
شکنجه، شکنجه شده و جامعه
فلیسیتاس ترویه

۲۰۰۵ ژوئیهء ۱۶ کلن - 
ترجمهء بهرام قدیمی

ازقب دهواخیمزچیرهل از اسم دطاخهبهمانربارانکدنت ازتشوعر درحرایبنمان زدن رف
چهارچوب این سمینار سپاسگزاری کنم. 

روام درنشنن روان و وهستPsychotherapeutinرنگاماس «بم. وشکنجهعلیوکلکتیا تفیامعه
واغیانمازسCCTIم.کنیماریهمککیزمکدرCCTIازات»مجاز ایبستر زکتسه در وقحقهءمینه

آنکنیمارکربش در ازگردبدربانجد. اشکنجان آنناخایعضه، وهوادهء ازتیکیا انساشنارکم
اشلمتشکانمدر درممتید.نده وشزپهسلماشرضاحالحا رواسک درنشنه روان و انگاماس ت.سر
الیافع زمیصلت در رواجسمتمالسریپیگیهمینا و ازگردبدربانجینی اشکنجان امرایبتسه نیا
درشکزپایهککمنختاسمهرافیمعنهبلعم روان ونامی، اقوحقی رایبتلیافعهبنهمچنیامت.سی

اجمازی،ساهگآ آوری وسنع درتحقیقاد وشکنجوردمات آتعلیهبه و دمم یمانساشنارکریگوزش
پردازیم.

درتدعمامارکرضاحالحدر ایزمکرشهاً و وحاالتیک آنحول اکرمتموش وسز نهمچنیت،
ا اکرررو،گتلایدر واسیلتایه درقت دریزمکیبرغوبجنع و زهریگیک آنیای در ایرجادی دارد. نیان

درلایا ازخت آن،یستورتهءباذجرطاخهبکیزمکارج آشهی امعولکوپاکر درمتلیافعتعلت.سروف ا
وشهنیا زجر ابداننود آن درسزرگ درضاحالحت. دارگر «سکیمیرررو روهاهگارکری ی ی»ئاستا

دمانمازسهشکنجوردمدر داتم.هیی انا و الزبش امزار در را روختیی دقاهاستار آنبهکمهیرار ا
شکنجه را افشاء کنند و درعین حال از عواقب روانی آن بکاهند.

درهروگاتنهام درکمهستیکیزمکی آنجمعیهدنامازسوزهءحه درکاهی اگیه -هستنرمر د
ازگردبدربانجییعن وشکنجان -یشاهوادهناخه ایفرحمتیکیطسوتان آنکنیمارکه از هکاجد.

ایا ایتشجنبکیهبییکزدنثعابرمن اکوده ازگردبدربانجتیرکثه آنبهشکنجان دارتعله یمد،نق
امومفهامرایبود،ش دارد.ساسی اکهکیناکسورحضالوهعهبی در ایه درمستقیمرمن د،نرگیاً

تضمین می کند که فعالیت ها بر اساس نیازها و تجربیات خود آن ها صورت پذیرند. 
آب اضمکنیوردخربهشکنجهمسئلهبهنکرای راکتسروری آن وکفیرتعه وبیرده آن ریاسن

ازمختصفیرتعمهوامیخنمتجهنهمیهبم.یوشلئاقاوتتفتنوخشالشکا لملانمازساقمیثری
علیه شکنجه ارائه دهم.

مادهء یک  میثاق سازمان ملل علیه شکنجه بیان میدارد که شکنجه :
اعمل«آن رکتسی و درد را،یدشجنه روچاًوجسمهچدی لتحمییشخصربدعموربطاً،حه

میکند.
اعمل افترگرایبهکتسی وعالطن ایات وقا وکوبعرمتجهازاتمجوانبعنایرار، هبایردن

۱



هر دلیل مبتنی بر هر نوع تبعیض، بکار میرود.
راشکنجنهمچنیاقمیثنیا ربامثهبه و درد ازکدمیکنفیرتعینجه دومامققیرطه ولتات ایی

توسط آن ها و یا توسط شخصی که بعنوان کارمندی رسمی عمل میکند، اعمال شود.»

