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دامنه و وسعت .استزندان اوین از جمله اسرا آمیزترین و مخوف ترین زندانهای سیاسی در جهان 

بحران سیاسی . زندانهای سیاسی درایران با گستردگی مقاومت سیاسی در کشورمان همراه بوده است

موجود پس از سرنگونی نظام استبدادی پهلوی و سپس امواج مخالفت ها با سیاستهای ضد مردمی 

الب و پاسخگوئی حاکمیت اسالمی موجب شد تا حاکمیت بجای حفاظت و پاسداری از دستاوردهای انق

.به مطالبات آزادیخواهانه معترضین اقدام به سرکوب و دستگیری آنها نماید  

نعداد محدودی از . شمار باالی بازداشت شدگان اما با فضای نگهداری مخالفان سیاسی هماهنگ نبودند

توسط محمدرضا پهلوی و دستگاههای امنیتی اش موجود بودند که نهایت ! زندانهای پیش ساخته

. استفاده را حاکمان وقت از آنها بعمل آوردند  

. بسیاری از بازداشتگاههای موقت را به زندان برای نگهداری دراز مدت زندانیان سیاسی تبدیل کردند

بسیاری از اماکن تصرف شده از بقایای نظام استبدادی گذشته را به زندان تبدیل کردند و بسیاری از 

.بسیاری از زندانها را نیز از نگاه ها مخفی داشتند. کردند زندانهای جدید را ضرب االجل بنا  

اوال در پایتخت قرار . زندان اوین اما در میان تمامی زندانهای کشور موقعیت خاصی داشته و دارد

دوما . دارد و میبایستی به سرکوب جمعیتی میلیونی از سوی حاکمان جمهوری اسالمی پاسخ دهد

ر صورت گرفته است و سوما مقر سلطه و حاکمیت جمهوری اسالمی بیشترین مقاومت ها در این شه

در همین شهر بوده است و چهارما بزرگترین زندان سراسر کشور برای نگهداری زندانیان سیاسی 

هم از اینرو این مکان در محاسبات جبهه انقالب و ضد انقالب در آینده نیز . محسوب میشده است

.جایگاه ویژه ای خواهد داشت  
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ف و شکستن دربهای آن از هم اکنون در اندیشه های فعالین جنبش رادیکال مردمی موجود است تصر

تصرف . و با فراز این جنبش طرح حرکت بسوی اوین مطرح بوده و در آینده نیز مطرح خواهد بود

و شکستن قفل زندانهای اوین و زندان قصر در جریان قیام پیروزمندانه علیه سلسله پهلوی هنوز در 

.ادها باقی استی  

جمهوری اسالمی با طرح تبدیل آن به پارک در صدد است تا آثار جرائم و جنایات بی شمار خود در 

حال آنکه اسناد بی شماری نیز در اختیار جنبش مقاومت باقی است . این زندان را نیز از میان بردارد

ی و نسل جوان کشورمان که بی و قطعا روزی خواهد آمد که پرونده این جنایات در برابر افکار عموم

.باز خواهد شد, شمارند  

حاکمان تالش , هنوز نیز پس از سی و اندی سال کشتار و شکنجه و حبس آزادیخواهان در این مکان

دیوارهای فلزی در اطراف آن نصب میکنند و از . دارند تا زندان اوین را از دید شهروندان پنهان کنند

.علنی در اینباره جلوگیری می نمایند عکس برداری و گزارشات, بازدید  

 

مطلبی است که از میان بسیاری از مکتوبات . قصد تاریخ نگاری نداریم

وی که امیدواریم از س قطعا خطاهائی نیز هست. است جمع آوری شدهموجود 

.تصحیح شود شما خواننده گرامی بما گوشزد تا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زندان اوین

