
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights بشر حقوق

 
  داکتر عباس آزاديان

  
  
  
  

  

 درآمدی بر شكنجه
  چھارم بخش

  تاثيرات روانی شكنجه

  بازماندگان اردوگاھھای مرگ نازی

و يا نگاھی   به نگاھی بيولوژيك يكی و روحی كم و بيشفزی ھا تا جنگ جھانی دوم، نگاه به عواقب ضربه

از ديدگاه بيولوژيك اختالالت روانی به عملكرد غيرطبيعی دستگاه عصبی كه قبل از . شد روانكاوانه محدود می

قيم  تاثير مستۀ اختالل عصبی كه در نتيج بهكرده است و يا  اكنون مجال بروز پيدا،شد مربوط می سانحه وجود داشته

دانست كه در   آسيب روانی میۀروانكاوانه، اين اختالالت روانی را نتيج ھای برداشت. سانحه به وجود آمده است

   . بروز پيدا كرده است  تكامل فرد، يعنی در كودكی، اتفاق افتاده و اكنون امكانۀ اوليۀدور

ای  گسترده  كاوشگران متعددی تحقيقات خصوصه بعد از جنگ جھانی دوم توجه بيشتری به اين امر معطوف شد و ب

و يا بازماندگان اردوگاھھای  اين مطالعات نشان داد كه تعداد زيادی از سربازان از جنگ بازگشته. را آغاز كردند

 بودند كه از ی آنھا افراد فعالبسياری ازبودند و  نازيھا، قبل از جنگ از تعادل كامل روحی و روانی برخوردار

اين مطالعات نشان داد كه اختالالت عصبی و روانی در اينان . بودند متازی در جامعه برخوردارھای م موقعيت

 .تعداد زيادی از اينان عزيزان خود را از دست دادند. بودو دردھای وارده در حين جنگ  حاصل مستقيم فشارھا

تحمل كردند و ھر  رھای غيرانسانی راشديدترين فشا. شاھد مرگ نزديكان، ھمكاران و انسانھای فراوانی بودنداينان 

 خود ۀسربازان درگير جنگ نيز به نوب. ماند يا نه شدند بدون اينكه بدانند آيا تا شب زنده خواھند روز از خواب بيدار 

 بودند كه امكان مرگ در آنھا بسيار زياد ئیھا  روز شاھد عمليات و ماموريتفشارھای بسياری را متحمل شدند و ھر

  .بود
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پيشنھاد كردند كه   محققين ازبعضی. ھای جديدی مطرح شد  برد و نظريهسؤالھای گذشته را زير  اين مشاھدات دگم

تواند منجر  خطر قرار دھد می   اگر سالمت جسم و جان را در معرض خصوصه ، اضطراب و فشار طوالنی ب ترس

 كه دچار سوانح گوناگون ديگری ئیدر ميان انسانھا تحقيقات متعدد و گسترده. ھای درازمدت روانی شود به ناراحتی

، افراد به گروگان گرفته شده و كسانی كه مورد )هزلزله، آتشفشان و غير( شده بودند، مثل بازماندگان فجايع طبيعی

لعات اين مطا رغم ؛ علینمود اخير ارائه ۀد اين نظريئيای در تا  بودند شواھد تازه و جنسی قرار گرفته يكیفزتجاوز 

 . واحدی وجود نداشتۀ پزشكی و روانشناسان يك تشخيص

ه اولين بار ب  برای" و آمار بيماريھای روانی تشخيص" انجمن روانپزشكان آمريكا در چاپ سوم ١٩٨٠در سال 

ھای متفاوت سانحه  كه گونه انجمن پيشنھاد كرد. طور رسمی اختالالت اضطرابی بعد از سانحه را مطرح كرد

شكنجه، تصادف -نظر از نوع سانحه و حادثه  صرف به عبارت ديگر.  عواقب روانی مشابھی ايجاد كنندتوانند می