.
ایفرتعطفقفیرتعنیا اسی از اضه،شکنجالعمت اسروری انوینگت هبامثهبزنیاًنوناقالعمه

شکنجه شناخته شوند.
راشکنجدهیدپمهیوابخهنچاچنذال آبفهمیه و درنم اتمرا عماجفیرتعهبم،کنیفیرتعادشبعام

تری نیازمندیم که جوانب اجتماعی و سیاسی شکنجه را هم در بر گیرد.
روزاک درمهنار ازیکطفقهشکنجهکدهدمیاننشف،مختلایهورکشاربتجونهمچک،یزمکا ی

اهزاربا امتوحکوبکرساننبای هعلیارزهمبود،جومدرتقارختاستتثبیط،تسلنمیاترایبهکتسی
مقاومت های اجتماعی و حمایت از منافع اقتصادی – سیاسی  بخصوصی بکار گرفته میشود.

ازتنهوانعنچهیهبهشکنج رژسا اهمیوی دیتورتای و اتایکته نهمیهبهبلکود،شینمالعمور
ازنا دولسدازه ابوی دصطه ایکوانعنهبزنیراتمکالح از درنامکی اشیمهفترگرنظات انمکود.
فا آنست از اماومقرشگستهباده ارزعاجتمت و اشانراتخطیبایی، از ازستفی آن دوسادهء تلوی

بستگی دارد. به عنوان مثال از کشورهای به اصطالح دمکرات غرب می خواهم از کشورهای زیر نام ببرم:
 در آلمان غربیRAF- استفاده از زندان های ایزوالسیون علیه زندانیان «فراکسیون ارتش سرخ» 

 در اسپانیا دستگیر شده اندETA- شکنجه افرادی که به جرم دفاع از «میهن باسک و آزادی» 
ر زبارفت- درکینانیدانا اهاتظه درهشیجتنشسهعلییضراعترات دجنت دهشرستگیوا

بودند

درهرنقهشکنجبتیرتنیدب و دوبتسیینشزگا،هارهقهءهما هءیاپربهکیئاهتلرای
ابهکیسیتم وبراباناسسر دعلییهروگتموحکری اهروهگریگه استا آجوبت،سوار امود ردعملکد.نده

اسیستظحفهشکنج ازسم اغلتجهنهمیت. اسط رافرگت ابرض ضیوتعایوطسقابهکمیذاربگنیر
رژی اشکنجذفحم،یک اکیأتمیرابود.بدهواخریذنپامکه روی اضومنید در ابتع امهرمدای زسم رایت،

تجزیه و تحلیل روشن شکنجه برای فهمیدن این پدیده و مقابلهء مؤثر با آن غیرقابل چشم پوشی ست.

وبرتجالساهدص آورجوبه،شکنجرثیأتفکشرایبصمشخیعلمقتحقیه انود واعندهء
وحیبذابعثعابهکیئاههشکنجهچود-بهشکنجونگانوگ ونوشیمیجسمرحصد هشکنجهچد،

هائی که شرایط استثنائی روانی را بوجود می آورند.

وشخصیردنکُردخه،شکنجوریفدفه وکنتده،شهشکنجصشختیوهت وی ورمجبرل
اوک ابردن رتخه اگهشکنجلیاتموردمارفتاذ راسپاتت.سر وی ازنونمهبامثهبس ای ایه ردخاننسک

شده در معرض دید هر کسی که امکان دارد عقاید و یا فعالیت های مشابهی از خود نشان دهد قرار دهند. 
رویبطفقزگرههشکنجتجهنهمیهب هشبکشفدهههمیشهبلکد،نمیکنریگیتسمردفکیر

