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 Human rights بشر حقوق

  
  نداکتر عباس آزاديا

  

  

  

  درآمدی بر شكنجه

   اول بخش 

  ."اند و تمامی آنان كه شكنجه خواھند شد تقديم به تمامی آنانی كه شكنجه شده"

  دنياشكنجه جنايتی به وسعت 
آيند و يك فعال سياسی و  وقتی ماموران دولتی می. رسد در نگاه اول تعريف شكنجه امری سھل و آسان به نظر می

له به اين أاما مس.  شكنجه اتفاق افتاده استخواھند از او اقرار بگيرند گيرند و با ضرب و شتم می شھروندی را می

آزار كردن متھم با آالت و ادوات شكنجه تا ": كند ه تعريف می را اينگون"شكنجه كردن"فرھنگ معين . سادگی نيست

   ".از او اقرار گيرند

برداری عمومی و يا دولتی   ی دولتی به منظور بھرهھاديگران شكنجه را آزار روحی و فيزيكی به وسيله نيرو

محققان، ھمصدا ای از   عده. نيست عامل كليدی در اين تعاريف مشخص. باشند اين تعاريف محدود كننده می. اند دانسته

تواند  اطالعاتی كه می. دانند كه فرد متھم در اختيار دارد  اصلی شكنجه را كسب اطالعاتی میۀلأبا فرھنگ معين، مس

 اصلی شكنجه رنج فيزيكی و روحی است ۀدر مقابل اين نظر ديگر محققان برآنند كه مسئل. گر مھم باشد برای شكنجه

شود به  شكی نيست كه در اكثر مواقع اين امر مربوط می. شود ر انسان ديگر تحميل می يك  انسان بۀكه به وسيل

اعمال زور توسط مقام و يا مقاماتی در حكومت كه برای كسب اطالعات در مورد نيروھای مخالف و حفظ قدرت 

  .زنند فردی دست به شكنجه می

 ھنگامی كه ًمثال.  كسب اطالعات در ميان باشدۀلأكه مستواند واقع شود بدون اين می اين ديدگاه دوم، شكنجه  اساسه ب

 نيروھای ۀتواند به وسيل  دوم اين است كه شكنجه میۀنكت. شود  و وحشت استفاده می از شكنجه برای ايجاد ترس
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 گروھھای مختلف مخالف دولت عليه ۀھای فشار و يا به وسيل  گروهۀ به وسيلًمثال. غيردولتی نيز به كار برده شود

تعريفی كه در . توان تعاريفی حقوقی، اخالقی و حتی احساسی ارائه كرد  سوم اين است كه از شكنجه میۀنكت. ديگريك

:  پيشنھاد شد١٩٧٥ِاين مقاالت مورد استفاده قرار خواھد گرفت، از آن انجمن جھانی پزشكان است كه در سال 

 : اين تعريف شكنجه عبارت است از براساس

زيكی و روحی گستردۀ سيستماتيك غيرانسانی عليه افراد، جھت كسب اطالعات، اعتراف تحميل كردن رنج في"

  ".دنباش كشيدن و يا ھر ھدف ديگر به وسيلۀ فرد و يا افرادی كه در ارتباط و يا بدون ارتباط با موضع قدرت می

 تعريف ،تحقيرآميزھای غيرانسانی، خشن و   كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه و مجازات١٩٨٤در سال 

 :زير را برای شكنجه ارائه نمود

شكنجه اعمال درد و رنج فيزيكی و يا روحی است بر يك انسان به قصد اعتراف كشيدن و يا كسب اطالعات در "

مورد آن فرد و يا فردی ثالث، به قصد مجازات كردن او برای عملی كه او و يا فرد ثالثی مرتكب شود و يا متھم به 

  "...دن و درھم شكستن آن فرد و يا فردی ثالثوره و يا به قصد تحت انقياد درآارتكاب شد

  گستردگی شكنجه
المللی، شكنجه ھنوز امری  ھای متعدد بين نامه ھا و موافقت ھا، قطعنامه رغم اطالعيه علي. شكنجه امری شايع است

دھد كه حدود   نشان می١٩٩٥مللی در سال ال  سازمان عفو بين گزارش. است تر از گذشته معمول، خطير و حتی شايع

اين سازمان در ھمان سال دھھا . اند ھای مختلف از شكنجه استفاده كرده نصف كشورھای مختلف جھان به شكل

، در رابطه با زندانيان و شرايط اضطراری   افراد مشخصۀ برای تقاضای عمل فوری عليه شكنج  مشخصۀاعالمي

