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شستشوی مغزی

روند شستشوی مغزی

گروه  طراحی روند شستشوی مغزی برای یک فرد با روند طراحی آن برای یک 
متفــاوت اســت. ایــن دو رونــد بــه تفکیــک از هــم در ایــن فصــل تشــریح شــده اند.
ایــن فراینــد بــا توجــه بــه وضعیــت روانــی فــرد قربانــی در زمــان شــروع رونــد، 
و  پایــه  تــا حــدودی  ایــن دو  آغــاز  می شــود.  او  وضعیــت و جایــگاه اجتماعــی 
تشــکیل  می دهنــد. بخــش ســخت ماجــرا  را  رونــد شستشــوی مغــزی  اســاس 
کــه همــه ی افــراد را نمی شــود مــورد شستشــوی مغــزی قــرار داد. ایــن  آنجاســت 
کــه احســاس خــأ داشــته و بــه دنبــال چیــزی بــرای  ی ســوژه  ای  فراینــد فقــط بــر رو

کاربــرد دارد. کــردن آن خــأ باشــد  پــر 
کلیــد اصلــی شــروع فراینــد شستشــوی مغــزی در تشــخیص صحیــح و پیــدا 
کــه  کســی باشــد  کــردن ایــن افــراد بــه خصــوص اســت. چنیــن شــخصی  می توانــد 
گــوار از لحــاظ روانــی آســیب دیــده و  اخیــرًا بــه خاطــر داشــتن تجربــه  ای بــد و نا

حقیقــت وجــودی اش متزلــزل شــده اســت.
یه ســفر  کــه بــرای ســیاحت بــه ســور بــرای مثــال، افــرادی را در نظــر بگیریــد 
یــا  و  نزدیــک  دوســتان  از  یکــی  دادن  دســت  از  خاطــر  بــه  ســپس  و  کرده انــد 
ــا از دســت  کــه ب یســت بــدل شــده اند. وقتــی  ــه ترور بستگانشــان در ایــن مســیر ب
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که دســت به شستشــوی  کســانی  کند،  دادن آن فرد، زندگی شــان بی معنی جلوه 
مغــزی  می زننــد فرصــت را غنیمــت شــمرده و ایــده  ای مبنــی بــر کشــتن دیگــران بــه 
کــه  گرفتــن انتقــام دوستانشــان در ذهــن ایــن افــراد شــکل  می دهنــد. وقتــی  منظــور 

فــرد مناســب شناســایی شــود، فراینــد شستشــوی مغــزی آغــاز خواهــد شــد.
کــه دیگــران را شستشــوی  کســانی  کــه  در افســانه ها ایــن طــور بیــان  می شــد 
مغــزی  می دهنــد افــرادی جنایتــکار بــوده که با خشــونت ســعی بر انجــام این عمل 
ی دیگــران  کــه ایــن فراینــد را رو کــه افــرادی  داشــته اند، امــا حقیقــت ایــن اســت 
پیــاده  می کننــد در ظاهــر زندگــی آرام و بــا برنامــه  ای دارنــد. قربانیــان ایــن افــراد نیــز 
عمومــًا نمی تواننــد حدســی مبنــی بــر قصــد آن هــا بــر شستشــوی مغــزی بزننــد، چــرا 
کــه هیــچ عامــل غیــر معمولــی در ظاهــر زندگــی ایــن افــراد وجــود نــدارد. عــالوه بــر 
کــه اخیــرًا متحمــل  ایــن، افــراد قربانــی بــه واســطه ی آســیب های ذهنــی و روانــی 
آن شــده اند حتــی قــادر بــه داشــتن ظاهــر خــوب زندگــی ایــن افــراد هــم نیســتند.
کــه قصــد شستشــو دادن ذهنــش را دارد  کــه قربانــی بــا فــردی  اولیــن بــاری 
کــه یــک فــرد بــی خانمــان بــرای اولیــن  کنیــد بــا زمانــی  مالقــات  می کنــد را  مقایســه 
بــار بــا یــک فــرد مشــهور مالقــات  می کنــد. فــرد عامــل در ایــن موقعیــت قبــل از هــر 
ــا  کنــد و همچنیــن ب کــرد بیــن قربانــی و خــود اعتمــاد ایجــاد  چیــز ســعی خواهــد 
کــرد  کنــد. بــرای انجــام ایــن عمــل، فــرد عامــل تــالش خواهــد  قربانــی رابطــه برقــرار 

