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  به ادامه گذشته

  

 درآمدی بر شكنجه
  دوم بخش

  زيكی شكنجهعواقب ف

 اول ۀدر درج. باشد نده از طرف ديگر میطرف و درھم شكستن فرد شكنجه شو ھدف شكنجه كسب اطالعات از يك

دستگير شده مورد ضرب و شتم قرار  فرد. شود زيكی و بدنی استفاده میۀ فبرای رسيدن به اين ھدف از شكنج

شود و حتی مورد  شود، شوك الكتريكی داده می  میئیپذيرا شود، با مشت و لگد از او گيرد، به شالق كشيده می می

ند برای عمری باقی نتوا ھای حاصله از شكنجه می ھا و از كار افتادگی زخم دردھا، . ردگي تجاوز جنسی قرار می

قرار  ھا را مورد حمله شان نقاط ضعف انسان گران برای تسريع دستيابی به اھداف غيرانسانی و البته شكنجه. ندنبما

زيكی كه نقاط ضعف ف ئیجاو از آن.  جسمی و ھم شكنجه روحی صادق استۀو اين ھم در مورد شكنج. دھند می

ما . توان ديد شدگان می شكنجه در بين شكنجه زيكیباشد تفاوت كمی بين عواقب ف ر می مشابه يكديگ ھا كم و بيش انسان

  .زيكی خواھيم پرداختۀ فشكنج به بررسی اين عوامل در ارتباط به انواع گوناگون

آنچه در . متفاوت باشد تواند  از شكنجه در جوامع مختلف میقبل از اين بررسی اما الزم است اشاره شود كه برداشت

از .  نام بگيرد"بدرفتاری"به نظر برسد كه  تواند آنچنان عادی شود در كشور ديگری می يك كشور شكنجه ناميده می

صور كند كه تحميل شده با آنچه برخود او وارد شده مقايسه نمايد و ت تواند آنچه را بر ديگران طرف ديگر يك فرد می

 چيزی نبوده"گفتن نيست زيرا فشارھای وارده بر او در مقايسه با فشارھای وارده بر ديگران  رنج و درد او قابل

 : عينی، از بولتن پزشكی دنمارك، اشاره كنمۀ اجازه بدھيد به يك نمون".است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 در جريان اين .ير شده بود دستگئی كويت يك فلسطينی ساكن كويت چندبار برای بازجو- در جريان جنگ عراق "

در ضمن .  تف شده بود و مورد توھين قرار گرفته بود  مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود، به صورتشئیبازجو

 ۀ سال١٥پسر . خواھند كرد و به اين تھديد ھم عمل كردند  را دستگير ھايش  او را تھديد كرده بودند كه بچه ئیبازجو

 پسر را كه آثار شوك الكتريكی در  ھوش روز تحت شكنجه قرار دادند و جسد بی هاو را دستگير كرده به مدت س

و  ئی پسر بزرگ خانواده دستگير شد و مورد بازجو سپس. شان رھا كردند  نمايان بود در جلوی خانه سرتاسر بدنش

 جريان مصاحبه با تيم  در .بعدھا اين خانواده موفق شد به طريقی خود را به دنمارك برساند. شكنجه قرار گرفت

ھای وارده بر ساير  قرار گرفته بود، تنھا از شكنجه زيكی و روحیۀ فپزشكی در دنمارك اين فرد با اينكه تحت شكنج

  .گفت در مورد رنج و درد خود نمی كرد و چيزی اعضاء خانواده صحبت می

 به عواقب ماندگار آن محدود شده ًموالزيكی شكنجه معف سفانه مطالعات در مورد عواقبأ بايد توجه داشت كه مت

 :كنم خالصه می داليل اين امر را در اينجا. است

  ابد، يی  اعظم جراحات بدنی آنھا بھبود م مانند كه بخش  شكنجه شدگان آنقدر در زندان میًمعموال -١

كنند  ر ديگری را پيدا میبه كشو  و مھاجرتء تنھا گروه كوچكی از زندانيان آزار شده امكان خروج از كشور مبدا-٢