 قسمتما عالئم اين بيماری را در . تواند يكی باشد حاصل روانی می - و غيرهيكی و جنسیفزشديد اتومبيل، تھاجم 

ھای  رديف ساير انواع سوانح و ضربه ا ھمتوان شكنجه ر مورد بحث اين است كه آيا می موضوع. قبل بررسی كرديم

  ساير سوانح است؟ۀو روحی در نظر گرفت؟ و آيا عالئم بيماری و عواقب شكنجه مشاب يكیفز

اين . دشوار است قبل از پرداختن به اين موضوع بايد در نظر گرفت كه مطالعه در مورد شكنجه، به داليل متعدد، 

 :وامل زير باشدتواند شامل يكی و يا تمامی ع علل می

شايد . صحبت نكنند ھای وارده بر خود دھند كه در مورد شكنجه تعداد زيادی از افراد شكنجه شده ترجيح می -١

 آن باعث اضطراب و ناراحتی ۀدربار  آنان آنچنان مھيب و دشوار بوده است كه حتی يادآوری و صحبتۀتجرب

توانند به تدريج آن را به  وارده بر خود حرف نزنند، می ھای جهكنند كه اگر در مورد شكن ای تصور می عده. شود می

 آن نفعی برای وضع ۀبينند مربوط به گذشته كه صحبت كردن دربار آن را امری می ای ديگر فراموشی بسپارند؛ عده

  .نخواھد داشت فعلی آنھا

دليل اين . خود مھاجرت كنند ر مبداءاند از كشو  شكنجه محدود است به افرادی كه توانستهۀاكثر مطالعات دربار-٢

!  شكنجه و نتايج آن دست بزندۀبه تحقيق دربار تصور كنيد كه كسی بخواھد در درون ايران. امر البته واضح است

محل وقوع شكنجه صورت گرفته است، برطبق اطالعات من، از شمار  تعداد كارھای تحقيقاتی كه در كشورھای

 .ای از اين تحقيقات را به اطالع شما برسانم خالصهبتوانم اميدوارم كه  . دست كمتر است انگشتان يك

دچار مشكالت  ،شدگان تبعيد شده و يا تبعيد برگزيده  حاصل امر فوق اين است كه اين مطالعات در مورد شكنجه-٣

، خانواده، دوستان دوری از وطن توان تاثيرات روانی مربوط به مھاجرت،  طور مثال چگونه میه ب. باشندمتعددی مي

مشكالت . ر موقعيت اقتصادی و يا اجتماعی راييتغ  را وارد محاسبه كرد و يا دشواريھای مربوط بهغيرهو 

ھای  ء ناراحتی منشا خودتوانند مشكالت روزافزون خانوادگی در غربت می اقتصادی، اجتماعی، دوری از خانواده و

  .دروانی متعددی باشن

از زمان شكنجه گذشته  ان كار تحقيقاتی در مورد اين افراد امكان پذير شود سالھای بسياری تا زمانی كه امك-٤

چند سالی طول كشيده تا بتواند از كشور خارج    سپس،فرد، بعد از شكنجه، چند سالی را در زندان به سر برده. است

ه كشوری وارد شود كه امكان تحقيق علمی به سر برده تا توانسته است ب شود و باالخره يكی دو سال در كشور ثالثی

  . علمی شود چند سالی در آن كشور بوده باشدۀھم دارد كه قبل از اينكه وارد يك مطالع احتمال. شته استوجود دا

 فرد  مسائل مختلف ديگری روند زندگی باشد و شده ، خيلی چيزھا فراموش باشددر طی اين مدت حافظه خاك خورده

  .حاصل اين است كه مطالعه در مورد امر شكنجه بسيار دشوار است. باشنده كرد را ديگرگون
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اين . است  در كشورھای غربی، در مورد شكنجه صورت گرفتهًارغم اين دشواريھا مطالعات متعددی، اكثر علی

