختلؾ ديگری را به عنوان مکمل ايزوله کردن فرد از محيط گذشته بکار گيرند تا تاثيرات احساسات گذشته را به 

و فکر کردن و يا  به ياد  را به حداقل ميرسانند که وقت آزادی برای با خود تنها ماندنآنها  وقت آزاد فرد . نزديک صفر برسانند

کار سخت، خواب کم، مطالب زياد برای خواندن و آموختن، ايجاد احساسات و عواطؾ . نداشته باشد آوردن خاطرات گذشته را

له ترفندهائي است که رهبر فرقه در کنار ايزوله از جم 28جديد و قوی در فرد نسبت به فرقه، رهبر فرقه و همقطاران فرقه ای

.  کردن فرد از مالء گذشته اش بکار ميگيرد تا وی را مجبور کند که خاطرات و احساسات گذشته را کمتر و کمتر به ياد آورد

مأل گذشته ايزوله فرد از  -1بنابراين شيوه معجزه آسای رهبران فرقه ای برای خنثي سازی احساسات گذشته عبارت است از 

. ميخواند(  Milieu" )مأل و يا محيط"اش، حداقل بلحاظ رواني و در صورت امکان بشکل فيزيکي، چيزی که ليفتن آنرا کنترل 

بمباران کردن فرد با مالتهای مختلؾ آموزشي بشکل  -3. نداشتن هيچگونه وقت آزاد، کار سخت، کمبود خواب و استراحت -2

ترويج و تشويق احساسات و عواطؾ جديد در فرد که بتوانند پر کننده خأل عواطؾ  ايجاد، -4. دنيني، شنيدني، و ديمطالب خواند

.  29و احساسات گذشته شوند

 

:  راه مقابله با شخصيت گذشته فرد

 

ته همانطور که در فورمول فوق مشاهده کرديم عامل و يا پارامتر دوم که باعث ميشود فرد تازه جذب شده در فرقه به عقايد گذش

" مجددا. خود بازگردد، شخصيت وی است که هنوز دستخوش تؽيير نشده و در نتيجه در جهت احيأ عقايد گذشته عمل ميکند

توان آنرا سريع تؽيير داد، در نتيجه آنها در برهبران فرقه های مخرب ميدانند که شخصيت افراد خيلي پيچيده تر از آن است که 

گرچه همانطور که خواهيم ديد در مرحله بعدی، يعني . )سعي بر کنترل آن ميکنند اين مرحله بعوض تؽيير شخصيت افراد

شستشوی مؽزی، آنها سعي ميکنند شخصيت فرد را بطور کامل تؽيير داده و بجای آن شخصيت فرقه ای را دراعضأ بوجود 

ز مخدوش سازی ذهن، کنترل ذهن و يا فکر م که گرچه طبق تعريؾ و دسته بندی من ايالبته در اينجا دوباره بايد تاکيد کن.( آورند

به کنترل احساسات و شخصيت گذشته فرد محدود ميشود، اما اين بهيچ عنوان به اين معني " که موضوع اين بخش است، تماما

شيوه های مختلؾ را جهت تؽيير شخصيت افراد که هدؾ نهائي آنهاست اگر بتوانند نيست که رهبران فرقه در هر مرحله ای 

همچنين . بايد بکار گرفته شود" هرچه که کار کند"فورمول آنها بطور خالصه يک جمله است و آن اينست که . نميگيرند بکار

اگر چه بيشتر اعتقادات فرد در مرحله نخستين عوض شده اند، اما اين به آن معني نيست که کار تؽيير عقايد به پايان رسيده  

فرقه شيوه های ذکر شده در بخش قبلي را برای تؽيير عقايدی ديگر در فرد بکار  است، هنوز در اين مرحله ممکن است رهبر

.   گيرد

نشان داده ام، پيچيده ترين بخش فورمول (  Bi∑)شخصيت و هويت فرد، سيستم اعتقادی وی چيزی که من آنرا بطور خالصه با 

اوست که بطور مستقيم و ؼير مستقيم روی عقايد  فوق است، اين بخش از ويژگي انسان شامل تمامي عقايد محکم و يا پايه ای

اعتقاد به "برای مثال . تمام پيش برنامه ها، ميانبرهای شخصيتي در اين بخش از ذهن کارگذاری شده اند. ديگر او تاثير ميگذارند

دات افراد و سوء ممکن است مانع پيوستن ما به فرقه نشود، به عکس رهبران فرقه ها مهارت خاصي در بکار گيری اعتقا" خدا