 با خانواده و يا دنيای خارج،  دليل، زندانی كردنھای درازمدت بدون تماس ھای بی يریسالمت آنھا، در رابطه با دستگ

ھای غيرعادالنه، كشتارھای غير قانونی و  زندانی كردن بدون اتھام، محاكمه و زندانی كردن به دنبال محاكمه

محاكمات سياسی كوتاه مدت و غيره  و ھاھا، دست و پا بريدن ماوراء قانونی، ناپديد شدنھا، احكام اعدام، تھديد به قتل

 آنھا وجود نداشت به ۀی بود كه شكی دربارئھا ھا و شكنجه ا در مورد دستگيریھا تنھ و اين فعاليت. صادر كرد

 ١٩٩٣ھا چه بود؟ در سال  و حاصل اين فعاليت. عبارت ديگر اينھا تنھا نوك كوه يخی بود كه از آب بيرون آمده بود

 ۀعالوبه  .اعالميه صادر كرد  ٨٤ نفر که مورد شکنجه قرار گرفته بودند ٤٠٠ در رابطه با یالملل سازمان عفو بين

 ٢٠تنھا .  نامه به کشورھای مختلف نوشت٤٢ فرد شکنجه شدۀ ديگر ٥٠٠اين سازمان در رابطه با ھا،  اين اعالميه

  .گرفت ال را دربرمی نفر با٩٠٠ نفر از ٢٥٠ھای نامشخصی دادند كه حدود  ھا پاسخ كشور به اين نامه

 سياسی خطيری دارد و  اما اين امر ارزش. است شكی نيست كه ارزيابی صحيح گستردگی شكنجه امری غيرممكن

طور ه زنند تا چنين اطالعاتی را مخفی نگاه دارند و ب ھای درگير و متھم به ھر كاری دست می به ھمين دليل دولت

  .باشد ناپذير و زنده می رغم مدارك خدشه  اين انكار، عليو. كنند سيستماتيك ھرگونه اتھامی را رد می

سفانه بايد اعتراف كرد كه أمت. شود  سازمانھا و افراد دولتی اعمال نمیۀھمانطور كه اشاره شد شكنجه تنھا به وسيل

دولتی  ۀ گروھھای فشار و ساير افراد سازمان داده شده و يا سازمان نيافته بسيار كمتر از شكنجۀشكنجه به وسيل

 مطبوعات  ھای كوچكتر توجه خاص  افراد در اين محدودهۀھا و شكنج زيرا دستگيری. مورد توجه قرار گرفته است

  .شود كند و قضيه بدون جنجال سپری می و مردم را جلب نمی

، ھای سياسی  قابل توجه ديگر، اين امر است كه شكنجه به كشورھای در حال رشد و يا كشورھای درگير بحرانۀنكت

كه را الملل تمام كشورھای متعدد غربی  ھای سازمان عفو بين در گزارش. باشد ای محدود نمی اقتصادی و منطقه
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 ابعاد شكنجه در كشورھای غربی محدودتر  البتهكه، توان ديد  شكنجه را دارند ھم می دمكراسی و ضديت باۀاليح

 .باشد می

غربی باعث شده است كه متفكران، دانشمندان و محققان  شكنجه در كشورھای  اين عدم حضور گسترده و ملموس

انگيز باشد يادآوری  شايد غم. غربی توجه و اھميت كمی به اين امر و نتايج وخيم روحی، روانی و جسمی آن بدھند

 . شكل گرفتند١٩٧٠ھای كمك به شكنجه شدگان تنھا در دھه  اين واقعيت كه نخستين شبكه

.  حقوق بشر، و شكنجه داده شده استۀلأ گذشته اھميت بيشتری به مسۀدر دو دھرغم واقعيت دردآور فوق،  علي

مراكز متعددی در كشورھای مختلف برای بررسی شكنجه، انواع آن و عواقب فيزيكی و روحی و راھھای درمان 

در . كنند اھم میای را به شكنجه ديدگان فر نبها خدمات چند جۀاين مراكز امكانات ارائ. اين عواقب به وجود آمده است

ھای پزشكی،   سازمان ملل صندوق كمك مخصوصی برای محكومان شكنجه فراھم آورد كه پروژه١٩٨١سال 

 .باشند گيرد، كه در خدمت شكنجه ديدگان می روانی، اجتماعی، حقوقی و كمكھای اقتصادی مختلفی را دربرمی

ی ساكن ئروانپزشك اسپانيا  ١ دكتر الودیۀلی كمك به شكنجه شدگان به وسيئ اولين مركز كانادا١٩٧٥در سال 

 كه ، گذشته كمكھای قابل توجھی در اختيار شكنجه ديدگان گذارده استۀاين مركز در دو دھ. تورنتو به وجود آمد

