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 درآمدی بر شكنجه
  پنجم بخش

  

  اسرای جنگی تاثيرات روانی شكنجه در

ھای مرگ  از اسارت در اردوگاه ، تاثيرات روانی ناشی بحث در مورد تاثيرات روانی شكنجهۀ در ادامقسمت قبلدر 

توجه خود را به اسرای ارتشی و تاثيرات روانی  در اين قسمت.  بررسی كرديم نازی را در ميان بازماندگانش

به شناخت ما در مورد تاثيرات شرايط سخت  تواند اين بررسی می. كنيم معطوف می  از اسارت بر اين افرادحاصله

  .در بررسی تاثيرات شكنجه به كار رود تواند ر روان انسان كمك كند و اين شناخت میزندگی ب

  وشدت گرفت بعد از جنگ جھانی دوم عالقه به بررسی تاثيرات  شرايط دشوار اسارت در ميان اسرای جنگی، 

  ومدت كردنددراز   محققان اسرای جنگ را وارد مطالعات تحقيقاتی ازبعضی. صورت گرفتمطالعات متعددی 

ای به وجود  اطالعات قابل مالحظه اين مطالعات درازمدت.  سال به كار تحقيقی خود ادامه دادند٤٠حتی به مدت 

ھای   اسرای جنگی جنبهۀ بايد توجه كرد كه تجرب.به كار آيد تواند آورد كه در بررسی تاثيرات درازمدت اسارت می

 ۀكردند بلكه بايد با اين واقعيت كه اسارت آنھا نتيج اسارت را بايد تحمل می آنھا نه تنھا شرايط دشوار. گوناگون دارد

، ئیغذا شرايط زندگی دشوار اسارت، شامل كمبودھای. كردند  ھم دست و پنجه نرم میاست جنگ ۀجبھ شكست در

ل از اسارت دست جنگی، خود قب ای از اسرای عده. به بند و زنجير كشيده شدن، كار اجباری و شكنجه شدن ھم بود

  .آمدند آن كنار می به كارھای فجيعی زده بودند، كه بايد با عواقب روحی و روانی
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 در ئیدرازمدت از عدم توانا طوره  تعداد زيادی از اسرای جنگی بمشاھده کنيم که  اگرجای تعجب نخواھد بود

. تر كرده بود ام شرايط آنھا را حتی پيچيدهاضطراب مد  گناه و بردند و احساس تطابق با شرايط زندگی جديد رنج می

توانست به اين واقعه كه آنھا زنده   می اين احساس. گری افراطی زمان جنگ نبود  گناه تنھا مربوط به خشونت احساس

و در جنگ كشته   نداشتند  آنھا شانسۀھا جنگيدند به انداز  آن  به دوش در حالی كه سربازان ديگری كه دوش ماندند

دچار افسردگی و يا دشواری   گناه از زنده ماندن تعداد زيادی از اين سربازان به خاطر احساس. مربوط شود دشدن

خوابی و  دليل و تھديدھای مكرر به خودكشی و بی بی شدند؛ كه عصبانی شدن سريع و در روابط خود با ديگران

  .حاصل آن بود  جنگ و اسارتۀ مكرر دربار كابوس

دردناك؛ شايد عوارضی  ای است  جنگ تجربهۀتجرب. ھای متعددی پاسخ گويند سؤال كردند كه به  كاوشگران تالش

.  اسارت نداشته باشدۀباشد و ربطی به تجرب ھای جنگ كه در باال به آن اشاره شد مربوط به واقعيت حضور در جبھه

بردند و يا از  ھای روانی رنج می  ناراحتیۀ فوق شدند از سابق دچار عوارض  ديگر اين بود كه شايد افرادی كهۀنكت

است كه باعث   ديگر اين بود كه اگر در واقع اين تجربه اسارتسؤال. آمادگی بيمار شدن را داشتند لحاظ ژنتيك

بينی كرد  توان پيش  آن می كند، عالئمی كه براساس  را فراھم میئیشود چه عواملی امكان پيشگو بروز ناراحتی می

  .باشد  خطر بيشتری می در معرضكه چه فردی 

 درصد از آنان ٥٦ كه نشان داد سال دنبال كرد، ٤٠ نفر اسير جنگی را بيشتر از ٤٠٠يك كار تحقيقاتی كه بيشتر از 