 و زنان زندان شهربانی، موقت زندان قصر و زندان)  پایتختسومین و کامل ترین زندان 

به نام زندان اوین در طول  ( ضدخرابکاری پیشتر ها  ساخته شدند مشترک بازداشتگاه

زندان اوین با . حکومت پهلوی دوم به همراه زندان های عشرت آباد و قزل قلعه ساخته شد

آمریکایی پهلوی دوم، عنوان  هزینه بسیار سنگین و با همکاری دوستان اروپایی و

 .مجهزترین زندان تهران و ایران را به خود گرفت

به طول انجامید و طبق اسناد، زمین زندان  ۰۴۳۱تا  ۰۴۳۱ساخت این زندان از سال 

بوده  ۰۹۱۱متعلق به سیدضیاء الدین طباطبایی روزنامه نگار و نخست وزیر کودتای 

 .الب اسالمی، مستقیما توسط ساواک اداره می شدزندان اوین تا قبل از پیروزی انق. است

 

 درب ورودی زندان اوین از بیرون

 

زندان اوین در ابتدای امر بمرور بازسازی شده است بطوری که برخی از زندانیان از 

این تغییرات اولیه بدین سبب بوده است که محدویت های ارتباطی . اوین جدید نام برده اند

بعنوان مثال ساخت توالتهای فرنگی در سلولها . بیشتر ایجاد شودزندانیان با یکدیگر 

 .بدینجهت بوده است

سلولهای انفرادی . این زندان بطور کلی از سلولهای انفرادی و جمعی تشکیل شده است

سلولهای سه نفره یکمتر و هشتاد سانت . متر طول داشته است ۹یک متر و ده سانت پهنا و 

 .ده استپهنا و دو متر طول آن بو

 (خاطرات محمود بازرگانی از زندانیان سیاسی دوره پهلوی ) 



 

 

اطالعات ما در حد داده هائی است که تا کنون منتشر شده است و بخشا تصاویر و نقاشی های 

زندانیان سیاسی آندوران که خوشبختانه جان سالم بدر برده اند و در بازسازی آندوران جهت مبارزه با 

.کوششی دریغ نمیکنندفراموشی از هیچ   

 

 دورنمائی از زندان اوین

 

 

 



 دورنمائی دیگر از اوین

 

 

 

 دیوارهای بلند اطراف زندان اوین

 

 



 

 

 تجمع خانواده ها در مقابل زندان اوین

 

 

 نمائی دیگر از زندان اوین



 

 

 زندان اوین و تمام نقاطش شاهد جنایات بیشماری هستند

 

 

 

 

 



اوین و سایر زندانهابخشی از تیم جالدان   

 

 

 اتاق جالد اوین

شد منتشر( 0891) 0631 سال در «کنکرت» آلمانی مجله در عکس این  

 

 



 الجوردی بمثابه  انسانی زشت جو و خونریز

 

این شهرت . با اطمینان میتوان گفت که زندان اوین مشهورترین زندان ایران و شاید خاورمیانه است

حاکمیت دو دوره دیکتاتوری شاهنشاهی و اسالمی این زندان پذیرای !! از آنجهت است که به لطف

مردان آزاده و برابری طلب . جوانان و بطور خالصه زنان , دانشجویان, هزاران تن از فرهیختگان

شکنجه و اعدام های ناتمام , اعتراضات بین المللی ایرانیان در خارج از کشور به حصر. بوده است

.ده است که نام زندان اوین برای افکار عمومی جهانیان نامی آشنا باشددهه گذشته موجب ش 4در   

 

 

:مکان زندان و وسعت زندان اوین  

در شمال ( آبادی سعادت آباد ) نام زندان اوین از آنجهت است که این محل در منطقه اوین درکه 

ی که این زندان در محل. قرار دارد هکتار 4۴ وسعت به زمینی درغرب تهران در کوهپایه های البرز 

آن قرار گرفته است گفته میشود که از امالک سید ضیاء الدین طباطبائی روزنامه نگار و نخست وزیر 

. موسس حزب اراده ملی  بوده است, این فرد موسس روزنامه رعد پس از مشروطه. ایران بوده است

 این در ۹۴۱۱ خرداد 4 تا. شد الوزرا رئیس و داشت شرکت رضاخان با همراه ۹۹۱۱ کودتای در

.داد تشکیل کابینه دوبار و بود مقام  

............ 