دريافت  اصلی خود را از دولت ۀاكثر اين سازمانھا بودج. كمكھای اين سازمانھا به داليل متفاوت محدود استالبته 

چگونه .  شرايط سياسی روز دارد خصوصه ی مالی آنھا بستگی به شرايط اقتصادی و بئر نتيجه تواناكنند و د می

ھای قابل توجھی ارائه  ی كمكئھا نين سازمان به چ)مثل دولت ھريس(كار   محافظهھایتوان انتظار داشت كه دولت می

اين امر شور و اشتياق اين افراد برای كمك و  مثبت ۀنكت. كنند دھد؟ اكثر اين سازمانھا به نيروھای داوطلب تكيه می

 .ھای احتمالی توانھای تخصصی و مالی اين افراد باشد تواند محدوديت  منفی میۀنكت. ھمياری است

ھای انسانی قضيه  ھای شكنجه شده فقط به خاطر جنبه ھای آن و توجه به انسان  شكنجه و جنبهۀاھميت مطالع

چه بسا كه افراد . اند ھا و فشارھای روحی و فيزيكی قرار گرفته ترين ستم نمردانهاين افراد مورد ناجوا. باشد نمی

چه بسا خود آنھا مورد تجاوز . اند خانواده آنھا در جلوی آنھا مورد ضرب و شتم و حتی تجاوز جنسی قرار گرفته

ھای زننده شايد  اقسام توھين بدن و انواع و ۀھای مشت و لگد و كابل بر كف پاھا و بقي ضربه. اند جنسی قرار گرفته

  . شكنجه شده باشدافراد اين  انسانیترين نوع تجاوز به تماميت ساده

تعداد زيادی از . اند ھای اعدام قالبی قرار گرفته  جوخه اند و در معرض اين افراد بارھا و بارھا طعم مرگ را چشيده

ای انسانی  مسألهبررسی شكنجه و مقابله با آن . اند ياران خود را در زير شكنجه و يا به اشكال مختلف از دست داده

باشد؟ اين توجه  مگر ھر امر انسانی به نحوی سياسی نمی. باشد اما اين موضوع امری سياسی نيز می. است

ترين نوع  شكنجه زشت. است ترين نوع سركوب حقوق بشر ای عليه زشت برخوردی سياسی است زيرا اعالميه

ھا، آزادی تفكر، آزادی اعتقاد داشتن و آزاد بودن انسان متفكر را مورد حمله   آزادیۀسركوب است زيرا از ميان ھم

 طوالنی تاريخ ۀ سياسی عليه اين امر، برای حفظ حقوق انسانی به دست آمده در مبارزۀو اعالمي. دھد قرار می

ھا در راه آن از جان خود مايه   كه انسانھای فراوانی و چه بسا زيباترين انسانای است مبارزه. انسان، ضروری است

ی ديكتاتور و ھا ی است كه به حكومت و يا حكومت شكنجه امری غيرانسانۀمسألبه ياد بياوريم كه . نده اگذاشت

يوند آن با نفی بنيادی است و به خاطر پ شكنجه امری به وسعت دنيا. شود ھای پرت دنيا محدود نمی گر در گوشه سلطه

 .شكنجه شده يا شكنجه نشده: شود ھای جھان مربوط می  انسانۀحقوق انسانی به ھم

                                                 
1 Dr. F. Allodi 
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مطالعات اجتماعی، . طلبد  وسيعی را می شود، تالش شناخت شكنجه و عواملی كه منجر به حفظ و تداوم آن می

نزجار آميز و ضدانسانی برخورد با  اۀتوانند به درك عوامل ماندگاری اين پديد  پزشكی می و رفتاری،سياسی

 اقتصادی و ،اين مطالعات بيشتر از ھر چيزی مربوط  به مبارزه برای تغييرات اجتماعی. مخالفان ياری رسانند

 به اين مبارزه .شود می گر در مناطق محروم دنيا ھای ارتشی و سلطه ھای سياسی، عليه حكومت رموفرھنگی و رف

 منافع اقتصادی كشورھای غربی و ھمينطور ،جتماعیا-اوضاع سياسی. شود  نمیھيچ وجه محدود به اين مناطق

ھای سركوبگر و در نتيجه بقاء  تواند باعث بقاء حكومت ای می تحوالت اقتصادی و سياسی در سطح جھان و منطقه

اوم شكنجه عدالتی و خشونت بيشتر و الجرم تد امری كه ھيچ حاصلی جز تداوم رنج انسانی، بی. شرايط سلطه شود

