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 منافقین در اروپا روانی یهاگاهشکنجه

 

 تیراناها در اردوگاه وضعیت زنداننگاهی به 

روش  شود و به عنوان یکی از پرکاربردترینالینفک تشکیالت منافقین محسوب می زندان جزء

 گردد.های کنترل و حفظ نیروها محسوب می

ا برای اعض مالقات و جلسات، زندانهای ها، اتاقهمانطور که در پادگان اشرف به تعداد خوابگاه

عد بور کلی ط. به وجود داشت، این رویه در لیبرتی و اکنون در آلبانی نیز ادامه پیدا کرده است

مان با اه، همزرودوگاز ورود منافقین به کمپ تیرانا در آلبانی، اولین بناهای برپا شده در این ا

 د.برای زندانی کردن افراد بوهایی ه، اتاق، سرویس بهداشتی و آشپزخانخوابگاه

ادگان از پ هر چند که به گفته اعضای جدا شده از سازمان و همه کسانی که مؤفق به بازدید

ری، گی اجباط زنداشرف، بعد از تخلیه منافقین شدند، این پادگان تماماً یک زندان بوده و شرای

های یاری دیگر از مؤلفهبس های روبه داخل ورای جلوگیری از خروج، سیاجهای امنیتی بکنترل

هایی به کانباقی مانده از آن، شاهد این ادعاست. با این حال در همان پادگان اشرف نیز م

د. تری را برای زندانیان سازمان ایجاد کننشدند تا شرایط سختعنوان زندان ساخته و تعبیه می

های شبیه به ساختمانکامالً وهایی مجزا نبوده ها ساختمانهمانطور که در پادگان اشرف زندان

ا رشدند و حتی گاهی با تغییر کاربری یک آسایشگاه، آن معمولی دیگر پادگان ساخته می

ا ههای زندان هیچ تفاوتی با دیگر ساختمان کردند، در آلبانی نیز ساختمانتبدیل به زندان می

 نداشته و از بیرون کامالً مشابه به هم هستند.

مورد زندان در تشکیالت منافقین آن است که این ساختمان ها معموالً در نکته جالب دیگر در 

ها نداشته، زیرا ای با ساختمان های معمولی دیگر نظیر آسایشگاهدرون نیز تفاوت عمده

ها های آهنی و فوالدی برای جلوگیری از فرار در قسمت پنجرههمانطور که در زندان از میله

های معمولی سازمان نیز در همان مراحل ساخت، چنین امکانی شود، در ساختماناستفاده می

های عمومی در ها و اتاقها تعبیه می گردد. به لحاظ امکانات نیز سالنبرای پنجره
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ای با زندان نداشته و از حداقل امکانات زندگی و های گروهک منافقین، تفاوت عمدهساختمان

 برند.رفاهی بهره می

راد بدون سازمان منافقین، فقط محیطی برای نگهداری محدود اف هایبا این حال زندان

زادی های زندگی منافقین، هیچ گاه محیط آدسترسی به محیط آزاد نیست، زیرا اساساً محیط

وانی و رهای فشار روحی، برای زندگی نبوده است. بلکه زندان در تشکیالت منافقین با مؤلفه

های ها شکنجه در زندانهبخواهیم در مورد مؤلف کند. پیش از آنکهجسمی معنا پیدا می

شرف و ادگاه ااز پ منافقین صحبت کنیم، ابتدا باید بدانیم که اساساً زندان در تشکیالت منافقین

جمهوری  گاه میزبان اعضای بیرونی، مخالفین یا عواملکمپ لیبرتی تا تیرانا در آلبانی هیچ

ده و ین بوروهک همواره میزبان خود اعضای منافقاسالمی نبوده است! بلکه زندان در این گ

کردگان در دستان سرای برای کنترل نیروها همانطور که در ابتدا نیز بدان اشاره شد، مؤلفه

 شود.محسوب می

 ر و اذیتها از تشکیالت منافقین، زندان در این تشکیالت بدون آزابر اساس گفته های جداشده

گردد. زیرا زندانی در طول مدت زندان از محسوب میگاه روحی، عمالً یک استراحت

های روزانه و رفتارهای نامناسب رده های های سخت، جلسات غسل هفتگی و نشستبیگاری

 باالتر در امان است.