روانی ھای  شدن به بيماری  دچار دھند كه افراد شكنجه شده بيشتر در معرض  اول نشان میۀمطالعات در درج

دليلی ندارد كه به . است و عواقب آن امری مستقيم  بين شكنجههدھند كه رابط اين مطالعات در ضمن نشان می. ھستند

 . خواھم كردءای از اين  مطالعات اكتفا به گوشه تمامی اين مطالعات اشاره كرد و تنھا

در امر شكنجه  گروھی را مأمور مطالعهباشد  شدگان كه در دانمارك مستقر می  مركز كمك به شكنجه١٩٩٠در سال 

بررسی و قابل دسته بندی  دھد كه عواقب شكنجه قابل مطالعات اين مركز نشان می. و عواقب روانی آن كرد

ھای اضطرابی، رفتاری، شناختی و  به ناراحتی بندی اين گروه توجه كنيم ھنگامی كه به حاصل دسته. باشند می

  .خوريم يكی برمیفز ای، احساسی، شخصيتی و حافظه

اين مطالعه از . منجر شود " از سانحه اختالالت روانی پس"تواند به   میًدھد كه شكنجه مسلما اين مطالعات نشان می

 به بيماريھای روانی، ء در معرض ابتال شكنجه شدگان درصد باالئی ازدھد كه اين امر فراتر رفته و نشان می

اين كار تحقيقی . باشند  ابتالء به افسردگی می افراد عادی در معرض نھا بيشتر ازمثال آ. شخصيتی و فزيکی ميباشند

 و ما جزئيات اين-تواند از عواقب شكنجه باشد   می" از سانحه اختالالت استرسی پس"كه  دھد ھر چند نشان می

  .اشدب يچ وجه تنھا حاصل شكنجه نمی ھ ولی به-  آورديمقسمت قبلھای روانی را در  ناھنجاری

درصد  ًمثال. باشد صادق می شايد در اينجا تذكر اين نكته الزم باشد كه اين امر در مورد ساير ضربات و سوانح ھم

بندی مطالعات  جمع.  به افسردگی ميباشندء واقع شده اند در معرض ابتالورد تجاوز جنسیباالئی از افرادی که م

  .ست شدگان باال در بين شكنجه  دھد كه درصد اضطراب و استرس تحقيقی نشان می

و يا دچار افسردگی و انزوا  بينند  می شوند، كابوس  در رابطه با خواب میئیھا تعداد زيادی از اينان دچار ناراحتی

خود را از دست بدھند و دچار عصبانيت و خشم  تعدادی از آنھا ممكن است به سرعت كنترل بر اعصاب. شوند می

 تجربه  راغيره و  است مشكالتی را در رابطه با حافظه، تمركز حواس تعدادی از اينان ممكن.  بشوندمھارغيرقابل 

ر ھويت يي تغ در تمامی مطالعات مشترك است وجود اضطراب مزمن، افسردگی و احساس ًای كه معموال نكته. كنند

كه از آسيای  مثال شكنجه شدگانی.  فرھنگی فرد نيز باشدۀبيماری ممكن است تا حدودی ناشی از زمين عالئم. ميباشد

ھای جسمی شكايت  از ناراحتی اند بيشتر از شكنجه شدگان كشورھای آمريكای التين جنوب شرقی مھاجرت كرده

و خاور دور كه افسردگی، در اين كشورھا خود را   سازمان بھداشت جھانی در خاورميانهۀاين امر با مطالع. كنند می

جای تعجب نخواھد بود كه اين امر در مورد . دھد، در تطابق ھست می ھای جسمی نشان بيشتر به صورت ناراحتی

 . مشخصی در اين باره وجود نداردۀايرانی ھم صادق باشد ھر چند مطالع شدگان بعضی از شكنجه

 درصد افراد ٢٠-٣٠شايد چيزی حدود . استشوند؟ پاسخ منفی   می شدگان دچار اين عوارض آيا تمامی شكنجه