 



 

 سید ضیاء الدین طباطبائی

سال قبل از افتتاح زندان اوین  ۹یعنی , در سن هشتاد و یک سالگی بر اثر سکته قلبی ۹۴41در سال 

ز این تاریخ تا بحال ا. مستقیما توسط ساواک شاهنشاهی اداره میشد ۹۴31این زندان تا سال . درگذشت

.وزارت اطالعات جمهوری اسالمی و سپاه پاسدارن مسئولیت اداره آن را بر عهده دارند  

 

تصاویر گویای آن . زندان اوین در پی قیام همگانی علیه دیکتاتوری پهلوی توسط مردم تسخیر شد

.لحظات حماسی است  

:منبع تصاویر  

http://shora.se/ 

 

http://shora.se/


 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

:تقسیمات زندان اوین  

118بند   

 نانوایی قسمت آن روبروی در. دارد قرار نسوان بند و آشپزخانه جنب و اوین زندان بهداری پشت در

 ساختمانی مجموعه این. کارگری و امنیتی ۴3۱ بند محدوده به آن انتهای و است شده واقع اوین زندان

 آنرا آلومینیومی فویل و شیشه پشم از شده پوشیده کانالهای که است فشاری قرمز آجرهای با طبقه ۹

 که کوچک درب. باشد می جلو قسمت در ورودی درب ۹ دارای. سازند می مجزا ساختمانها سایر از

 ورود محل احتماال دیگر درب و متهمین ورود قسمت است تصویری بسته مدار سیستم و آیفون دارای

 اتاقهایی راست و چپ سمت در ورودی راهرو در. است مجموعه آن در عملیاتی و اجرایی پرسنل

 اتاق و مهمانها اتاق آن روبروی درب و بازداشتگاه رئیس دفتر راست سمت اول درب که دارد وجود

به انتهای این سالن باریک که در قسمت هم کف است یک راه پله . کنفرانس است اتاق و بازجویی

طرف باال و یک راه پله به طرف پایین و یک راهرو به سمت راست می رود که البته در فاصله این 

بهداری در طبقه باال و مسیر سمت . سه راهرو یک آسانسور وجود دارد که به طبقه پایین می رود

چپ راهرو قرار داشت که یک اتاق پزشک و یک تخت و مقداری تجهیزات پزشکی داشت و چون 

.داردمتری بهداری تقریبا مجهز زندان قرار ۹۱در فاصله کمتر از  ۹۱۱دقیقا بازداشتگاه   

 کوچک اتاق یک که مطلق انفرادی.شود می تقسیم بخش 3 به ۹۱۱ در بازداشتی متهمین اقامت محل

 و پتو عدد ۹ جز به ندارد قرار آن در امکاناتی گاه هیچ و است متر ۹ طول و متر ۹ تقریبی عرض با

 قرار پتو عدد ۹ و کف موکت نیز آن در که فرنگی توالت و دستشویی دارای انفرادی.آن کف موکت

 6 و متری 3 اتاقهای که نفره ۹ و نفره تک سوئیت.است متر 3/۹ آن طول و متر ۹ آن عرض و دارد

 آن در البته که شود می داده امکانات کننده بازجویی سرتیمهای و کارشناسان نظر با که است متری

 سوئیت.شود می داده دستور طبق تلویزیون و فوت 1 یخچال امکانات و دارد وجود توالت و دستشویی

 اصحاب نظر از امنیتی ساز دردسر و سرشناس فوق افراد و خارجی اتباع برای که لوکس سوپر های

 و دستشویی و تلویزیون و یخچال امکانات از و شده دیده تدارک جهان عمومی افکار و ای رسانه

