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كه اولين شعبه از ميان 50 شعبه بازداشتگاه 
«اوشويتز» مى باشد.

29 ژوئيه – اولين خبر از كشتار همگانى • 
از  «اوشويتز»  گاز  هاى  اتاق  در  يهوديان 
منابع آلمانى به متفقين متحدين مى رسد؛ 
 Edward «اين خبر از سوى «ادوارد شولته
صاحبان  و  بازرگانان  از  يكى   Schulte
داده  نازى  رژيم  مخالف  آلمانى  صنايع 
مى شود؛ اين در حالى است كه متفقين از 
پاييز 1940 از هر آنچه  در «اوشويتز» مى 
سوى  از  اطالعات  اين  خبرند؛  با  گذرد 
دولت در تبعيد لهستان در لندن كه پيوسته 
با نهضت مقاومت لهستانى داخل و اطراف 
متفقين  به  باشد  مى  ارتباط  در  بازداشتگاه 

ميرسد.
ماه اوت – عمليات تبعيد 25 هزار يهودى • 

از بلژيك و 10 هزار يهودى از يوگسالوى 
به «اوشويتز» آغاز مى شود.

در •  كارخانه  اطراف  در   – اكتبر   30
دست احداث الستيك مصنوعى متعلق به 
شركت IG Farbenindustrie، بازداشتگاه 
 – سه  «اوشويتز  به  سپس  كه  «بونا»  فرعى 
تشكيل  كند  مى  پيدا  نام  تغيير  مونوويتز» 
تعداد  دوره 1942 - 1944  در  شود؛  مى 
بازداشتگاه  بيرونى  واحدهاى  و  شعبه   47
«اوشويتز» به وجود مى آيد كه زندانيان آن 
اغلب به عنوان نيروى كار در شركت ها 
بهره  مورد  آلمان  صنعتى  هاى  كارخانه  و 

كشى قرار مى گيرند.
هزار •   46 تبعيد  عمليات   – اكتبر  ماه 

و  چك  الحمايه  تحت  دولت  از  يهودى 
موراوى به «اوشويتز» آغاز مى شود.

يهوديان •  از  دسته  اولين   – دسامبر  ماه 
نروژ وارد بازداشتگاه مى شود؛ در مجموع 
700 نفر در دو دسته از آن كشور منتقل 

مى شوند.
13 دسامبر – اولين دسته از لهستانى هاى • 

بازداشتگاه  وارد  «زامويسكيه»  استان 
مى شود كه در اجراى آنچه توسط نازى 
 (Generalplan Ost) ها برنامه عمومى شرق
حدود 50  كه  بود  شده  قرار  شده،  ناميده 
ميليون نفر از اقوام اسالو (لهستانى ها، روس 
ها، بالروس ها، اوكراينى ها و غيره) تبعيد 
و كشته شوند و در منطقه اروپاى مركزى 
و شرقى و در درجه اول لهستان، مهاجران 

آلمانى اسكان داده شوند.
پايان سال – پزشكان «اس اس» آزمايش • 

هاى عقيم سازى زندانيان مرد و زن را آغاز 
مى كنند.

ـال 1943 س
26 فوريه – بازداشتگاهى با نام «اردوگاه • 

محدوده  در  ها»  كولى  خانوادگى 
بازداشتگاه «بيركناو» تشكيل مى شود.

هزار •   55 تبعيد  عمليات   – مارس  ماه 
مى  آغاز  بازداشتگاه  به  يونان  از  يهودى 

شود.
چهار •   – ژوئن   25 الى  مارس   22

و  سوزى  آدم  هاى  كوره  شامل  مجتمع 
اتاق هاى گاز در بازداشتگاه «اوشويتز دو 
– بيركناو» توسط فرماندهى بازداشتگاه راه 

اندازى مى شود.
طرف •  از  اعزامى  كارگران   – ژوئن   7

كارخانجات آلمانى «كروپ» در كارگاه 
بزرگى كه از بازداشتگاه اجاره گرفته شده 
كارخانه  آالت  ماشين  مونتاژ  و  نصب  به 
آلمانى  شركت  صدها  پردازند؛  مى 
بازداشتگاه  توسعه  و  ساخت  كار  در 
«اوشويتز» دست داشته و تعداد زيادى از 
اين شركت ها و كارخانه ها مانند شركت 
IG Farbenindustrie و شركت «زيمنس» 
(Siemens) از بهره بردارى از نيروى كار 
كالنى  سود  بازداشتگاه  زندانيان  وار  برده 

مى برند.
19 ژوئيه – گسترده ترين اعدام در مأل • 

عام صورت مى گيرد؛ 12 نفر از زندانيان 
بابت  جويانه  تالفى  اقدامى  در  لهستانى 
فرار چند زندانى ديگر و به جرم برقرارى 
روابط با مردم بيرون از بازداشتگاه توسط 

ايادى «اس اس» به دار آويخته مى شوند.
«اردوگاه •  نام  با  بخشى   – سپتامبر   9

يهوديان  براى  ترزينشتات»  خانوادگى 
بازداشتگاه  در  «ترزين»  گتوى  از  تبعيدى 

«بيركناو» تشكيل مى شود.
هزار •   7/5 تبعيد  عمليات   – اكتبر  ماه 

مى  آغاز  بازداشتگاه  به  ايتاليا  از  يهودى 
شود.

ـال 1944 س
حال •  در  متفقين  – هواپيماهاى  مى  ماه 

پرواز بر فراز «اوشويتز» عكس هوائى مى 
گيرند؛ در عكس هاى هوائى كه در ماه 
هاى بعدى نيز گرفته مى شود اتاق هاى 
گاز و دود آتش از توده هاى اجسادى كه 
در فضاى آزاد سوزانده مى شوند مشاهده 
كارخانجات  اوت  ماه  در  شود؛  مى 
مايع  سوخت  و  مصنوعى  الستيك 
 IG آلمانى  كمپانى  به  متعلق  مصنوعى 
Farbenindustrie واقع در چند كيلومترى 
«بيركناو» هدف بمب افكن هاى امريكايى 

و انگليسى قرار مى گيرد.
16 مى – انشعاب فرعى خط راه آهن • 

رساندن  امكان  كه  بازداشتگاه  داخل 
مستقيم قطارها به پاى اتاق هاى گاز شماره 

2 و 3 بازداشتگاه «اوشويتز دو - بيركناو» 
قرار  بردارى  بهره  مورد  ساخته  فراهم  را 
به 438  قريب  تبعيد  عمليات  گيرد؛  مى 
«اوشويتز»  به  مجارستان  از  يهودى  هزار 

آغاز مى شود.
«اردوگاه •   – ژوئيه   12 الى   10

و  برچيده  ترزينشتات»  خانوادگى 
نازى  دست  به  يهودى  هزار  حدود 7 

ها در اتاق هاى گاز كشته مى شوند.
قريب 67 •  تبعيد  عمليات   – اوت  ماه 

هزار يهودى از گتوى «ليتزمانشتات» شهر 
«ووج» به «اوشويتز» آغاز مى شود.

كولى •  خانوادگى  – «اردوگاه  اوت   2
ها» برچيده و قريب به 3 هزار كولى به 
دست ايادى «اس اس» در اتاق هاى گاز 

كشته مى شوند.
13هزار •  تبعيد  عمليات   - اوت   12

لهستانى در پى درگرفتن قيام ورشو عليه 
آلمان ها و دستگيرى هاى دستجمعى به 

«اوشويتز» آغاز مى شود.
واحد •  زندانيان  شورش   – اكتبر   7

از  متشكل   (Sonderkommando) ويژه 
اسيران يهودى كه قهراً به كار سوزاندن 
هاى  كوره  در  شدگان  كشته  پيكرهاى 
صورت  شدند  مى  گماشته  سوزى  آدم 
مى گيرد؛ در جريان اين شورش 3 نفر از 
عوامل «اس اس» و 450 نفر از شورشيان 

كشته مى شوند.
جمعى •  كشتار  عمليات   – نوامبر  ماه 

يهوديان در اتاق هاى گاز متوقف مى شود.
ـال 1945 س

6 ژانويه – در آخرين اعدام دستجمعى • 
حدود 70 نفر از زندانيان لهستانى كه توسط 
اشد  به  محكوم  آلمانى  صحرائى  دادگاه 
زن  مجازات شده كشته مى شوند؛ 4 نفر 
دادن  ترتيب  در  كمك  جرم  به  يهودى 
نيز   Sonderkommando زندانيان شورش 
در آخرين اعدام در مأل عام باالى چوبه دار 

مى روند؛
17 ژانويه – «دسته هاى مرگ» راه مى • 

افتند؛ ايادى «اس اس» تعداد قريب به 60 
هزار نفر زندانى بازداشتگاه «اوشويتز» را 
و  بازداشتگاه  محل  ترك  به  دسته  دسته 
پياده روى توان فرسا و طوالنى به سوى 

قلب آلمان وا مى دارند.
اتاق •  ها  – آلمان  ژانويه  الى 26   21

سوزى  آدم  هاى  كوره  و  گاز  هاى 
«بيركناو» را منفجر مى كنند.

زندانيان •  از  نفر  هزار   7  – ژانويه   27
توسط نيروهاى ارتش شوروى آزاد مى 

شوند.
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 مرورى بر تاريـخ «اوشويتز» و
گاهشمار وقايع

ـال 1939 س
به •  نازى  آلمان    –  1939 سپتامبر   1

لهستان حمله مى كند و جنگ جهانى دوم 
آغاز مى شود.

پايان همان سال – در مقر فرماندهى • 
با  «وروتسواف»  شهر  پليس  و  اس»  «اس 
مردم  دستجمعى  هاى  دستگيرى  به  توجه 
لهستان و ازدحام در زندان هاى دو منطقه 
«سيلزى عليا» و «زاگومبيه دامروفسكيه» كه 
طرح  نداشته،  را  زندانى  همه  اين  ظرفيت 
براى  بزرگ  بازداشتگاه  يك  احداث 

زندانيان لهستانى تهيه مى شود.
ـال 1940 س

27 آوريل – «هاينريش هيملر» فرمانده • 
كل نيروهاى «اس اس» در پى بازديدهاى 
مى  دستور  مختلف،  اماكن  از  متعددى 
توپخانه  پادگان  سابق  محل  در  دهد 
كه  «اوشفينچيم»  شهرستان  لهستان  ارتش 
داشته،  «اوشويتز»  آلمانى  نام  دوره  آن  در 

بازداشتگاهى تشكيل شود.
از •  نفر  با 728  قطار  اولين   – ژوئن   14

از  تن  چند  كه  لهستانى  سياسى  زندانيان 
يهوديان لهستانى در جمع آنان نيز وجود 
داشتند توسط مقامات ارتش آلمان روانه 
عنوان  به  روز  آن  گردد؛  مى  «اوشويتز» 
تاريخ آغاز به كار بازداشتگاه شناخته شده 
است؛ در دوره 1940 الى 1945 مجموعاً 
تعداد 400 هزار نفر زندانى در بازداشتگاه 
ثبت مى شوند كه از آن جمله 270 هزار 

نفر مرد بودند.
19 ژوئن – اولين اقدام نسبت به تخليه • 

اطراف بازداشتگاه از اهالى به منظور مخفى 
ساختن  ناممكن  و  جنايات  نگهداشتن 
جلوگيرى  و  زندانيان  با  ارتباط  هرگونه 
گيرد؛  مى  صورت  احتمالى  فرارهاى  از 
اخراج هاى بعدى مردم اطراف بازداشتگاه 
«اوشويتز»  توسعه  هاى  طرح  با  رابطه  در 
بوده و در مجموع دست كم 5 هزار نفر 
روستاهاى  و  «اوشفينچيم»  شهر  اهالى  از 
اطراف كه داراى مليت لهستانى بودند، به 
دست آلمان ها در آن روزها وادار به ترك 
مضاف  شوند؛  مى  خود  سكونت  محل 
«اوشفينچيم»  شهر  يهوديان  تمام  آن،  بر 
نيز كه تعداد آنان بالغ بر 7 هزار نفر بوده 
به گتوهاى اطراف تبعيد مى شوند؛ تعداد 
8 روستا با خاك يكسان مى شود و بيش 

«اوشفينچيم»  شهر  ساختمان  باب   100 از 
بازداشتگاه  بالفصل  مجاورت  در  موجود 

برچيده مى شود.
6 ژوئيه – اولين زندانى فرارى در تاريخ • 

وييوفسكى»  «تادئوش  نام  با  بازداشتگاه 
گريختن  به  اقدام   Tadeusz Wiejowski
از  بازداشتگاه  تاريخ  طول  در  كند؛  مى 
يك ميليون نفرى كه به آنجا تبعيد شدند 
چند صد نفر اقدام به فرار كردند كه اغلب 
لهستانى، اسراى جنگى شوروى و يهودى 
از  گريختن  به  نفر   150 از  كمتر  بودند؛ 

بازداشتگاه موفق مى شوند.
لهستان •  مقاومت  نهضت   – پاييز  فصل 

آگاهى  به  بازداشتگاه  مورد  در  اطالعاتى 
دولت در تبعيد لهستان در لندن مى رساند.

22 نوامبر – اولين تيرباران در بازداشتگاه • 
از  تن   40 آن  در  كه  گيرد  مى  صورت 

اسيران لهستانى اعدام مى شوند.
ـال 1941 س

فرمانده •  هيملر»  «هاينريش   – مارس   1
كل نيروهاى «اس اس» براى نخستين بار از 
«اوشويتز» بازديد به عمل مى آورد كه در 
پى آن، دستور مى دهد بازداشتگاه توسعه 
احداث  قصد  به  زندانى  هزار  و 10  يابد 
معظم  شركت  اختيار  در  نيز  كارخانجات 

IG Farbenindustrie قرار بگيرند.
فرمانده •  هس»  – «رودولف  آوريل   23

بازداشتگاه در تالفى فرار يك زندانى براى 
اولين بار 10 نفر از زندانيان را محكوم به 
مرگ از گرسنگى در سلول انفرادى مى 

كند.
6 ژوئن – اولين دسته از زندانيان سياسى • 

چك وارد بازداشتگاه مى شود كه با اين 
اقدام تبعيد اسيران غير لهستانى به بازداشتگاه 

آغاز مى شود.
3 سپتامبر – براى اولين بار شيوه كشتن • 

دستجمعى انسان ها به وسيله گاز «سيكلون 
ب» به كار مى رود و حدود 600 نفر از 
اسراى جنگى شوروى و 250 نفر زندانى 

لهستانى به اين شيوه كشته مى شوند.
فصل پاييز – اولين اتاق گاز در محوطه • 

«اوشويتز يك» توسط فرماندهى بازداشتگاه 
راه اندازى مى شود.

ماه اكتبر – در محدوده «اوشويتز يك» • 
بازداشتگاهى براى اسراى جنگى شوروى 
از  دوم  بخش  احداث  شود؛  مى  تشكيل 
بيركناو»   – دو  «اوشويتز  نام  با  بازداشتگاه 

شده  يكسان  خاك  با  روستاى  محل  در 
«بژژينكا» آغاز مى شود.

در •  لهستانى  زندانى   151  – نوامبر   11
اعدام»،  «ديوار  پاى  تيرباران  اولين  جريان 

كشته مى شوند.
ـال 1942 س

جمعى •  كشتار  عمليات   – سال  آغاز 
يهوديان در اتاق هاى گاز شروع مى شود.

از •  يهودى  هزار  – تبعيد 27  مارس  ماه 
به  فرانسه  از  يهودى  هزار  و 69  اسلواكى 

«اوشويتز» آغاز مى شود.
 • – دو  «اوشويتز  بازداشتگاه   – مارس   1

بيركناو» دائرمى شود.
26 مارس – 2 هزار نفر زن براى اولين • 

بار در «اوشويتز» زندانى مى شوند؛ در طول 
 130 حدود  مجموعاً  بازداشتگاه  تاريخ 
هزار نفر زن در آن به عنوان زندانى به ثبت 

رسيدند.
اولين •   – ژوئن  ماه  تا  مارس  ماه  از 

كنار  محوطه  در  موقت  گاز  هاى  اتاق 
راه  بيركناو»   – دو  «اوشويتز  بازداشتگاه 

اندازى مى شوند.
فصل بهار – خط فرعى راه آهن معروف • 

 (Judenrampe به آلمانى) به سكوى يهود
واقع بين دو بازداشتگاه «اوشويتز» و «بيركناو» 
كه قطارهاى بارى اسيران يهودى، لهستانى 
و كولى تبعيدى به بازداشتگاه از آن وارد 

محوطه مى شدند آغاز به كار مى كند.
ماه مى – از اين ماه به بعد 300 هزار نفر از • 

يهوديان لهستان و 23 هزار يهودى از آلمان 
و اتريش به «اوشويتز» تبعيد مى شوند.

تازه •  جداسازى  عمليات  اولين   – مى   4
واردان به بازداشتگاه «بيركناو» توسط افراد 
جريان  در  كه  گيرد  مى  انجام  اس»  «اس 
روانه  بالفاصله  شده  انتخاب  اسيران  آن، 

اتاق گاز و كشته مى شوند.
10 ژوئن – حدود 350 نفر از زندانيان • 

لهستانى جوخه تنبيهى «بيركناو» شورش و 
شروع به فرار دستجمعى مى كنند كه فقط 
7 نفر از آنان موفق به فرار مى شوند و بيش 

از 300 نفر كشته مى شوند.
ماه ژوئيه – عمليات تبعيد 60 هزار نفر از • 

يهوديان هلند آغاز مى شود.
ماه ژوئيه – بازداشتگاه فرعى «گولشاو» • 

سيمان  كارخانه  كنار  در   Golleschau
سازى «گولشوف» Goleszów در اطراف 
شهر «چشين» Cieszyn راه اندزى مى شود 
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تماشاى  موزه،  سينماى  بليت  تهيه  با 
اثر  كه  دقيقه اى   15 مستند  فيلم  يك 
است   سرخ  ارتش  مستندكار  فيلمبرداران 
ورود  لحظات  فيلم  اين  مى شود و  ميسر  

وضع  بازداشتگاه،  به  شوروى  نيروهاى 
زندانيان نجات يافته و شواهد و مدارك به 
دست آمده از جنايات را از نظر بينندگان 

مى گذراند.