  .كنجه شده دچار بعضی از اختالالت ياد شده بشوندش

تری از اين  كه بررسی دقيق اجازه بدھيد. كند  از اين عاليم بروز مییشايان ذكر است كه در ھر فرد تنھا معدود

  .مدوم آغاز كني  از بازماندگان جنگ جھانیبيائيد. موضوع داشته باشم

  عواقب حاصل از شكنجه از اھميت خصوصه نی دوم و بمطالعه و شناخت درست عواقب روانی جنگ جھا

اخير در كشورھای  شود كه در سالھای بخشی از اين امر مربوط  به اين واقعيت می. روزافزونی برخوردار است

ما شاھد به وجود آمدن و رشد  لمان، فرانسه و حتی در آمريكا و كانادال اروپای غربی شامل  خصوصه متعدد ب

ايم كه نقاط مشترك  مذھبی بوده ئی شاھد رشد بنيادگرا نيزدر ساير كشورھاھمينطور . ايم نازی بودهگروھھای نئو
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 در يوگسالوی پاره ًگرا را اضافه كرد كه مثال ھای ملی مجموعه بايد جنبش به اين. دارندفراوانی با عملكرد نازيھا 

 .ند را كه مرتكب نشدئیھا جنايت پاره شده، چه

ھا،  شامل كولی گرفت كه شد و افراد بسياری را در برمی ت نازيھا محدود به گروه مشخصی نمیھر چند جنايا

  خصوصه روھھای مذھی بگھا،  ھا و كمونيست  سوسياليست خصوصه گراھا، گروھھای سياسی مختلف، ب ھمجنس

 .باشد ه اين گره اخير میمحدود و منحصر ب سفانه مطالعات انجام شده در كشورھای غربی تقريباأيھوديان بود، مت

اين گروه را در  آنھا قصد نابودی. ھدف نازيھا در برخوردشان با يھوديان در درجه اول كسب اطالعات نبود

از كافی است گفته شود كه دو سوم  .دبو يكی و آزار روانی تنھا درآمدی در جھت اين ھدففزسرداشتند و شكنجه 

ھای ھيتلر   وحشيگریۀمطالع. مرده بودند ١٩٤٥ كردند تا سال  در اروپا زندگی می١٩٣٩يھوديانی كه در سال 

 اين ۀھا از حوصل جزئيات اين جنايات و شكنجه. معتقد به اين مذھب بود دھد كه ھدف او كشتن تمامی افراد نشان می

 .شود ه می كوتاه اشارئیھا ر اينجا تنھا به نمونهد. مقاله خارج است

از امکان دستگير شدن، از  و دلھره  اضطراب، ترس.  يھوديان در واقع قبل از دستگيری شروع شده بودۀشكنج

طور ه  دستگيری، ب  سپس.خانواده جدا افتادن و ديگر آنھا را نديدن اولين مرحله شکنجه روحی عليه يھوديان بود

 را كه معموال آدمھای ئیھا دون ھيچ دليل مشخصی؛ انسانو يا ب بدون ھيچ ھشداری، . رسيد ناگھانی از راه می

كردند و از خانواده، شھر و ھر چيزی كه آشنا و   دستگير میئی سياسی و يا جناۀسابق معمولی بودند بدون ھيچگونه

ھای  ه كمپباالخره ب داشتند تا  نگه می)گتو مانندی( آنھا را در يك مكان موقتی ءدر ابتدا. كردند بود دور می ماندنی

مرگ و مير ناشی از . و  كمترين امكانات زندگی  العاده شلوغ بودند با بدترين موقعيت ھا فوق كمپ. دائمی منتقل كنند

 كنند زيرا كه به  له را گزارشأت نداشتند كه مسأزندانيان جر در صورت بروز يك بيماری. كرد بيماری غوغا می

ھای معمولی بود كه منجر به مرگ تعداد زيادی از   سريع بيماری  گسترشحاصل،. شد می مرگ آنی فرد بيمار منجر

