
  سندرم شكنجه خاموش

 نيتر دهيچياز پ يكيمنصوب شد،  كايكه بعدها به سمت روانكاو ارشد ارتش آمر ريما اميليبا كره، ژنرال و كاياز جنگ آمر بعد
  :داد يجنگ در جهان را مورد مطالعه قرار م خيموارد تار

برخوردار  يالملل نيب يشده بودند كه از همه استانداردها يزندان يدر كره، در اردوگاه ييكايآمر انينفر از نظام ١٠٠٠ حدود 
  .داشته باشد را دارا بود انيرفاه زندان يبرا يالملل نيب نيزندان طبق قوان كي ديكه با يزندان همه امكانات نيا. بود

  .وجود داشت يتا حد زيامكان فرار ن يمحصور نبود و حت باًيمتعارف تقر فيزندان با تعر نيا

  .شد يم افتيو غذا و امكانات به وفور  آب 

  ...اما شد، يمتداول شكنجه استفاده نم يها كياز تكن كي چيآن از ه در

  .  اه گزارش شده بوداردوگ نيا در انيآمار مرگ زندان نيشتريب اما 

  .مردند يم يعيبه مرگ طب انيزندان نكهيا بيعج

  . كردند يفرار نم انيامكانات فرار وجود داشت اما زندان يكه حت نيا با 

  . شدند ينم داريب گريو صبح د دنديخواب ياز آنها شب م ياريبس

 تيخودشان و نسبت به هموطنان خودشان كه مافوق آنها بودند رعا انيرا م يكه مانده بودند احترام درجات نظام ييآنها 
  .ختندير يم يدر عوض عموماً با زندانبانان خود طرح دوست و كردند، ينم

  :شرح ارائه كرد نيخود را به ا قاتيتحق جهينت ريما اميليسالها مورد مطالعه قرار گرفت و و داد،يرو نيا ليدل 

تحويل  دبخشيمثبت و ام يها و نامه رساندند يم انيبد بود را به دست زندان يخبرها يكه حاو يياه اردوگاه، فقط نامه نيا در 
   .شد نمي

 توانستند يم اياند،  كرده انتيكه به دوستان خودخ ياز موارد يكيدر مقابل جمع، خاطره  خواستند يم انيروز از زندان هر
  .كنند فيبكنند و نكردند را تعر يخدمت

شده بود و معلوم  يكه در موردش جاسوس يكس اما .گرفت يم زهيجا گاريس كرد، يرا م انيزندان ريسا يكس كه جاسوس هر 
 يهم برا يكه خطر( زهيجا افتيدر يبرا يهمه به جاسوس طيشرا نيا در .شد ينم يهينوع تنب چيكرده ه يشده بود خالف

  .عادت كرده بودند) دوستانشان نداشت

  در كنار هم، سربازان را به نقطه مرگ رسانده است،  كيسه تكن نينشان داد كه ا قاتيحقت

  .رفت يم نياز ب ديام) يفقط منف(منتخب  يخبرها افتيچرا كه با در

  .افتندي يپست م يو خود را انسان شديم بيتخر انيعزت نفس زندان ،يبا جاسوس

  .رفت يم نيها از ب ياعتبار آنها نزد هم گروه انتها،يخ فيبا تعر 

  .بود يخاموش كاف يها و مرگ ،يزندگ زهيانگ افتني انيپا يهر سه برا نيا و 



  .شود يم دهيسبك شكنجه، شكنجه خاموش نام ني

  :نتيجه 

 گريبه فكر عزت نفس مان نيستيم و اگر همگي در فكر زدن پنبه همد كدام چياگر ه شنويم، يبد م يروزها فقط خبرها نيا اگر
  .مبتال شده ايم» شكنجه خاموش«سندرم  به هستيم،

  ... ميكن يو ما هم استقبال م رسانند يبد را فقط به گوشمان م يروزها همه خبرها نيا 

  ...گران شده  دالر

  ...گران شده  طال

  ... ستين كار

  ...آتش گرفت  يا مدرسه

  ...در مالءعام يريزورگ

  ...و يعدالت يو اختالس و ب يموضوع با دزد نيبه ا زنن يمن مناخواسته با كارهاشون دارن دا ايخواسته  نميمسئول و

  !ستيكس به فكر عزت نفس ما ن چيروزها ه نيا 

  ...  د؟يكن يچطور فكر م شما

  ! ...ميدزد ها يرانيا ما

  .اشتباه است مانيهمه كارها ها يرانيا ما

  !ميستين يچيه ها يرانيا ما

  !ميرويكار درم ريها از ز يرانيا ما

  !مينكرد يشرفتيپ چيه ما

  !ميندار يهنر چيه ها يرانيا ما

  !ميندار يآدمِ حساب ها يرانيا ما

  !ميداشته باشد دار تواند يانسان م كيكه  يبيهر ع ها يرانيا ما

  .ميبر يو لذت م مييگو يبه خودمان بد م ليدل يو ب ليچقدر با دل يمجاز يها طيمح نيهم در

  .ميخند يو م ميكن يم فيو ك ميده يخودمان فحش م به

  !را  رانيو همه با هم كل ا ميكن يرا مسخره م يرانيمختلف ا اقوام 

   



ها نقشه  نيفكر كند ا ديهم نبا چكسيو ه ميا كرده حيخنده و تفر لهيكشور خودمان را وس ينيو د يادب ،يهنر ،يعلم بزرگان
  .است

  .همان جنگ نرم است نيا 

  هستند، شما چطور؟ هيزدن بق رآبيروزها همه در فكر ز نيا 

  گذرانند، شما چطور؟ يخود را م تيمحكوم انيپا يدوران ب واريبدون د يكنند در زندان يروزها همه احساس م نيا

  شما چطور؟، و كره منتظر مرگ خاموش هستند كايجنگ آمر انيزندان هيروزها همه شب نيا

، تا االن كه مردم و تمدن بزرگ هست نيبردن ا نيكه به فكر از ب يچه خارج ي، چه داخلتفكر اياون قدرت  كنم يمن فكر م
  .شده كيبه هدفش نزد يليخ

احترام  م،يبده ديام انمانيبه خود و اطراف ميتوان يو تا م ميريبگفاصله    ياخبار منف دنياز خواندن و شن مييايب
 .ميكن يشاد زندگ يطيو در هرشرا ميبگذار