و  «اوشويتز»  بين  كيلومترى   3 فاصله 
«بيركناو» را مى توان پياده طى كرد و در آن 
صورت مسير از محوطه اى واقع در كنار 
بازداشتگاه مى گذرد كه در دوران جنگ 
صنعتى،  كارخانجات  آنجا  در  اشغال  و 
ادارى  هاى  ساختمان  و  انبارها  ها،  كارگاه 
بازداشتگاه  فنى  تسهيالت  عالوه  به  آلمان 
قرار داشته كه محل كار و مرگ جانگداز 
و  فرعى  خط  چند  از  آثارى  بود.  زندانيان 
كه  است  مانده  برجاى  آهن  راه  سكوهاى 

قطارهاى  با  بازداشتگاه  به  تبعيدى  اسيران 
باربرى  منتقل و به وسيله پزشكان «اس اس» 
دسته بندى مى شدند. با توجه به اينكه در 
اطراف هر دو بازداشتگاه سابق، پاركينگ 
از  توانند  مى  بازديدكنندگان  شده  ساخته 
وسيله شخصى خود استفاده كنند و در غير 
اين صورت سوار اتوبوسى شوند كه براى 
اياب و ذهاب بازديدكنندگان در مسير بين 
«بيركناو»   و  «اوشويتز»  سابق  بازداشتگاه  دو 

در نظر گرفته شده است.

ميليون ها نفر از جهانيان مى دانند كه 
«اوشويتز» چه جايى بوده اما چيزى كه 
فوق العاده مهم است اين است كه بايد 
كارى كرد  مردم آگاه و بيدار بمانند و 
همواره به خاطر داشته باشند كه تكرار 

شدن يا نشدن چنين فاجعه اى تنها 
دست خود بشر است چراكه اين بشر 

بود كه آن را به وجود آورد و اين فقط 
بشر است كه مى تواند از وقوع مجدد 

آن جلوگيرى كند

 (از سخنان پروفسور «وواديسواف 
بارتوشفسكى» زندانى پيشين «اوشويتز»).

فـيلم مسـتـند

 ،Teresa Świebocka تهيه و تنظيم: ترسا اشفيبودزكا
Jarko Mensfelt ياركو منسفلد ،Jadwiga Pinderska-Lech يادويگا پيندرسكا- لخ

Mirosław Michalak ترجمه فارسى: ميروسواف ميخاالك
 Renata Rusek-Kowalska  رناتا روسك - كووالسكا ،Soraya Musavi ويراستارى: ثريا موسوى

طراحى و صفحه بندى: آگنيشكا ماتووا Agnieszka Matuła – شركت «گرافيكون».
چاپ: چاپخانه «گرافيكون» به نشانى: ياروشوويتسه پالك 324 – وادوويتسه كد پستى -100 34

, Jaroszowice 324, 34-100 Wadowice  
biuro@grafikon.com.pl :تلفن: 20 873 46 33 – نمابر: 22 873 46 33 – پست الكترونيك  

عكس و گرافيك اين نشريه از منابع موزه دولتى «اوشويتز- بيركناو» بوده و اشخاص و نهادهاى زير نيز 
لطف نموده و آثار خود را در اختيار ناشر قرار داده اند: ريشارد دوماشيك Ryszard Domasik، ليديا فوريچاژ 
 ،Nel Jastrzębiowska نل ياستژمبيوفسكا ،Wojciech Gorgolewski وويچخ گورگولفسكى ،Lidia Foryciarz
 Stanisław استانيسواف موموت ،Jarko Mensfelt ياركو منسفلت ،Henryk Makarewicz هنريك ماكارويچ
 Wiesław ژلينسكى  ويسواف   ،Mieczysław Stec استتس  ميچيسواف   ،Rafał Pióro پيورو  رافائو   ،Momot

Zieliński، خانه بين المللى ديدارهاى جوانان در «اوشفينچيم» و مدرسه شماره 653 مسكو.

از تعداد عالقمندان به تاريخ دردناك «اوشويتز» على 
رغم مرور زمان كاسته نمى شود.

نقـل و انتقـال بين دو بـازداشـتگاه سـابق

نشانى 
موزه:

PAŃSTWOWE MUZEUM 
AUSCHWITZ-BIRKENAU 

ul. Więźniów Oświęcimia 20 
32-603 Oświęcim, Polska 
tel. (+48) 33 843 20 22

fax (+48) 33 843 19 34 /843 18 62
www.auschwitz.org.pl 

e-mail: muzeum@auschwitz.org.pl© 2010 Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau
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راهنمايان

كتاب راهنما

نحوه استفاده از خدمات (رزرو كردن) راهنما:
از طريق پست الكترونيك با مراجعه به نشانى reservation@auschwitz.org.pl؛ • 
از طريق تماس با شماره هاى زير از روز دوشنبه تا روز جمعه از ساعت 7 صبح الى 3 بعد از • 

ظهر: 00 81 844 33 (48+) و 99 80 844 33 (48+) يا در غير اين ساعات تماس با شماره 
02 81 844 33 (48+)  در ساعات كار موزه ؛

از طريق ارسال سفارش با نمابر به شماره نمابر27 22 843 33 (48+) ؛• 
در محل موزه با مراجعه به پذيرش و خدمات بازديدكنندگان كه كليه مراحل ادارى مربوط • 

به راهنمايان در آنجا انجام مى پذيرد؛ با توجه به استقبال فراوان عالقمندان و تعداد زياد 
مراجعه كنندگان به موزه توصيه مى شود رزرواسيون راهنما پيشاپيش انجام بگيرد. بديهى 

است استفاده از خدمات راهنما هزينه دارد.

جامه هاى نماز يهوديان – گوشه اى از نمايشگاه 
واقع در بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك».

محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»
عوامل  كه  بود  يك»  «اوشويتز  محوطه  در 
مردان  مخصوص  بازداشتگاه  اولين  اس»  «اس 
در سال 1940 و نيز اولين بازداشتگاه ويژه زنان 
همينجا  در  و  دادند  تشكيل  را  سال 1942  در 
بود كه براى نخستين بار شيوه كشتن انسان ها با 
استفاده از گاز «سيكلون ب» را مورد آزمايش 
با  كه  تبار  يهودى  هاى  دسته  اولين  دادند،  قرار 
به  و  شدند  مى  آورده  اينجا  به  بارى  قطارهاى 
آزمايش  اولين  شدند،  مى  كشته  فجيع  وضع 

هاى جنايتكارانه پزشكى بر زندانيان در اين مكان 
انجام مى شد و بيشتر اعدام ها به صورت تيرباران 
را نيز در محوطه اين بازداشتگاه انجام مى دادند. 
تمام  زندانيان  براى  بازداشتگاه  مركزى  زندان 
عالوه  به  ها  بازداشتگاه  مجموعه  هاى  بخش 
هاى  بخش  اغلب  و  بازداشتگاه  فرماندهى  مقر 
ادارى «اس اس» در محدوده «اوشويتز يك» قرار 
داشت. فرماندهان بازداشتگاه، طرح هاى توسعه 
مجتمع بازداشتگاه را نيز از اينجا اداره مى كردند.

نازى ها اغلب تأسيسات كشتار همگانى را 
كه با آن حدود يك ميليون نفر از يهوديان اروپا 
را به وضع فجيع كشتند در بازداشتگاه «بيركناو» 
ساخته اند. ضمنا «بيركناو» بزرگترين بازداشتگاه 
بود كه در آن تعداد 300 خوابگاه ساده و بدون 
بسيار  هاى  سوله  واقع  در  كه  امكاناتى  هيچ 
ابتدائى و اغلب چوبى بوده وجود داشته و در 
يهودى،  زندانى  هزار   90 آن  در  سال 1944 
لهستانى، كولى، شوروى و غيره بسر مى بردند. 
در محوطه اين بازداشتگاه سابق اماكن حاوى 

انبوهى از خاكستر مردگان و بقاياى ساير آثار 
از زمان جنگ باقى مانده است.

عظمت مساحت، ده ها خوابگاه ابتدائى بر 
جاى مانده و صدها خوابگاه ويران شده، بيش 
از 13 كيلومتر حصار بازداشتگاه، 10 كيلومتر 
راه  خط  كيلومتر   2 بر  افزون  و  جاده  و  راه 
كامل  طور  به  محوطه  داخل  در  موجود  آهن 
بازداشتگاه  معمارى  و  طرح  خصوصيات  از 
مخوف «اوشويتز» حكايت مى كند كه فقط با 

يك هدف طراحى شده بود: كشتن انسان ها.

توصيه مى شود بازديد از هر دو بازداشتگاه 
در راستاى تأمين نظم و سرعت الزم و درك 
بهتر نكات تاريخى كه باعث نهايت استفاده 
از ديدن آثار موجود در محوطه و نمايشگاه 
ها مى گردد، با راهنماى مجاز موزه صورت 
بگيرد. بديهى است بازديد با راهنما براى گروه 

هاى سازمان يافته الزامى مى باشد. راهنمايان 
اسپانيايى،  آلمانى،  هاى  زبان  بر  مسلط 
اسلواكى، انگليسى، ايتاليايى، چكى، روسى، 
فرانسوى،  عبرى،  صربى،  سوئدى،  ژاپنى، 
در  هلندى  و  مجارى  لهستانى،  كرواسى، 

خدمت بازديدكنندگان مى باشند.

زبان  چندين  به  كه  موزه  راهنماى  كتاب 
زنده دنيا به رشته تحرير درآمده و چاپ شده 
و  اماكن  و  ابنيه  از  مختصرى  توضيحات  و 
محوطه  نقشه  عالوه  به  ها  نمايشگاه  تاالرهاى 

بازديد  نوبت  و  مسير  با  «بيركناو»  و  «اوشويتز» 
نيز  شده  داده  شرح  آن  در  مختلف  اماكن  از 
موجود است و خريد آن پيش از شروع بازديد 

از موزه براى عالقمندان امكان پذير مى باشد.
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نماى داخل يك خوابگاه آجرى بازداشتگاه 
«بيركناو».

«بيركناو»- بناى يادبود بين المللى قربانيان 
بازداشتگاه.

محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز دو - بيركناو»
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رايگان  يادبود  مركز  محوطه  به  ورود 
است. بازديدكنندگان مى توانند از نمايشگاه 
سابق  بازداشتگاه  دو  ابنيه  از  برخى  و  ها 
بيركناو»  دو-  «اوشويتز  و  يك»  «اوشويتز 
ديدن نمايند. بخشى از بلوك هاى موجود 
در محدوده «اوشويتز يك» به روى مهمانان 
موزه بسته است اما ورود به اغلب خوابگاه 
است.  بالمانع  بيركناو»  دو-  «اوشويتز  هاى 
محوطه  از  كمى  كه  مهمى  جاى  چهار 
دارند  فاصله  سابق  هاى  بازداشتگاه  اصلى 
صورت  الزم  اقدامات  آن  يادبود  براى  و 

گرفته است نبايد از نظر دور بماند:

محل اولين اتاق گاز «بيركناو» معروف • 
فاصله  در  قرمز» (واقع  آجرى  به «خانه 
شمالى  مرز  از  كيلومتر  يك  از  كمتر 

«بيركناو»)؛
محل دومين اتاق گاز «بيركناو» معروف • 

به «خانه سفيد» (واقع در فاصله كمتر از 
يك كيلومتر از مرز غربى «بيركناو»)؛

خط فرعى راه آهن معروف به سكوى • 
كه   (Judenrampe آلمانى  (به  يهود 
 1944 مه  ماه  تا   1942 بهار  فصل  از 
قطارهاى بارى اسيران يهودى، لهستانى 
آن  از  بازداشتگاه  به  تبعيدى  كولى  و 

دو  بين  (واقع  شدند  مى  محوطه  وارد 
در  «بيركناو»  و  «اوشويتز»  بازداشتگاه 
فاصله حدود يك كيلومتر و نيم از هر 

دو بازداشتگاه)؛
چندى •  كه  زندانيانى  دستجمعى  گور 

پيش از آزادسازى بازداشتگاه و كمى 
پس از آن درگذشتند.

ساعات كار موزه
درهاى موزه هر روز در طول هفته در ساعات زير به روى بازديدكنندگان باز مى باشد:

از ماه دسامبر الى ماه فوريه ساعت 8/00 لغايت 15/00   
در ماه هاى مارس و نوامبر ساعت 8/00 لغايت 16/00   
در ماه هاى آوريل و اكتبر ساعت 8/00 لغايت 17/00   
در ماه هاى مى و سپتامبر ساعت 8/00 لغايت 18/00   
از ماه ژوئن الى ماه اوت ساعت 8/00 لغايت 19/00   

ساعات فوق مربوط به بازديد از محوطه بازداشتگاه سابق مى باشد. ساعات كار اداره اطالعات 
در باره زندانيان سابق، آرشيو، بخش نگهدارى آثار و منابع، كتابخانه، امور ادارى و ساير بخش ها 
در روزهاى هفته (از دوشنبه الى جمعه به جز تعطيالت رسمى) از ساعت 8 صبح تا ساعت 3 بعد از 

ظهر مى باشد. موزه در تاريخ هاى 1 ژانويه، 25 دسامبر و روز اول عيد پاك هر سال تعطيل است.

چنـد نكتـه مهم در مورد بازديـد از موزه
زمان بازديد به  عالقه هر بازديدكننده بستگى دارد اما توصيه مى شود حد اقل سه 

ساعت و نيم به ديدن از محوطه و نمايشگاه هاى موجود در هر دو بازداشتگاه سابق 
اختصاص داده شود؛ در صورت بازديد با راهنما سه گزينه بازديد اصلى (حدود 3/5 

ساعت)، تخصصى (حدود 6 ساعت) و دو روزه فراروى عالقمندان قرار دارد.

بازداشتگاه سابق «اوشويتز دو- بيركناو»

بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»

نقاطى زير نظر موزه كه از دو بازداشتگاه سابق 
 (B) «و «اوشويتز دو- بيركناو (A) «اوشويتز يك»

كمى فاصله دارند:
محل دو اتاق گاز اول «بيركناو» (1، 3)؛• 
خط فرعى راه آهن كه  قطارهاى بارى اسيران • 

از آن وارد محوطه بازداشتگاه مى شدند (4)؛
ستون هرمى جهت يادبود اسراى شوروى كه • 

در بازداشتگاه كشته شدند (2)؛
گور دستجمعى زندانيانى كه چندى پيش • 

از آزادسازى بازداشتگاه و كمى پس از آن 
درگذشتند (5).



ديرى نپاييد كه بازداشتگاه و اردوگاه مرگ 
به  تبديل  شدنش  آزاد  پى  در  «اوشويتز»  سابق 
جهان  براى  فراوانى  اهميت  داراى  يادبود  مركز 
بازديدكنندگان  فزاينده  تعداد  گرديد.  معاصر 
از محل بازداشتگاه سابق مؤيد اين امر بوده و تا 
كنون مجموعاً 30 ميليون نفر از سراسر جهان از 
موزه و مركز يادبود «اوشويتز- بيركناو» بازديد به 

عمل آورده اند. از دهه نود قرن بيستم ميالدى به 
اين سو بر تعداد بازديدكنندگان پيوسته افزوده مى 
شود. بيشترين تعداد بازديدكنندگان به لهستان و به 
كشورهاى امريكا، انگليس، ايتاليا، آلمان، فرانسه و 

اسرائيل تعلق دارد.
عده زيادى از سياستمردان و رهبران كشورها 
جزو  را  سابق  بازداشتگاه  محل  از  بازديد  كه  نيز 

پاس  به  دانند  مى  خود  انسانى  و  معنوى  فرايض 
ياد قربانيان اردوگاه در محل آن حضور مى يابند. 
اين مكان به مثابه يكى از بزرگ ترين هشدارها 
«وواديواف  آقاى  است.  شده  شناخته  بشريت  به 
بارتوشفسكى» وزير پيشين امور خارجه لهستان و 
اظهار  خصوص  اين  در  بازداشتگاه  سابق  زندانى 
داشت: «اوشفينچيم» بزرگ ترين قبرستان بدون قبر 
در جهان است كه نهادن سنگ قبرى يا گذاشتن 
گلى به ياد يك انسان براى هيچ كس مقدور نمى 
باشد چرا كه در اين قبرستان بدون قبر پيكرهاى 
مردگان با دود كوره ها زير آسمان محو گرديدند، 
لذا وظيفه اى بزرگ بر دوش ما سنگينى مى كند.

 (MCEAH) فعاليت هاى مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى 

بـازديد از محوطه بـازداشتگاه و 
اردوگاه مرگ سابق

«اوشويتز» به منزله مكانى پراهميت براى جهان معاصر
مجموعاً 30 ميليون نفر از سراسر جهان تا كنون از موزه و مركز يادبود «اوشويتز- بيركناو» بازديد كرده اند.