 قسمت آخر در و.شدند می نگهداری درآنجا تاجبخش کیان چون افرادی و است برخوردار حمام

 عمومی بند 4 تا ۴ ها گفته به بنا که هستند نفر ۹6 الی 6 ظرفیت دارای اتاقهای که عمومی بندهای

 ها محدوده جلو در ای میله دربهای با که طبقات تمام در انفرادی زیادی تعداد و دارد وجود ۹۱۱ در

.شوند می مشخص  

 قسمت در بازجویی اتاقهای اکثر هستند اتاق 4 تعداد به باال طبقه در که بازجویی اتاقهای از غیر به

.است شده واقع همکف  

 در که اتاق باالی پنجره شیشه طریق از که است شرح این به باال طبقه مخصوصا انفرادی سلولهای

.آید می سلولها داخل به نور دارد قرار باال بسیار ارتفاع  

 درفاصله که دارد وجود ریز توری فنس نوع یک کرد می عبور آن از نور که ای پنجره جلوی در

 که پنجره شیشه آن از متری سانتی 3 فاصله در و محافظ عمودی های میله آن از متری سانتی ۹۱

 کند می فرق ها انفرادی از بعضی در البته که است انفرادی سطح از متر ۴ باالی ارتفاع در اینها همه



 اند شده سوراخ نقطه دهها از که فلزی های ورقه از آنها جای به و شده باز تورها و فنسها آنها در و

.رساند می نصف به را نور ورود میزان که گردیده استفاده سلولها در  

اوین ۹۱۱بند  –تصاویری از باال   

 

 

هرانا - 118تصویری دیگر از   

 

از درون یکی از سلول هایش 118  



 وزارت تشکیل از پیش. سلول ۹۱۱ حدود و بند ۹۱ شامل اوین بهداري كنار در ساختمانی: ۹۱۱ بند

 نقش بخش این گردانندگان. داشت اختصاص پاسداران سپاه امنیت و اطالعات بخش به اطالعات

 اطالعات وزرات تشکیل بعداز. داشتند عهده به را 6۱ دهه در سیاسی سازمانهای سرکوب در اصلی

.گرفت قرار وزارت آن اختیار در واحد این  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

)  ۹۱۱مصیب توکلی بنیزی ، بازجوی اطالعاتی ، یکی از مسئوالن قبلی بند 

زندان اوین ، مسئول تعقیب و مراقبت در وزارت ( بند وزارت اطالعات 

 اطالعات

 
http://nafas1388.blogspot.com/2012/04/blog-post_7371.html 

 

 

 1،6 ،0 بندهای به که اوین چهارگانه ی بندهای نام: 1۴3 ،103 ،1۴1 بند

 این داخلی تلفن ی شماره واقع در مزبور های شماره. بودند معروف نیز ۴ و

.بودند بندها  

 

 زندانیان به که قدیم اوین مجموعه ی در انفرادی سلولهای: 600، 61۳ بند

.میشد یاد نیز سبز سلولهای به آنها از. داشت اختصاص زن و مرد  

 

 شامل اوین، جنوبی قسمت در شکل ویالیی دوطبقه ی ساختماِن: 3 و ۳ بند

 در بیشتری رفاهی امکانات از زندانیان که منظره خوش جایی 3 ، ۳ بنِد دو

 نگاهداری آن در" سازمانی غیر" و مسن زندانیان و بودند برخوردار آن

.میشدند  

http://nafas1388.blogspot.com/2012/04/blog-post_7371.html
http://4.bp.blogspot.com/-6T1oUvDewNA/T5ebZiHwiBI/AAAAAAAAAwU/sgORIZgJNEw/s1600/Mosayeb+Tavakoli.jpg


 

 هفت از داشت قرار چهارگانه بندهای كنار كه زندان درمانی بخش: بهداری

 اختصاص زنان به آن اتاق 6 و مردان به آن اتاق ۴ که بود شده تشکیل اتاق

 و شده شکنجه شدید بیماران عمدتًا. بود موجود تخت ۴ اتاق هر در. داشت

میشدند بستری آنجا در داشتند، دیالیز و جراحی عمل به نیاز که کسانی . 