استفاده از آنها جهت استثمار هر چه بيشتر ما برای حصول اهداؾ خود دارند، اما با اعتقاد به خدا يکسری اعتقادات ديگر هم در 

در . فرد بوجود ميآيد که هر يک از آنها ميتوانند بزودی تبديل به مانعي بزرگ در مسير محقق شدن آرزوهای رهبر فرقه شوند

و يا باز . ذاهب اعتقاد به خدا، و مسئوليت در قبال او به معني مسئوليت در قبال جامعه و منجمله خانواده هم هستبسياری از م

اعتقاد به خدا بمعني پرهيز از دروغ گوئي و تزوير و رياست، اعتقادات قوی ای که ميتوانند باعث بازگشت اعتقادات گذشته در 

ن اعتقادات و يا بعبارت ديگر تؽيير شخصيت فرد جذب شده مشگل ترين وپيچيده ترين تؽيير چني. فرد و خروج وی از فرقه شوند

کاريست که رهبر فرقه در مسير مخدوش سازی ذهن افراد در جلوی خود دارد و بهمين دليل است که اکثر آنها حداقل در مراحل 

ميکنند با شيوه های مختلؾ تاثير منفي آنها روی  خود را در گير روياروئي با اين اعتقادات پايه ای نکرده و بعوض سعي ،اوليه

آنها سعي ميکنند برای اعتقادات محکم گذشته معني جديدی مطرح کرده و افراد را وادار . اعتقادات جديد را به حداقل برسانند

شور از وصل به رهبری برای مثال به آنها ميقبوالنند که تنها راه رسيدن به خدا و مردم و ک. کنند که اين معني را پذيرا شوند

، "شهادت"، "مليت"، "دموکراسي"، "آزادی"آنها بعوض تؽيير دادن عقايد افراد معني لؽاتي مثل . و خدمت به او ميگذردفرقه 

مفهوم آنها را در چارچوب زبان  ،عوض کنند در اسم و شکل را عوض ميکنند و به اين ترتيب بدون آنکه عقايد افراد را" جهاد"

. د تؽيير ميدهندو منطقي جدي

 

: فراگيری و تغيير ميتواند در سطوح مختلف ذهن شکل گيرد
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وقتي صحبت (  NLP)در کتاب خود تحت عنوان (  Joseph O’Connor & John Seymour)جوزؾ او کانر و جان سيمور 

ن است بشکل متفاوتي در از فراگيری ميکنند، ذهن انسان را به چند سطح به ترتيب زير تقيسم ميکنند، بطوريکه هر سطح ممک

.  اثر برخورد با ايده ها و اطالعات جديد تؽيير کند

از کجا آمده . اين عميقترين اليه ذهن است، جائيستکه پاسخ  به سئواالت معنوی و ؼير مادی در آن جای دارد :سطح معنويات

هر تؽييری در اين . حيات ما محتوی ميدهندايم؟ هدؾ حيات و زندگي چيست؟ عقايد موجود در اين اليه به زندگي ما شکل، و به 

د نبه عبارت ديگر اين اليه شامل تمام چيزهائيستکه شخصيت ما را ميساز. اليه باعث تؽييرات اساسي در اليه های ديگر ميشود

.  و با اينحال بسياری از نهفته های آن قابل رويت و نام بردن نيستند

ايده }. از خود داريم، جوهر ارزشها و هدؾ ما از زندگي در اين بخش جای دارد اين پايه ای ترين احساسي است که ما :هويت

خود را دکتری ميدانيم که دکتر . هائي از خود مثل اينکه ما خود را انساني درستکار، خوب، خيرخواه ديگران، ميشناسيم و يا نه

چه نوع مهندس، تاجر، پدر، فرزند، . ست آوردشده تا زندگي ديگران را نجات دهد و يا اينکه بزودی بيشترين درآمد را بد

{  ايراني، و يا مسلمان خود را ميدانيم؟

شامل تمام اعتقادات پايه ای که ما فکر ميکنيم آنها حقيقت هستند، پايه های حرکت ما در زندگي روزمره، اعتقاداتي که  :اعتقادات

.  ه ما در انجام يکسری از کارها ديگر هستنداز سوئي راه ما را به جلو باز ميکنند و از سوی ديگر بازدارند

مجموعه ای از رفتار ها، مهارتهای عام و خاصي که ما داريم و آنها را بطور دائم در زندگي روزمره خود بکار  :توانمنديها

. ميگيريم

. نوع برخورد ما با دنيای بيرون مستقل از توانمنديهائي که داريم :رفتار

 30."چه چيزهائي عکس العمل نشان ميدهيم، ديد و شناخت ما نسبت به مردم و محيط پيرامونمانما نسبت به  :محيط پيرامون