هر سال يك ميليون نفر از سراسر جهان از مركز 
يادبود «اوشويتز- بيركناو» ديدن مى كنند؛ راهنمايان 

مجاز موزه در خدمت افراد خواهان بازديد از 
محوطه هر دو بازداشتگاه سابق مى باشند.

تحصيالت تكميلى (فرادانشگاهى)• 
همكارى  با  و  ترم  سه  در  تحصيالت  اين 
دهى  سازمان  كراكوف  معلم  تربيت  دانشگاه 
پروش  و  آموزش  مقامات  تأييد  مورد  و  شده 
زندانيان  و  بازداشتگاه  مسائل  باشد.  مى  كشور 
آن، با شيوه چند رشته اى و با در نظر گرفتن 
ابعاد بى سابقه ظلم و ستم رژيم آلمان نازى و 
نسل كشى در گستره تاريخ به ويژه نسل كشى 
مردم  دستجمعى  كشتار  همچنين  و  يهوديان 
طول  در  قربانيان  ساير  و  ها  كولى  و  لهستان 
اين دوره تدريس مى شود. پديده هايى نظير 
ستيزى  يهودى  نژادى،  تبعيض  و  نژادپرستى 
و موارد عدم تسامح و ديگرپذيرى با توجه به 
پيدايش و توسعه نظام هاى استبدادى تماميت 
گيرند.  مى  قرار  بررسى  مورد  (توتاليتر)  خواه 

اهم مسائل مربوط به تاريخ جنگ جهانى دوم 
و پيامدهاى آن، تاريخ و فرهنگ قوم يهود و 
گفتمان  و  هنر  و  ادب  در  مسائل  اين  بازتاب 
دارد.  جا  تحصيالت  اين  برنامه  در  نيز  فلسفى 
هاى  رشته  معروف  استادان  برعهده  تدريس 
علوم  ساير  و  ادبيات  شناسى،  جامعه  تاريخ، 

انسانى به عالوه محققان موزه مى باشد.
سمينارها• 

ديدارهاى چند روزه با معلمان رشته هاى 
مدارس  دينى  معلمان  و  مربيان  انسانى،  علوم 
پيش  ايجاد  هدف  با  باالتر  و  راهنمايى  دوره 
براى  آموزان  دانش  بهتر  آمادگى  و  زمينه 
مطالب  ارائه  شود.  مى  برگزار  موزه  از  بازديد 
و  ها  مليت  سرنوشت  پيرامون  اطالعات  و 
پيروان اديان و مذاهب مختلف در بازداشتگاه 
باره  در  مستند  هاى  فيلم  نمايش  «اوشويتز»، 
«اوشويتز» و هولوكاست، جلسه هاى سخنرانى 
و  آثار  نگهدارى  بخش  و  آرشيو  محل  در 
بازداشتگاه  محوطه  از  تخصصى  بازديدهاى 
سابق در برنامه اين ديدارها گنجانده شده است.

كنفرانس هاى موضوعى• 
موضوعى  هاى  كنفرانس  اصلى  مخاطب 
يك روزه پيرامون مهم ترين رخدادهاى تاريخ 

بازداشتگاه «اوشويتز»، معلمان هستند به ويژه آن 
دسته از افرادى كه جزو دانش آموختگان دوره 
هاى مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى 
در باره «اوشويتز» و هولوكاست بوده و در نظر 
دارند بر دانش و معلومات خود در خصوص 
«اوشويتز» و واقعه هولوكاست و دوران جنگ 
ها  كنفرانس  اين  در  بيفزايند.  دوم  جهانى 
مباحثى كه در سمينارها و تحصيالت تكميلى 
فرادانشگاهى عنوان مى شود به طور گسترده تر 
مطرح و مورد بررسى قرار مى گيرد. فرصت و 
فضاى مناسبى براى بحث و تبادل نظر پيرامون 
جريان  در  نيز  جوانان  پرورش  و  آموزش 

كنفرانس ها فراهم مى شود.
سمينارها و فرصت هاى مطالعاتى • 

براى آموزگاران داخل و خارج 
از كشور

هاى  فرصت  و  سمينارها  موجب  به 
مطالعاتى اسباب شناخت بهتر تاريخ «اوشويتز» 
به عنوان گوشه اى از چشم انداز كلى تاريخ 
نازى  آلمان  اشغال  تحت  اروپاى  و  لهستان 
فراهم مى آيد. مباحث و مطالب اين برنامه ها 
به اقتضا و تناسب سن، عالقمندى ها و انتظارات 

شركت كنندگان تهيه و تنظيم مى گردد. جلسه اى از سمينار بين المللى براى معلمان 
اروپايى.
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چند صد نفر از زندانيان پيشين در مورخ 27 
ژانويه 2005 در جريان مراسم شصتمين سالروز 
تأسيس  سند  «اوشويتز»  بازداشتگاه  آزادسازى 
مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى در باره 
«اوشويتز» و هولوكاست را كه متعاقباً توسط مقام 
وزارت فرهنگ لهستان در ماه مى همان سال رسماً 

تصويب و تشكيل شده امضا نمودند.
كار با جوانان و معلمان از سراسر لهستان و 
از خارج از كشور و همچنين با نهادهاى علمى 

از بنيادى ترين اشكال  داخلى و خارجى يكى 
آموزش  المللى  بين  مركز  فعاليت  هاى  زمينه  و 
و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاست

 مى باشد.
در چارچوب فعاليت هاى آموزشى اين مركز 
سخنرانى ها و ارائه مقاالت، ارائه دروس در محل 
موزه، كارگاه ها، همايش ها و جشنواره هاى فيلم، 
مسابقات نقاشى، مسابقه هاى انشاء برتر با موضوع 

بازداشتگاه و غيره برگزار مى شوند.

نشانى  با  اينترنتى  سامانه  طريق  از 
توانند  مى  كاربران   www.auschwitz.org.pl
با تاريخ بازداشتگاه «اوشويتز» آشنا شوند و به 
اطالعات و اسناد و مدارك تاريخى با اسامى 
تعداد بيش از 100 هزار نفر از زندانيان مقتول 
اين  بيابند.  دسترسى  نيز  «اوشويتز»  بازداشتگاه 
در  كه  مفيدى  اطالعات  به  توجه  با  وبسايت 
آن درج شده از قبيل مسير و نحوه رسيدن به 
محل موزه، هزينه و نحوه رزرو كردن راهنماها، 
غيره  و  «اوشفينچيم»  شهر  در  اقامتى  امكانات 
افراد را در برنامه ريزى و سازمان دهى ديدار از 

موزه يارى مى كند.
توانند  مى  كاربران  پايگاه  اين  طريق  از 
مركز  امكانات  و  عملكرد  و  ها  فعاليت  با 
باره  در  رسانى  اطالع  و  آموزش  المللى  بين 
«اوشويتز» و هولوكاست آشنا شوند. عالوه بر 
اين، دسترسى به اطالعات در مورد مهم ترين 

رويدادهاى مركز يادبود، ساختار و تشكيالت 
موزه، فعاليت هاى يكايك بخش هاى آن و 
براى  معاصر  و  تاريخى  هاى  عكس  گالرى 

كاربران مقدور مى باشد.

اينتـرنـتى  پـايـگاه 
(وبسـايت)

فعـاليـت هاى آمـوزشـى 
و اطـالع رسـانى

مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى 
(MCEAH) در باره «اوشويتز» و هولوكاست

تحصيالت تكميلى (فرادانشگاهى)، سمينارها، كنفرانس هاى موضوعى، سفرها و 
فرصت هاى مطالعاتى، كارگاه ها و اردوهاى علمى- آموزشى براى آموزگاران و 
جوانان لهستانى و خارجى در دستور كار مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى 

در باره «اوشويتز» و هولوكاست (MCEAH) قرار دارد. برگزارى دروس و جلسات 
سخنرانى بر عهده محققان شاغل در موزه و اساتيد دانشگاه ها مى باشد. به عالوه، مركز 

بين المللى آموزش و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاست به سازمان دهى و 
هماهنگى خدمات مربوط به بازديدها از موزه بازداشتگاه نيز مى پردازد.

پايگاه اينترنتى توجه صدها هزار نفر از كاربران 
جوياى اطالعات دست اول در خصوص تاريخ 

«اوشويتز» از سراسر جهان را جلب مى كند.

كار با جوانان يكى از حوزه هاى فعاليت مركز 
آموزشى را تشكيل مى دهد؛ در اين عكس دانش 

آموزان يكى از دبيرستان هاى مسكو در حال 
بازديد از موزه مى باشند.

 مدت هاست كه يك ميليون نفر از سراسر جهان همه ساله از محل بازداشتگاه سابق ديدن مى كنند.

تعداد و توزيع جغرافيايى بازديدكنندگان از موزه در سال 2008 برحسب قاره ها:

امريكاى شمالى  
 90000

امريكاى جنوبى  
3500

اروپا (با احتساب روسيه و اسرائيل)  
968500

افريقا  
2000

13000اقيانوسيه  استراليا و 

آسيا (بدون روسيه و اسرائيل)  
53000
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نگهدارى ياد و گراميداشت قربانيان بازداشتگاه، 
جمع آورى و حفظ مستندات واقعه هولوكاست و 
جنايات ارتكابى نازى ها در بازداشتگاه و تبليغ و 

ارتقاء مسائل مربوط به «اوشويتز» از اهداف عمده 
و اساسى انتشارات موزه است.

نمـايشـگاه هاى مـوقت و سـيار

انتـشـارات
چند صد عنوان كتاب و نشريه كه مجموع تيراژش در حدود 8 ميليون نسخه 

بوده توسط انتشارات موزه تا كنون چاپ شده است.

گوشه اى از نمايشگاه خيانت به همشهرى- به ياد 
قربانيان مجارستانى هولوكاست.

دورنمايى از بازداشتگاه «اوشويتز دو- بيركناو» با 
خوابگاه هاى بخش قرنطينه و آثار باقى مانده از 

ساير خوابگاه هاى زندانيان.

قربانيان  گراميداشت  و  ياد  نگهدارى 
بازداشتگاه، جمع آورى و حفظ مستندات 
ارتكابى  جنايات  و  هولوكاست  واقعه 
ارتقاء  و  تبليغ  و  بازداشتگاه  در  ها  نازى 
اهداف  از  «اوشويتز»  به  مربوط  مسائل 

عمده و اساسى انتشارات موزه است.
غير  و  تخصصى  علمى  مباحث  انواع 
تخصصى (براى مخاطب عمومى)، ادبيات 
كاتالوگ،  آلبوم،  خاطرات،  داستانى، 
مستند  فيلم  و  پوستر  شعر،  راهنما،  كتاب 
هاى  زبان  به  بازداشتگاه  تاريخ  مورد  در 
عرضه  و  چاپ  انتشارات  توسط  مختلف 

مى شود.
بازداشتگاه  وقايع  گاهشمار  كتاب  دو 
اثر  و  چخ»  خانم «دانوتا  قلم  به  «اوشويتز» 
بزرگى تحت عنوان «اوشويتز» 1940 الى 
1945 – اهم مسائل تاريخ بازداشتگاه كه 
به  مختلف  زبان  چند  به  و  مجلد  پنج  در 
اهتمام گروهى از محققان به رشته تحرير 
شده  چاپ  عناوين  ترين  مهم  از  درآمده 

انتشارات موزه شمرده مى شود.
علمى  ادوارى  نشريه   1957 سال  از 

تحت عنوان نامه «اوشفينچيم» به دو زبان 
در  كه  شود  مى  چاپ  آلمانى  و  لهستانى 
آن نتايج تحقيقات دانش پژوهان موزه و 
ساير محققان در خصوص ابعاد گوناگون 
مى  انتشار  و  انعكاس  بازداشتگاه  تاريخ 

يابد.
عنوان  با  بولتنى   1994 سال  از 
پرو مموريا (يادبود) با هدف اطالع رسانى 
فعاليت  و  عملكرد  مورد  در  اى  گسترده 
هاى موزه به لحاظ ابعاد علمى، سياسى و 
اجتماعى آن، در دسترس عموم قرار مى 
گيرد كه برخالف نشريه نامه «اوشفينچيم» 
طيف  دارد،  تخصصى  علمى  جنبه  كه 
تا  گرفته  محققان  از  جامعه  از  وسيعى 
آموزان دبيرستانى را مخاطب قرار  دانش 

مى دهد.
غرفه  از  نشريات  و  كتب  اين  همه 
محوطه  داخل  در  موجود  فروش  هاى 
از  آنالين  صورت  به  همچنين  و  موزه 
نشانى  با  اينترنتى  كتابفروشى  طريق 
تهيه  قابل   www.auschwitz.org.pl

مى باشند.

موزه در طول بيش از 60 سال فعاليت 
خود تعداد قريب به 300 نمايشگاه موقت و 
سيار را برگزار كرده است. مجموعاً تعداد 
مذكور  هاى  نمايشگاه  از  نفر  ميليون   15
در  ها  نمايشگاه  اين  اند.  كرده  بازديد 

داخل و خارج از كشور از جمله: اتريش، 
آلمان،  سابق،  چكوسلواكى  انگليس، 
سوئد،  سويس،  هلند،  ژاپن،  اسرائيل، 
امريكا، مجارستان، ايتاليا و شوروى سابق 

برگزار شده است.

هاى  نمايشگاه  حاضر  حال  در 
قرار  بازديدكنندگان  دسترس  در  زير 

گرفته است:
رنج و مبارزه و كشتار جمعى يهوديان • 

در دوره 1933 الى 1945؛
مبارزه و مصائب ملت لهستان در دوره • 

1939 الى 1945؛
نابودى كولى هاى اروپا؛• 
فاجعه يهوديان اسلواكى؛• 
بازداشتگاه •  در  چك  كشور  زندانيان 

«اوشويتز»؛

قربانيان •  ياد  به  همشهرى-  به  خيانت 
مجارستانى هولوكاست؛

بازداشتگاه •  به  شده  تبعيد  افراد 
«اوشويتز» از فرانسه؛

بلژيك  1940 - 1944: اشغال كشور • 
و تبعيد افراد به بازداشتگاه «اوشويتز»؛

در •  هلند  يهوديان  تبعيد  و  سركوب 
دوره 1940 الى 1945؛

نمايشگاه هاى طراحى و تهيه شده توسط • 
كشورهاى اتريش، يوگوسالوى، روسيه 

(اكنون در حال به روز شدن) و ايتاليا.
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يك»  «اوشويتز  سابق  بازداشتگاه  محوطه  در 
اصطالحاً  كه  ديگرى  دائمى  هاى  نمايشگاه 
نمايشگاه ملى ناميده شده و بنا به ابتكار زندانيان 
سابق از كشورهاى مختلف عضو كميته بين 
المللى «اوشفينچيم» تشكيل گرديده نيز دائر 
مى باشند. هدف از اين نمايشگاه ها معرفى 
اشغال  وضعيت  و  حقايق  شناساندن  و 
كشورهاى مبدأ تبعيديان به «اوشويتز» توسط آلمان 
نازى و سرنوشت اتباع اين كشورها در بازداشتگاه 

بوده است. 

اولين نمايشگاه از اين دسته در سال 1960 دائر 
گرديد. برخى از اين نمايشگاه ها در طول چند دهه 
تعطيل گرديد و برخى ديگر به كلى يا تا اندازه اى 
دستخوش تغييرات شد و نمايشگاه هاى جديد نيز 
تشكيل شد. طرح ريزى و اجرا به عهده گروه هاى 
متشكل از افراد كاردان و متخصصى كه از سوى 
كار  اين  به  «اوشويتز»  قربانيان  اصلى  كشورهاى 
گماشته شده اند مى باشد. نمايشگاه هاى مزبور با 
همكارى موزه طراحى مى شوند و مورد تأييد 

هيئت بين المللى «اوشفينچيم» قرار مى گيرند.

«بيركناو»  محوطه  در  كه  نمايشگاهى  تنها 
داخل  در   2001 سال  در  دارد  وجود 
دوران  در  و  شده  ناميده  كه «سونا»  ساختمانى 
تازه  اسيران  گندزدايى  و  ثبت  محل  جنگ 
است.  شده  برپا  بوده  بازداشتگاه  به  وارد 
آشنا  براى  بازداشتگاه  از  بازديدكنندگان 
شدن با عملكرد و تاريخ اين بنا همان مسير و 
مراحلى را طى مى كنند كه در دوران جنگ 
گذاشتند.  مى  سر  پشت  باالجبار  نيز  قربانيان 
داخل اتاقى در پايان اين مسير، حدود 2 هزار 
قطعه عكس گذاشته شده كه يهوديان تبعيدى 
به «اوشويتز» همراه خود داشتند و بعد از جنگ 
محوطه  در  است.  شده  كشف  بازداشتگاه  در 
دارد.  وجود  نيز  قربانبان  يادبود  بناى  «بيركناو» 
در سال 2005 اقدامات الزم براى گراميداشت 
و  تبعيد  به  مربوط  تاريخى  مكان  دو  قربانيان 

كشتار همگانى به شرح زير صورت گرفت:
محل نخستين اتاق گازى كه در بهار سال • 

«بيركناو»  بازداشتگاه  نزديكى  در   1942
در  و  شد  اندازى  راه  ها  آلمان  واسطه  به 
ناميده  قرمز»  آجرى  مردم «خانه  اصطالح 

مى شد؛
خط فرعى راه آهن كه بين دو بازداشتگاه • 

«اوشويتز» و «بيركناو» قرار گرفته معروف 
 (Judenrampe به آلمانى) به سكوى يهود
مى 1944  ماه  تا  بهار 1942  فصل  از  كه 
لهستانى  يهودى،  اسيران  بارى  قطارهاى 
و كولى تبعيدى به بازداشتگاه از آن وارد 
سكوى  همان  در  شدند؛  مى  محوطه 
واردان يهودى توسط  يهود بوده كه تازه 
دسته  دو  به  اس»  «اس  رحم  بى  پزشكان 

تقسيم مى شدند.