.  سال ادامه يافت٤٠سالھا و در بعضی موارد بيشتر از  عالئم بيماری. شدند از سانحه  دچار اختالل استرسی پس

 كه در زمان ئیآنھا.  فرد در زمان دستگيری بودۀ كرد، درجءمحافظتی را ايفا ترين تاثير يكی از عواملی كه قوی

اين امر را  تواند ھای گوناگونی می فرضيه. ارتشی باالتری داشتند، كمتر دچار ناراحتی روانی شدند ۀدستگيری درج

ايفاء  محافظتی  باشند كه نقش ده اين افراد ممكن است از خصوصيات فردی خاصی برخوردار بوًتوضيح دھد مثال

ھای بيشتر ھوشی، سواد باالتر، قدرت كنترل و  ئیتوانا  بيشتر اتكاء به خود، بلوغ عاطفی، ئیتوانا:  مثلکرده بودند

  .انطباق بيشتر با شرايط دشوار

توان به  يا است و نمیپو ھا و سوانح شديد امری ھای روانی به دنبال ضربه  است كه بيماریامراين نكات بيانگر اين 

فشار و سانحه شديد بايد وجود داشته باشد تا  عوامل متعددی در كنار وجود. طور يك بعدی و ساكن به آنھا نگريست

   . شود روحیمنجر به بيماری

تمامی اين مطالعات .  روانی جنگ در ميان اسرای آن پرداختند  مطالعاتی ديگر به بررسی عوارضۀچندين پروژ

 اختالف  خصوصه ھای مختلف ب بيماری  سال بعد از پايان جنگ، اسرای جنگی سابق از٤٠ند كه حتی نشان داد

الذكر نشان دادند كه وجود   فوقاتمطالعات در كنار نك اين. اند برده  از سانحه و افسردگی رنج می استرسی پس

 شغلی، وضعيت ازدواج، سطح سواد  اقتصادی بعد از جنگ، وضعيت- اجتماعی  ناراحتی روانی بستگی به موقعيت

 از دست دادن وزن در دوران اسارت و شكنجه شدن در مطالعات خود نشان دادند کهمحقق ديگر  چند.  داردغيرهو 

 مانند وجود عوامل ديگر.  كردندئیگو  پيش را بعد از سانحه طور قوی اختالل استرسه دو عاملی بودند كه ب تنھا

 ديگر در ميان ۀيك مطالع. نداشت  در خانواده و يا در خود فرد، ربطی به بروز اين بيماریھای روانی قبلی ناراحتی

ميزان از دست دادن وزن بھترين عاملی است كه با   سال نشان داد كه٢٠   زندانی سابق جنگ در عرض١٦٠٠

ای ممكن است باعث باالتر  يهاز اين مطالعات نتيجه گرفته شد كه كمبود تغذ .دھد  ھماھنگی نشان می  ناتوانیۀدرج

روانی   خطر بيماريھای ھا و سوانح بشود و در نتيجه فرد بيشتر در معرض انسان در ھنگام ضربه رفتن حساسيت

  .قرار گيرد
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در اين مطالعات شرايط  .پردازد يك رشته مطالعات ديگر به شرايط زندان و تاثير آن بر سالمت جسمی و روانی می

دھد كه رفتار با  صليب سرخ جھانی نشان می مطالعات. شود آن در اروپا و خاور دور مقايسه می  زندان و عوارض

از طرف ديگر . آنھا از حداقل حقوق و مزايا برخوردار بودند لمان بھتر از خاوردور بود وااسرای جنگی در 

اجباری شديد، كمبود امكانات ای، كار  اين فشار شامل محروميت تغذيه.  بودنداسرای خاوردور تحت فشار شديد

يك درصد  لمان تنھاادھد كه در حالتی كه در  اين مقايسه نشان می.  استشده شكنجه در دوران اسارت می بھداشتی و

در يك مطالعه در ميان اسرای جنگ ويتنام  .درصد  رسيد ٣٧ در خاوردور به  رقماز اسرای جنگی كشته شدند، اين

 عواملی را كه باعث ٣جدول شماره . اند  آمده٢در جدول شماره   داده شده كه پنج گروه از رفتار آزاری تشخيص

