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 درآمدی بر شكنجه
 ششم  بخش

  تاثيرات روانی شكنجه بر زندانيان سياسی

 جنگ جھانی دوم  اسرای ارتش ھای مرگ نازی و ن اردوگاه عواقب روانی شكنجه در ميان بازماندگابعد از بررسی

در اين زمينه مطالعات . كنيم شكنجه در ميان زندانيان سياسی می   توجه خود را معطوف بررسی عوارضاکنون

ھدف ما در اين مختصر تنھا اشاره به تعدادی از اين مطالعات است كه امكان . زيادی صورت گرفته است

  .آورند فراھم میكلی  گيری نتيجه

 در بخش ھا محدوديت به اين که برند ھای متعددی رنج می شدگان سياسی از محدوديت اكثر مطالعات در ميان شكنجه

وقتی . شوند تحقيقاتی می شدگان وارد مطالعات طور خالصه تنھا تعداد كمی از شكنجهه ب.  اشاره شده استچھارم

 صورت ءو اين مطالعات به ندرت در كشور مبدا ز زمان شكنجه گذشته استشوند كه سالھا ا اينان وارد مطالعه می

مثال گروه كنترل برای مقايسه وجود ندارد و يا افراد با . شوند مربوط می ساير اشكاالت به متد استفاده شده. گيرد می

در  .شود  گرفته نمیھای مھاجرت معموال در نظر تاثير سختی. گيرند مختلف در كنار ھم قرار می  فرھنگیۀسابق

  .اند بعضی از مشكالت فوق را رفع كنند مطالعات اخير كاوشگران سعی كرده

نروژی و دانماركی   محققان که و اوايل سالھای ھشتاد مطالعات فراوانی درباره شكنجه منتشر شد٧٠در اواخر دھه 

سمينار پزشكی سازمان عفو  ھای رش بولتن پزشكی دانمارك گزا١٩٧٩در سال . در اين امر نقشی پيشرو داشتند
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زندانيان سياسی شكنجه شده از عواقب مشابه اسرای  دھد كه حاصل اين مطالعات نشان می. المللی را منتشر كرد بين

  .برند رنج می ھای نازی جنگی و بازماندگان اردوگاه

شيلی پرداختند نتايج   خصوصه و ب كه در آمريكا و كانادا به بررسی عواقب شكنجه در آمريكای التين یكاوشگران

 زدن،  کتکھا شامل اين روش. شدميكار گرفته  ھای گوناگون شكنجه به در اين زندانھا روش.  كردند زير را گزارش

 تمامی زندانيان ًتقريبا. شود شد و می  میغيرهخفه كردن و  شوك الكتريكی، آويزان كردن، سوزاندن، تجاوز جنسی، 

طور مكرر ه زيكی فوق، روشھای شكنجه روانی ھم بعالوه بر روشھای ف. كردند جه را تحملھای مختلف شكن روش

 ،اين روشھا شامل زندان انفرادی، محروميت از غذا، آب، ھوا، ديدن خورشيد. قرار گرفته بود مورد استفاده

. زياد و غيره قرار گرفتند  صداھای بلند مداوم، نور تعداد ديگری از زندانيان در معرض. شد ھواخوری و غيره می

.  اساسی در شكنجه اينان داشت تھديد به مرگ نقش   وتھديد عليه فرد و عليه خانواده او، تھديد به تجاوز جنسی

تجربه كردند و تعدادی شاھد شكنجه و يا حتی اعدام ديگران بودند، انواع و اقسام  ھای قالبی را تعدادی از اينان اعدام

برھنه نگه داشتن،   از توھين لفظی تا ساير انواع توھين مثل،در شكنجه اين زندانيان بازی كرده مھمی  نقش توھين

ھای مختلف  از اين زندانيان را با روش تعداد كمی. غيرهكثافت در غذا انداختن، در جاھای شلوغ نگه داشتن و 

  .ی مختلف در رگتزريق مواد و داروھا پزشكی تحت شكنجه قرار دادند مثل ھيپنوتيزم و يا

ھای شنوايی و  ناراحتی عواقب فيزيكی شامل سوختگی پوست، . ت چندجانبه بوداعواقب فيزيكی و روانی اين جناي