 

آموزشگاه. ك.ر: 138 بند . 

 

 

 تجمع اعتراضی در برابر زندان اوین

 

 



 خانواده ها پای دیوار اوین

 

 

1۴1بند   

 زندانیاِن نگهداري محل ابتدا از كه قدیمي بندهاي از 6 جدیدتِربند ناِم 1۴3 بند

.بود زن  

 

611بند   

 

6۳1بند   

. دارد قرار شکل مربع حیاطی آن میان در که است دوطبقه ساختمانی بند این

 تعداد که دارد اختصاص زندانیان نگهداری های اتاق به مربع این ضلع دو

 در بند این های حمام و ها دستشویی. رسد می اتاق هفت به هرطبقه در ها آن

 و بوده متر 3 در متر 3 تقریبا اتاق هر. دارد قرار آن اضالع از دیگر یکی

(ویکی پدیا . ) دهد می جای خود در را زندانی متغیری تعداد  

 



 

651عکس هوائی از بند   

 

 

:بند الف سپاه  

 

الف آمده  1تصویر زیر در گوگل تحت عنوان نقشه هوائی بند : الف 1بند 

.است  

 



این دو بند جمعا دارای دو سالن با ظرفیت ( مجرمان مالی ) بند هفت و هشت 

.نفر میباشد 111هر یک   

 

:بند زنان  

 بند"  نام آن، به ها زندانی که دارد وجود ای دربسته همیشه سالن اوین، زنان بند در: بند متادون

 سلول یک صورت به که بسته مدار دوربین به مجهز دربسته سالن یک متادون، بند.اند داده را" متادون

 هستند اعتیاد دارای که است واردی تازه زندانیان مخصوص اوین زندان در متادون بند. است جمعی

 دارای متادون، سالن. شوند می منتقل بند این به دیگر بندهای به انتقال از پبش اعتیادشان ترک جهت و

 دادن هنگام در فقط و است بسته همواره سالن خروج و ورودِ  در. است حمام یک و دستشویی یک

.شود می باز زندانیان، به غذایی های وعده  

 

 یکی از سلولهای جمعی زنان زندانی در اوین

 

 

 

 

 



 تصویری دیگر

 

 

 کارگاه خیاطی زنان زندانی در اوین

 

 

 ساختماني كه اوین زنداِن در مركز اسالمِي انقالِب دادسراِي مقر :دفترمركزي

 سوم طبقة در ها دادگاه و دوم و اول طبقاِت در بازجویي شعِب. است طبقه سه

بود مستقر  

 



 بند یک زندان زنان

 

۴بند موسوم به اندرزگاه   

 

 نگهداري محل ابتدا از كه قدیمي بندهاي از ۴ بند جدیدتِر ناِم ۴11 بند

.بود زن زندانیاِن  

 

(جرائم مالی و مواد مخدر ) اوین  7بند   

 

سالن شش شامل اوین هاي تپه دامنة در طبقه سه ساختماني: آموزشگاه  

 

 از كشیدن بیگاري با 31-31هاي سال طي كه اوین زندان در بندي آسایشگاه

.داشت انفرادي سلول صرفًا شدو ساخته زندانیان  

 

 بهداری

 

 دادسرای زندان اوین

 

 

 

 

 

 



 آشپزخانه زندان اوین

 

 

۴ بند پشت تپه های -31 سال در زندانیان اعدام محل: چهار بند پشت  

 

:شکنجه گاه ها  

 