  .به ترتيب اھميت خالصه كرده است ھای روانی شدند ناراحتی

اسارت تنھا به  اين. (سارت درآمدند نفر ارتشی در جنگ جھانی دوم به ا١٣٠٠٠٠شود كه حدود  ارزيابی می

درصد در خاوردور به اسارت  25  درصد در اروپا و٧٥از اين افراد ). ھای كشورھای غربی نظر دارد ارتشی

  .ِ اين زندانيان ارتشی زنده ماندند از درصد٨٩. درآمدند

 حاصل اين  . جنگی پرداختيك گروه تحقيقاتی به بررسی شرايط زندان و عواقب روانی آن در ميان اين اسرای

 تر بود، و  مدت زندان آنھا طوالنی.مقايسه اين بود كه زندانيان جبھه خاور دور شرايط دشوارتری را متحمل شدند

اكثر آنان شرايط زندان دشوارتری را تحمل كرده . تا با تمامی گروھشان دودنطور فردی دستگير شده به بمعموال 

 ۀدر نتيج. شد ھای روانی و ارعاب می زيكی، شكنجهھای ف  كتك خوردن و ساير شكنجهترباال بودند كه شامل درصد

درصد در ميان زندانيان جبھه  اين شرايط، تقريبا تمامی زندانيان خاوردور مدتی به فكر فرار افتادند در حالی كه اين

 زدند در حالی كه اين رقم در اروپا دست به فرار  زندانيان شرق دور عمال از درصد٢٨. تر بود نئياروپا بسيار پا

ھای جسمی شدند كه شامل   دچار ناراحتیئیجبھه ژاپن بعد از رھا درصد باالتری از زندانيان.  درصد بود٧تنھا 

ھای روانی ھم در ميان زندانيان جبھه شرق  درصد ناراحتی. و ضعف عضالت شدند حسی  قلب، بی درد سينه، طپش

 ٥٧. شدند پناھی  بيچارگی و بی بسيار بيشتری از آنان دچار افسردگی، اضطراب و احساستعداد .  بوددور باالتر

  .بود  درصد٧ آنان به فكر خودكشی افتادند در حالی كه اين درصد در اروپا فقط  ازدرصد

شديد و زيكی و روانی و شكنجه منجر به عواقب ف دھند كه شرايط دشوار زندانی، بدرفتاری اين مطالعات نشان می

اين اسرای . ابديی  سال بعد از آزادی ادامه م٤٠سالھا و در مواردی تا  اين عوامل. شود از جمله فكر خودكشی می

ولی شايد بيشتر از ھر  باشد  میغيرهھای متعددی دچار شدند كه شامل افسردگی، اضطراب و  جنگی به بيماری

نظرند كه درصد باالی افسردگی در اين   محققان بر ايناز بعضی.  از سانحه شدند چيزی دچار اختالل استرسی پس

  يا و خواب و كابوسؤ سانحه در رۀ تكرار تجرب خصوصه و ب باشد گروه در رابطه با اين ناراحتی اضطرابی می

  . اساسی در افسردگی دارد نقش

كردند، بلكه حتی بعد از  می توانیپناھی، بيچارگی و نا  بی  نه تنھا در زمان جنگ احساسءتعداد زيادی از اين اسرا

توانستند خاطره آن فجايع  ريشه در اين امر داشت كه نمی اين بار ناتوانی آنھا. دندبوھای فوق  آزادی ھم دچار احساس

تعداد . شدند حافظگی، و عدم كنترل خشم و عصبانيت  ، كمئیاشتھا دچار بدخوابی، بی را از ياد ببرند، و در نتيجه

  . آنان به الكل و ساير مواد مخدر پناه آوردند كه مشكل را شديدتر كرداز زيادی

 حاصله  و عوارض ھا دھد كه ھر چقدر شرايط زندان و اسارت شديدتر باشد ناراحتی اين مطالعات ھمچنين نشان می

ر است تا كسی كه پرتاب شود بسيار بيشت نئي دھم يك ساختمان به پاۀ كسی كه از طبقه شدناحتمال كشت. شديدتر است

 بيشتری   كه شرايط بسيار دشوارتری را تحمل كردند دچار عوارضزندانيانی. ن پرتاب شده باشدئياز طبقه دوم به پا
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به  دھد كه فشارھای روحی  و روانی بيشتر از فشارھای جسمی، منجر اين مطالعات در ضمن نشان می .شدند