ھای جسمی مثل كمردرد  زنان، و ناراحتی كری، ناراحتی در رابطه با عادت ماھانه و خونريزی شديد در ميان

  .كردند پيدا می  اھشھا به تدريج در طول زمان ك اين ناراحتی. شد می

را  ی با محيطانطباقناتوانيھای  عواقب شديد روحی و  وھای روانی ادامه يافته  ناراحتی،زيكیھای ف خالف ناراحتی

، )زود ھنگام ، زود رنج بودن و خشم ترس(ھای اضطرابی  ھا شامل ناراحتی اين ناراحتی. آورند به جود می

مشكل حافظه، مشكل (ذھنی  ھای ، ناراحتی)قگی، لذت نبردن از زندگیعال بی(ھای عاطفی و احساسی  ناراحتی

ھمچنين دچار مشكالتی در رابطه با  شدگان اين شكنجه. دوش ھای روانی می ھای جسمی با ريشه  و ناراحتی)تمركز

راد شكنجه شده تمامی افالبته . شد ی میئديگران و انزواگرا ايجاد رابطه با ديگران بودند كه شامل عدم اعتماد به

  .بروز ندادند تمامی اين عالئم را

 ميباشدبسيار دشوار ً اين مطالعات معموال.  صورت گرفته استءشدگان در كشور مبدا مطالعاتی چند در ميان شكنجه

به اجراء در آوردن چنين . دربردارد كنندگان در كار تحقيقاتی كنندگان و شركت و خطرات چندی را برای مطالعه

  .اند ی مثل شيلی، يونان و تركيه صورت گرفتهئ بيشتر در كشورھاعاتیمطال

اين امر . شمالی ندارد ی و يا آمريكایئاسی با مطالعات در كشورھای اروپاطور كلی تفاوت اسه نتايج اين مطالعات ب

اين . ی از آن استھای ناش  مھاجرت و سختیۀتجرب بيانگر اين نكته است كه تاثيرات روانی شكنجه امری مستقل از

دھد كه   زير نشان میۀنمون. ماند آن در ذھن آگاه و يا ناآگاه فرد باقی می  شكنجه و عواقبۀنكته مسلم است كه خاطر

 :ی خود را بيان كنندئۀ يك تحريك جزبه ظاھر تحت كنترل چگونه ممكن است در نتيج ھای خاطره
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 ماه در زندان نگه ١٨و  شود  دستگير می اش خاطر عقايد سياسی ساله دانشگاه در سان سالوادور به ٣٧يك پروفسور 

شود كه عالوه بر زدن به اشكال مختلف شامل  می در اوايل دستگيری مورد شكنجه سيستماتيك واقع. شود داشته می

 بعد از تحمل  تمامی اين. شد  و آويزان كردن از سقف می مختلف بدنش ھای وارد كردن شوك الكتريكی به قسمت

  درس  روزی در كالس. رساند  به كانادا می خود راشود و باالخره از كشور خارج می ھا و تحمل زندان شكنجه

ی ھستی كه ئآيد تو از آن دسته آدمھا به نظر می": شود كند به او گفته می  معلم مخالفت میۀانگليسی ھنگامی كه با گفت

 از   پسور که سابقه ھيچ گونه ناراحتی جسمی و روحی نداشتاين پروفس ".دوست دارند با ھر چيزی مخالفت كنند

. شود  دچار افسردگی شديد، عصبانيت و سردرد شديد می ورود  نمی درس  شنيدن اين حرف چندين روز به كالس

  .شود گيرد و به بيمارستان آورده می برد تا مورد توجه خانواده و ديگران قرار می می روزھا در بستر به سر

ھای شكنجه  را در انسان  زندان و شكنجهۀتواند خاطر ربط می  بیًدھد كه چگونه يك امر ظاھرا  حادثه نشان میاين

 :به نمونه زير توجه كنيد شود  محدود به زندانيان سياسی نمیًاين امر مسلما. شده زنده كند

اين امر . شود بستری می ستان روانیھای عصبی به مدت دو ماه در بيمار  لھستانی به علت ناراحتی-يك خانم يھودی