  وسالخوردگانحتی كودكان، . شد داد بالفاصله كشته می ھر كسی كه كوچكترين ضعفی نشان می. شد می زندانيان

شمندان و پزشكان از اين باالتر دان. شدند  معموال قبل از ورود به كمپ كشته می وبيماران به اين كمپ راھی نداشتند

 .زدند نازی دست به كارھای تحقيقی مسخره و غيرانسانی می

 در مقابل  رابدن اين دو گروه  كردند و تفاوت واكنش ھا باكتری بيماری تيفوئيد را تزريق می ھا و يھودی مثال به كولی

 ۀبالفاصله سر ھم. يكی نبودفزشكنجه محدود به فشارھا و رفتارھای غيرانسانی از نوع . كردند بيماری بررسی می

يك خانواده را از ھم جدا  اعضای. كردند كوبی می ای را حك يا خال تراشيدند، بر بدن آنھا شماره زندانيان را می

در ھم :  يھوديان واضح و آشكار بودۀ شكنج ازھدف. كردند تا نتوانند از لحاظ روانی پشتيبان يكديگر باشند می

 .كن كردن آنھا ريشه ی و در نھايتشكستن روحيه و توان روان

 :ھای مقاومت روش

ادعای رغم  علی. دھند  نسبت می خوش  و بخت يافتگان اردوگاھھای مرگ نازيھا، نجات خود را به شانس اكثر نجات

اين .  داد بقای آنان را افزايش  دھد كه رفتارھای دفاعی معينی شانس تر به خاطرات اينان نشان می ، نگاه دقيقخود آنھا

.  در مقابل محيط برسند احساسی و عدم توان واكنش بی تفاوتی،  ای از بی رفتارھا مانع آن شد كه آنان به مرحله

دھد  يافتگان اين اسارتگاھھا نشان می ئیھای صورت گرفته با رھا مصاحبه . مرگ آنی نداشتجز ئیموقعيتی كه معنا

 :در بقای آنھا موثر بوده است كه رفتارھای زير

. از غروب خورشيد ای و يا لذت بردن از كورسوی ستاره. پذير بود  لذت بردن از ھر چيز كوچكی كه امكان-١

  .كرد ای گم شدن در بوی عطر گلی سرخ كه اميد زندگی را ايجاد می لحظه
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رانسانی نازيھا غي ھا و رفتارھای  زنده ماندن برای اينكه خشونتًمثال. شدن و ھدفی قائل ئی برای حيات خود معنا-٢

 نقشی در ويرانی زور، ستم و حكومت برای اينکه زنده ماندن.  كنند تا جھانيان بدانند كه بر آنھا چه گذشت را گزارش

 . كنندءشكنجه ايفا

مثال به معنای فلسفی  برای.  فاصله ايجاد كردن ھای دفاعی روانی بين خود و اعمال جنايتكارانه از طريق روش -٣

ھا  ھا و ناگواری و نشان ندادن، سختی  و زندگی پرداختن، احساسات و عواطف خود را كنترل كردنو مذھبی مرگ

 .ھا طنز و لطيفه ساختن را نديدن و از آن

زندانی ديگری باشد مثل  تواند درخدمت  برای يافتن ھر چيزی كه می برای مثال تالش.  تسلط نشان دادن بر محيط-٤

 .غيرهمراسم ممنوع مثل مراسم مذھبی و   كردنءاجرا. ای برای گرما  يا مالفهای غذای اضافه و يافتن تكه

كه اگر دنيا بداند . يافت كه روزگار بر اين منوال ادامه نخواھد.  كه گاه گاه ريشه در انكار داشتھائی اميد و آرزو-٥

 .به كمك ما خواھد آمد

شد كه  در ھم شكسته می ھا ھرگونه نزديكی زندانيان ازی نۀبه وسيل. ھای دوستانه دونفره و مخفی ايجاد رابطه -٦