های کار اجتماعی، گروه های سیاسی مورد نظر و همچنین خود جامعه به مثابه یک کل است.
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رکهءشکنج ایریهبادر آتدفهابهکزیکرمهءکمیتایعضا ونهرد وئداجا نفترگهصلافی
امرادفا ازحتورد اتشکیرام ویالت، آل آنمبایده یمایجهبدیحیبربمخرثیأترد،یذپیمورتصارزه

(گ زبخصذارد روی زشودخهکینانیدانوص اشکنجریان ازنه دسد). ایگوی ایر رامعاجلکژیتراستن ه
زنظدم دارد. ازیر دوقیئوسرا الدرت و رابت دماننشزارش ازهی و دسد، زیگوی اپریر وحتای رام

اتوریتهء اخالقی مقاومت سیاسی را در جامعه خالی می کند.

زکیساسییندانز اشکنجریه دماتعالطه وهی دوماعهباید فتضیثعابود،شیمدلبتلل
روئیاپو آوردن زحین دنیدانهء اتحهکودشیمرییگان رواجسمایههشکنجواعنت و عضومرسینی

ازننامیمودخ دسد. آنیگوی از ازچهکاجر وشخصرنظه ازچی وردیخربوهءشیدیابیساسیرنظه
با آن ها یافت، حضور آن ها باعث بحث و درگیری و جدائی در  درون سازمان هایشان می شود. 

خانواده ء فرد شکنجه شده تحت فشار روانی شدید قرار می گیرد:
شو وح وپر،هواخر،هوشانجرطاخهبرستت دیدر تا وخ درتدرقیبر، ابرابی فر ات،قات

(«گناسحسا وچاه را او «نرامرا رایاهتلیافعویجلییستابیمه؟!» یهدنامازسزوملم.»)،فترگیمش
روزگدنز درمی کایجهکیلاحره، ای از وسیلاخوادهناخرادفی شازبایت. صتگ خ ابهکیش رثر

ج ن ک یهش ی غ راهوادهناخردهکرت حا شتت دمرارقارف وهی درعابد یث ند،یدشایهریگ درت و ش
بسیاری از موارد از هم پاشیدن خانواده ها می شود.

آنکیحوسطامتمدر از زدحه -یرف دریعنم اساسیی،گوادناخردی،فحسطی و ی-عاجتمی،
راجومارختاسهشکنج دمرارقمجاتهوردمود رواهتفابا،هارختاسانهمد.هی و ونیهکیبطا رو

دمتشخصی ویاحمد،هنی وکننیمتظاحفت راممکایهتماومقدننواتیمبتیرتنیدبد، تیوتقن
کنند.

وتکهءظیفو ایرار اشکنجکتیاسیستمالعما ویجه وحشاد اعت اعتمدم وناسربتدیابت،ساد د
فلج کند، مقاومت را در هم بشکند، و دست آخر جامعه را تحمیق کرده، تحت کنترل قرار دهد. 

ویزتجره ازتحلیله راضومهکه،شکنجی ابطفقوع آنمستقیمهکرادیفه در دربایاً آن دنرگیا
وکندودمح درفقد، آنکیشخصوردمط در داکرشاًمستقیمه وشتت امستقیؤلمسایه آن رفحتسم

اباقرغیتعلنهمیهبدنزب دالعهبد.نامدهواخدهواخیقاباتکل ویالوه وامیاحل راقعان یمرمستتی
کند و از همین رو مبارزهء کاری با آن را غیر ممکن می سازد. 

راشکنجرگا ایکوانعنهبه از دوموحکظحفزاربی انمازسواده،ناخرد،فهعلیهکم،یریذبپتلت
امعاجو درشیمالعمه و داعملکدحانهمود دارد،کننانغردی ابابنده دریابنیر زنیحسطانهمد

برایش پاسخ یافت. عملکردی که هم تأثیرات منفی شکنجه را کم کند و هم  با آن  مبارزه کند. 