کنــد. تــا شــباهت های ســطحی و عمقــی بــا فــرد ســوژه ایجــاد 
و  غــذا  همــان  بــه  داشــتن  عالقــه  می توانــد  ســطحی   تشــابه  از  نمونــه  ای 
نوشــیدنی مــورد عالقــه ی فــرد ســوژه باشــد، امــا شــباهت عمقــی را  می تــوان در 
داشــتن تجــارب یکســان در زندگــی یافــت. فــرد عامــل در صــورت نیــاز  می توانــد 
بــا تخصــص و ظرافــت مــورد نیــاز، تجربــه  ای جعلــی بــرای برقــراری ارتباطی عمیق 
ک بگــذارد. حــال فکــرش را  کنــد و بــا ســوژه بــه اشــترا بــا فــرد ســوژه از خــود ایجــاد 
ــه  ــر از دســت دادن دوســت صمیمــی اش ب ــه  ای مبنــی ب کــه ســوژه، تجرب بکنیــد 
ــه  ای  کســی درســت همــان لحظــه تجرب ک بگــذارد، حــدس  می زنیــد چــه  اشــترا
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کــرده اســت؟ بلــه، درســت اســت، فــرد عاملــی  مشــابه در جیــب بغلــش پنهــان 
ــوژه را دارد. ــن س ــوی ذه ــد شستش ــه قص ک

ایــن جعــل عاطفــی تنهــا جنبــه ی درونــی فراینــد شستشــوی مغــزی نیســت. 
گــذاری تجــارب مشــابهی  ک  اشــترا و  ایــن مســائل  بیــان  کنــار  فــرد عامــل در 
ــاف  ــی داده و الط ــوژه هدایای ــرد س ــه ف ــتند، ب ــش نیس ــی بی ــت دروغ ــه در حقیق ک
بــه  می تواننــد  الطــاف   ایــن  مــی دارد.  روا   او  حــق  در  بــی گاه  و  گاه  نیــز  دیگــری 
صــورت وعده هــای غذایــی رایــگان، نوشــیدنی و یــا حتــی هدیــه دادن وســائل 
الکترونیکــی نیــز باشــند. ایــن الطــاف و هدایــا باعــث ایجــاد احســاس قدردانــی 
و بدهــکاری در ســوژه شــده و در صــورت بــروز هرگونــه مقاومــت توســط قربانــی در 

مراحــل اولیــه، مســیر را روان تــر می کنــد.
کــه ســربازان آمریکایــی در  نمونــه ی دیگــری از ایــن ارتبــاط زمانــی رخ  مــی داد 
زمــان جنــگ اســیر شــده بودنــد و اســیرکنندگان آنهــا ســیگار های ســاخته شــده 
توســط آمریــکا را بــه آنهــا  می دادنــد و بــا لحنــی محترمانــه و صمیمانــه بــا آنهــا 
گرفتــن تحــت رونــد شستشــوی  ســخن  می گفتنــد. ایــن امــر قربانــی را مســتعد قــرار 

مغــزی می کنــد.
و  خیالــی  تصویــری  ارائــه ی  قربانــی،  بــا  مناســب  رابطــه  ای  ایجــاد  از  پــس 
ــرد  ــه، مرحلــه ی بعــدی فراینــد محســوب  می شــود. در ایــن مرحلــه، ف آرمان گرایان
گذاشــته اســت، راه حلــی  ــا او در میــان  کــه ســوژه ب تی  ــرای مشــکال عامــل بایــد ب
گاه بــه ســوژه ارائــه  می شــود  گاه بــه  کنــد. راه حل هــا بــه صــورت غیــر رســمی و  ارائــه 
تــا از پاســخ های منفــی احتمالــی از جانــب قربانــی، در نتیجــه احســاس فشــار 
بــه پذیــرش راه حــل جلوگیــری شــود. ایــن راه حل هــای آرمانــی، شــکل دیگــر 
کردنــش بــه ذهــن  کــه فــرد عامــل قصــد وارد  شــخصیت یــا ایدئولوژی هایــی اســت 
فــرد ســوژه از طریــق فراینــد شستشــوی مغــزی را دارد. ایــن ایدئولــوژی ممکــن 
ــا هرآنچــه فردعامــل در  کمونیســتی و ی یســتی،  ــه صــورت رفتار هــای ترور اســت ب

کنــد.  ــروز پیــدا  پــی آن اســت در فــرد ســوژه ب
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اثرات شستشوی مغزی

فراینــد شستشــوی مغــزی، رونــدی قدرتمنــد اســت و هــر چیــز قدرتمنــدی 
عــوارض  شــدیدترین  از  یکــی  می گــذارد.  جــای   بــه  خــود  از  مانــدگار  تأثیــری 
شستشــوی مغــزی، از بیــن رفتــن هویــت فــردی اســت. روان قربانــی از هویــت 
کــه قبــل از ایــن  کارهایــی را انجــام  می دهــد  قدیمــی خــود جــدا  می شــود. قربانــی 
ــود  ــر وج ــی او دیگ ــت قبل ــه هوی ک ــت  گف ــوان  ــت.  می ت ــی داده اس ــام نم ــز انج هرگ
یایــی بیــش نبــوده  کــه انــگار خــود قبلــی اش رؤ نــدارد. قربانــی احســاس  می کنــد 
کل تغییــر  می کننــد. اســت. احساســات، نحــوه ی تفکــر و رفتــار قربانــی نیــز بــه 
ی  ــر رو کــه ب اختــالل اســترس پــس از ســانحه )PTSD( یکــی از اثراتــی اســت 
می دهــد.  بــروز   می شــوند  مغــزی   شستشــوی  از  رهایــی  بــه  موفــق  کــه  کســانی 
کهنــه ســربازان  ئــم روانــی و جســمی مشــابه بــا  قربانیــان شستشــوی مغــزی عال
مغــز   شستشــوی  کــه  می دهــد  نشــان   ایــن  می دهنــد.  نشــان   خــود  از  جنــگ 