اين نمايشگاه سير كشتار جمعى از لحظات 
راه  خط  سكوى  به  يهوديان  ورود  كه  آن  اول 
وسيله  به  جداسازى  و  بوده  بازداشتگاه  آهن 
پزشكان بى وجدان «اس اس» تا هنگام مرگ 
فجيع در اتاق هاى گاز را به تصوير كشيده است. 
نزديك به 2 تن موى سر متعلق به قربانيان زن كه 
در بازداشتگاه به دستور آلمان ها زده شد و در 
حال حاضر در اين نمايشگاه وجود دارد، از تكان 
وسايل  باشد.  مى  جنايات  شواهد  ترين  دهنده 

شخصى باقى مانده از تبعيد شدگان به بازداشتگاه 
نماز  شال  مانند  شده  يافت  جنگ  از  پس  كه 
(طاليت)، عينك، چمدان با نام و نشانى صاحبان، 
كفش، پروتز، لباس كودكان، كاسه و... نيز دل 
بيننده را به درد مى آورد. اين وسايل تنها بخش 
ناچيزى از اموال متعلق به يهوديان مقتول مى باشد 
كه فرماندهان آلمانى ديگر فرصت نكرده بودند 
كه آن را به مركز رايش سوم منتقل يا پيش از 

تخليه «اوشويتز» از ميان ببرند.

مركـز كشتـار همگـانى يهـوديـان اروپـا

حفظ خاطرات و وقايع بازداشتگاه «بيركناو»
با توجه به اينكه اكثريت قربانيان «اوشويتز» در واقع در محل «بيركناو» كشته شدند تصميم 

بر آن شد كه در آنجا هيچ نمايشگاهى كه احيانا به آنجا جنبه موزه ببخشد بر پا نشده و 
تماميت محوطه اين بخش از بازداشتگاه به حالت اصلى و دست نخورده بماند.

نمايشـگاه هاى ويـژه مـلل و كشورها

«بيركناو» – لوح يادبود كنار سكوى راه آهن كه 
قطارهاى تبعيديان به بازداشتگاه از آن وارد محوطه 

مى شدند؛ عكس هاى آلمانى از دوران جنگ در 
جلوى گوشه راست اين صحنه قابل مشاهده است.

«بيركناو» – ويرانه هاى اتاق گاز و كوره 
آدم سوزى شماره 3.

ديوار اعدام كه پاى آن چند هزار نفر به دست 
نازى ها تيرباران شدند.
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ـا و حـفظ  ـايشـگاه ه نم
ـايع ـاطـرات و وق خ

ــويتز» ــوزه «اوشـ ـنظير م ـايص بـي ــصـ خ
اصالت محوطه و وجود ابنيه برجاى مانده و ويرانه ها و آثار گويا از جنايات هولوكاست و 

نسل كشى كه در اينجا مرتكب شده از اين بازداشتگاه مكانى منحصر بفرد ساخته است؛ در 
اينجا زمين هايى است كه خاكش آميخته با خاكستر انسانى شده و در اطرافش خرابه هاى اتاق 
هاى گاز و كوره هاى آدم سوزى به چشم مى خورد، جاهايى است كه پزشكان مزدور «اس 
اس» با جداسازى تازه واردان به دلخواه خويش سرنوشت انسان ها را رقم مى زدند، راه هايى 

هنوز وجود دارد كه مردم را به سوى اتاق هاى گاز مى بردند؛ اماكنى كه در آن خانواده ها در 
انتظار مرگ حتمى  بسر مى بردند؛ گوشه هايى از بازداشتگاه كه در آن شورش هاى زندانيان 

به وقوع مى پيوست و سرانجام جاهايى كه شاهد خاموش اعدام ها بود.

 نمايشگاه عمومى در محوطه
بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»

عكس هايى از يهودى هاى تبعيدى به «اوشويتز» 
كه پس از آزاد شدن بازداشتگاه در داخل محوطه 

يافت شده و در حال حاضر در نمايشگاهى واقع 
در ساختمان حمام عمومى سابق بازداشتگاه 

«بيركناو» در معرض ديد بازديدكنندگان گذاشته 
شده است.

نزديك 2 تن موى سر  متعلق به قربانيان زن كه 
در بازداشتگاه به دستور آلمان ها زده شد در حال 
حاضر در موزه به نمايش گذاشته شده و يكى از 

تكان دهنده ترين شواهد جنايات مى باشد.

شكل و وضعيت كنونى اتاق گاز شماره 1 در 
بازداشتگاه «اوشويتز يك».

بـازداشـتگاه

اولين نمايشگاه دائمى در داخل بلوك هاى 
«اوشويتز  بازداشتگاه  محوطه  در  واقع  زندانيان 
سال  در  شد.  بازگشايى  سال 1947  در  يك» 
1955 نمايشگاه جديد جايگزين نمايشگاه اول 

شده كه با كمى تغيير تا به امروز پا برجا است.

در اين نمايشگاه دو جنبه اصلى بازداشتگاه 
«اوشويتز» كه نقش زندان بزرگى براى اسيران 
از ملل مختلف از يك سو و بزرگ ترين مركز 
كشتار همگانى يهوديان اروپا از سوى ديگر را 

ايفا مى كرد، به نمايش گذاشته شده است.

زندانيان  زندگى  شرايط  نمايشگاه  در 
«اوشويتز» كه در اثر كار طاقت فرسا، گرسنگى، 
غيرانسانى،  پزشكى  هاى  آزمايش  ها،  بيمارى 
ها  شكنجه  و  ها  مجازات  انواع  و  ها  اعدام 
جان مى باختند، به نمايش گذاشته شده است. 
بازداشتگاه  در  كه  زندانيانى  از  هايى  عكس 
هنرى  آثار  و  مدارك  و  اسناد  شدند،  كشته 
روزمره  زندگى  از  هايى  صحنه  دهنده  نشان 
در  دارند.  وجود  نمايشگاه  در  نيز  بازداشتگاه 
بلوكى كه نقش زندان داخلى بازداشتگاه را ايفا 
مى كرد و اكنون در دسترس بازديدكنندگان 
از موزه قرار گرفته اتاق ها و سلول هايى كه 
خارج  افرادى  هم  و  بازداشتگاه  اسيران  هم 
اسيران  به  كمك  رساندن  جرم  به  كه  آن  از 
دستگير مى شدند در آن نگهدارى مى شدند، با 
وضعيت اصلى و دست نخورده حفظ گرديده 
است. در جاى جاى ديوارها، درها و هره هاى 
هنوز  زندانيان  از  مانده  باقى  يادگارهاى  پنجره 

به چشم مى خورند. در همان بلوك نمايشگاه 
هاى موضوعى مربوط به جنبش مقاومت داخل 
بازداشتگاه، مجازات ها و اعدام ها و سرنوشت 
زندانيان انتظامى قرار دارند. ايادى «اس اس» 
زندانيانى را كه مرتكب تخلفات عليه نظم 
سلول  به  شدند  مى  بازداشتگاه  انظباط  و 
ساختمان  زيرزمين  در  واقع  انفرادى  هاى 
محكوم  افراد  سال 1941  در  انداختند.  مى 
منتقل  ها  سلول  آن  به  گرسنگى  از  مرگ  به 
مى شدند. آقاى «ماكسيميليان كولبه» يك پدر 
يك  جان  نجات  براى  كه  لهستانى  روحانى 
زندانى داوطلبانه به جاى او به جمع محكومين 
به مرگ از گرسنگى پيوسته از شمار افرادى 
كشته  مزبور  بلوك  زيرزمينى  بند  در  كه  بود 
شدند. در همانجا بود كه در پاييز سال 1941 
نيروهاى «اس اس» براى اولين بار شيوه كشتن 
دستجمعى انسان ها با گاز «سيكلون ب» را نيز 

مورد آزمايش قرار دادند.
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كار پژوهشى پيرامون تاريخ «اوشويتز» در 
شد.  آغاز  ميالدى  بيستم  قرن  پنجاه  دهه  نيمه 
در بادى امر سعى بر انتشار و چاپ مهم ترين 
و اساسى ترين منابع و مآخذ تاريخى بازداشتگاه 
و خاطرات زندانيان شده و به چند مبحث اصلى 
محققان  توجه  مورد  كه  «اوشويتز»  به  مربوط 
كار  اولين  شد.  مى  پرداخته  نيز  گرفته  قرار 
مهمى كه انجام پذيرفت تهيه و تنظيم مطلبى با 
عنوان گاهشمار وقايع بازداشتگاه «اوشفينچيم- 
 Danuta چخ»  «دانوتا  خانم  قلم  به  بژژينكا» 
Czech بود. اين كار پس از تكميل و به روز 
نخست  كتاب،  يك  عنوان  به  مباحثش  شدن 
در آلمان در سال 1989 و سپس در لهستان در 
1992 و در امريكا در 1997 و سرانجام در ايتاليا 

در 2006 به زيور چاپ آراسته شده است.
در نيمه دوم دهه شصت و در دهه هفتاد 
به  اغلب  محققين  توجه  ميالدى  بيستم  قرن 
«اوشويتز»،  بازداشتگاه  هاى  شعبه  موضوع 
نهضت مقاومت در بازداشتگاه و مسائل مربوط 
همزمان،  بود.  معطوف  به بازداشتگاه «بيركناو» 
و  پردامنه  و  تر  وسيع  مباحث  خصوص  در 
بازداشتگاه  زندانيان  اشتغال  مانند  ترى  جامع 
پيپر»  «فرانچيشك  آقاى  اهتمام  (به  «اوشويتز» 
Franciszek Piper) و تخليه ، برچيده شدن و 
آزادسازى بازداشتگاه (به اهتمام آقاى «آندژى 
استژلتسكى» Andrzej Strzelecki) تحقيقاتى به 

عمل آمده است.
در طول سال هاى بعدى مطالعاتى پيرامون 
موضوعات ديگر مربوط به تاريخ بازداشتگاه اعم 
از عمومى و اختصاصى به يك مبحث خاص، 
صورت گرفته است. دوره هاى چند جلدى با 
زحمات محققان منتشر گرديد از جمله: دفاتر 
كولى  يادبود  كتاب  «اوشويتز»،  متوفيان  ثبت 
هاى بازداشتگاه «اوشويتز- بيركناو»، سه كتاب 
يادبود خاص اسيران لهستانى با عناوين: كتاب 
يادبود دسته هايى از لهستانى هاى ساكن شهر 
ورشو تبعيدى به بازداشتگاه «اوشويتز» در دوره 
1940 الى 1944، كتاب يادبود دسته هايى از 
ساير  و  شهر«كراكوف»  ساكن  هاى  لهستانى 
بازداشتگاه  به  تبعيدى  لهستان  جنوب  نقاط 
الى 1944 و كتاب  «اوشويتز» در دوره 1940 
يادبود دسته هايى از لهستانى هاى ساكن شهر 
«رادوم» و ساير نقاط استان «كلتسه» تبعيدى به 
بازداشتگاه «اوشويتز» در دوره 1940 الى 1944.
تنها  نه  الذكر  فوق  يادبود  هاى  كتاب  در 
تبعيدى  دسته  هر  اسيران  تعداد  مانند  مسائلى 
داخل  در  مير  و  مرگ  ابعاد  و  «اوشويتز»  به 
بازداشتگاه مورد بررسى و تجزيه و تحليل قرار 
گرفته بلكه سعى بر آن شده كه حتى االمكان 

سرگذشت و زندگى نامه آحاد افراد نيز شرح 
داده شود. شيوه مشابهى در كتابى از چند مؤلف 
اشفيبوتسكى»  «هنريك  آقاى  نظر  زير  كه 
مردم  عنوان  تحت   Henryk Świebocki
نيكخواه: كتاب يادبود اهالى ناحيه «اوشفينچيم» 
كمك رسان به زندانيان بازداشتگاه «اوشويتز» 
چاپ شده و همان شيوه نگارش در دو آلبومى 
كه يكى مربوط به يهوديان شهرستان «بنجين» 
تبعيدى به «اوشويتز» تحت عنوان پيش از آنكه 
بروند و تأليف چند نفر بوده و ديگرى در باره 
كودكان زندانى با عنوان نبايد آنان را فراموش 
كرد – جوان ترين قربانيان بازداشتگاه «اوشويتز» 
به قلم خانم «هلنا كوبيتسا» Helena Kubica نيز به 

كار رفته است.
نظر  مد  كه  مطالبى  و  مباحث  ساير 
آن  مورد  در  و  است  بوده  موزه  تاريخدانان 
تحقيقاتى انجام شده عبارتند از: تعداد قربانيان 
بازداشتگاه «اوشويتز» (آقاى «فرانچيشك پيپر»)، 
بازداشتگاه  از  فرارى  زندانيان  هاى  گزارش 
اشفيبوتسكى»)،  «هنريك  (آقاى  «اوشويتز» 
بازداشتگاه  اطراف  و  داخل  مقاومت  نهضت 
غارت  اشفيبوتسكى»)،  «هنريك  (آقاى 
«آندژى  (آقاى  قربانيان  اموال  تصاحب  و 
كارخانه  تاريخ  و  «بونا»  شعبه  استژلتسكى»)، 
«پيوتر  (آقاى   IG Farbenindustrie
هاى  آزمايش   ،(Piotr Setkiewicz«ستكيويچ
استژلتسكا»  «ايرنا  (خانم  جنايتكارانه  پزشكى 
هاى  بخش  تاريخ   ،(Irena Strzelecka
مختلف از بازداشتگاه (خانم «ايرنا استژلتسكا»)، 
بازداشتگاه  به  تبعيدى  هاى  يهودى  سرنوشت 
«اوشويتز» از گتوى شهر «ووج» (آقاى «آندژى 
تبعيدى  هاى  لهستانى  نابودى  استژلتسكى»)، 
الى   1942 دوره  در  «زامويسكيه»  استان  از 
كوبيتسا»)،  «هلنا  (خانم  «اوشويتز»  در   1943
و  اشغالى  اروپاى  در  ها  كولى  سرنوشت 
«واتسواف  (آقاى  «اوشويتز»  در  آنان  نابودى 
 ،(Wacław Długoborski«دووگوبورسكى
پيروان فرقه مذهبى شاهدان يهوه در بازداشتگاه 
 Teresa «اوشويتز» (خانم «ترسا وونتور- چيخى»
فعاالن  هاى  بيوگرافى   ،(Wontor-Cichy
«ويتولد  سروان  جمله  از  مقاومت  نهضت 
پيلتسكى» Witold Pilecki و ستوان دوم «استفان 
«آدام  (آقاى   Stefan Jasieński ياشنسكى» 
ارزشمند  ثمره   تسيرا» Adam Cyra). نتيجه و 
و  دانشمندان  اين  همه  تحقيقات  و  زحمات 
به  بزرگى  جلدى  پنج  دوره  انتشار  محققان، 
چند زبان مختلف تحت عنوان «اوشويتز» 1940 
الى 1945 – اهم مسائل تاريخ بازداشتگاه بوده 

است.

گاهشمار وقايع بازداشتگاه «اوشويتز» به قلم خانم 
«دانوتا چخ» تاريخدان موزه جزو مهمترين كتب 

مربوط به تاريخ بازداشتگاه «اوشويتز» است.

انتشار آلبوم نبايد آنان را فراموش كرد – جوان 
ترين قربانيان بازداشتگاه «اوشويتز» كه به پاس 

ياد كودكان تبعيدى به بازداشتگاه «اوشويتز» 
نوشته شده است نتيجه پژوهش چند ساله خانم 

«هلنا كوبيتسا» تاريخدان لهستانى است؛ اغلب اين 
كودكان به محض ورود به بازداشتگاه به دست 

نازى ها كشته شدند.
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تعمير و مرمت تعداد بيش از 150 بناى برجاى مانده، حدود 300 ويرانه از جمله آثار باقى مانده از چهار اتاق گاز و كوره آدم سوزى 
«بيركناو»، افزون بر 13 كيلومتر حصار و 3/6 هزار تير بتونى و بسيارى از تأسيسات مختلف ديگر بر عهده بخش مرمت مى باشد.

مـرمت و حفـاظت از آثـار و ابنيـه موزه

كـارگـاه مرمت

تحقيقات و مطالعات تاريخ «اوشويتز» يكى از برج هاى ديده بانى بازداشتگاه سابق؛ 
حفاظت و رسيدگى به محوطه بازداشتگاه سابق 

و ابنيه موجود در آن از وظايف بخش مرمت 
مى باشد.

البراتوار كارگاه مرمت.
صحنه اى از كار مرمت در داخل يكى از خوابگاه هاى 

برجاى مانده از بازداشتگاه سابق «بيركناو».