می خواهم معیارهائی را به بحث بگذارم که در این رابطه مثبت و الزم می دانم. 
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احتمردیفحسطدر الزم ازگردبدربانجه:کمسیابشنتسمیربتساً طیراشهشکنجان
راکاحشتنو اشتذاگرستپشی ازکدنه اخربشورتصیلومعموهءقدودحه آنسارج و درهت ولطامتما
راشیگدنز آن اکدهنوانخوشمرافان دارویاحمبغلرد. درئت و درحنعیی روان انامال الزم اتتسی

ازبدربانج آننوابتهشکنجرده روی آبسهچد زکارکدهمرش در را آن و اشگدنرده انابگنجی ارکنید.
اعکهبلکتنیسفضعهءنانشوانعنچهیهب ابتنسبتسیطبیعیلعملس دونبی.طبیعرغییقاتفه
ازگردبدربانجهءهماستثنا افابکیهبهشکنجان امنازنیبسامنیعاجتمت اکدند آن در وبیانمکه ان

تجزیه و تحلیل  آن چه بسرشان آمده  را داشته باشند و از سوی آن مورد حمایت قرار گیرند.

راشکنجطمحیوالًمعمهکیتوسکهعلیارپیکال،حانهمدر دملتشکیه ت،لداعویجستجد،هی
کیفرخواست علنی علیه مسؤلین موضوعات مرکزی را تشکیل می دهند.

اخ ازبدربانجهکلعمنیود درشکنجرده ومه ایرابهکییعاقورد اتفش زمرفحادهفتاق د،نی
درسیماگ ونواتانهعلیارزهمبت وئداصیبی اناکشوتسکهبرایبرگهشکنجدفهی هشکنجدیبدن

راش آببشنقده ازکنیمر رمسعمفیلنمانگمهبتجهنهمید. «درئود آورد»مرطاخهبهکیختوف، ی
ابییکت.سیمهمدسن اوکرطاخنیه رژعلیتسیستواخرکیفه ویه ابدبعم، انجودِخهکرطاخنیه

ازگردبدرب دارمربوتسکنشکستممهامگهشکنجانِ رانی وهد. دردآور وبهکتسخی دجا آن تسود
آخر  عملکردش رهائیبخش است!

امهوادهناخحسطدر ایم اکتسن وناخایعضه روالحهبوادهناخلکایواده تیاحموردمیناظ
آنتد،نرگیرارق روی آپیهچا درکننارکدهمش ازگوادناخایهریگید، را ونرداربانمیی اریبیمویجلد
اصاحایه از راستل اکودکهبهجوتنمرایبد.نربگیرس دارد.صوبخصتهمیان اتبیرتجهکراچی

ازشتذگفمختل دورانجمله، از -نوسیانه آهتلسیاسیوسال ولمای دیان آهورتایکتا الیکرمای نتیای
روشن ساخته اند که اضطراب ناشی از  سرکوب حتی روی نسل دوم هم تأثیر می گذارد،

درناخیهدنامازس اهاهوادهناخلتشکواده دچنیتالتشکنچنیردعملکت.سروریضریمم
انباج ازسه و ویاحمه:جملت زبامتقایهککمت در روههمینل وحای اجمادی،می آوری وسنع اد

درعالطا امات وناخایعضورد آوردنجهیساسییهدنامازسنهمچنیواده وارد درساسیارفشت را ی
آرژامدانمیادرانمهکمکنیمرفکرد،گییمرب در دنشننیته ینامازسنچنیهکدهستنیئرونیدهءهنان
رنواتیم دشد اهد راسکمهاهروهگنید. اشکننیموت وکننیمریگافشد، راگهشکنجدفهد، را ر

نقش بر آب می کنند.

وساسیایهانمازسنمرنظهب دارصومخصهءظیفی درنی و نملیاحوانعنهبالحانهمد،
مقاومت هدف اصلی سرکوب دولتی هستند. 