باشــد. مانــدگاری ماننــد جنــگ داشــته  تأثیــر  می توانــد 
کــه  نمونــه  ای دیگــر از تأثیــر طوالنــی مــدت شستشــوی مغــزی در جایــی اســت 
ــا آن  ــه آن وضعیــت ی یــک قربانــی پــس از رهایــی از شستشــوی مغــزی، نســبت ب
ــه آن حالــت قبلــی   کــرده و خواســتار بازگشــت ب ــرد عامــل، احســاس دلتنگــی  ف
اســت.  معــروف  اســتکهلم  ســندرم  بــه  روانشــناختی  پدیــده ی  ایــن  می شــود. 
قربانیــان دچــار ایــن ســندروم حتــی در آینــده، شستشــودهنده ی مغــز خــود را 
کــه در طــول رونــد در ذهنشــان قــرار داده شــده  تحســین  می کننــد و ایده هــای 

اســت را توجیــه  می کننــد.

برخی از تکنیک های شستشوی مغزی

جداسازی و انزوا

کــه درطــول رونــد شستشــوی مغــزی  جداســازی یکــی از تکنیک هایــی اســت 
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ی فــرد ســوژه اعمــال  می شــود. انــزوا بــه معنــی دور بــودن از دیگــر افــراد یــا  بــر رو
ــراد  کــه ســوژه از ســایر اف کنــد  ــد اطمینــان حاصــل  ــرد عامــل بای مکان هاســت. ف
جداســازی شــده اســت، تــا احتمــال هرگونــه برخــورد یــا ارتبــاط بــا ســایر افــراد 
بــه  تــا  بــرود  بیــن  از  یــا تغییــر در رونــد شستشــوی مغــزی ســوژه  و ایجــاد خلــل 
واســطه ی ارتبــاط و تبــادل نظــر باعــث ســخت تر شــدن فراینــد شستشــوی مغــزی  
نشــود. قربانیــان شستشــوی مغــزی از دوســتان، خانواده هــا و همســاالن خــود 
کــه بــه واســطه ی ارتبــاط بــا ایــن افــراد،  جــدا  می شــوند تــا اطمینــان حاصــل شــود 

نحــوه ی تفکــر و نگــرش خــود را تغییــر نمی دهنــد.

ترس و وابستگی

کــه در فراینــد شستشــوی  تــرس، یــک اهــرم بســیار مفیــد و تأثیرگــذار اســت 
ــراد  ــی از اف گروه ــا  ــل ب ــرد عام ــی ف ــال وقت ــرای مث ــود. ب ــه  می ش گرفت کار  ــه  ــزی ب مغ
ــش  ــه از فرامین ک ــن  ــن از ای ــان یافت ــرای اطمین ــرس ب ــد از ت کار دارد،  می توان ــر و  س
کنــد و بــا اســتفاده از قــوه ی هــراس، ســوژه هایش را بــه  اطاعــت  می شــود اســتفاده 
کــه فــرد عامــل در  کســی یــا چیــزی، هویــت جدیــدی  گــر  خــود وفــادار نگــه دارد. ا
کردنــش  کنــد، او  می توانــد بــا تهدیــد  تــالش بــرای دســتیابی بــه آن اســت را تهدیــد 

ــه تبعیــت و ســکوت وادارد. او را ب

بمباران عاطفی

کــه فــرد  بمبــاران عاطفــی در فراینــد شستشــوی مغــزی زمانــی رخ  می دهــد 
کنــد بــا ایجــاد پیونــد عاطفــی خــود را از لحــاظ حســی جایگزیــن  عامــل، تــالش 

ــذارد. ک بگ ــترا ــه اش ــا او ب ــائلی را ب ــق مس ــن طری ــرده و از ای ک ــرد  ــواده ی ف خان
ایده گــذاری در ذهــن فــرد قربانــی و تشــکیل شــخصیت جدیــد بــرای او بــا 
ــج   گن ــل  ــراد مث ــب اف ــرای اغل ــواده ب ــود. خان ــان تر می ش ــن روش آس ــتفاده از ای اس
کــه شــما را از همــه بهتــر  می شناســند و  کســانی هســتند  کــه آنــان  می مانــد، چــرا 

بیشــترین زمــان را بــا شــما  می گذراننــد.
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