در حين اين بستری . رسيد باال عجيب به نظر می در مورد كسی كه ھيچ سابقه بيماری روانی نداشت در يك سن نسبتا

به يكی و  دستگير شده   پليسۀ شرقی زندگی كرده است و به وسيلد كه در زمان جنگ در اروپایوشمي  شدن مشخص

 كه قبل از آمدن به بيمارستان و بستری شدن، با ھمسايه ميشود  ھمچنين مشخص. شده بود ادهھای نازی فرست از كمپ

رود چند  به خانه می اين خانم.  اطالع خواھد داد كند كه به پليس ھمسايه او را تھديد می. جر و بحث كرده است خود

شود كه به بستری   او آنچنان شديد می ترس. كنند ماند تا او را دستگير  می  و لرز شديد در انتظار پليس روز با ترس

  .انجامد شدن او می

از مھاجران را مورد  ی و دانماركی به مقايسه تاثيرات مھاجرت و شكنجه پرداختند و دو گروهئپزشكان اسپانيا

ت نشان طالعا ماين. كنجه قرار نگرفته بودندش مھاجرانی كه شكنجه شده بودند و آنانی كه مورد: مطالعه قرار دادند

مطالعات . برند  روانی بيشتر و شديدتری رنج می بودند از عوارض طور كلی مھاجرانی كه شكنجه شدهه دھد كه ب می

  .دھد ترك و لبنانی ھم نتايچ مشابھی را نشان می مشابھی در ميان مھاجران

به زندانی  مربوطبيشتر مشاھده شده  است كه شايد تاثيرات روانی  امر دارد اين  ديگری كه احتياج به كاوشۀنكت

به عنوان پزشك عمومی يك زندان  ال يك پزشك ترك كهؤبرای پاسخ به اين س. شدن باشد تا به شكنجه شدن

  .زند كرد به كار تحقيقی در زندان دست می غيرسياسی كار می

والن، چندين ؤاز چشم مس كند ولی در عمل، به دور  جلب می"نتايج روانی زندان"او موافقت زندان را برای بررسی 

كه اظھار داشتند كه مورد شكنجه قرار گرفته  تمامی زندانيانی. گنجاند الھا میؤ شكنجه در ميان سۀپرسشنامه دربار

ه قرار اين زندانيان مورد شكنجاز  درصد ٨٤ ،عليرغم سياسی نبودن. دن مورد معاينه پزشكی قرار گرفتًعدابودند ب

  .شد مشت و لگد، شالق زدن بر كف پا، شوك الكتريكی، آويزان كردن و غيره می گرفته بودند كه شامل
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زخم بر نقاط   آثار سوختگی،  شاملزيكی كه در عين معاينه در ارتباط مستقيم با نوع شكنجه مشاھده شد ف عوارض

دندانھای شكسته، دماغ شكسته و  خوان و مفاصل، ی، از دست دادن ناخن، درد استئھای شنوا مختلف بدن، ناراحتی

شده  " از سانحه اختالالت پس"ند دچار ه ا كسانی كه اعالم كردند مورد شكنجه قرار گرفت ازدرصد ٤٠. شد غيره می

ھمينطور شكنجه منجر به  . از اين بيماری وجود نداشت بودند در حالی كه در گروه شكنجه نشده حتی يك گزارش

خلقی، عصبی مزاج و زود رنج بودن  ھای  شديد، ناراحتی ھای وسواسی، ترس تری از افسردگی، ناراحتیدرصد باال

شدن  دچار  زندانيان شكنجه شده بيشتر از ساير زندانيان در معرض دھد كه اين مطالعه به روشنی نشان می. شده بود

  .باشند می ھای روانی ناراحتیبه 

اكثر . طور كلی دشوار استه  ب صرف نظر از سياسی بودن يا نبودن آنھاايط زنداندھد كه شر اين مطالعه نشان می

 دھد كه وجود شكنجه اين مطالعه ھمينطور نشان می. كنند زندانبانان را تجربه و تحمل می ھای زندانيان بدرفتاری