  .ندارد

ای را در مبارزه عليه   علمی كه به بررسی شكنجه بپردازد تحول قابل مالحظه ای از محققان برآنند كه پيدايش عده

تواند نقشی قدرتمند در   حاصله از اين تحقيقات علمی می اينان اعتقاد دارند كه دانش. شكنجه به ھمراه خواھد داشت

الملی به كار رود تا اينھا به  ھای بين ھا و سازمان  فشار به دولتۀكند و به عنوان حرب ءباال بردن آگاھی عمومی ايفا

 شكنجه ممكن است امری مفيد و ۀ سيستماتيك دربارۀمطالع. تری در مقابل شكنجه اتخاذ كنند  خود موضع محكمۀنوب

نظر از فوايد و عواقب  صرف. لوحانه ھشدار داد بينی ساده يا حتی ضروری باشد ولی در عين حال بايد عليه خوش

برداری  اين بھره. توانند از دستاوردھای چنين علمی بھره ببرند سياسی و اجتماعی اين مطالعات شكنجه شدگان می

تواند در  نتايج اين مطالعات می. ھای درمانی در مقابله با عواقب فيزيكی و روانی شكنجه باشد تواند به شكل كمك می

ای به عواقب  ھای جداگانه در مقاله. كند به كار رود ای كه تقاضای پناھندگی می فع شكنجه شدهدادگاھھای مختلف به ن

  .فيزيكی و روحی شكنجه خواھيم پرداخت

 شكنجه امری سياسی است و برخورد از ساير ۀلأاند كه مس ان ديگری بر اين عقيدهنظر  فوق، صاحبۀدر مقابل عقيد

ای حتی  عده. شود ی و غيره به آن باعث انحراف و محدود كردن موضوع میزوايا مثل برخورد پزشكی، روانشناس

شود كه خود به معنی قبول " شناسی شكنجه" علمی به عنوان  تواند منجر به پيدايش  تحقيقی میۀبرآنند كه چنين مطالع

 ۀزند سابق امن میامری كه بر اين اعتقاد د. باشد غيرمستقيم امر شكنجه و تسليم در برابر واقعيت وجودی آن می

ھای اقتصادی، سياسی،  طور اعم به جنبهه  و علمی ب طور اخصه  پزشكی بۀتفاوتی و يا كم تفاوتی جامع تاريخی بی

 كرد كه خود در امر  توان پزشكانی را مشخص حتی می. باشد ھای روانی و پزشكی افراد شكنجه شده می بيماری

طور كلی توجه كمی به موانع دستيابی به بھداشت مناسب، عوامل ه ان بعالوه بر اين پزشك. اند شكنجه دخالت داشته

ھا و  بايد توجه داشت كه مراقبت. اند  اين نابرابری در دستيابی به امكانات فوق داشته حفظ نابرابری اجتماعی و نقش

تری  ينئمذھبی، قومی و نژادی از كيفيت پاخدمات ارائه شده به گروھھای محروم جامعه، گروھھای اقليت 

  . تھديد و شكنجه و آزار قرار دارند برخوردار است و اينان كسانی ھستند كه بيشتر در معرض

 را  ھای آشكار و نھان از نتايج تحقيقات علمی در راستای منافع يك قدرت سياسی خاص ه  فوق بايد سوءاستفادۀلأبه مس

تواند در مبارزه عليه شكنجه به كار رود و يا به  رغم اين اعتراضات شكی نيست كه كارھای تحقيقی می علي. افزود

ی كه در خدمت تداوم نظام ئو باز ھم شكی نيست كه تفسيرھا. دنحوی از انحاء در خدمت قربانيان شكنجه قرار گير

  .شود بايد مورد نقد و تحليل علمی قرار گيرد شكنجه نوشته می

. بينم ای را الزم می وانی شكنجه را دارم، مقدمهاز آنجا كه در قسمت بعدی قصد بررسی عواقب فيزيكی و ر

ھا و  كلينيك. شدگان رشد چشمگيری يافته است  بھداشت شكنجهۀلأ گذشته مسۀھمانطور كه اشاره شد در دو دھ

به . اند  شدهمسأله يافته و پزشكان خبره درگير   اختصاصمسأله جھان به اين کشورھای متعددھای مختلفی در  برنامه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

رسميت شناختن وجود ه ، در ضمن ب يك نگرش. اند  گوناگون در مقابل ھم قرار گرفته ، دو نگرش  گسترشھمراه اين

ھا است به   طبيعی انسان عواقب ناگوار برای شكنجه شدگان، معتقد است كه عواقب روحی و روانی شكنجه واكنش