كارگاه مرمت كه در سال 2002 آغاز به 
كار كرده يكى از پيشرفته ترين و مجهزترين 
مراكز از اين نوع در سطح كشور مى باشد. 
اين  در  كنون  تا  كه  مهمى  هاى  طرح  از 
كارگاه انجام پذيرفته مى توان كارهاى زير 
را برشمرد: غبار زدايى و حفاظت تعداد بيش 
از  اس»  عوامل «اس  كه  كفشى  لنگه  از 80 
افراد تبعيد شده به بازداشتگاه گرفته بودند، 
آدم سوزى  هاى  كوره  فلزى  قطعات  ترميم 

«بيركناو»، مرمت صندلى پزشكى مخصوص 
معاينه زنان متعلق به مطب و آزمايشگاه دكتر 
چندين  تعمير  آلمانى،  پزشك  «كالوبرگ» 
با  شده  كشيده  تابلوهاى  مرمت  چمدان، 
مداد، گرافيك و تابلوهاى نقاشى كه بخشى 
از آن هم اكنون در نمايشگاه هاى لهستان و 
خارج از كشور به نمايش گذاشته شده است. 
بخشى از اصل اسناد و مدارك محفوظ در 

آرشيو موزه نيز مرمت گرديد.

به  موزه  در  شاغل  تاريخدانان 
تاريخ  به  مربوط  مطالعات  و  تحقيقات 
پردازند.  مى  «اوشويتز»  بازداشتگاه 
حال  در  تاريخدانان  اين  هاى  پژوهش 

حاضر اغلب در زمينه هاى زير است:
گردآورى •  و  قربانيان  هويت  احراز 

اطالعات در مورد آنها؛

مطالعات و تحقيقات در مورد مباحثى از • 
تاريخ بخش هاى مختلفى از بازداشتگاه 
با  رابطه  در  اس»  «اس  تشكيالت  و 
«اوشويتز» كه تا كنون ناشناخته مانده و 

كمتر در باره آن تحقيق شده است؛
ويراستارى و انتشار مآخذ اصلى تاريخ • 

«اوشويتز».

مثال  طور  (به  بنا   150 از  بيش  تعداد 
ساختمان  ساير  و  ها  خوابگاه  ها،  بلوك 
ويرانه   300 حدود  سابق)،  بازداشتگاه  هاى 
و  گاز  اتاق  چهار  هاى  ويرانه  خصوص  به 
كوره آدم سوزى «بيركناو» كه براى تاريخ 
برخوردار  فراوانى  اهميت  از  «اوشويتز» 
 3/6 و  حصار  كيلومتر   13 بر  افزون  است، 
تأسيسات  از  بسيارى  و  بتونى  تير  هزار 
مختلف ديگر مورد رسيدگى مرمت كاران 
موزه قرار گرفته است. در داخل محوطه اى 
با مساحت كل 200 هكتار كيلومترها جاده، 
انشعاب  با  آهن  راه  خط  زهكشى،  ترانشه 

فرعى و سكوى تخليه بار، دو دستگاه تصفيه 
آتشنشانى  آب  منبع هاى  فاضالب،  خانه 
بازداشتگاه سابق و غيره وجود دارند. فضاى 
سبز اعم از چمنزار و بوته و درختان برجاى 
مانده از دوران قبل و بعد از جنگ از جمله 
حدود 20 هكتار جنگل نيز مورد رسيدگى 

تخصصى قرار مى گيرد.
اسناد بايگانى، اشيا و وسائل مورد استفاده 
روزمره، عكس ها و آثار هنرى نيز زير نظر 
مرمت كاران قرار دارند. تعداد حدود 2 هزار 
داخل  در  شده  آفريده  هنرى  آثار  از  قطعه 
بازداشتگاه در دوران جنگ و حدود 4 هزار 

قطعه از آثارى كه بعد از جنگ در رابطه با 
بازداشتگاه خلق شده است و جزو موجودى 
موزه مى باشند به ترتيب مرمت مى شوند. در 
جمله  از  ها  دانشگاه  با  همكارى  چارچوب 
دو  «تورون»،  كوپرنيك  نيكوالس  دانشگاه 
دانشگاه هنرهاى زيباى كراكوف و ورشو، 
دانشگاه حرفه اى «كلن» آلمان، دو دانشگاه 
پلى تكنيك «سيلزى» و «اشفينتوكشيسكا» و 
دانشگاه كشاورزى ورشو توسعه طرح هاى 
هاى  دوره  و  گيرد  مى  صورت  نوآورانه 
برگزار  نيز  دانشجويان  براى  كارآموزى 

مى شود.
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در  اطالعات  كسب  خواهان  افراد 
حضوراً  توانند  مى  سابق  زندانيان  باره 
در  اطالعات  اداره  به  مكاتبه  طريق  از  يا 
نمايند.  مراجعه  موزه  سابق  زندانيان  باره 
كارمندان اداره بر اساس اسناد و مدارك 
برجاى مانده از بازداشتگاه به ارباب رجوع 
متأسفانه  دهند.  مى  پاسخ  مقتضى  نحو  به 
اسناد  از  اعظمى  بخش  اينكه  به  توجه  با 
آلمان  دست  به  بازداشتگاه  مدارك  و 
و  رفته  بين  از  آن  آزادسازى  از  پيش  ها 

بازداشتگاه  به  شده  تبعيد  اسيران  اكثريت 
هرگز به ثبت نرسيده اند اثرى مكتوب از 
نمانده  باقى  «اوشويتز»  قربانيان  از  بسيارى 
يهوديانى  مورد  در  بيشتر  قول  اين  است. 
كه به محض ورود به بازداشتگاه و پس از 
تفكيك به دو دسته اسيران مجاز به حفظ 
به  محكومان  و  كوتاه  مدت  به  ولو  جان 
اس»  «اس  مزدوران  توسط  عاجل،  مرگ 
فرستاده  گاز  هاى  اتاق  در  مرگ  كام  به 

مى شدند، صدق مى كند.

ديجيتال  اطالعات  هاى  پايگاه  ايجاد 
«اوشويتز»  بازداشتگاه  زندانيان  مورد  در 
براى حفظ ياد و تجليل از افرادى كه در 
اينجا اسير بوده و كشته شدند فوق العاده 
حائز اهميت است. در حال حاضر، پايگاه 
هاى اطالعات ديجيتال كه در حال توسعه 

و شامل بيش از نيم ميليون  داده ثبت شده 
مى باشد و اطالعات ديجيتال شده از 56 
بر  در  را  سابق  بازداشتگاه  اسناد  مجموعه 
امكان  ديجيتال  سازى  ذخيره  گيرد.  مى 
دسترسى سريع به اطالعات و بررسى منابع 

و مآخذ مورد نظر را فراهم مى سازد.

گرايش  و  موضوع  با  كتابخانه  منابع 
ساير  و  كتب  لذا  داشته  تناسب  موزه 
منابع چاپى گردآورى شده در كتابخانه 
جهانى  جنگ  تاريخ  به  مربوط  اغلب 
و  ها  زندان  هولوكاست،  واقعه  دوم، 
بر  تكيه  با  ها  اردوگاه  و  ها  بازداشتگاه 
يهودى  پديده  «اوشويتز»،  بازداشتگاه 
مطالب  باشد.  مى  نژادپرستى  و  ستيزى 
و بررسى هاى علمى در رابطه با نهضت 
جهانى،  دوم  جنگ  دوران  در  مقاومت 
نئونازيسم   مبحث  و  سوم  رايش  تاريخ 
كتابخانه  منابع  از  توجهى  بخش قابل  نيز 
جلد  هزار   30 از  بيش  بر  مشتمل  كه   را 
از  غنى  طيف  دهند.  مى  تشكيل  است، 
منابع چاپى با موضوع تاريخ و سنت هاى 

قوم يهود نيز در كتابخانه موجود است.
آثار ادبى (خاطرات، داستان، داستان 
اطلس،  نقشه،  نمايشنامه)،  شعر،  كوتاه، 
نشريات  و  لغت  فرهنگ  دانشنامه، 
مآخذ  و  منابع  كنار  در  نيز  ادوارى 
كتابخانه  در  علمى  هاى  كتاب  و  مستند 
گردآورى و نگهدارى شده است. كتب 

سوم  رايش  چاپ  ادوارى  نشريات  و 
را  ويژه  منابع  عنوان  با  مجزائى  بخش 

تشكيل مى دهند.

دسترسى به اطالعات در مورد زندانيان سابق

كتـابخانه منابع ديجيتال

كتابخانه

در دوران پس از جنگ در داخل محدوده 
بازداشتگاه يادداشت ها و گزارش هايى يافت شده 
كه توسط زندانيان يهودى شاغل در واحد ويژه يا 

به آلمانى Sonderkommando كه باالجبار به كار 
سوزاندن اجساد كشته شدگان در كوره هاى آدم 
سوزى گماشته شده بودند، نوشته شده است؛ اين 
گزارش ها به عالوه گواهى هاى شهود، مهمترين 

مدارك دال بر جنايات ارتكابى نازى ها را تشكيل 
مى دهند؛ در عكس باال صفحاتى از دستنويسى 
به زبان «ييديش» (يكى از گويش هاى متداول 

يهوديان اروپا كه با الفباى عبرى نوشته مى شود) 
به قلم شخص مجهول الهويه مى باشد كه در سال 
1952 از زير خاك اطراف ويرانه هاى ساختمان 

اتاق گاز شماره 3 به دست آمده و از جمله روند و 
شيوه خفه كردن يهوديان در اتاق هاى گاز را شرح 

مى دهد.

كارمندان كتابخانه ديجيتال مسئوليت ايجاد 
پايگاه هاى اطالعات ديجيتال در مورد زندانيان و 

تبعيديان بازداشتگاه «اوشويتز» را بر عهده دارند.
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دو نمونه از اصل اسناد و مدارك از مجموعه 
آرشيو موزه بازداشتگاه: برگه ثبت يك زندانى 

لهستانى كه به جرم عضويت در جنبش مقاومت 
بازداشت گرديد (تصوير باال) و صفحه اى از 

فهرست زندانيان مرده كه جزو دفتر به اصطالح 
گزارش نفرات روز بازداشتگاه «اوشويتز» بوده 

است.

گوشه اى از ورق پاره بازداشتگاه مورخ 
4 سپتامبر 1944 ارسالى به تشكيالت لهستانى 
مقاومت شهر «كراكوف» كه تنظيم كنندگان 
و فرستندگانش آقايان «يوزف سيرانكويچ» و 

«استانيسواف كووجينسكى» از ارسال عكس از 
عمليات خفه كردن انسان ها با گاز و از امكان 
گرفتن تعداد بيشترى از عكس هاى مشابه خبر 

مى دهند.

ارتباط و تماس با زندانيان سابق
جمع آورى اطالعات در مورد زندانيان پيشين

بهداشت •  مؤسسه  اسناد  جلد  تعداد 64 
«اس اس» (SS Hygiene Institut)؛

تعداد 16 جلد اسناد ثبتى زندانيان؛• 
تعداد 8 هزار برگ كارت پستال و نامه • 

ارسالى از بازداشتگاه توسط زندانيان؛
كه •  ميكروفيلم  قالب  هزار  حدود 800 

اغلب تصوير از اسناد و مدارك خود 
جاهاى  از  دريافتى  اسناد  و  بازداشتگاه 

ديگر مى باشند؛
بيش از 2 هزار نوار ضبط صوت حاوى • 

زندانيان  هاى  گزارش  و  خاطرات 
سابق؛

حاوى •  ويدئو  نوار  هزار  يك  از  بيش 
و  جنگ  موضوع  با  مختلف  مطالب 

بازداشتگاه؛
حدود 130 حلقه فيلم اعم از مستند و • 

و  جنگ  موضوع  با  كوتاه  و  داستانى 
بازداشتگاه؛

مدارك •  و  اسناد  جلد   161 تعداد 
بر  افزون  كه  ها»  «گواهى  مجموعه 
سابق  زندانيان  گزارش  فقره  هزار   3/5
كه  افرادى  مختلف،  هاى  بازداشتگاه 
شدند،  مى  گماشته  اجبارى  كار  به 
در  را  و...  «اوشفينچيم»  منطقه  ساكنين 
 30 از  بيش  مجموعاً  كه  گيرد  مى  بر 

هزار صفحه مى باشد؛

مدارك •  و  اسناد  جلد   251 تعداد 
 1/4 بر  افزون  كه  «خاطرات»  مجموعه 
سابق  زندانيان  كتبى  خاطره  فقره  هزار 
كه  افرادى  مختلف،  هاى  بازداشتگاه 
شدند،  مى  گماشته  اجبارى  كار  به 
ساكنين منطقه «اوشفينچيم» و... را در بر 
بيش از 45 هزار  مى گيرد كه مجموعاً 

صفحه مى باشد؛
تعداد 78 جلد اسناد و مدارك پرونده • 

 Rudolf هس»  «رودولف  محاكمه 
كه  افرادى  و  بازداشتگاه  رئيس   Höss
در بازداشتگاه «اوشويتز» خدمت كرده 
اند كه مجموعاً بيش از 16 هزار صفحه 

مى باشد؛
تعداد 192 جلد مجموعه «پرسش نامه» • 

در بر دارنده پرسش نامه هاى تكميلى 
 20 حدود  كه  پيشين  زندانيان  توسط 

هزار صفحه است؛
موضوعى •  نامه  پرسش  جلد   27 تعداد 

كه  سابق  زندانيان  توسط  تكميلى 
مجموعاً حدود 8 هزار صفحه است؛

و •  اسناد  حاوى  جلد  هزار   7 تعداد 
گزارش هاى مربوط به تخليه بازداشتگاه 
اماكن  به  زندانيانش  انتقال  و  «اوشويتز» 
يك  از  بيش  كه  سال 1945  در  ديگر 

هزار صفحه است.

برقرارى و حفظ ارتباط با زندانيان سابق و 
گردآورى و تحقيق و تهيه اطالعات و اسناد 
بخش  وظايف  از  آنان  مورد  در  مدارك  و 
باشد.  مى  موزه  سابق  زندانيان  با  همكارى 
مسئولين اين بخش بر اساس منابع و مآخذى 
مانده  باقى  جنگ  اتمام  از  پس  دوره  از  كه 
هاى  گواهى  خاطرات،  ها،  گزارش  (مانند 
شهود در مراجع قضائى) به تنظيم نمايه هاى 
الفبايى برحسب نام خانوادگى و نيز برحسب 
شماره مى پردازند. به عالوه، مسئولين مزبور 
گزارش هاى زندانيان سابق و افراد دخيل در 
كمك به اسيران بازداشتگاه را يادداشت مى 
فهرست  مطالعه  و  مرور  جستجو،  به  كنند، 
هاى منابع و مآخذ تاريخى بايگانى شده مى 
فعاليت  و  پژوهشى  علمى-  كار  و  پردازند 

آموزشى را نيز انجام مى دهند.
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شده  گردآورى  منابع  و  آثار  بخش  در 
و  بازداشتگاه  به  متعلق  اشياى  اغلب  موزه 
و  تبعيديان  از  شده  غارت  شخصى  وسايل 
كشته شدگان كه در داخل و اطراف محوطه 
بازداشتگاه پس از آزاد شدن آن يافت شده، 
آثار  از  برخى  عالوه،  به  شوند.  مى  نگهدارى 
كلكسيون  در  است.  اهدايى  موزه  در  موجود 

موزه اشياى زير وجود دارد:
تعداد افزون بر 80 هزار لنگه كفش؛• 
آن •  از  كه  چمدان  عدد  هزار  حدود 3/8 

برچسب  چمدان  هزار   2/1 تعداد  جمله 
دارد؛

حدود 12 هزار قابلمه؛• 
حدود 40 كيلوگرم قاب عينك؛• 
تعداد 460 عدد پروتز؛• 

تعداد 570 قطعه لباس متحد الشكل زندان • 
(با طرح راه راه)؛

تعداد 260 قطعه لباس عادى؛• 
تعداد 260 قطعه شال نماز يهودى (طاليت)؛• 
40 متر مكعب از اشياى فلزى آب شده از • 

جايى كه در اصطالح زندانيان به «كانادا» 
معروف بوده و در واقع انبار اشياى غارت 
بازداشتگاه  جمعى  كشتار  قربانيان  از  شده 

«بيركناو» بوده است؛
6 هزار قطعه از كلكسيون آثار هنرى (كه • 

2 هزار قطعه از اين آثار توسط زندانيان در 
بازداشتگاه ها پديد آمده است).

وزنش  كه  زنان  موهاى  از  زيادى  حجم 
مجموعاً دو تن مى باشد و متعلق به زنان تبعيدى 
به بازداشتگاه بوده نيز در موزه نگهدارى مى شود.

اسنادى از بازداشتگاه كه باقى مانده و از بين نرفته است به عالوه حدود 39 هزار قطعه نگاتيو 
از عكس هايى كه از اسيران تازه وارد به بازداشتگاه گرفته شده و قريب به 2/5 هزار قطعه 

عكس خانوادگى كه يهودى هاى تبعيدى به «اوشويتز» عمدتاً از گتوهاى دو شهر «بنجين» و 
«سوسنوويتس» همراه خود آورده بودند، در آرشيو موزه گردآورى و نگهدارى مى شوند.