  . روحی و روانی دارد  در به وجود آمدن عوارض را بسيار مھمتر و چشمگيرتری نقش

از زندانيان شكنجه نشده   افراد شكنجه شده بيشتربه طور کلی. بندی كنيم زه بدھيد كه نكات بررسی شده را جمعاجا 

اينان در روابط فردی ھم ممكن است  .باشند زيكی، روحی و روانی می روبرو شدن با دشواريھای ف  معرضدر

ھای تحميل شده در زندان  مستقل از سختی هنشان داديم كه اثر شكنجھمينطور . دشوارھای زيادی را تحمل كنند

 نشان داديم كه. باشد ھای مھاجرت و تبعيد می ھا و رنج مستقل از تاثيرات ناگوار و سختی اثرات شكنجه و باشد می

ر ناگوار شوند بيشت   اما احتمال اينكه اينان دچار عوارض شوند  ناگوار نمی تمامی افراد شكنجه شده دچار عوارض

روحی و روانی وارده در حين  شود فشارھای  می ای كه منجر به عوارض لهأنشان داديم كه مھمترين مس. است

اين . كننده به عھده داشته باشند بررسی كرديم  محافظت توانند نقش كه میرا و ھمين طور عواملی . باشد شكنجه می

ً معموال. پردازند ر بيشتری به زندگی میتحمل شكنجه با قدرت و شو ای بعد از نكته را مطرح كرديم كه عده

 گيرد زيرا اكثر اين كارھای تحقيقاتی در مراكز كمك به پناھندگان صورت گروه را دربرنمی مطالعات تحقيقاتی اين

نشان داديم كه ھدف شكنجه تنھا به دست آوردن . شود كه مشكلی وجود دارد  وقتی حاصل می تماس. گيرد می

شكنجه در ھم شكستن روحيه، خرد كردن شخصيت، نابود كردن  كثر مواقع ھدف اصلیاطالعات نيست و در ا

 ۀشكنجه زاد. كردن باور به انسان، انسانيت، اعتماد به ديگران و اميد به آينده است  به خود در ويرانءاعتماد و اتكا

طور ه است كه ب كنجه امریش. شود  میءطور مداوم و سيستماتيك اجراه  بً انسان است و معموالۀدست و انديش

 حالتی كه در ،شود  می"سركوب اكولوژی"شكنجه منجر به رشد . شود نھانی و يا آشكار در اكثر كشورھا اعمال می

شوند و يا  ی كه تبعيد میئآنھا. شوند و انسانی حاكم می آن وحشت، عدم ايمنی و اعتماد و روابط در ھم شكسته فردی

 مشكل شغل، مشكل مالی،  مشكل زبان، مانندشوند  ديگری میۀدچار مشكالت پيچيد شوند مجبور به انتخاب تبعيد می

طوالنی  ھای و دور بودن از عزيزان و خانواده و انزوای فردی و اجتماعی در كشور ميزبان پروسه یئمشكل تنھا

ھا و تجارب   ضربه،و تبعيد شكنجه و بدرفتاری سيستماتيك. كند  تقاضای پناھندگی مشكالت را چند برابر می پذيرش

  . شوند ھای روانی پيچيده می باشند كه منجر به واكنش ای می پيچيده

تجربه خود سخن  كنند كه ھمه چيز را به فراموشی بسپارند و در مورد تعداد زيادی از شكنجه شدگان سعی می

ربط يا با ربط  ای بی جه به دنبال حادثه شكنۀخاطر گاه  گاه. آورند  را به وجود می"اكثريت خاموش"اينان . نگويند

 گناه از اينكه آنان  احساس. شوند  می" گناه احساس" ديگری دچار ۀعد. كند  ايجاد ممكن است سر بردارد و ناراحتی
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 ۀدع. شان در جريان دستگيری و يا زير شكنجه كشته شدند ولی دوستان، ياران و يا اعضای خانواده زنده ماندند

  .اند داده اند و از خود ضعف نشان  كافی قوی نبودهۀكنند كه آنھا به انداز یديگری فكر م

در اين . قرار دھمرا مورد بررسی تركيه  قبل از پايان اين قسمت از مقاله ميل دارم يك كار تحقيقاتی در استانبول 