 .ساده و يك لبخند دھن كجی به وحشيگری بود و در چنين شرايطی يك دوستی. مبادا منجر به مبارزه و مقاومت شود

 كه به خود یای كمك كرد كه با حالت انفعالي به عدهاين روش  . به سرنوشت بسنده كردن و متكی به ديگران شدن-٧

 .گرفتند مشكالت را نيز به صورت انفعالی تجربه كنند

كه اين متدھا و ساير متدھا  تعداد زيادی از افرادی. الزم به ذكر است كه ھيچ فردی تمامی اين روشھا را به كار نبرد

دی از تعداد زيا. با خود آنھا به گور سپرده شد ھرحال كشته شدند و روايت درد و رنج آنھاه را به كار بردند ب

آوردند تا بتوانند در موقعيتی بين مرگ و زندگی به   ديگری روی می به روش  مقاومت يافتگان بايد از يك روش نجات

جھانيان    امكان زنده ماندن خود را بيشتر كنند، تا بتوانند حكايت خود را به گوش دھند و شايد حيات خود ادامه

 .برسانند

  :زماندگان ارودگاھھای مرگ نازیعواقب روحی و روانی در ميان با

 مقاله  از حوصله ايننوشته ھابررسی جزئيات اين .  صورت گرفته است متعددیدر اين زمينه مطالعات خواندنی

ھای مرگ نازی  اردوگاه در اينجا تنھا به اختصار به بعضی از عواقب روحی و روانی در بازماندگان. بيرون است

ھر فردی با فرد ديگر متفاوت بود و اين خالصه، تنھا   و تاثيرپذيری  واكنشۀت كه نحوبايد توجه داش. شود اشاره می

 :كند به نقاط مشترك اشاره می

يافتگان  زيادی از اين نجات تعداد. ا آن دست به گريبان بودندافسردگی مزمن شايعترين مشكلی بود كه اين افراد ب-١

. دادند را منفرد كرده بودند و به حياتی منفعل ادامه می حاظ اجتماعی خوداز ل. ميل ادامه حيات را از دست داده بودند

 بود كه آنان و عزيزانشان تحمل ئیھا و دردھا  تمامی رنجۀگذشت خالص ذھن آنھا می ی كه بارھا و بارھا ازسؤال

  دارد؟ئیزندگی بدون اعضای خانواده، دوستان و آشنايان چه معنا. بودند كرده

 .بردند  رنج می  از اضطراب و استرسئی اين افراد از حد باال-  ای مزمن اضطرابیھ  ناراحتی-٢

شد را   میغيرهو  ھای گوارشی  قلب، ناراحتی يكی اضطراب را كه از جمله شامل سردرد، طپشفزتمامی عالئم 

 .دادند بروز می

فرد رنج ديده . بودند ستگيری و شكنجهھا معموال در مورد تعقيب و د  اين كابوس-  ھای مداوم خوابی و كابوس بی -٣

 .كرد ھای دردناك گذشته را تكرار می طور مرتب تجربهه ب
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گناه به قتل  بيشماری بی  ھنگامی كه دوستان، نزديكان، اعضای خانواده و تعداد-  گناه برای زنده ماندن احساس -٤

نج و درد و يادآوری مكرر آنچه خود و ديگران از ر يافتگان خود كابوسی بود رسيده بودند، زنده ماندن برای نجات

 .تحمل كرده بودند

 در مورد  خصوصه اين ب .پراند  كوچكترين امری اين افراد را از جا می-  پذيری و خشم  تحريكۀن آمدن آستانئيپا -٥

  .غيرهانی و ، يك صدای ناگھ مثل آتش ،انداخت مسائلی صادق بود كه آنھا را به ياد اسارت و اردوگاھھای مرگ می

توانست به  يا می باشد و ھای اضطرابی و افسردگی مربوط  توانست به نارحتی مشكل حافظه و تمركز كه می -٦