. برايم چندان آزاردھنده نبود درد": آورد كه شكنجه شده را به ياد می يك زندانی ۀاين امر گفت.  ناگوار شد عوارض

 اسرای ۀدھند كه ھم اين مطالعات، از طرف ديگر نشان می ".امر غيرقابل تحمل فريادھای زندانی اتاق بغلی بود

  . نشدند جنگی دچار اين عوارض

از زندگی دچار  ھر چند در مقطعی. ب آوردندھای مختلف را به خوبی تا  زندان و شكنجهاين اسراءدر واقع اكثر 

بيانگر اين واقعيت است كه زندان و شرايط  اين نكته.  باقی ماندندۀ شدند، در مجموع انسانھای سازندئیھا ناراحتی

ن تعداد زيادی از اين زندانيا!  كندء مھمی ايفا انسان و بلوغ فكری نقش ھای ذھنی ئیتواند در رشد توانا ناگوار آن می

در برابر   انطباق با شرايط دشوار و ايستادگیئی اسارت به آنھا نوعی بلوغ و نوعی تواناۀكه تجرب اند بيان كرده

 . كرده استءشرايط دشوار را اعطا

باشد امكان  فرساتر دھد كه ھر چه شرايط زندانی شديدتر و شكنجه طاقت طور خالصه اين مطالعات نشان میه ب

  نيزبعد از آزادی  سالھای طوالنی اين عوارض. باشد  روحی باالتر می خصوصه و ب ناگوار جسمی  عوارض

وادگی اجتماعی و چه از لحاظ خان- اقتصادی تواند ادامه يابد و امكان تطابق با شرايط زندگی جديد را چه از لحاظ می

بروز  و مدت تاثير مخرب دارد در بلند ھمدر كوتاه مدت و ھم آزار روحی و روانی  كهواضح است . از فرد بگيرد

ھای روانی در خانواده و يا فرد  به وجود ناراحتی باشد و ربطی ھای روانی مستقيما مربوط به شكنجه می اين ناراحتی

منطقی اين مطالعات اين است كه تنھا راه جلوگيری از اين عواقب، متوقف  نتيجه. شكنجه شده قبل از اسارت ندارد

متوقف   بايد  شكنجه به ھر صورتش.ای نبايد ادامه پيدا كند چ نوعی از شكنجه و به ھيچ بھانهھي .كردن شكنجه است

   .پذير است  ھمگانی امكان و اين امر تنھا با تالش. شود

ھا در  گيری اين نتيجه دھيم تا ببينيم  می  مطالعات خود را به زندانيان سياسی شكنجه شده گسترشقسمت بعدیدر 

  .شدگان صادق است يا نه  از شكنجهمورد اين گروه

  

  جدول شماره يك

  )در ميان اسرای جنگی( پيشگيرانه در بروز عوامل روانی دارد  عواملی كه نقش

   ارتشی باالتر در ھنگام دستگيریۀ درج-١

   سواد بيشتر-٢

  داشتن شغل بعد از آزادی -٣

  داشتن خانواده بعد از آزادی -٤

 قتصادی بعد از آزادی داشتن موقعيت مناسب ا-٥

  

 ٢جدول شماره 

 :رفتارھای آزاری به كار گرفته شده در جنگ ويتنام

 شكنجه، كتك زدن:  رفتار فعال -١

   نگاه داشتن مجبور به زانو زدن، در يك موقعيت خاص:  رفتار غيرفعال-٢

  ھای پزشكی از غذا، آب، مراقبت:  محروم كردن-٣

   ديگرانۀ شكنجۀھدتھديد به مرگ كردن، مشا:  روانی-٤
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   ، زندان انفرادی:منفرد كرد  -٥

  ٣جدول شماره 

  )به ترتيب اھميت(ھای روانی در ميان اسرای جنگ ويتنام شده  عواملی كه منجر به ناراحتی

  شدت آزار روانی -١

  ی  ئ ھای تغذيه  محروميت-٢

   مدت زمانی كه در زندان انفرادی به سر برده-٣

  ئیچگونگی بازجو -٤

   محروم كرن از حقوق و تھديد كردن-٥

     جدا كردن از ديگران برای مجازات-٦

  

  نوعی شكنجه به نام وضعيت جوجه كه در كشور نپال رايج است*

 