وه سومی كه فعاليت سياسی شكنجه نشده و گر  سه گروه كه شامل فعالين سياسی شكنجه شده، فعالين سياسیهمطالع

زندانيان شكنجه شده انواع گوناگون شكنجه را متحمل شدند كه . شدند داشته و يا شكنجه شده بودند، با ھمديگر مقايسه

سالمت روانی گروه شكنجه شده با گروه شكنجه نشده با يكديگر مقايسه . شد و روانی می ھای جسمی شامل شكنجه

گروه شكنجه شده و  حدود يك سوم. شد  مربوط می" از سانحه اختالل اضطرابی پس"ه به تنھا تفاوت بين دو گرو. شد

  . كردند  درصد زندانيان سياسی شكنجه نشده اين بيماری را گزارش١١تنھا 

چشمگيری در بين  ھر چند كه اختالف. شود  از شكنجه مربوط می  سال پس٦ از آزادی و  اين اما به چھار سال پس

 درصد گروه شكنجه نشده دچار ١٣و   درصد گروه شكنجه شده١٧در رابطه با افسردگی وجود نداشت ولی دو گروه 

شكنجه تاثيری مستقل از تاثير زندانی بودن در افراد  دھد كه اين قسمت از مطالعه نشان می. اين عارضه بودند

 از  اختالل استرسی پس"جه شده دچار  درصد افراد شكن٣٣كه درست است كه   مھم ديگر اين استۀنكت. گذارد می

 ھای عصبی در اينان شد؟ چه عواملی مانع بروز اختالل. دو سوم آنان نشدند  شدند ولی"سانحه

ھای مختلفی  بررسی جنبه آنان به. ال را پاسخ دھندؤكنند اين س در قسمت دوم اين كار تحقيقی، كاوشگران سعی می

ھا شامل سن، وضعيت مالی،  اين جنبه. پرداختند  بازی كنند  روانی نقشلتالكه ممكن است در بروز يا عدم بروز اخ

 بازداشت و شكنجه و مدت زندان، تاثير زندان بر خانواده، ۀسابق وابستگی قومی و ملی، ميزان فعاليت سياسی، 

 روحی و روانی  دھند كه عوامل زير در بروز عوارض اين محققان نشان می. شد و غيره می موقعيت بعد از آزادی

سالمت فرد بعد از   تاثير دستگيری بر خانواده، موقعيت اجتماعی، اقتصادی، شغلی و:ای داشتند العاده فوق تاثير

شدت شكنجه، وجود حمايت اجتماعی بعد   در رابطه با  شخص  بعد از آزادی از زندان، گزارش آزادی، شدت استرس

  .نواده اختالل روانی در خاۀاز آزادی و تاريخچ

عصبی، مثل افسردگی،  ھای گوناگونان الذكر در رابطه با ناراحتی كنند اثر عوامل فوق در قدم بعدی محققان سعی می

 بررسی كنند كه از شرح  طور مشخصه ب  از سانحه را طور كلی و اختالل اضطرابی پسه ھای اضطرابی ب ناراحتی

 كه آمادگی ذھن در رابطه با شكنجه كه در ميان فعالين دھد  میاين مطالعه نشان. شود آن در اينجا خودداری می

فعالين سياسی ممكن . ای در جلوگيری از بيماری روانی بازی كند مھم پيشگيرانه  سياسی مشاھده شد ممكن است نقش

 .دنگرن ی كه بايد برای آزادی سياسی پرداخت تا به جھانی بھتر دست يافت میئبه عنوان بھا است به شكنجه

  در بروز ناراحتی معنی بودن ضربه عامل مھمی دھد غيرقابل درك و بی اين امر با مطالعات ديگری كه نشان می

ھای كمكی جمعی چه در سطح  وجود شبكه دھد كه اين مطالعه از طرف ديگر نشان می. روانی دارد، مطابقت داشت

 . روانی شكنجه داشته باشد  عوارض  كاھشموثری در  تواند نقش خانواده، دوستان و يا گروه سياسی می
                                                                        

   ادامه دارد                                                              