  وجود دارد،  زيكی شكنجهھای مجھز برای بررسی عواقب ف تيمكه در آن 

  و بررسی اين عواقب وجود ندارد،  به دليل فشارھای سياسی و امنيتی امكان معاينهء در كشورھای مبداً معموال-٣

  زيكی را به جا بگذارد، م فيقل عالكنند كه حدا  گيرند كه شكنجه را به نحوی وارد گران ياد می شكنجه -٤

تواند باعث مرگ فرد شكنجه ديده شود و در نتيجه مورد  كافی شديد باشد می ۀزيكی شكنجه به اندازگر عواقب ف ا-٥

  .گيرد توجه قرار نمی

دام جھت مداوای آن اق زيكی شكنجه را ثبت كرد، دراقب فھای فوق اين امكان وجود دارد كه عو رغم محدوديت علی

ھای جھانی در جھت محكوم كردن كشور  در دادگاه كرد و از آن در دادگاھھای پناھندگی برای اثبات ادعای پناھنده و

ای در دست گروھھای مدافع حقوق بشر برای فشار  تواند وسيله مدارك می م وياين عال. كنجه كننده استفاده كردش

   .مپردازي اگون شكنجه و عواقب آن می در سطور بعد به انواع گون.باشد متجاوز به حقوق انسانی آوردن به كشورھای

   شالق زدن

را به ميزی و يا نيمكتی و   انسان شكنجه شوندهًمعموال. باشد ترين انواع شكنجه می شالق زدن به كف پا يكی از شايع

 را  و اين، فلك شدن در مدارس(ند دار از بدن نگه می  را به نحوی از انحاء باالتر بندند،  پاھايش يا چيزی مشابه می

بر روی كف ...  آھنی، كابل كلفت برق وۀ چوب، ميلۀ به وسيل و سپس) آورد به ياد می قديم ھای نه چندان در زمان

كنند كه يا  بالفاصله بعد از پايان شالق زدن، فرد را مجبور می. كنند  برھنه است ضربه وارد میًكه معموال پای فرد

 . به راه رفتن و پريدن بپردازد ھايش نه و يا بعد از پوشيدن كفشبا پاھای برھ

ً اوال. را در بردارد كشد، اين روشھا بعد از شالق دو ھدف ای خشن بر روی كف پاھا می گر با وسيله گاھی شكنجه

   با اين روشً خود شالق خوردن دردآور است و ثانياۀراه رفتن ، دويدن و يا پريدن بعد از شكنجه، حداقل به انداز

شود كه كف پا به سرعت به حالت اوليه خود باز گردد و در  باعث میابد و يي م جريان خون در كف پاھا افزايش

 شود كه تاثيرات اين امر احتماال باعث می. تواند از سر گرفته شود زدن و شكنجه كردن می نتيجه سری جديد شالق

حاصل . بماند پسند كمتری به يادگار د و در نتيجه شواھد محكمهھای عصبی كمتر شو عميق و مرگ موضعی سلول

  .شكنجه باقی نخواھد ماند می از جنايتيمحال كار به محاكمه كشيده شد عال  اين خواھد بود كه اگر به فرض
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ريزه و حتی  سنگ ،  كنند كه روی زمين خيس تر اين شكنجه اين است كه فرد شكنجه شده را مجبور می يعنوع شن

 سنگينی را ۀكنند كه وزن را مجبور می دھد كه فرد شكنجه شده ھای متعددی نشان می گزارش. يشه شكسته راه برودش

   برخورد بعد از شالق زدن نقشۀھا و شدت آنھا و نحو  تعداد ضربه.ن برودئيھا باال و پا  بگيرد و از پله به دوش

 گذارد؛  اثری بر جا نمیًاين نوع شكنجه معموال.  دارد رادهجراحات وارده بر انسان شكنجه ش ن شدتيياساسی در تع

  باال بردن گردش ھای ھای گوناگون جلوگيری از ورم موضعی پا و روش به دليلی كه ذكر شد يعنی به خاطر روش

