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 شستشو کردن دماغ
 

از  روپگ ایشخص و  کی یعمل یو حت یدویحق ،یفکر ،یروان یبه باز ساز یدماغ یشستشو یکولوژیعلم سا در
که  تنسیکردن فرق دارد و فرق عمده آن در ا قیتشو ایثر کردن از تحت تأ  یدماغ ی. شستشوشودیم فتهگاشخاص 

که چرا  نرایا یشونده علت ها تشواست که شستشو کننده به شس یکردن به شکل قیتشو ای رفتنگ ریدر تحت تاث
علت را به  نیقبول کنند، ا کندیم میونده تقدرا که شستشو کننده به شستشو ش یخط مش ایمفکوره، عمل، طرز فکر 

 ،یخوش ،یدرست ،یشستشو شونده احساس خوب شنهادیپ ایدر قبول کردن آن درخواست  ایوگکه  کندیم میتقد یطور
 شنهادیپ یکه در شستشو کردن علت به شکل یدر حال را خواهد از آن خود کرد. یبه سر رس ایو  یابیکام ،یصحتمند

 . ستندیمورد اعتبار و قبول ن رگید یهاکه انتخاب  یکن در حال یرا عمل شنهادیپ ای هیکار، فرض نیا ایوگکه  شودیم
 

به  یشکل از اشکال فشار اجتماع کی یدماغ یخو شستشو .رندیگیبه اشکال مختلف صورت م یدماغ یها شستشو
 .رددگیشخص مطلوب م یعمل ای یدویحق ،یفکر ریکه منجر به تغ رودیحساب م

 

مطلوب  مضمون ایشخص و است،  رفتنگ ریثکردن و تحت تأ  قیرفته تشو شیو پ میحالت وخ یدماغ یشستشو چون
 یدور ساخت تا شستشو کننده در شستشو دیو همه روزه با یعاد ستیز طیاکثر از مح کنندیم یرا که شستشو دماغ

زده، در زندانها  گجن یدر کشور ها یاغدم یهاخاطر اکثر شستشو  نیخوب به دست آرد. به ا جهیمطلوب نت یدماغ
در کنترول  دیفاعل شستشو با .شودیم دهیآزاد و خود کفا د یها طیتر از مح ادیو مراکز عذاب و شکنجه خانه ها ز

 رگیوقت و اندازه خواب، نوع او اندازه غذا، استعمال تشناب جهت رفع حاجت و د کهیمکمل مفعول خود باشد تا جا
شود  قانع نیمطلوب همه در کنترول و وقف فاعل باشد و مفعول به شکل آهسته آهسته به ا خصش یانسان اتیضرور

و  یخارج یموارد از کمک ها نیشستشو کننده در ا.ستین یدماغ یکردن به فاعل شستشو کار وشگکه چاره بدون 
از خود کرده )حد اقل  میمستق ریغ ایو  میدر حکومت و اشخاص قادر و حاکم را به شکل مستق لیدخ ییقوا ،یداخل

را داد و ستد  ایو  میافهام و تفه ذار،گو  شتگرا که مفعول در آن اجازه و امکان  یساحات یها تیالحصقوت ها و 
 دارد(. 

 
ر دچار س یدماغ رانگبا شستشو کیستماتیبه شکل س ردیگیکه دهه ها را در بر م یمتماد یسالها نیما ح یبایز وطن

 آب ،یصح ییبه علت کمبود مواد غذا ای. به طور مثال افغانها به صورت عموم خواب راحت ندارند )باشدیبوده و م
 کی ییبناها ریمانند ز هیاول اتیبه ضرور یرسکار درست، کمبود دست نداشتن ت،یامن یکمبود ،یدنیآشام یصح

 ایدرست مح ی....(، غذارهیو غ هریهموار و غ یجاده ها ،یمخابرات لیوسا ،یترانسپورت لیوسا لیمملکت از قب
و امسال آن که به  یصح ریو غ یئوجود دارد آن هم به شکل ابتدا اتیفقط در مرکز وال یعصر یها تشناب ست،ین

ا کنترول بلند ب اریدر سطح بس یو خارج یداخل یئکه قوا رساندیبه ثبوت م نرایذکر کردم ا وقکه در ف حیاساس تشر
 کشور را تحت اثر خود قرار داده اند. نیا یو فرقه بند یاسیس اتینظر قیو تضر یانسان هیاول انیکردن تمام ضرور

 

ابر  نیا ریکشور با زور شمش نیا خیکه در تار دیداشته باش ادیدارد، به  گبزرقدیم و  اریبس خیما تار یباستان کشور
حمله ها یا  داخل وخطه  نیو مدرن وقت به ا یعصر لیو وسا گقدرت که با توپ و تفنمردان افغان مقابل هر عبر

افغان در حراس بوده اند  فهیطا تیاز موجود یدیو سران اقوام کل ایدندان شکن داده اند و تمام دن یکرده اند جواب ها
 کرده است. یمعرف ایرا به قاره آس خیتار رانیمردان و شکشور عبر نیچون ا و هستند،

 

ود در خ رایز تواند،یکرده م یگبزر یکمک یدماغ رانگشستشو  نیاصل در مقاومت با ا نیو قبول کردن ا دنیفهم
. حالت اصل و شوندیهم برده م نیدوباره از ب یکه اثرات شستشو کردن دماغ شودیهم ذکر م نیا یعلم روانشناس
در صورت دارند که شستشو شونده از محل  او نمو ر دشر   تیدوباره قابل یاز شستشو کردن دماغ شیپ یمفکوره ها
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 با مرور زمان مفعول دور کرده شود، ستیاز ساحه ز رگشستشو  ایدور شود و  رگشستشو  تیو ساحه تحت حاکم
 است یبرده شدن نیو از ب فیخود به خود ضع یاثرات شستشو دماغ

 

 علت که علت هاست در بندم یمعلول ب منم
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