 وسط از را ها اتاق از یکی. اوین بندهای پایین طبقه در اتاقی: مسجد اتاق

 شده شکنجه شدت به که را کسانی. بودند کرده اتاق دو به تبدیل و کرده نصف

میفرستادند اتاق، دو این از یکی به بودند،  

 

 شكنجه محل و داست قرار اوین 3 و ۳ هاي شعبه زیر كه زیرزمیني :زیرزمین

.بود  

 اول درجه بستگان با شیشه پشت از آن در زندانیان كه سالني: سالن مالقات

.كردند مي مالقات خود  



 

 گاه و) وصیت نوشتِن براي اعدام از قبل را زندانیان كه اتاقي :وصّیت اتاِق

.بردند مي آنجا به( نمایش و ترساندن براِي  

 

 از پیش تشریفات و مراحل آخرین که زندان مركزي دفتر در اتاقی: آزادی اتاِق

 اتاق این در آزادی حال در زندانی گاه. میگرفت انجام آن در زندانی آزادی

 مجاهدین تشکیالتی مختلف نهادهای از شده دستچین توابان از تعدادی توسط

 به مواردی در و میگرفت قرار شناسایی مورد سیاسی های گروه دیگر و

.میشد منجر فرد اعدام  

 مستقیم طور به و باشد می بخش دو شامل اوین زندان در روحانیت ویژه بند

 تحت بند این. شود می اداره اطالعات وزارت و روحانیت ویژه دادگاه نظر زیر

 بین ناظران تنها نه که طوری به شود می اداره خاصی محدودیتهای و نظارت

 اجازه نیز قضائی و نظارتی های دستگاه و حکومتی مقامات حتی بلکه المللی

.ندارند را بند این از بازدید  

 

 

 

 درب  ورودی

 

 



 

 امکانات ارتباطی زندانیان با خارج از زندان

 

 

 زندانبان در یکی از راهروهای زندان

 

 

 



 مراسم سیزده بدر جالدان در محوطه زندان اوین

سایرینالجوردی و ابراهیم نبوی و   

 

 

 الجوردی نفر سوم از سمت راست

 

 



و معروف  (فکور )  اکبر کبیری آرانینشسته : جمع جالدان همراه الجوردی

بازجوی شعبه هفت اوین به اکبر کبابی  

 

 

 

 

 

 اصغر فاضل معروف یه اصغر قاتل بازجوی شعبه هفت اوین



 

 

 دیوار بلند اوین

 

 

در برابر زندان اوینفیلم تجمع خانواده های بازداشت شدگان   

http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-

%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-

%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-

%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/ 

http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/
http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/
http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/
http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/
http://faryad1.wordpress.com/2010/04/07/%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%b4%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84-%d8%a7%d9%88/


 

 مراسم برگزاري محل كه اوین زندان در بزرگي سرپوشیده سالن:  حسینیه

 در زنان و مردان نشستن محل. بود زندانیان مصاحبة و سخنراني عزاداري،

بود شده جدا هم از پارتیشن با حسینیه  

 

ش داشتنق 37یان سیاسی در اوین و در سال مجید قدوسی در کشتار زندان  

 

 

 

 

 

 

 

 ویکی پدیا

 تهران در منطقه سعادت آباد زندان اوین یکی از زندان های ایران و در منطقٔه اوین درکه

آغاز گردید و  ۰۴۳۱هکتار از دهه  ۳۴ت ساخت این زندان در زمینی به وسع. قرار دارد

.در سال ۰۴۳۱ افتتاح شد. زندان اوین امروزه رسمًا عنوان بازداشتگاه موقت را دارد
[۰]

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-0


زمینی که در آن زندان اوین ساخته شده است، سابقا خانه سید ضیاءالدین طباطبایی، 

.روزنامه نگار و نخست وزیر ایران بود
[۹]

 

ها در میان  ست که زندان اوین دارای یکی از مجهزترین کتابخانه دولت ایران مدعی

.زندان های ایران است
[۴]

 

 

 

اوین 118از سلولهای بند  هوائی تصاویری  

 