اينان . زشكی و يا روانپزشكی چسباند پبرچسبھای شكنجه شده  نبايد به انسانشرايط تھديدآميز و غيرانسانی و 

 ۀلأھا از مس ركوبگريھای سياسی، توجه انسانھا به شقاوت دولتھا و س  پزشكی دادن به واكنشۀافزايند كه با جنب می

اينان خنثی . شود منحرف می_  گری است ی از مبارزه عليه سلطهئكه خود جز_ و مبارزه عليه شكنجه حقوق بشر 

   .آورند  شاھد مدعا می طور اخصه طور كلی و علم پزشكی را به بطرفی علم  بودن و بی

ھا است و  العاده در روند زندگانی انسان در مقابل اين نظر ديگران عقيده دارند كه شكنجه امری غيرطبيعی و خارق

جود اين و. تواند به تغييرات متعدد جسمی و روانی منجر شود و عواقب خطيری برای شكنجه شدگان داشته باشد می

  .گرداند عواقب وسيع است كه كمك ھماھنگ و ھمه جانبه به شكنجه شدگان را امری ضروری می

روح و بی عاطفه درگير  ای غيرشخصی، بی تواند افراد را در رابطه تحقيقات علمی و از جمله تحقيقات پزشكی می

. گر و شكنجه شونده باشد  شكنجهۀی و رابطئ بازجوۀتواند به يادآورند ال و جواب پزشك و بيمار میؤس. كند

 به وجود   و حالت عاطفی فرد مورد آزمايش ھای علمی امكان كمی برای دربرگرفتن و بررسی احساس روش

  اش ھای خصوصی زندگی  كه در اين موارد انتظار بر آن است كه فرد در مورد جنبه خصوصه ب. آورد می

ھای مختلف  ھا و سيستم  نكنيم كه در نظام و فراموش.  فراوانی دارنداطالعاتی را ارائه كند كه بار احساسی و عاطفی

ه ھای مختلف شكنجه، ب ھای ليبرالی غربی از روش لمانی تا سيستم استالينی شوروی، تا سيستمااز سيستم فاشيستی 

م و آشكاری اعتمادی فوق داليل قابل فھ ای شده است كه خود به بی ھای مشمئزكننده  روانی استفادهۀ شكنج خصوص

  .افزايد می

 :ھای فوق نگارنده را بر آن است كه با توجه به محدوديت

 .باشند ی غيرقابل انكار میئھا  فيزيكی و روانی شكنجه واقعيتعواقب-١

  .درمانھای موجود برای مقابله با اين عواقب كافی نيستند و مفيد بودن آنھا از لحاظ علمی به اثبات نرسيده است-٢

 به بالتكليفی و دودلی در كمك به   عينی و علمی شكنجه و عوامل و عواقب آن پروسهۀلی در مطالعشك و دود-٣

  .انجامد  دارند، میياریشكنجه شدگانی كه احتياج به 

ھای قابل اعتماد كه ھم از لحاظ علمی اعتبار داشته باشند و ھم برخورد انسانی با  به دليل اين شك و دودلی روش-٤

  . را تضمين كنند به وجود نيامده استفرد شكنجه شده

شوند و به نحوی از انحاء احتياج به كمك  ھای مختلف می در نتيجه در ھنگام  برخورد با افرادی كه دچار ناراحتی-٥

 عملی به حاصل مطالعات و ۀ و گرفتن تجربیبرای توضيح تئور. شود  می اسحسا ی و عملید، كمبود تئوردارن

ای غيرطبيعی  شود كه دچار حادثه  رابطه با محكومان سوانح گوناگون ديگر استناد میتجارب به دست آمده در

توان عموميت داد و در مورد و برای كمك به شكنجه  ھا را می ھيچ گونه الزامی وجود ندارد كه آن يافته. اند شده

  .شدگان به كار برد

 روشھای علمی بررسی، ثبت و پيگيری  داع و گسترشی ابئايم كه توانا  تاريخی قرار گرفتهما اكنون در موقعيتی-٦

 امر ۀتواند در خدمت ريشه شناسی روانشناسان اين تحقيقات می. شكنجه و عواقب فيزيكی و روحی آن را داريم

تواند  چگونه يك جامعه می"ال ؤتواند برای پاسخ جامعه به س  حاصله می دانش. گر نيز به كار برود شكنجه و شكنجه

ھا فقط و فقط بايد ياری به  ی اين مطالعات و بررسیئھدف نھا.  كمك كند"كنجه را در خود بپروراند؟ھای ش نطفه

   .كن كردن امر شكنجه باشد افراد شكنجه ديده و كمك به ريشه
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                                                                 ادامه دارد

 