دتحلیهیزتجهءتهیاهانمازسهءظیفو ازقیل وکرسق دادننشوب، داللیؤمسان و این آن ت.سل
درونبحنفتایتعیوضومرمنظهب وکرسایهرثیأتولحیتالتشکیث راهجستجوب درعمللحوی ی

مقابل آن به همان اندازه مهم است.
اختاسدیابالمثرایب اتودشادیجاری رائاعضا راهستنوبکرسدیدتهوردمهکی وردمد
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درقتیاحم داد. آنمعنهشکنجوردمرار وشکزپتیاحمدنوابتهکدشاباریختاسهءتهیدنواتیمی ی
روان در مانی را در اختیار افراد قرار دهد.

دکییطراش آن در وستگیه زشکنجری ایه دروبحزوملثعابتساد رنگوچگولحینث ابارفتی
اشکنجتتحایهکودشیمیصاشخا دادعالطه ونات اباید دبه اکدلبرگهشکنجتسزار رایبد.نرده

چنین بحثی به نظم موضوع زیر اهمیت دارد: 
ازنواتینمسکچهی-۱ ابلقبد اعکهکدندابانطمینا زلعملس اچیسهشکنجریش وعضومنیت.

در مورد کادرهای رهبری نیز صدق می کند.
وکتماومقلعم-۲ درنکایردن اشکنجلبامقردن دنمازهجه دربعهکدهی آن از وانتوردمد

اعتقا ابالنقاد زدهفرحرادفی اشی وکلهءبرتجامود. داردجی اکود اعتقه وقییکوژلوئدیاد ایپایوی
فشاری بر سر ایده آل ها به بسیاری از جان بدربردگان از شکنجه یاری داده تا در برابر آن مقاومت کنند.

اشکسترتقصی-۳ زهاننسن در اشکنجریا وعالطه، دادن رژهمکهبایات دنشدلبمیاران
وتنه راشکنجهکتسیناکسردنگهباتنها ونربیمارکهبه ابد آن اجه دمراجازهء آنبد.هنی رههکا

دریابردیف درتینمرد،یذبپتلیؤمسودشخلعموردمد ازشهشکنجوردموان اگاتاکده یقالخوری
تقصیر استفاده کرد، زیرا برای چنین موردی نیاز به تصمیم آزادانهء شخص است.

اسطدر آسروپکییعاجتمح آنبتنسبهنایراهگاگهء آپیهچه ومش وسرربده وبحی وگفتگث
وح آحول آن اموش الزم آنبت.سده روشهگفتهچا اشد ازمستقایهرونیاتنههکتسن دوختاسل تلار
وبحنچنیدننواتیم وگفث دائوگت را درننزبنمی ایسرربنچنید. ویدسنرسربوعضومی دادن ت

ویزتج وکرسلتحلیه درثیأتوب آن ونواجامتمرات ائیزجابراههمنممکدحاتب وسات انهمهبیلت.
شکل سندیت دادن به آن پروسهء اجتماعی و سیاسی که از سوی دولت با سرکوب پاسخ گرفته مهم است.

اکتسیطبیع در (ماومقنملیاحمههسروپنیه اهانمازست و وفا اهراد) اًمستقیمهکرادیفم
آنبوعضوم ابرماهه دارمهمشنقتسوط ونی وشکانهمهبیلد، روظیفل داشنفکهء وهیانشگران، ان،

ومنرهن اغیدان ابت.سره الزحنیا امال آن ایهء اهمهکتسن ایهء وفن عضوموعنچهیاهانمازسراد
دفاع از دولت نداشته باشند.

درههکمکنیمرفک اچانمیم ویپ درهران امعاجم ابوزهنرانیهء درفاکدازهءنه امی نیورد
افتریذنپورتصیبحثاتعوضوم ازبیشتاربسیدادتعوزهننمرنظهبت.سه ابدیابانگدشهشکنجری

اکم وهزاربک راخاتبیرتجون،گانوگایهرمفا دادهشود ویزتجرح اعهبد.کننلتحلیه الزم تسالوه
وهورکشهءبرتج دهارهقا آباتودشیسرربریگای وما دریسامقوزش آن درکرسهعلیارپیکه و وب

جهت جامعه ای عادالنه تر گامی به جلو برداشته شود.

www.peykarandeesh.orgانتشارات اندیشه و پیکار
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