بخواهند فردی را تؽيير دهند، بايد وی را ... حال اگر يک رهبر فرقه ای، يک معلم، يک دوست، يک پدر و يا  مادردلسوز، 

ليا ما و يا معلمان کالسهای ابتدائيمان ممکن است برای مثال او. دريک يا چند سطح نامبرده در فوق آموزش و تؽيير دهند

آموزشهای خود را از بخش رفتار و توانمنديها شروع کرده به ما ياد دهند که چگونه در هر شرايط جديدی ما بايد رفتار کنيم، 

کديگر باز شناسيم، چگونه انجام چه کارهائي را در چه سن و موقعيتي بايد ياد بگيريم، چگونه زبان را ياد گرفته و رنگها را از ي

با محيط پيرامون خود روبرو شويم، و رفته رفته آنها به بخشهای ديگر ذهن ما نفوذ کرده و به ما اعتقادات پايه ای را ميآموزند، 

 محبت ديگران باشيم، چه زمان بخوريم و چه زمان بخوابيم، و به سپاسگزاراينکه چگونه نسبت به بزرگ ساالن احترام بگذاريم، 

اين ترتيب سنگهای ساختمان شخصيتي ما را يکي از پس از ديگری در کنار هم ميگذارند و در کنار آن به ما آموزشهائي ميدهند 

اوليا ما، معلمان کالسهای ابتدائيمان، محيطي که در دوران کودکي در آن رشد  کرده و . که سازنده پايه های معنويت ماست

اضافه برنامه هائي که دولتها بشکلهای مختلؾ در جامعه جهت آموزش افراد پياده ميکنند، و زندگي اجتماعي را ياد ميگيريم، ب

باضافه عواملي که شايد هنوز بدرستي فهم و شناخته نشده اند مثل آنچه که از ژن ما به ما ميرسد، و يا آنچيزهائي که ما در 

خود نگه داری ميکنيم شخصيت و  ( Implicit memory)  دوران قبل از دوسالگي ميآموزيم و آنها را در بخش حافظه سربسته

و يا ؼير مستقيم " ؼير قابل تؽيير است بخشيست که مستقيما" اين بخش از ذهن ما که خيلي محکم و تقريبا. هويت ما را ميسازند

وباره به ثبات شخصيتي روی آموخته های فرقه ای تاثير گذاشته و سعي ميکند فرد را به اعتقادات قديم بازگردانده و وی را د

 ،تغيير رفتارنميبينند، سعي ميکنند با  شخصيت مارهبران فرقه ها در مرحله اول که هنوز خود را قادر به تؽيير .  برساند

البته . شخصيت فرد را حداقل در حالت انفعالي قرار داده و مانع فعاليت آن جهت تؽيير عقايد جديد کاشته شده در فرقه شوند

بعدی خواهيم ديد بسياری از رهبران فرقه ای با بکار گيری هيجانات فوق العاده و طوالني کردن  هایدر بخش همانطور که

حضور آنها در فرد سعي ميکنند بطور بنيادی اين بخش از ذهن افراد را تؽيير داده و شخصيت خاص آنها را با شخصيت عام 

رامون بکار گيری هيجانات توسط رهبران فرقه نشده و بحث پيرامون در اين بخش ما وارد صحبت پي. فرقه ای جايگزين نمايند

اينکه رهبران فرقه . در اين بخش بيشتر بحث بر سر کنترل شخصيت است تا تؽيير آن. بعدی موکول ميکنيم هایآنرا به بخش

مانع اين ميشوند که ... فرقه ای، چگونه با استفاده از اهرمهائي مثل کنترل محيط و مأل زندگي افراد، ايجاد و تشويق رفتار جديد 

.  شخصيت قديمي فرد بر عليه اعتقادات جديد فرقه ای عمل نمايد

.  حال جهت مقايسه مدلهای مختلؾ کنترل فکر اجازه دهيده همه آنها را در کنار يکديگر درجدول زير خالصه نمائيم
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سه مرحله 

مخدوش سازی 

ذهن 

حقه های مخدوش ل شين مدمدل سينگر مدل ليفتن مدل رياضي 

کننده ذهن در هر 

مرحله 

نفوذ و تاثير 

گذاری 

تؽيير اعتقادات 

پيچيده تر از 

طريق تؽيير 

اعتقادات ساده تر 

تشکيل دهند آن 

آعتقاد پيچيده 

علمي و مطلق 

نشان دادن 

اعتقادات فرقه ای 

(Sacred science 

و تخدير معنوی ( 

 Mystical)فرد 

manipulation  )

عکس  نطفه گذاری

. العملهای رواني

(Inducing 

physiological 

responses  )

خارج کردن 

اعتقادات قديم از 

حالت انجماد 

(Unfreezing ) و

تؽيير آنها 

(Changing   .)