 

عطریان فر و شریعتی, ابطحی: یک دیدار دوستانه در اوین  

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86#cite_note-2


 

 

 نمائی از سلول اکبر گنجی

 

 

 

:تصویری دیگر  



 

 

هدی صابر در سالن مالقات زندان اوینعکسی از   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فت تعدادی از رهبران رژیم در زندان اوینضیا  

 

 

 

 در ارتباط با همکاری تنگاتنگ ساواک با متخصصان اسرائیلی

: گوید در بخشی از کتاب، فردوست درباره همکاری ساواک با موساد می

براندازی کردم، صالحشان هنگامی که از انگلستان و آمریکا درخواست استاد ضد 

از ! خواستند که ساواک وابسته و متکی به اسرائیل باشد نبود که بفرستند و می

ترین متخصص ضد براندازی اسرائیل را به  برجسته  نیمرودی که خواسته شد،

تهران اعزام کرد؛ او همان فردی بود که بعدها معاون سازمان امنیتی سرائیل 

. ا تشکیل داد و سی نفر در کالس او آموزش دیدندای ر او کالس سه ماهه. شد

وی کتابی نیز به همراه داشت که ترجمه شده و در اختیار پرسنل ذینفع و اداره 

 .کل آموزش قرار گرفت

 

در آغاز، دو یا سه تیم و هر تیم مرکب از حدود ده نفر از ادارات کل عملیاتی  ...

( ستاده شدندبرای آموزش به اسرائیل فر( سوم، هشتم  دوم، . 

 

. همکاری الزم را با سرویس اسرائیلی کرد  ریاست ساواک نیز در مراحل گوناگون،

وزیر اسرائیل ـ که ده سال  ها و همراهی چنان چشمگیر بود که نخست این کمک

کند پیش ترور شد ـ چنین تشکر می : 



 

وزیر سابق اسرائیل  نخست: از  

تیمسار ارتشبد نصیری: به  

اهلل نصیری بد نعمتجناب تیمسار ارتش  

وزیری اینجانب به عنوان خداحافظی از شما، مایلم مراتب  در پایان دوران نخست

ها  ل  های نزدیک و ثمربخشی که نشانگر سا تشکرات عمیق خود را برای همکاری

خواهشمندم اجازه دهید نقش مهمی را . مناسبات حسنه بوده است، ابراز دارم

اند و در این عملیات انرژی و  ک مهم ایفا کردهکه شما در توسعه عملیات مشتر

 .حسن نیت فراوان به کار برید خاطر نشان سازم

 

کامیابی و موفقیت خودتان   خواهشمندم بهترین آرزوهای من را برای سالمتی،

 .بپذیرید

اسحق رابین : دوستدار  

 

عالوه بر برخی اسناد که اعمال : در بخش دیگری از این کتاب آمده است

در بیان   کند، های گوناگون را در کمیته مشترک ضد خرابکاری اثبات می هشکنج

ها نفر از زندانیان سیاسی پیش از انقالب نیز به وجود بیش از نود نوع  خاطرات ده

.شکنجه در کمیته مشترک اشاره شده است  

................ 

 جای دیگر

 اطالعاتی ، مورد یک در. کردند می نیز آمریکا به خود اطالعات فروش به اقدام گاهی اسرائیلی ها

 بالفاصله ساواک. آمد دست به ، بود شده داده تحویل عراق به که روسی میگ هواپیماهای درباره

. داد قرار سیا سپس و موساد اختیار در را مزبور اطالعات  

 -۹۱1.شدند مطلع ، داشتند سیا سازمان به را اطالعات همان قصد فروش ، موساد مقامات که هنگامی

 را اخبار آن قباًل ساواک که٤٦ صص ، همان. 1 - ۹۱1 صص ، همان ، والیتی اکبر علی.  ٤٦. 1