وجود  های منافقیناما با این حال چند مؤلفه اصلی برای ایجاد شرایط سخت زندگی در زندان

د رابطه هاست. از آنجا که اساساً ایجارادی بودن همه سلولدارد که اولین آن مربوط به انف

برای  تواند باعث کشیدن نقشه یا هماهنگیمستمر میان نیروها در سازمان ممنوع بوده و می

رد و تواند با زندانی دیگر در یک مکان قرار بگیگاه یک زندانی نمیمخالفت و اعتراض باشد، هیچ

 نی سلول انفرادی است.به این ترتیب زندان صرفاً به مع

ای بسیار کوچک به های انفرادی نیز، یک کفپوش ساده و نامناسب، پنجرهدر همین سلول

ها و در نهایت عدم دسترسی به آب برای استحمام  و مستراح که صرفاً سه بیرون، تاریکی چراغ

ها را سلول شود، شرایط سخت و غیر قابل تحملبار در روز و هربار به مدت سه دقیقه وصل می
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شرایطی که بعد از چند روز باعث متعفن شدن فضای سلول شده و زندگی را  دهد.تشکیل می

 کند.برای زندانی بسیار سخت می

هره ترین غذای مانده در آن روز و با حجمی بسیار کم بیک زندانی سه وعده از بی کیفیت

ازجویی بز پیوسته باید سر میز ه ماندنش را تضمین کند. در طول روز نیبرد که صرفاً زندمی

درشت زندگی و  ونفر بازجو، با اطالع از ریز  4برای پاسخگویی به سواالت بنشیند که معموالً 

اربرد کنیک پربه وی روی می آورند. یک تکاحواالت زندانی، صرفاً به فحاشی و فشارهای روحی 

ند و بازجویی مستمر، چ عد از یکساعت فحاشیها آن است که بدر شکنجه روحی در بازجویی

ه کند! اینکشود و بعد از آن دوباره همان روند ادامه پیدا میدقیقه استراحت به فرد داده می

 جوهاتواند استراحت کند، آیا هر بار رهایی او توسط بازداند، دقیقاً چند دقیقه میزندانی نمی

چنان فشار  ساعت! 24طول  درادامه این کار گاهی استراحت است یا پایان بازجویی و  نشانه

 د.کند که دیگر هیچ گاه حاضر به بازگشت به محیط زندان نباشبه فرد وارد می ایروانی

شود تا یاعث مهر گونه اعتراض در مورد محیط زندان یا رفتارهای نا به هنجار برای رهایی، ب

ورود به زندان، شود تا افراد بعد از تر شود. این مسئله سبب میشرایط برای زندانی سخت

 رو نشوند.تری روبههمواره مراقب رفتارهای خود باشند تا با شرایط سخت

ر هشود، مسئولین زندان شرایط زندان به فشارهای روحی و صرفاً به بازجویی محدود نمی

ان م و میزوع جرامکانی را که بتواند روح و روان فرد زندانی را به بازی بگیرد، متناسب با ن

 کنند. به عنوان نمونه یک دختر جوان که با مادرش دره سازمان امتحان میاعتراضش ب

ویش اش در مورد آرزتشکیالت منافقین قرار داشت، بعد از آنکه به یکی از دوستان صمیمی

ندان زم به هبرای جدایی گفت، ابتدا نشستی برای تحت فشار قرار دادن او برگزار شد و بعد 

تمام  و با ل مادر وی را مجبور کردند که به سراغ دخترش برودمنتقل گردید. در همین مراح

ش اش که مادروجود به او فحاشی کند، اتفاقی که باعث شد دختر جوان همه پشتوانه روحی

 بود را از دست بدهد و بعد از آزادی از زندان در اولین اقدام خودکشی کند.

های های روحی و روانی در زندانهمه مواردی که تا اینجا گفته شد فقط مربوط به شکنجه 

منافقین بودو این موارد را باید در کنار شکنجه های فیزیکی اعضای زندانی که گاهی تا مرگ 
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رود بررسی کرد تا بهتر بتوان شرایط سخت زندان در سازمان منافقین را درک آنها نیز پیش می

 کند.تجربه می نمود؛ زندانی که هر عضو رده پایین سازمان حداقل یکبار آن را

  