بکار گيری شيوه 

های عقالني و 

تکنيکهای نفوذ و 

تاثير گذاری 

کنترل : کنترل فکر

احساست قديمي و 

کنترل محيط و 

رفتار فرد 

ی خنثي ساز

تاثيرات منفي 

احساسات گذشته 

روی عقايد جديد 

کنترل محيط و مأل 

. زندگي فرد

خواست خلوص و 

پاکدامن تر شدن 

فرد، علمي و 

مطلق بودن 

اعتقادات درون 

فرقه 

ؼافل نگه داشتن 

فرد از آنچه که در 

محپط پيرامونش 

کنترل . ميگذرد

وقت و محيط 

ايجاد . پيرامون وی

احساس ناتواني و 

ر او وابستگي د

منجمد کردن 

. اعتقادات جديد

انزوای رواني فرد 

ازطريق ايجاد 

ترس و شک بيمار 

. گونه در وی

ندادن وقت آزاد به 

کار سخت . وی

. بهمراه خواب کم

کنترل اطالعات و 

بمباران وی با 

اطالعات پيچيده و 

. مبهم جديد

خنثي سازی 

تاثيرات منفي 

شخصيت فرد 

. روی عقايد جديد

علمي و مطلق 

ودن عقايد فرقه ب

بکار گيری . ای

اولويت . زبان جديد

. دکترين بر فرد

سرکوب رفتار 

ايجاد و . قديم فرد

تشويق رفتار 

ايجاد سيستم . جديد

.  جديد منطق

منجمد کردن 

. اعتقادات جديد

تؽيير رفتار، ايجاد 

منطق و زبان 

جديد برای عوض 

کردن معني 

اعتقادات فرد بدون 

.  تؽيير آنها

زی شستشوی مغ

ايجاد هيجانات و 

استمرار 

حضورشان 

فرقه اقرار به 

کنترل . گناهان

. تمامي حيات فرد

. انتقاد از خود انتقاد 

کنترل هيجانات و 

. سکس فرد
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از اين ( و يا نميداد)اگر چه در مورد مجاهدين در اين مرحله، آنها با بوجود آوردن دائمي هيجانات نسبت به وقايعي که در ايران رخ ميداد   

. پارامتر حداکثر استفاده را بنفع خود کردند

28
ن تمام حربه های مختلؾ عاطفي بکار گرفته ميشد که احساسات و عواطؾ جديدی در اعضأ نسبت به سازمان، رهبری آن، در مجاهدي  

شهدای آن و افراد عضو بوجود آيد تا بلکه رفته رفته اين  عواطؾ و احساسات بتوانند جايگزين عواطؾ گذشته فرد نسبت به دوستان و 

برای : "هم ما شاهد چنين کار کردهائي هستيم برای مثال يکي از پيروان گذشته ديويد کوروش ميگويددر فرقه های ديگر . خانواده اش شوند

او بنوعي عمل ميکرد که همه . تمام کوشش خود را ميکرد که پاشنه آشيل تک تک اعضأ را پيدا کند( ديويد کوروش)کنترل پيروان، ورنون 

بحث اين بود که اگر افراد از گذشته خود جدا شوند، . ای گذشته به خانواده و ديگران نفي ميشدتمام وابستگي ه. به او و فقط به او وابسته شوند

."  به اين ترتيب بود که افراد تهديد پذير ميشدند. و فقط به او وابسته خواهند شد کوروشکسي را ندارند که به او تکيه کنند و در نتيجه به 

(Marc Breault and Martin King; 'Inside the cult'; A Signet Book; 1993; P: 76  )

 

29
خوانده ميشود، پي ريزی همين احساسات و عواطؾ جديد در " مرحله ماه عسل"يکي از اهداؾ پديده ای که بوسيله اعضأ سابق فرقه ها   

« دوست»و « رفيق»، «اهربرادر و خو»فرد نسبت به فرقه، رهبر آن و اعضأيش ميباشد، افرادی که وی بزودی ياد ميگيرد که آنها را 

.  بخواند

30
: جهت دانستن بيشتر در اينمورد ميتوانيد به کتاب زير مراجعه نمائيد  

 (Joseph O’Connor & John Seymour; Introducing NLP; Psychological Skills for Understanding and influencing people; 

2002; P: 78  )