موزه در  گـردآورى شده  منابع  و  آثار 

آرشـيو

ها،  آلمان  توسط  شده  توليد  اسناد  اصل 
ساير  از  دريافتى  اسناد  روگرفت  و  تصاوير 
محتويات  كشور،  از  خارج  و  داخل  نهادهاى 
هاى  محاكمه  به  مربوط  قضائى  پرونده هاى 
كه  مداركى  و  اسناد  نازى،  جنايتكاران 
توسط افراد نهضت مقاومت داخل و اطراف 
مآخذ  و  منابع  شده،  تنطيم  و  تهيه  بازداشتگاه 
(خاطرات  جنگ  از  پس  دوران  به  مربوط 
افراد)،  ساير  و  سابق  زندانيان  گزارش هاى  و 
هاى  فيلم  نگاتيوها،  ها،  ميكروفيلم  عكس ها، 
مستند و فيلم هاى قديمى بايگانى شده، گزارش 
هاى تحقيقاتى، ديدگاه هاى منتقدين، مقاالت، 
برنامه هاى نمايشگاه ها، فيلمنامه ها و يادداشت 
هاى مربوط به مطالعه منابع و مآخذ، در آرشيو 

موزه گردآورى و نگهدارى مى شود.
اقالم  حاوى  حاضر  حال  در  آرشيو  منابع 

زير مى باشد:
حدود 39 هزار قطعه نگاتيو از عكس هايى • 

كه از اسيران تازه وارد به بازداشتگاه در دوران 
پيش از مرسوم شدن شيوه عالمت گذارى 
زندانيان از طريق خالكوبى شماره ها، توسط 
مسئولين ادارى بازداشتگاه گرفته شده است؛

«اس •  افراد  كه  عكسى  قطعه  حدود 200 
بازداشتگاه  محل  در  سال 1944  در  اس» 
«بيركناو» از يهوديان تبعيدى از مجارستان 
زندنيان  كه  عكسى  قطعه  چند  گرفتند؛ 
واحدهاى ويژه (Sonderkommando) از 
گرفتند؛  گاز «بيركناو»  اتاق هاى  اطراف 
و  ابنيه  از  كه  عكسى  قطعه  حدود 500 
طول  در  «اوشويتز»  بازداشتگاه  محوطه 
اس»  «اس  اعضاى  توسط  بودنش  داير 
قطعه  هزار   2/5 به  قريب  شد؛  گرفته 
به  تبعيدى  افراد  كه  خانوادگى  عكس 
«اوشويتز» (كه اغلب از يهوديان گتوهاى 
دو شهر «بنجين» و «سوسنوويتس» بودند) 
قطعه  چندين  اند؛  داشته  خود  همراه 
عكس هوائى از منطقه بازداشتگاه ها كه 
امريكايى  خلبانان  توسط   1944 سال  در 
و نيز عكس هايى كه پس از آزاد شدن 
و  موزه  كارمندان  وسيله  به  بازداشتگاه 

ساير افراد گرفته شده است؛
كه •  بازداشتگاه  خود  مدارك  و  اسناد 

ذيل  شرح  به  است  بازداشتگاه  با  مرتبط 
است:

تعداد 48 جلد دفتر ثبت فوت حاوى • 
افراد  وفات  سند  هزار  به 70  نزديك 

مرده و كشته شده در «اوشويتز»؛
اسناد •  حاوى  پرونده  جلد  تعداد 248 

امور  مركزى  مديريت  مدارك  و 
پليس  و  اس»  اس  «وافن  ساختمانى 
 Zentralbauleitung der) «اوشويتز» 
 (Waffen SS und Polizei Auschwitz
و  فنى  مدارك  و  اسناد  دربردارنده 
نقشه هاى مربوط به ساخت و توسعه 
عالوه  به  بازداشتگاه  زيرساختهاى  و 
نقشه هاى مربوط به طرح تغيير شكل 

و نوسازى شهر «اوشفينچيم»؛

انبارهاى بازداشتگاه كه در ماه ژانويه 1945 به دست 
آلمان هاى در حال عقب نشينى زير فشار ارتش 
شوروى آتش زده شد؛ نازى ها على رغم تالش 
هاى خود موفق نشده اند تمام مدارك و شواهد 

دال بر جناياتى كه در«اوشويتز» مرتكب شدند را از 
بين ببرند.

ليست زندانيانى كه در تاريخ 26 سپتامبر 1944 وارد 
بازداشتگاه «اوشويتز» شدند.
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شرح فعاليت هاى موزه
گردآورى، نگاهدارى، مرمت اشيا و ابنيه موجود در موزه و نيز انجام تحقيقات علمى 

و قرار دادن آثار در دسترس عموم، وظيفه اصلى موزه بر طبق اساسنامه آن مى باشد.

چمدان هاى متعلق به يهوديانى كه به «اوشويتز» 
تبعيد شدند.

تصويرى كه آقاى «فرانچيشك يوژوياك» از 
خودش كشيده است.

در بخش آثار موزه نزديك به 6 هزار قطعه از آثار هنرى نگهدارى مى شود كه 2 هزار قطعه از آن قطعات، آثار 
زندانيان «اوشويتز» بوده كه در دوران جنگ در بازداشتگاه پديد آمده است.

شخصى  وسايل  و  اشيا  از  رقم  هزاران 
از جمله چمدان ها كه برخى از آنها داراى 
جامه  بوده،  مقتولش  صاحبان  نشانى  و  نام 
هاى مخصوص نماز و دعا، پروتز، عينك، 
كفش و... متعلق به يهوديانى كه به منظور 
نسل كشى به بازداشتگاه آورده مى شدند، 
در داخل محوطه بازداشتگاه و اطراف آن 
اين  است.  شده  يافت  آزادسازى  از  پس 
عمده  و  اصلى  بخش  حاضر  حال  در  اشيا 
دهند  مى  تشكيل  را  موزه  در  موجود  آثار 
عمومى  نمايشگاه  در  آن  بيشتر  تعداد  و 
تاريخى  رخدادهاى  و  وقايع  معرفى  ويژه 
بازداشتگاه  هاى  بلوك  در  واقع  اردوگاه 
گذاشته  نمايش  به  يك»  «اوشويتز  سابق 

شده است.
اسناد و مدارك، عكس ها و آثار هنرى 
اعم از آثارى كه در دوران جنگ به صورت 
غير قانونى و مخفيانه توسط زندانيان خلق 
شده و آن دسته از آثار هنرى كه در دوران 
پس از آزادى بازداشتگاه پديد آمده نيز در 
غنى  كلكسيونى  موجودند.  موزه  مجموعه 
از تابلوهاى نقاشى و گرافيك كه در چند 
سال اول پس از آزادسازى توسط زندانيان 

سابق خلق شده از اهميت و ارزش فراوانى 
براى شناختن حقايق بازداشتگاه برخوردار 
است. در اين دسته از آثار، صحنه هايى از 
وضعيت روزمره بازداشتگاه نشان داده شده 
از  ارزشمند  گزارش  نوعى  آثار  اين  لذا 
طرف نجات يافتگان مى باشد. بخش قابل 
وسيله  به  مزبور  هنرى  آثار  از  اى  مالحظه 
هنرمندانى آفريده شده كه در ايجاد موزه 
دست داشته و از اولين طراحان آن بوده اند.

ها  نازى  به  متعلق  اسناد  آن،  بر  عالوه 
بودن  داير  دوران  در  كه  مداركى  ساير  و 
بازداشتگاه توليد شده مانند اسناد و مطالبى 
داخل  مقاومت  جنبش  اعضاى  توسط  كه 
و  شده  ايجاد  آن  اطراف  و  بازداشتگاه 
همچنين منابع و نوشته هاى متعلق به دوران 
خاطرات  و  ها  گزارش  نظير  جنگ  از  بعد 
زندانيان پيشين و گواهى هاى شهود مربوط 
به محاكمه هايى كه در كشورهاى مختلف 
بر عليه نازى ها تشكيل مى شد به عالوه 
حجم زيادى از كتب و مطالب غنى كه 
خصوص  در  جهان  كنار  و  گوشه  در 
منتشر  نازيسم  و  «اوشويتز»  بازداشتگاه 

مى شود در موزه جمع آورى مى شود.
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آثار بازداشتگاه سابق شامل تعداد 155 باب 
برج  و  ها  خوابگاه  جمله  از  مختلف  بناى 
هاى ديده بانى كه در مساحت 200 هكتار 

به صورت پراكنده وجود دارند، 300 باب 
گاز،  هاى  اتاق  هاى  خرابه  جمله  از  خرابه 
كيلومترها راه، جاده ، حصار و ساير اجزاء 

زيرساختهاى بازداشتگاه سابق به عالوه اسناد 
و مدارك قديمى موجود در آرشيو و اشياء 
گردآورى شده در موزه فراهم خواهد شد.

در سال 1990 هيئتى بين المللى در موزه 
«اوشفينچيم» از سوى مقام وزارت فرهنگ 
و هنر لهستان تشكيل شد. تركيب اين هيئت 
بازداشتگاه  سابق  زندانيان  از  است  عبارت 
و  كارشناسان  تاريخدانان،  «اوشويتز»، 
اين  مختلف.  كشورهاى  از  نظران  صاحب 
هيئت يك نهاد مشورتى و انديشه ساز بوده 
گيرى  تصميم  مورد  در  موزه  رياست  و 
هاى  فعاليت  به  مربوط  ومهم  بزرگ  هاى 
جارى و نوع عملكرد مركز يادبود و برخى 
مسائل بحث برانگيز و خبرسازى كه ارتباط 
مستقيمى با موزه نداشته اما بازتاب گسترده 
اى در جامعه لهستان و خارج از لهستان يافته 

فروشگاه  يك  احداث  طرح  موضوع  نظير 
بزرگ در جوار بازداشتگاه و قضيه استقرار 
دير راهبه هاى مسيحى در داخل محدوده 
در  صليب  نصب  خبر  و  سابق  بازداشتگاه 
و  سنگريزه  و  ريگ  استخراج  سابق  محل 
رايزنى  به  مزبور  هيئت  اعضاى  با  نيز  غيره 

مى پردازد.
نخست وزير لهستان در سال 2000 از 
با  «اوشفينچيم»  المللى  بين  هيئت  تشكيل 
دوره هاى مسئوليت شش ساله خبر داد كه 
تفاوتى  است.  شده  قبلى  هيئت  جايگزين 
كه بين دو هيئت جديد و قديم وجود دارد 
مشورتى  نهاد  جديد  هيئت  كه  است  اين 

در  وزيرى  نخست  مقام  تابع  اى  توصيه  و 
اردوگاه  تنها  نه  مديريت  و  حفاظت  زمينه 
ساير  بلكه  «اوشويتز»  آلمانى  مرگ  سابق 
دستجمعى  كشتار  و  هولوكاست  آثار 
باشد.  مى  لهستان  كشور  خاك  در  واقع 
مركب  هيئت  جديد  دوره   2006 سال  در 
اسرائيل،  فرانسه،  كشورهاى  نمايندگان  از 
متحده  اياالت  اوكراين،  لهستان،  آلمان، 
كرد.  كار  به  آغاز  انگليس  و  امريكا 
بارتوشفسكى»  «وواديسواف  پروفسور 
رياست  به  مجدداً  «اوشويتز»  سابق  زندانى 

اين هيئت انتخاب گرديد.

براى  علمى  هيأت  يك   2005 سال  در 
باره  در  رسانى  اطالع  و  آموزش  مركز 
سال  همان  در  كه  هولوكاست  و  «اوشويتز» 

در قالب موزه «اوشويتز» تشكيل شده از سوى 
وزير فرهنگ لهستان تعيين و منصوب گرديد. 
وظيفه  انجام  در  را  مذكور  مركز  هيأت،  اين 

اش به خصوص در راستاى انتقال خاطرات و 
معلومات و آگاهى در باره قربانيان «اوشويتز» 

و هولوكاست به نسل جوان يارى مى نمايد.

عكس هوائى از محوطه امروزى بازداشتگاه سابق «اوشويتز دو- بيركناو».

هيأت بين المـللى «اوشفينچيم»

 هيأت علمى مركز آموزش و اطالع رسانى
در باره «اوشويتز» و هولوكاست
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مساحت

تأمين مالى

عكس هوائى معاصر از محوطه امروزى بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك».

از  بخش  دو  از  متشكل  موزه 
است  «اوشويتز»  بازداشتگاه  مجموعه 
يك»  «اوشويتز  مادر  بازداشتگاه  كه 
واقع در شهر «اوشفينچيم» و بازداشتگاه 
«بژژينكا»  در  دو»)  («اوشويتز  «بيركناو» 

را در بر گرفته است.
بحث  آتى  موزه  مساحت  موضوع 
گسترده اى را در لهستان نيمه دوم دهه 
چهل قرن بيستم ميالدى برانگيخته بود. 
شعبه  از  برخى  كه  است  ذكر  شايان 
فاصله  در  بازداشتگاه  مختلف  هاى 
واقع  اصلى  بازداشتگاه  از  زيادى  نسبتاً 
چندين  به  بعضاً  مسافت  اين  كه  بوده 
تصميم  سرانجام  رسيد.  مى  نيز  كيلومتر 
مساحت  با  اى  محوطه  كه  شد  آن  بر 
اصلى  بازداشتگاه  دو  شامل  هكتار   191
دو-  «اوشويتز  و  يك»  «اوشويتز  سابق 
را  موزه  شدة  محافظت  منطقه  بيركناو»، 

تشكيل دهد.

تقريباً  كه  اى  منطقه  امر،  اين  نتيجه  در 
و  يهوديان  همگانى  كشتار  تأسيسات  همه 
تأسيسات  و  بنا  باب   150 بر  افزون  تعداد 
و  ها  بلوك  نظير  پيشين  بازداشتگاه  اصلى 
هاى  دستشويى  زندانيان،  هاى  خوابگاه 
عمومى، ساختمان هاى ادارى و مقر رياست 
بازداشتگاه، اتاق هاى نگهبانان «اس اس»، 
تازه  اسيران  پذيرش  ويژه  هاى  ساختمان 
وارد به عالوه برج هاى ديده بانى، درهاى 
ورودى به محوطه، حصار بازداشتگاه و راه 
ها و معابر داخلى به طول چندين كيلومتر و 
سكوى راه آهن (در «بيركناو») در آن قرار 
گرفته  قرار  موزه  محوطه  داخل  در  داشته 
است. قطعه زمينى كه گورستان دستجمعى 
چند صد نفر از زندانيانى كه درست پيش 
از ورود نيروهاى ارتش سرخ كشته شده و 
يا پس از آزادسازى بازداشتگاه مردند، در 
موزه  محدوده  داخل  در  نيز  شده  واقع  آن 

قرار گرفته است.

تأسيسات  و  ابنيه  از  توجهى  قابل  بخش 
بازداشتگاه پيش از آزادسازى آن از بين رفته 
تعطيل  جريان  در  ابنيه  آن  از  برخى  است. 
در  جنايات  آثار  امحاء  و  بازداشتگاه  شدن 
دست  به  ژانويه 1945  ماه  در  و  سال 1944 
عوامل «اس اس» برچيده شده يا از بين رفته 
است. بخشى از خوابگاه هاى چوبى بعد از 

آزادسازى نيز تخريب شد.
موزه  دايره  متوالى  هاى  سال  طول  در 
گسترش يافته و ساختمانى موسوم به «خانه 
آجرى قرمز» و اطرافش كه نخستين اتاق 
گاز بازداشتگاه «بيركناو» در آنجا ساخته 
ساختمانى  و   2002 سال  در  بود  شده 
دوران  در  كه  قديم»  «تئاتر  به  معروف 
جنگ انبار بازداشتگاه بوده و در اطراف 
داشته  قرار  سنگريزه  استخراج  محل  آن 
زندانيان  اعدام  و  جانكاه  كار  جاى  كه 
موزه  محدوده  به  نيز  سال 2004  در  بوده 

بازداشتگاه ملحق شده است.

موزه «اوشويتز» زير نظر وزارت فرهنگ 
لهستان  دولت  توسط  و  بوده  ملى  ميراث  و 
به  ميالدى  دهه 90  از  شود.  مى  مالى  تأمين 
موزه  به  نيز  المللى  بين  مالى  منابع  سو  اين 
مرمت  هاى  كارگاه  و  شده  داده  اختصاص 

لودر»  س.  «رونالد  مؤسسه  پول  با  اى  حرفه 
موزه  در   Ronald S. Lauder Foundation
تشكيل شد. حمايت آلمان و ديگر كشورها 
به عاله كمك سازمان هاى مختلف از جمله 
مؤسسه يادبود «شوآ» از فرانسه و منابع مالى 

اهدائى خصوصى، زمينه و امكان انجام كار 
بازداشتگاه  انتخابى  اماكن  از  برخى  مرمت 
گراميداشت  و  يادبود  هاى  طرح  اجراى  و 

قربانيان را فراهم ساخته است.
بيركناو»  بنياد «اوشويتز-  سال 2008  در 
تشكيل گرديد كه هدف تأمين منابع مناسبى 
را  بازداشتگاه  يادبود  مركز  مرمت  جهت 
دنبال مى كند به نحوى كه آيندگان هنگام 
بازداشتگاه  مانده  جاى  بر  آثار  از  بازديد 
كه  باشند  داشته  را  آن  فرصت  «اوشويتز» 
الاقل يكى از اماكن اصلى و واقعى جنايات 
نازى ها در دوران جنگ جهانى دوم را از 

نزديك و به چشم خودشان ببينند.
تشكيل  سايه  در  هدف  اين  تحقق 
القاعده  على  آن  مبلغ  كه  دائمى  صندوق 
پذير  امكان  باشد  يورو  ميليون  بايستى 120 
مشكل  مبلغ  اين  آورى  جمع  شد.  خواهد 
حفظ محل يادبود «اوشويتز- بيركناو» براى 
خواهد  حل  سره  يك  را  آينده  هاى  نسل 
و  ثابت  سرمايه  منزله  به  مزبور  وجوه  كرد. 
مرمت  كار  و  بوده  برداشت  غيرقابل  سپرده 
ساله  همه  آن،  بهره  محل  از  جارى  الزم 
امكان  رهگذر  اين  از  شد.  خواهد  تأمين 
اجراى برنامه جامعى براى حفاظت و مرمت 
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چند ماه پس از پايان جنگ و آزادسازى 
بازداشتگاه هاى نازى جمعى از زندانيان پيشين 
قربانيان  ياد  داشت  گرامى  فكر  به  لهستانى 
اين  كه  كردند  تالش  و  افتاده  «اوشويتز» 
موضوع را عمومى كرده و با صداى رسا به 
آگاهى همگان برسانند. عده اى از اين افراد 
بازداشتگاه  محل  به  ورود  امكان  كه  زمانى 
سابق فراهم شد به منظور محافظت و صيانت 
از بقاياى بر جا مانده از ابنيه سالم و ويران شده 
تشكيالتى  شدند.  آنجا  رهسپار  بازداشتگاه 
بازداشتگاه  از  دائم  «محفاظان  عنوان  با 
اوشفينچيم» در سايه تالش هاى اعضاى اين 
افراد  از  تن  هزاران  و  آمد  پديد  تشكيالت 
جوياى اثر و رد پايى از عزيزان خويش كه 
كشته  پاسداشت  و  دعا  قصد  به  گروه  گروه 

شدگان به آنجا مى رسيدند مورد حمايت اين 
تشكيالت قرار گرفتند.