ھای پزشكی و  در بررسی. باشد تواند گری می وجود اثرات شالق زدن بر پاھا نشانگر شدت شكنجه و وحشی. خون

نبود آثار شالق بر كف پا به معنی ساختگی بودن ادعا  نونی شكنجه شدگان در كشورھای ثالث بايد توجه داشت كهقا

ای و مفصلی   پوستی، ماھيچه دھد كه عوارض پزشكی موجود نشان می ھای رغم اين موضوع گزارش علی. باشد نمی

 شده است و وجود آن   استخوان بندرت گزارش كف پا در جذب ضربه، شكستگیئیتوانا به دليل. باشند شايع می

در بعضی  رات حسی موضعی ويي شده تغ عاليم ديگر گزارش. باشد به كار بردن انواع ديگر شكنجه می بيانگر

م جراحت به معنی دروغ يعال الزم به يادآوری مجدد است كه عدم وجود. باشد موارد مشكل در حفظ تعادل بدن می

  .گفتن فرد نيست

كنند كه  ًوه بر شالق زدن معموال تمامی دستگيرشدگان و شكنجه شدگان انواع متعدد كتك زدن را تجربه میعال

ه ب. و از جمله مشت و لگد است  مختلفطرقھای مختلف بدن به   شامل ضربه وارد آوردن به قسمتًمعموال

ھا، آلت  شامل سر و صورت، دندهو اين  گيرد باشد مورد حمله قرار می تر می ھای بدن كه حساس  قسمت خصوص

ھای  گزارش.  مورد اصابت داردۀھای وارده و نقط شدت ضربه جراحات وارده بستگی به. باشد  میغيرهتناسلی و 

  .د انواع مختلف و امثالھم وجود داراستخوانی، از فرم افتادگی ھای متعدد یگمتعددی از شكست

  آويزان كردن

. شود كار برده می  شكنجه به ديگر و يا در كنار انواعئی تنھا بهای شايع است كه يا آويزان و يا معلق كردن، شكنجه

بسته و فرد را از سقف آويزان كنند و يا  ھا را به طنابی  ممكن است مچ دستًمثال.  انواع گوناگونی دارد اين شكنجه

 موجود است كه ئیھا گزارش. كنند از سقف آويزان  ممكن است يك دست و يك پا و يا دو پا را بھم بسته و سپس

 عواقب معلق كردن بستگی دارد به نحوه و مدت معلق كردن فرد شكنجه .دھد نشان می آويزان كردن از موی سر را

   سوزش  دردھای ھمراه با احساس خصوصه مفاصل، دردھای گسترده در بازوھا و پاھا ب شونده؛ دردھای شديد

م، ي از خستگی شديد و دا شکنجه شده اند،طريق آويزان كردناز ه کد شكنجه شده گروھی از افرا. شده است  گزارش

شكايت  ای  دردھای وسيع و منطقه  تحريكات حسی در اين مناطق و افزايش ھا و پاھا، افزايش مداوم دست سنگينی

  .اند كرده

برای شكنجه موجود   انسانی وشو مگر ر(اند  ھای غيرانسانی شكنجه قرار گرفته شكنجه شدگانی كه تحت اين روش

آشكار . دھند از پايان شكنجه خود را بروز می ھا و ماھھا بعد الذكر بعضا ھفته كنند كه عاليم فوق اظھار می) است؟

 اجتماعی اين ئیای در كارآ تواند تاثيرات قابل مالحظه فيزيكی می ۀھای مداوم و گسترد است كه وجود اين ناراحتی

آنھا  ھای فيزيكی فوق و تاثيرات روانی ناراحتی. منجر به تاثيرات روانی و احساسی شديد شود رد وافراد باقی بگذا

  .ابديي بعد از آغاز درمانھای پزشكی است كه بھبود مًمعموال

 

   شوك الكتريكی 
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 يك الكترود را كه به يك منبع انرژی وصل شده است در معموال. اين نوع شكنجه يكی از دردآورترين انواع آن است