 بین زمینه این در همکاری و اطالعات مبادله1. است داده قرار سیا اختیار در وجهی دریافت بدون

. نبود مرزهایشان از خارج مشترک دشمنان مبارزه با به محدود اسرائیل و ایران رژیم  

 درباره ارزشمندی اطالعات موساد ، گرفت شدت های شاه برنامه با مخالفت که ۹۴٦۱ اوایل در

 ، داشتند روابطی ساف با که ، خلق فداییان و خلق مجاهدین مانند چریکی شهری گروههای فعالیتهای

. ساخت مطرح را آنها فعالیتهای سازی خنثی برای همکاری وپیشنهاد داد ساواک به  

 که ، مخالفان عصبانیت موجب مسئله این تا ماند باقی محرمانه کاماًل به صورت همکاری این البته

فعالیتهای  به راجع اطالعاتی همچنین. نشود ، بودند اعراب نفع به اسرائیل از ایران خواستاردوری

.دادند ارائه مربوط مقامات به کشور از خارج ایرانی دانشجویان  



 

 

 

 

:منابع  

 

 ویکی پدیا فارسی

http://zanganli.blogfa.com/post-254.aspx 

:کلمه  

http://www.kaleme.com/1389/08/20/klm-37931/?theme=fast 

http://3nasl.com/archive/tags/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%

D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86/ 

 فرهنگ اصطالحات زندانیان سیاسی از اعظم کیاکجوری

http://www.ketab.nl/ReviewItem.aspx?id=154 

 فرهنگ و لغت زندان از ایرج مصداقی

http://www.bidaran.net/spip.php?article71 

 اشپیگل

http://www.spiegel.de 

 بام آزادی

http://www.bamazadi.net/2010/01/blog-post_25.html 

 

 وبالگ انقالب تک نفره

http://thesingleperson.wordpress.com/2012/02/18/%D8%AC%D9%84%D8%A7

%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/ 

 

http://zanganli.blogfa.com/post-254.aspx
http://www.kaleme.com/1389/08/20/klm-37931/?theme=fast
http://3nasl.com/archive/tags/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86/
http://3nasl.com/archive/tags/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86/
http://www.ketab.nl/ReviewItem.aspx?id=154
http://www.bidaran.net/spip.php?article71
http://www.spiegel.de/
http://www.bamazadi.net/2010/01/blog-post_25.html
http://thesingleperson.wordpress.com/2012/02/18/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/
http://thesingleperson.wordpress.com/2012/02/18/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/


 روابط امنیتی اطالعاتی اسرائیل و ایران
 رضا  زارع

 

http://www.iichs.org/PDF_files/A_Ravabet_Amniati.pdf 

 

:جای دیگر  

 -۹: مهمترین آموزشهای متخصصان و کارشناسان موساد به پرسنل ساواک در موارد زیر بود 

آموزش چگونگی استفاده از اسلحه و تجهیزات  -۴آموزش ضداطالعات  -۹آموزش خط شناسی 

 -٦آموزش وسایل و لوازم عکاسی و فیلمبرداری  -٦اطالعاتی ـ جاسوسی الکترونیکی و غیره 

آموزشهای متعدد فنی  -٤بت آموزش تعقیب و مراق آموزش بررسی و ارزیابی  -1آموزش شیمی  -7

آموزش  -۹۱: آموزش انواع تجهیزات فرستنده و گیرنده و استراق سمع و نهایتًا  -۱اطالعات و اخبار 

.های جسمی و روحی روشهای کارآمدتر شکنجه  

 

http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=198931 

 

 

 

 

 

http://www.iichs.org/PDF_files/A_Ravabet_Amniati.pdf
http://www.tebyan.net/index.aspx?pid=198931


 

!و این دفتر همچنان باز است  

 بهروز سورن

.با سپاس از دوستانی که ما را یاری کردند  

 

 گزارشگران

www.gozareshgar.com 

28.07.2012 

http://www.gozareshgar.com/