آنجا  در  كه  آن  از  پيش  سابق  زندانيان 
شود  بازگشايى  و  تأسيس  كنونى  موزه 
را  بازداشتگاه  به  مربوط  نمايشگاه  نخستين 
برگزار كردند كه در تاريخ 14 ژوئن 1947 
نمايشگاه  بازگشايى  آيين  در  گرديد.  افتتاح 
بازماندگان  پيشين،  زندانيان  از  نفر  هزار   50
كشور  سراسر  از  افرادى  شدگان،  كشته 
لهستان، هيئت هايى از مقامات دولتى لهستان 
و مسئولين هيئت مركزى رسيدگى به جنايات 
آلمان و كميسيون مركزى مطالعات تاريخى 
يهوديان به عالوه هيئت هايى از سفارت هاى 
فرانسه  و  چكوسلواكى  انگليس،  كشور  سه 

حضور يافتند.

حفظ  قانون   1947 ژوئيه   2 تاريخ  در 
سابق  بازداشتگاه  ابنيه  و  محوطه  ابدى 
موزه  و  تصويب  لهستان  پارلمان  توسط 

شد  تأسيس  بژژينكا»  «اوشفينچيم-  دولتى 
و در سال 1999 به موزه دولتى «اوشويتز- 
بيركناو» در «اوشفينچيم» تغيير نام پيدا كرد.

كفش هاى متعلق به قربانيان «اوشويتز» كه پس از 
آزادسازى بازداشتگاه در آن يافت شده است.

پيدايش مركز يادبود و 
موزه «اوشويتز- بيركناو»

دوران آغازين

تأسيس رسمى
موزه در ماه ژوئيه 1947 به وجود 

آمده و مشتمل بر محوطه دو 
بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك» و 
«اوشويتز دو- بيركناو» با مساحت 
كل 191 هكتار مى باشد. در سال 
1979 مكان بازداشتگاه سابق بنا به 

درخواست لهستان در فهرست ميراث 
جهانى يونسكو قرار گرفت.

گور دستجمعى قربانيان نازى ها.

موزه يا مركز يادبود؟
محوطه  حفظ  از:  است  عبارت  موزه  وظايف  لهستان  پارلمان  سال 1947  مصوبه  اساس  بر 
بازداشتگاه سابق و ابنيه آن، گردآورى و نگاهداشتن اسناد و مدارك مربوط به جنايات آلمان 

در «اوشويتز»، انجام تحقيقات علمى مرتبط و قرار دادن آن در دسترس عموم.
اما مسائل مربوط به سازمان دهى، فعاليت ها و توسعه موزه همچنان مورد بحث و تبادل نظر 
زندانيان سابق و نيز متخصصان موزه دارى، مرمت كاران، تاريخدانان، متخصصان آموزش و 

پرورش و مسئولين رسانه هاى جمعى قرار مى گيرد.
موزه هنوز در حال تأسيس بوده كه اين موضوع مطرح مى شود كه آيا موزه بايد فقط با 
نيز  را  جنايات  هاى  شيوه  و  كار  و  ساز  يا  باشد  داشته  سروكار  گذشته  وقايع  توصيف  و  ضبط 
بررسى و روشنگرى كند و در مورد آن توضيح دهد؟ در جريان اين تضارب آرا طرح هاى 
پيشنهادى گوناگون و بعضاً مخالف هم از امحاء آثار و با خاك يكسان كردن محوطه گرفته تا 

تالش براى حفظ آن در نهايت دقت و حتى االمكان به شكل اصلى آن، ارائه مى شد.
دولتى  عنوان «موزه  افراد  برخى  است.  برانگيخته  را  هايى  بحث  نيز  موزه  گذارى  نام  عين 
اوشويتز- بيركناو» را نمى پذيرند. افرادى بازداشتگاه سابق را يك قبرستان مى دانند و برخى 
ديگر معتقدند كه آنجا محل يادبود يا اثرى براى يادبود است در حالى كه عده اى نيز عبارت 
بنياد يادبود و كانون آموزش و پژوهش در مورد زندگى مقتولين بازداشتگاه را به عنوان نام آن 
بر زبان جارى مى كنند. در واقع موزه موجود تمام وظايف ياد شده را بر عهده داشته و انجام 

مى دهد و اين وظايف به هيچ وجه مغاير هم نبوده بلكه مكمل هم ديگر مى باشند.

مراسم خاك سپارى قربانيان روزهاى آخر 
بازداشتگاه.
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نازى ها غير از يهوديان، لهستانى ها، 
كولى ها و اسراى جنگى شوروى افراد 
بازداشتگاه  به  نيز  را  ديگر  هاى  ملت 
كه  بودند  كرده  تبعيد  «اوشويتز» 
تعدادشان دست كم از اين قرار بود: 7 
هزار نفر چكى، 6 هزار نفر بالروسى، 4 

هزار نفر فرانسوى، 2/5 هزار نفر آلمانى 
و اتريشى، 1/5 هزار نفر روس، 800 نفر 
هم  روى  اوكراينى.  نفر   600 اسلوونى، 
رفته شمار كمى (از چند تن تا چند صد 
در  اروپا  هاى  ملت  همه  تقريبا  از  نفر) 

بازداشتگاه زندانى بودند.

آزادسازى

«بيركناو»- اجساد يهودى هاى خفه شده با گاز در 
حال سوزانده شدن در فضاى آزاد.

زندانيان آزاد شده در حال خارج شدن از 
بازداشتگاه «بيركناو».

اين كودكان كه 300 نفر بودند از جمله 7 هزار 
نفر از زندانيانى بودند كه در تاريخ 27 ژانويه 

1945 از بازداشتگاه «اوشويتز» آزاد شدند.

قربانيان بازداشتگاه «اوشويتز»
(ارقام تخمينى)

رؤساى بازداشتگاه در اواخر سال 1944 
با توجه به هجوم قريب الوقوع ارتش سرخ 
به محو كردن آثار جنايات خود پرداخته و 
نسبت به از بين بردن اسناد و مدارك اقدام 
كردند و برخى از ابنيه را برچيدند و برخى 
ديگر را سوزاندند يا منفجر كردند. درست 
لحظه اى كه نيروهاى شوروى در فاصله 60 
كيلومترى بازداشتگاه قرار گرفته و مشغول 

فتح و آزاد كردن شهر «كراكوف» بودند، 
در  داشتند  رفتن  راه  قدرت  كه  زندانيانى 
دوره 17 الى 21 ژانويه 1945 به سوى قلب 
حدود  اما  شدند.  منتقل  سوم  رايش  خاك 
7 هزار نفر از زندانيانى كه به هنگام خروج 
آلمان ها در محوطه بازداشتگاه مانده بودند 
تاريخ  در  سرخ  ارتش  نيروهاى  واسطه  به 

27 ژانويه 1945 آزاد گرديدند.
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تعداد كشته 
شدگان

تعداد ثبت 
شدگان تعداد تبعيديان مليت

يك ميليون نفر 200 هزار نفر

                
                
                
                
                
                
              

1/1 ميليون نفر يهوديان

70 - 75 هزار نفر 140 هزار نفر 140 -150 هزار نفر                لهستانى ها
21 هزار نفر 23 هزار نفر 23 هزار نفر    كولى ها

14 هزار نفر 12 هزار نفر 15 هزار نفر  اسراى 
شوروى

25 هزار نفر 10- 15  هزار نفر 25 هزار نفر    ساير ملت ها
حدود 1/1 ميليون 

نفر
حدود 400 هزار 

نفر
حدود 1/3 ميليون 

نفر جمع كل

تهيه و تنظيم: «فرانچيشك پيپر»



نمودار دسته هاى يهوديانى كه وارد بازداشتگاه
«اوشويتز» شدند بر حسب كشور مبدأ1
438 هزار نفر  مجارستان2
300 هزار نفر  لهستان
69 هزار نفر  فرانسه
60 هزار نفر  هلند
55 هزار نفر   يونان
46 هزار نفر  چك و موراوى – اردوگاه  «ترزينشتات» 
27 هزار نفر  اسلواكى2 
25 هزار نفر  بلژيك
23 هزار نفر  آلمان و اتريش
10 هزار نفر  يوگسالوى
7/5 هزار نفر    ايتاليا
يك هزار نفر   لتونى

690 نفر  نروژ
34 هزار نفر  بازداشتگاه هاى ديگر و اماكن نامشخص

1/1 ميليون نفر جمع كل
1 بر اساس مرزبندى كشورها در دوران پيش از جنگ

2 با در نظر گرفتن مرزهاى كشورها در دوران جنگ
تهيه و تنظيم: «فرانچيشك پيپر»



نازى ها در طول دو ماه مى و ژوئن 1944 قريب به 440 هزار نفر از يهوديان مجارستان 
را به «اوشويتز» تبعيد كردند. در همان دوره عكاسان آلمانى در بازداشتگاه «اوشويتز 
دو- بيركناو» نزديك 200 قطعه عكس گرفتند كه نشان دهنده صحنه هايى از جدا 

كردن افراد براى اتاق گاز از ميان اسيران تازه وارد به بازداشتگاه توسط مأموران ”اس 
اس“، صف افراد راهى اتاق گاز، انسان هايى در انتظار مرگ و نيز صحنه هايى از 

دسته بندى وسايل و اشياء متعلق به كشته شدگان است.



در سال 1942 وظيفه ديگرى به وظايف 
بازداشتگاه «اوشويتز» اضافه گرديد. از آن 
نابودى  مركز  به  تبديل  بازداشتگاه  تاريخ 
همگانى يهوديان اروپا شد. يهوديان صرفاً 
از  گذشته  خود  يهودى  اصليت  دليل  به 
گرايش  و  تابعيت  شغل،  جنسيت،  سن، 

شدند.  مى  فرستاده  مرگ  كام  به  سياسى 
يهوديان به محض ورود به بازداشتگاه به 
دو دسته تقسيم مى شدند و اكثريت افراد 
«اس  پزشكان  تشخيص  به  كه  وارد  تازه 
درد  به  كه  بودند  آن  از  تر  ضعيف  اس» 
مسن،  بيمار،  افراد  اغلب  و  بخورند  كار 

زنان باردار و كودكان بودند، يك راست 
بالفاصله  آنجا  در  و  گاز  هاى  اتاق  راهى 
كشته مى شدند. اسامى اين دسته از افراد 
نمى  وارد  بازداشتگاه  ثبت  دفاتر  در  را 
كردند يعنى آنها را شماره بندى نكرده و 

به ثبت نمى رساندند.

«اوشويتز» به عنوان محل كشتار همگانى يهوديان
بازداشتگاه «اوشويتز دو- بيركناو» –يهوديان مجارستانى در سكوى قطار بازداشتگاه در حال ورود به محوطه؛ در دورنماى عكس اتاق هاى گاز و ساختمان كوره هاى 

آدم سوزى قابل رؤيت مى باشند.

قوطى گاز «سيكلون ب» و سنگ هاى ريز دياتوميت 
كه از البالى آن گاز پخش مى شد.

بخش كوره ها واقع در ساختمان مجتمع اتاق گاز و كوره هاى آدم سوزى شماره 2 بازداشتگاه «بيركناو».
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«اوشويتز» به عنوان يك بازداشتگاه

از سال 1942 پرجمعيت ترين دسته از زندانيان بوده و اسامى حدود 200 هزار نفر از آنان در بازداشتگاه ثبت شد يهوديان
تعداد اين افراد مجموعاً بالغ بر حدود 150 هزار نفر بود و اغلب لهستانى هايى بودند كه در جريان انواع عمليات سركوب 

و به جرم فعاليت در نهضت مقاومت بازداشت ش ده بودند زندانيان سياسى
اين گروه را در درجه اول حدود 21 هزار نفر از كولى هاى ثبت شده تشكيل مى دادند زندانيان ضداجتماعى

حدود 15 هزار نفر كه از آن جمله اسامى 12 هراز نفر در بازداشتگاه ثبت شده بود اسراى شوروى SU
افرادى كه به جرم نقض انظباط كار اعم از واقعى و انتسابى بازداشت مى شدند كه تعدادشان حدود 11 هزار برآورد شده 

است زندانيان تأديبى EH

اين زندانيان بدون استثنا لهستانى بودند؛ اين افراد در واقع زندانى اصلى بازداشتگاه «اوشويتز» نبوده بلكه با توجه به ازدحام 
و شلوغى زندان هاى «گشتاپو» در دو شهر «كاتوويتزه» و «ميسلوويتزه» راهى بازداشتگاه مى شدند تا در آنجا منتظر محاكمه 
توسط دادگاه اختصارى «گشتاپو» شوند كه در اغلب موارد حكم تيرباران مى گرفتند؛ تعداد اين افراد چند هزار نفر تخمين 

زده شده است
زندانيان انتظامى PH

اين زندانيان اغلب آلمانى و چند صد نفر بيش نبودند؛ از همين دسته بود كه رياست بازداشتگاه افرادى را انتخاب مى كرد 
تا از آنها به عنوان دستيار افسران «اس اس» براى حفظ نظم و انضباط بازداشتگاه استفاده كنند زندانيان جنائى

اين افراد زندانى عقيدتى بودند يعنى به جرم رفتار و برخورد ناشى از عقايد و باورهاى مذهبى در بازداشتگاه زندانى شده 
بودند؛ اين زندانيان عمدتاً آلمانى و دست كم 138 نفر از اين دسته در بازداشتگاه ثبت شدند. شاهدان يهوه

دست كم چندين نفر از اين افراد كه اغلب آلمانى بودند در بازداشتگاه زندانى بودند هم جنس گرايان

دسته بندى و نوع عالمت گذارى زندانيان بازداشتگاه «اوشويتز»

چهره دو نفر از عاشقان فرارى «ادوارد گالينسكى»    
Edward Galiński زندانى سياسى لهستانى و 

«ماال زيمتباوم» Mala Zimetbaum خانم يهودى 
از بلژيك كه در تابستان 1944 از بازداشتگاه 

«اوشويتز» گريخته و پس از دو هفته توسط 
«گشتاپو» دستگير و محكوم به اعدام شدند.

خود  فعاليت  مدت  طول  در  «اوشويتز» 
همواره نقش يك بازداشتگاه را ايفا كرده و 
آلمانى  بازداشتگاه  بزرگترين  زمان  مرور  به 
سياسى  زندانيان  عمدتاً  ابتدا  در  بود.  شده 
و  شدند  مى  شناخته  خطرناك  كه  لهستانى 
اغلب رهبران معنوى اجتماع و نخبگان جامعه 
دانشمندان،  فرهيختگان،  روشنفكران،  نظير 
ارتش  افسران  و  مقاومت  نهضت  اعضاء 

به  آلمانى  اشغالگر  حكومت  توسط  بودند، 
آنجا تبعيد مى شدند. اولين دسته از زندانيان 
زندان  از  بودند  نفر  كه 728  لهستانى  سياسى 
با  ژوئن 1940  تاريخ 14  در  «تارنوف»  شهر 
به  روز  همان  و  شدند  بازداشتگاه  وارد  قطار 
عنوان تاريخ آغاز به كار بازداشتگاه شناخته 
شد. نازى ها در طول مدت فعاليت بازداشتگاه 
از آغاز تا پايان كار آن، لهستانى ها را راهى 
آنجا مى كردند. افرادى كه در بگيروببندهاى 
خيابانى دستگير مى شدند و خانواده هايى كه 
در جريان تبعيدهاى دستجمعى گسترده اى به 
خصوص از منطقه «زامويسكيه» كه قرار بود 
از ساكنين اصلى تخليه و مهاجران آلمانى در 
آن اسكان داده شوند و نيز اهالى شهر ورشو 
در  آلمان،  برعليه  سال 1944  قيام  دوران  در 

بازداشتگاه «اوشويتز» زندانى مى شدند.
به مرور زمان دسته هاى زندانيان از ساير 
كشورهاى اشغالى، كولى ها و اسراى جنگى 
شوروى به بازداشتگاه تبعيد شدند. زندانيان به 
محض رسيدن و ورود به بازداشتگاه ثبت و 
شماره بندى مى شدند. از 1942 آن دسته از 
قتل  براى  صرفاً  كه  يهوديان  از  كثيرى  جمع 
عام عاجل به بازداشتگاه تبعيد مى شدند ولى 
پزشكان  تشخيص  به  بندى  دسته  جريان  در 

عضو «اس اس» قابل استفاده به عنوان نيروى 
موش  عنوان  به  يا  شده  شناخته  رايگان  كار 
پزشكى  هاى  آزمايش  براى  آزمايشگاهى 
عنوان  به  نيز  شدند،  مى  انتخاب  جنايتكارانه 

زندانى بازداشتگاه به ثبت مى رسيدند.
از جمع حداقل 1/3 ميليون نفر از افراد 
حدود  «اوشويتز»  بازداشتگاه  به  شده  تبعيد 
400 هزار نفر از آن جمله حدود 200 هزار 
نفر يهودى، قريب به 150 هزار نفر لهستانى، 
هزار  حدود 12  كولى،  نفر  هزار  حدود 23 
از  نفر  هزار  و 25  شوروى  جنگى  اسير  نفر 
زندانيان ساير ملت ها در بارداشتگاه ثبت و 
افراد  اين  درصد  از 50  بيش  شدند.  زندانى 
انواع  فرسا،  طاقت  كار  گرسنگى،  اثر  در 
قلع و قمع و سركوب، اعدام ها و همچنين 
در پى شرايط جانكاه زندگى، بيمارى ها و 
شيوع بيمارى هاى مسرى، انواع مجازات ها، 
شكنجه و آزمايش هاى پزشكى جنايتكارانه 
از بين رفتند. قريب به 200 هزار نفر از زندانيان 
«اوشويتز» توسط آلمان ها به بازداشتگاه هاى 
شدند.  كشته  آنها  از  بسيارى  و  منتقل  ديگر 
به هنگام تصرف بازداشتگاه توسط نيروهاى 
ارتش سرخ فقط حدود 7 هزار نفر زندانى 

در آن مانده بودند.
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در دوره 1942 - 1944 مجموعاً تعداد 
مجتمع  از  خارج  تشكيالت  و  شعبه   47
عنوان  به  «اوشويتز»  بازداشتگاه  اصلى 
زندانيان  از  وار  برده  كشى  بهره  مراكز 
تشكيالت  و  ها  شعبه  گرديد.  تشكيل 

هاى  كارخانه  معادن،  اطراف  در  مزبور 
صنعتى  واحدهاى  ساير  و  آهن  ذوب 
در  و  عليا»  «سيلزى  منطقه  در  آلمانى 
تأسيس  دامدارى ها  و  مزارع  نزديكى 

مى شد.