ھا و  ترين نقاط بدن مانند لب ًمعموال حساس.  بدن قرار داده و به آن عضو شوك الكتريكی وارد می كنند نقاط حساس

تواند مورد ھجوم قرار  گيرد ولی در مجموع ھر عضوی می قرار می زبان، دستگاه تناسلی، و دستھا مورد حمله

تواند به سوختن شديد و   دارد و میمورد استفادهبستگی به عضو مورد حمله و شدت جريان  عواقب اين شكنجه. دگير

 .دًتوانند شديدا صدمه ببينن اصل میپوست، عضالت و مف. نتيجه از كار افتادن آن عضو منجر شود در

گر ايجاد درد شديد در  شكنجه  ھدف اوليهلبتها. توانند برای ھميشه برروی بدن شكنجه شده باقی بماند م زخم میيعال

باعث درد بسيار شديد در ھنگام شكنجه و بعد از آن  تواند  غيرانسانی میۀاين نوع شكنج. باشد انسان مورد شكنجه می

 .شود

 : ساير انواع شكنجه

ليستی از اين . اند  ايجاد درد و درھم شكستن شكنجه شدگان ابداع كردهایگران راھھای بسيار متنوعی بر شكنجه

 بستن  .شود طور خالصه به بعضی از آنھا پرداخته میه  در اينجا ب وھا در جدول ارائه شده است شكنجه

تر  را نيز آسان ھا بستن خود نوعی شكنجه است و ھمچنين تحميل ساير شكنجه. است شدگان امری شايع شكنجه

زيکی  عواقب ف.بندند ثالھم میبه شکنجه را محکم با طناب و امدستھا، پاھا و يا تمامی بدن محکوم  ًمعموال. كند می

بستن فرد بستگی به جنس مواد، شدت و مدت بستن و ناحيه بسته شده دارد و ميتواند شامل عوارض پوستی، پارگی 

از اين عوارض ميتوانند موقتی و يا دائمی باشند و ميتوانند به . و آسيب به اعصاب و رگھای عروقی منطقه ای شود

 . دردھای منطقه ای ھم بسيار شايع ميباشند. بين رفتن کارکرد حسی و عملکردی عضو منجر شود

بعد از شالق زدن به  ًمثال. گيرد طور معمول مورد استفاده قرار میه  بغيرهعوامل خارجی ھمانند شيشه شكسته و 

 عالوه  عواقب اين روش. زه راه برودري كنند برروی شيشه شكسته و يا سنگ كف پا فرد شكنجه شده را مجبور می

ًاز آنجا كه معموال امكانات پزشكی موجود كافی نيست . باشد ھای موضعی و يا عمومی می بر درد شديد شامل عفونت

   خارج نكردن اشياء.  مرگ بشود و حتیبه از دست دادن عضو، عفونت عمومی تواند منجر عفونت موضعی می

 . به ناراحتی و دردھای دائمی شودتواند منجر از بدن می خارجی

لگد زدن به دندانھا تا  از مشت و. گيرند طور شايع مورد شكنجه قرار میه  ھستند كه ب"اندامی"ھا از جمله  دندان

حسی موضعی  حتی خالی كردن دندانھا با دريل و البته بدون بی. وارد آوردن شوك الكتريكی به آنھا استفاده شده است

بايد به روشھای وحشيانه شكنجه، غذای ناكافی و نامناسب، در اختيار نبودن وسايل بھداشت دھان .  شده است گزارش

و  ھای متعدد دھانی حاصل اين است كه اغلب زندانيان و شكنجه شدگان از آسيب. را اضافه كرد هو دندان و غير

  وو شامل دردھای مزمن، اند گسترده باشدتو ھای دھانی و دندانی می عواقب بعضی از ناراحتی. برند دندانی رنج می

  .شودتواند به ناراحتی قلبی منجر گردد،   عفونتھای عمومی كه میبهيھای عفونی دھان و دندان  در صورت بيمار

حداقل شكنجه . باشد كمر می گيرد، ناحيه گران قرار می  شكنجهۀًيكی ديگر از نقاط ضعف انسان كه معموال مورد حمل