 . شكنجه و مجازات شدن مربوط شودۀ مغزی در نتيجۀضرب

يری و فجايع كمپ، پ  وقايعۀ حرف زدن دربارئی شده است ھمانند عدم توانا ھای متعدد ديگر ھم گزارش ناراحتی

 مقابله با شرايط دشوار ئیو عدم توانا ، شكاك بودن در روابط فردی و اجتماعی، تنھا به گذشته فكر كردن زودرس

 .آتی در زندگی

واقعيت كه تعداد زيادی   اين اساسه لمان، با جبران خسارت وارده در حين جنگ در ۀ از جنگ دوم جھانی، كميت پس

ند نتيجه گرفت كه مشكالت ه بودزندگی كرد  آزادی سالھا بدون مشكالت روانی از ھای مرگ پس از بازماندگان كمپ

به جنگ ندارد و در نتيجه اينان مستحق جبران مالی  كنند ربطی روانی كه آنھا به خاطرشان تقاضای خسارت می

ندين سال بعد از ھای روانی چ  علمی بين تجربيات جنگ و ناراحتیۀھيچ رابط اين كميته معتقد بود كه. باشند نمی

ً الزاما  شديد در زندگیۀدھد كه يك سانحه و ضرب وجود داشته باشد، تحقيقات علمی بعدی نشان می تواند آزادی نمی

. اين سانحه را درك كند شود و ممكن است سالھا طول بكشد تا فرد اھميت ھای روانی آتی نمی منجر به ناراحتی

در عين حال تعداد زيادی از . تر اھميت كوچكتر و كم ۀمربوط شود به يك حادثتواند  شروع عالئم ناراحتی روانی می

 گذشته را ۀزندگی تازه برای خود و خانواده خود بودند كه مجال تفكر دربار يافتگان آنچنان مشغول بنای اين نجات

ناراحتی روانی  كه دچارای از كاوشگران مطرح كردند اين نكته بود كه شايد كسانی   ديگری كه عدهۀ نكت.نداشتند

ھای روانی مشابھی  بعدی، از ناراحتی شدند، گروه معدودی بودند كه حتی قبل از دستگيری و شكنجه و تمام رنجھای

ھای ناگوار در زندگی قبل از  نظر دارند اين است كه وجود تجربه  آن اتفاقۀای كه محققان دربار نكته. بردند رنج می

 اما به. تواند در سرعت، شدت و انواع عالئم بيماری بعد از اين سوانح تاثير بگذارد میھای شديد  سوانح و ضربه

شكند و بقيه زنده  می ھای چند گل ُای از زمين پرگلی عبور كند تنھا شاخه  يكی از كاوشگران اگر دوچرخهۀگفت

لی به حيات خود ادامه دھد بسيار كم اينكه گ مانند، اما اگر از آن زمين پر گل بلدوزر سنگينی عبور كند احتمال می

  .عای بود از اين نو مرگ نازی تجربه ھای  درد و رنج و شكنجه در اردوگاهۀو تجرب. است

 ئیاز رھا درصد زيادی. طور خالصه بازماندگان اردوگاھھای مرگ نازيھا شديدترين شرايط را تحمل كردنده ب

 شامل افسردگی و  خصوصه ب ھا اين ناراحتی. تی روانی شدندای از زندگی خود دچار ناراح يافتگان در مرحله

آنان كمك زيادی به درك تاثيرات روحی و  ھای  آنان و واكنشۀمطالعات دربار. ھای اضطرابی مزمن بود ناراحتی

 ھا نيروی موثری بود در مبارزه برای توقف و حكايت آن رنج ھای آنھا رنج. روانی شكنجه و حوادث گوناگون نمود

 است تا  راه درازی در پيش.  راه ھم نرسيده استۀكه شايد ھنوز به ميان ای شكنجه در جھان امروزی ما؛ مبارزه

  .كه شكنجه در جھان ما متوقف شود شاھد روزی باشيم

 ادامه دارد                                                              