باشد كه منتھی به دردھای شديد  و ابزار شكنجه می  آالتۀ شامل مشت و لگد زدن و يا زدن به وسيلدر اين مورد

تواند منجر به دردھای مزمن و  ھای نامناسب و غيرعادی ھم می وضعيت نگه داشتن متھم در. شود مزمن كمری می

بدن به ناچار بايد در وضعيت نامناسب دارند كه  ھای آنچنان كوچك نگه می را در سلول گاھی زندانی. می شوديدا

وق حالتھای ف تمامی. باشد  از اندازه شلوغ می وضعيت ديگر نگاه داشتن فرد زندانی در اتاقھای بيش. گيرد قرار

 ھيچگونه  رغم تداوم رنج مداومش علی  كه فرد شكنجه شدهئیاز آنجا. می بدل شوديتواند به دردھای مزمن و دا می

 دچار  برای اثبات شکنجه شدن خودبعد از آزادی از زندان، دال بر وقوع شكنجه ندارد عالمت و آثاری 
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اند معموال با شك و  مزمن كمری شكايت كرده  پناھندگان زيادی كه از دردھایًمثال. شودی ميھای مختلف ناراحتی

 پيدا عالئم و نشانه ایداری بر بعد از تحقيقات معمولی و عكس  اگر تيم پزشكی خصوصه شوند، ب ترديد بدرقه می

گويد و يا دچار ناراحتی عصبی شده  تواند اين باشد كه فرد يا دروغ می می برداشت تيم. كند نكند كه معموال ھم نمی

 آگاھی. ندنك كه ھيچكدام از اين دو توضيح مشكل كمردرد و ساير مشكالت پناھنده را حل نمی است و شكی نيست

ت افراد شكالمتواند در درك درست   می دربارۀ انواع شکنجه و عواقب آنپناھجويانتيمھای پزشكی درگير با 

  . موثر باشدآنھابا   و در نتيجه برخورد مثبتشکنجه شده

زيكی و ھم تاثير در اين شكنجه ھم بر تاثير ف. اشدب ترين نوع شكنجه می  و كثيف ترين سی يكی از وحشيانهن جۀشكنج

باشد از جمله شوك الكتريكی وارد كردن به  می د، اين نوع شكنجه شامل روشھای مختلفكنن روانی شكنجه تكيه می

گاھی .  و حتی تجاوز به زنان و مردان،وارد كردن آلت تناسلی، با لگد و ساير آالت شكنجه به آلت تناسلی ضربه

  كنند تا با ايجاد احساس تھم میماھيت رذل خود، اين كار را در جلوی افراد خانواده م گران برای نشان دادن شكنجه

جای شك نخواھد بود كه افرادی كه .  او را درھم بشكنندۀگناه و فشار روانی از فرد اقرار بگيرند و يا حداقل روحي

 آن سخن ۀندرت درباره بعد از آزادی ب اند،  گونه مورد شكنجه قرار گرفته شان اين خود و يا اعضاء خانواده

كنند افشاء اين  حاصله از يادآوری دوری كنند و ھم اينكه فكر می كنند از رنج و درد  سعی میبدين ترتيب. گويند می

اجازه بدھيد به داستان يك دختر جوان در . ھا نزد شنونده خواھد شد آبرو و احترام آن شكنجه باعث از بين رفتن

و بارھا اتفاق  جمله كشور خودمان، بارھاموارد مشابه اين در تمامی كشورھا و از . رژيم صدام اشاره كنيم اسارت

  .باشد شكنجه كيدی بر ماھيت جھانیأكنم تا ت افتاده است من به اين مورد اشاره می

ابد محكوم شد كه بعدھا    تنھا به حبس به خاطر جوان بودنش.  ساله بود كه به اسارت رژيم صدام درآمد١٦  خانم س

دستگيری بارھا او را كتك زدند و از دستھا و پاھا  در ابتدای. ر زندان بود سال د٣او در مجموع .  پيدا كرد كاھش

ھای آھنی بستند و چھار روز   را به ميله ھايش  منتقل شد، دست١ در ١از  به اتاقی كمی بزرگتر  سپس. آويزان كردند

را در  اين دختر. ستگير كردند عضو ديگر خانواده او را د٣٨در ھمان ھنگام .  برودئیتا به دستشو اجازه پيدا نكرد

آويزان كردن او و سوزاندن  ھا شامل اين شكنجه.  بارھا شكنجه كردند تا از آنھا اقرار بگيرند اش جلوی خانواده

در ھمان ھنگام چند . ھا دچار بيماری روانی شد شكنجه عموی دختر بر اثر ديدن اين. ھا و پاھا با الكترود بود دست

ھايشان را  كنند تمامی لباس كنند و دوتای آنھا وقتی كه مجبورشان می دستگير می ی اين دختر راھا نفر از ھمكالسی

شده  می كند كه به اشكال مختلف به دختران تجاوز اين دختر حكايت می. شوند دچار بيماری روانی می درآورند، 

 بردند و به ديگران  میاز بين ھای پالستيكی گی يك دختر را با استفاده از لوله گويد كه باكر او برای مثال می. است

گيرند كمتر در مورد آن سخن   قرار میئیھا كسانی كه مورد چنين شكنجه. ھای دراز تجاوز كردند  از شيشه با استفاده

ی تواند بيماريھای شديد نه تنھا جسم حاصل آن می. ز ذھن زدوداھا را  اين شكنجه  تاثير اما به سختی ميتوانگويند می

 از تنھا ماندن در يك اتاق  .خيزند  شب با خوابھای وحشتناك برمیراين افراد ھ. بلكه روحی و روانی ھم باشد

آنھا . ته باشداينكه دليلی ظاھری برای آن وجود داش باشند بدون دربسته دراضطرابند، و يا دچار اضطراب مداوم می

ممكن است دچار دردھای مداوم و متفاوت در شكم و يا آلت . درنج خواھند بر زيكی اين تجاوزھاھمچنين از عواقب ف

 توانند دچار مشكالت شديد در كنترل ادرار و يا مدفوع خود شوند و يا دچار ساير اختالالت می تناسلی خود شوند، 

جنسی  ۀبرقراری رابط بسياری از اينان ممكن است ھنگام.  دائمی شوندئیزنان ممكن است دچار نازا. ادرای شوند

اين . بريم  از نامه فرج سركوھی به پايان میئی اين مقاله را با فرازھا.ھای ديگر شوند دچار ناتوانی و يا دشواری

 :است بر انواع شكنجه و اھداف آن فرازھا تاكيدی
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ر انتظار شكنجه و زندان و مرگ د ... كه منم سندی باشد يا دردنامه و زجرنامۀ قربانی بدبختی...  اين يادداشت")تا("
بازجوئی و زجر من آغاز ... به زندان مخفی بردند و مرا كتك زدند مرا دستگير كردند و با چشم بسته... من است

مرا خرد M ابتدا... خواھند را بنويسم مرا مجبور كردند كه ھر چه آنھا می... وحشتناك شروع شد فشارھای... شد
... و بگويم... كردند را حفظ كنم می ھائی كه آنھـــا تھيــــه ه متنكردند و بعد با فشار زياد مرا مجبور كردند ك

خواستم زودتر كار تمام شود و مرا  من فقط می. كرده بود فشارھای جسمی و روحی مرا كامال ويران و نابود
ی و در تنھائی و زجر روحی و جسمانی در آستانه ديوانگـــ... و جسمی بود عامل اصلی فشار روحی... بكشند

در زمان شاه   سال در زندان شاه بودم و٨من . من در زندان بودم، زنده به گور، در انتظار مرگ ... پريشــانی
كتاب جرج ...  روز زجرآور نبود٤٧ اين  دقيقه از٥ سال به اندازه ٨چندين بار دستگير و زندانی شدم اما ھمه آن 

   ." در برابر ماجرای من ھيچ نيست١٩٨٤اورول 
                                                   ادامه دارد   

 