و  ها  بازداشتگاه  تمام  محوطه  دور 
زيرمجموعه هاى مرتبط با مجتمع «اوشويتز» 
حصار سيم خاردار كشيده شده بود و برج 
توسط  حصار  طول  در  نيز  بانى  ديده  هاى 
ارتباط  هرگونه  بود.  شده  ساخته  ها  آلمان 
زندانيان با دنياى بيرون محوطه بازداشتگاه 
از  كه  زمينى  كل  مساحت  اما  بود.  ممنوع 

محوطه  از  بود  شده  جدا  خارج  فضاى 
داخل حصار حدود 40 كيلومتر مربع بيشتر 
بوده و به اصطالح قلمرو منافع (به آلمانى: 
بازداشتگاه  دو  دور   (Interessengebiet
بيركناو»،  دو-  «اوشويتز  و  يك»  «اوشويتز 

را در بر مى گرفت.

سخت  شرايط  رغم  على  زندانيان 
بازداشتگاه و قلع و قمع و خشونت پيوسته 
سركوبگران سعى مى كردند به هر نحوى 
حفظ  را  خود  انسانى  كرامت  و  حرمت 
نهضت  آن،  مظاهر  از  يكى  كه  نمايند 
مقاومت اعم از خودجوش و سازمان يافته، 
راستاى  در  اغلب  زندانيان  مقاومت  بود. 
آنان  نجات  و  دربند  همرنجان  جان  حفظ 
اشكال  نيز  آن  كنار  در  و  بوده  مرگ  از 
مختلف ديگر مقاومت از قبيل فعاليت هاى 
غيره  و  مذهبى  فرهنگى،  سياسى،  نظامى، 

وجود داشت.
داخل  مقاومت  هاى  سازمان  نخستين 
به   1940 سال  دوم  نيمه  در  بازداشتگاه 
سياسى  زندانيان  وسيله  به  و  آمد  وجود 
پرشمارترين  دوران  آن  در  كه  لهستانى 
شد.  تشكيل  بودند  زندانيان  ميان  در  گروه 
از اواخر سال 1942 و اوائل سال 1943 به 
لهستانى  از  غير  ديگر  ملى  هاى  گروه  بعد 
ها نيز در بازداشتگاه توسط زندانيان تشكيل 

گرديد. در تاريخ 7 اكتبر 1944 تعدادى از 
 (Sonderkommando) زندانيان واحد ويژه
دست به شورش مسلحانه زده و چند نفر از 
ايادى «اس اس» را كشته و يكى از كوره 

هاى آدم سوزى را ويران كردند.
ايادى  جنايات  از  هايى  خبر  دادن  درز 
جهان  به  «اوشويتز»  بازداشتگاه  در  هيتلر 
مقاومت  نهضت  مهم  ابعاد  از  يكى  بيرون 
اين  داد.  مى  تشكيل  را  بازداشتگاه  داخل 
كار در سايه ارتباطات و مراودات با نهضت 
ميسر  بازداشتگاه  اطراف  در  فعال  مقاومت 

بود.
تقريباً هر كس از ساكنين لهستانى شهر 
لحظه  همان  از  آن  اطراف  و  «اوشفينچيم» 
به  ها  آلمان  توسط  بازداشتگاه  تأسيس 
نحوى از انحاء و بدون توجه به خطر جانى 
كه متوجه آن مى شد، غذا و داروى مورد 
نياز زندانيان را به آنها مى رساند و عده اى 
را نيز در گريختن از بازداشتگاه يارى مى 

كرد.

شعب بازداشتگاه «اوشويتز»

جداسازى از دنياى بيرون

 نهضت مقاومت در داخل و اطراف
بازداشتگاه

در سال 1943 مجموعه بازداشتگاه هاى «اوشويتز» شامل 3 بازداشتگاه بزرگ 
«اوشويتز يك»، «اوشويتز دو- بيركناو»، «اوشويتز سه – مونوويتز» به عالوه 

تعداد زيادى از شعبه ها و زيرمجموعه ها بوده است.

عكس هايى از زندانيان ثبت شده بازداشتگاه كه 
به ترتيب يك پسر يهودى، دختركى كولى و يك 

دختربچه لهستانى مى باشند.

برگه ثبت يك زندانى لهستانى كه به جرم كمك 
به يهودى ها بازداشت گرديد.

چهره «ويتولد پيلتسكى» Witold Pilecki زندانى 
سياسى لهستانى كه يكى از نخستين بنيانگذاران 

و رهبران نهضت مقاومت داخل بازداشتگاه بوده 
و گزارش هاى محرمانه اى از وضعيت و حقايق 

سهمناك بازداشتگاه به بيرون مى فرستاد.
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ماه آوريل 1941- گوشه اى از اخراج يهوديان 
شهر «اوشفينچيم» توسط آلمان ها. در دوران پيش 
از جنگ 7 هزار نفر از كل جمعيت 12 هزار نفرى 

اين شهر يهودى بودند.

توسعه بازداشتگاه

عكس هوائى كه نيروهاى متفقين از بازداشتگاه 
هاى «اوشويتز يك»، «اوشويتز دو- بيركناو»، 

«اوشويتز سه – مونوويتز» و كارخانجات صنايع 
شيميايى IG Farben گرفتند.

احداث حمام بازداشتگاه. در زمينه اين عكس اتاق 
هاى گاز و كوره هاى آدم سوزى شماره  و 5 (در 

البالى درختان) قابل مشاهده است.

اردوگاه كار اجبارى «تژبينيا» 
(Arbeitslager Trzebinia) يكى از شعبه 

هاى بى شمار بازداشتگاه «اوشويتز».

بازداشتگاه  مناسب  جغرافيايى  موقعيت 
در  و  اشغالى  اروپاى  قلب  در  تقريباً  كه 
گرفته  قرار  قاره  اين  ارتباطى  خطوط  مسير 
بود، باعث شد كه مقامات آلمانى دست به 
توسعه آن در مقياس بسيار باال بزنند و شمار 
به  اروپا  قاره  سراسر  از  را  افراد  از  زيادى 
در  «اوشويتز»  بازداشتگاه  كنند.  تبعيد  آنجا 
اوج فعاليت هاى خود متشكل از 3 بخش 

عمده بود:
بازداشتگاه،  اصلى  و  اول  بخش 
اصطالح  به  يا  يك»  «اوشويتز  به  معروف 
اصلى)  اردوگاه  آلمانى:  (به   Stammlager
يك  محوطة  در   1940 سال  اواسط  در 
پادگان لهستانى كه از دوران پيش از جنگ 
منظور  به  زمان  مرور  به  بود،  شده  ساخته 
رفع نيازهاى بازداشتگاه توسعه يافت. تعداد 
زندانيان اين بخش بين 12 الى 20 هزار نفر 

نوسان داشت.
بازداشتگاه  به  معروف  دوم  بخش 
«اوشويتز دو- بيركناو» بزرگترين بازداشتگاه 
مجتمع «اوشويتز» بود و تعداد زندانيان آن 
بود.  نفر  هزار  بر 90  افزون  سال 1944  در 
كار احداث اين بخش در فصل پاييز سال 
واقع  «بژژينكا»  روستاى  محل  در   1941

آغاز  «اوشفينچيم»  شهر  كيلومترى   3 در 
مهاجرت  به  مجبور  روستا  اين  اهالى  شد. 
در  گرديد.  ويران  خانه هايشان  و  شدند 
بازداشتگاه «بيركناو» كه در محل روستاى 
ترين  گسترده  شد  ساخته  «بژژينكا»  سابق 
تأسيسات نابودى جمعى در اروپاى اشغالى 
كه اتاق گاز نام داشت بنا گرديد و اغلب 
يهوديان تبعيد شده به بازداشتگاه در همانجا 

به دست نازى ها كشته شدند.
بازداشتگاه  به  معروف  سوم  بخش 
به  موسوم  كه  مونوويتز»   – سه  «اوشويتز 
شعب  از  يكى  امر  بادى  در  بوده  نيز  «بونا» 
اوشويتز بود كه در سال 1942  بازداشتگاه 
در آبادى «مونوويتزه» واقع در 6 كيلومترى 
كارخانجات  كنار  «اوشفينچيم»  شهر 
وركه»  «بونا-  مصنوعى  بنزين  و  الستيك 
(Buna-Werke) كه در دوران جنگ توسط 
 IG Farbenindustrie كمپانى معظم آلمانى
ماه  در  گرديد.  تأسيس  بود  شده  ساخته 
بازداشتگاه  از  «بونا»  شعبه   1944 نوامبر 
اصلى جدا شده و نام بازداشتگاه «مونوويتز» 
شعبه  اغلب  گرفت.  را   (KL Monowitz)
اين  نظر  زير  «اوشويتز»  بازداشتگاه  هاى 

بازداشتگاه جديد قرار گرفته بود.
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تخلـيه اطـراف بازداشتگاه از اهالى آن

و  فرماندهى  كادر  اس»  «اس  عوامل 
تشكيل  را  بازداشتگاه  نگهبانى  و  ادارى 
مى دادند و در كشتار همگانى يهوديان و 
اعدام هاى زندانيان نيز شركت مى كردند. 
در دوره نخست، تيم «اس اس» بازداشتگاه 
خود  تبعه  اصيل  هاى  آلمانى  از  متشكل 
كشور آلمان بوده اما سپس آلمانى تباران 
داراى تابعيت ساير كشورهايى كه توانسته 
كنند  ثابت  را  خود  آلمانى  اصالت  بودند 

 (Volksdeutsche ها:  نازى  اصطالح  (در 
آلمانى  نژاد  و  ملت  به  تعلق  اظهارنامه  و 
امضا  را   (Volksliste آلمانى:  زبان  (به 
مى  در  نيز  تيم  اين  خدمت  به  كردند  مى 
بازداشتگاه  كه  مدتى  طول  در  آمدند. 
تعداد 8 هزار  «اوشويتز» دائر بود مجموعاً 
نفر مرد و زن از نيروى «اس اس» در آن 

خدمت مى كردند.

الى   1941 هاى  سال  در  ها  آلمان 
يكى  از  اهالى  اخراج  به  ميالدى   1942
در  كه  «اوشفينچيم»  شهر  هاى  محله  از 
آن بازداشتگاه تأسيس شده بود و تخليه 
آن  همسايگى  در  واقع  روستاى  هشت 
در  كه  شهر  يهوديان  همه  پرداختند. 
دوران پيش از جنگ 60 در صد جمعيت 
به  دادند  مى  تشكيل  را  «اوشفينچيم» 
ساكنين  از  بسيارى  و  تبعيد  «گتوها» 
لهستانى آن براى كار اجبارى و بيگارى 

به آلمان منتقل شدند.
تعداد هزار و دويست دستگاه خانه در 
محوطه  در  شد.  تخريب  اطرافش  و  شهر 
اطراف بازداشتگاه تسهيالت فنى از جمله 
نيز  و  ادارى  دفاتر  و  انبارها  و  ها  كارگاه 
داده  ترتيب  بازداشتگاه  تيم  استقرار  محل 
اهالى  به  متعلق  هاى  خانه  از  بخشى  شد. 

«اس  داران  درجه  و  افسران  به  شده  تبعيد 
گاهى  كه  بازداشتگاه  در  شاغل  اس» 
همراه با خانواده هايشان بودند و همچنين 
و  ادارى  مقامات  و  آلمانى  مهاجران  به 
كارمندان و افسران پليس آلمانى اختصاص 
يافت. كارخانه هايى كه پيش از جنگ در 
اين منطقه وجود داشتند توسط آلمان ها از 
صاحبانشان تحويل گرفته شد كه صاحبان 
جديد تعدادى از اين كارخانه ها را توسعه 
داده و تعدادى را نيز تعطيل و به جاى آن 
مراكز صنعتى تازه اى را براى رفع نيازهاى 
صنايع نظامى و جنگى رايش سوم تأسيس 
كردند. تعداد 11 هزار نفر از اسراى عمدتا 
لهستانى، روس و فرانسوى به منظور كار در 
اين كارخانه ها خصوصا در كارخانه غول 
 IG Farbenindustrie شيميايى  مواد  پيكر 

مورد بهره كشى قرار گرفتند.

شهر«تارنوف». زندانيان سياسى لهستانى تحت 
الحفظ لحظاتى پيش از تبعيد به بازداشتگاه 

«اوشويتز» توسط آلمان ها. اولين قطار با زندانيان 
زندان شهر «تارنوف» در تاريخ 14 ژوئن 1940 

وارد بازداشتگاه شد.

تيم بازداشتگاه متشكل از افراد «اس اس». در طول مدت فعاليت بازداشتگاه اوشويتز مجموعاً تعداد 8 هزار نفر 
نيروى «اس اس» در آن خدمت كرده اند

اخراج ساكنين لهستانى از محوطه اطراف 
بازداشتگاه.

بازداشتگاه «اوشويتز» در اطراف شهر 
«اوشفينچيم» كه به دستور نازى ها 
به خاك رايش سوم ملحق گرديد 

توسط اشغالگران آلمانى تأسيس 
شد. نام لهستانى شهر به نام آلمانى 
«اوشويتز» تغيير يافته و همان نام به 

بازداشتگاه «اوشويتز» (به زبان آلمانى
 (Konzentrationslager Auschwitz

نيز اطالق مى شد.
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«اوشويتز» در دوره 1940- 1945
تـاريخچه بازداشتگاه

«اوشويتز» در قلب اروپاى اشغالى قرار داشت. 
قلمرو رايش سوم آلمان و كشورهاى اقماريش 
در دوران جنگ جهانى دوم با رنگ مشكى و 

سرزمين هاى اشغالى ويا تحت كنترلش با رنگ 
خاكسترى عالمت گذارى شده است. مرزهاى 

كشورها با در نظر گرفتن وضعيت موجود در 
دوران پيش از سال 1939 ترسيم شده است.

بـازداشتگاه هاى نـازى

تـأسـيس

پاريس

رم

«اوشويتز»

مسكو

برلين

سال  در  آلمان  در  ها  بازداشتگاه  نخستين 
1933 احداث شدند و افرادى كه به اصطالح 
از  اعم  رفتند  مى  شمار  به  نامطلوب  عنصر 
مخالفان سياسى رژيم نازى و مجرمان جنائى و 
يهوديان در آن ها زندانى مى شدند. در دوران 
در  ها  بازداشتگاه  تأسيس  به  ها  آلمان  جنگ، 

كشورهاى اشغالى نيز پرداختند.
 Konzentrationslager بازداشتگاه اوشويتز
ساير  مانند  درست   (KL) Auschwitz
دولتى  نهاد  يك  نازى  هاى  بازداشتگاه 
دولت  مركزى  مقامات  توسط  كه  بود 
بر  آن  بر  نظارت  شد.  مى  اداره  آلمان 

اقتصادى   - ادارى  كل  سازمان  عهده 
حالى  در  بوده  اس»  «اس   (WVHA)
 (RSHA) رايش  امنيت  كل  سازمان  كه 
به  افراد  تبعيد  به  مربوط  امور  مسئول 
محل  در  آنان  بردن  بين  از  و  بازداشتگاه 

بوده است.

«اوشويتز»  نازى  آلمان  بازداشتگاه 
هولوكاست،  واقعه  نماد  دنيا  سراسر  در 
شده  دولتى  ارعاب  و  ظلم  و  كشى  نسل 
از  يكى  اطراف  در  بازداشتگاه  اين  است. 
شهرهاى لهستان، به نام «اوشفينچيم»، كه به 
دستور نازى ها به خاك رايش سوم ملحق 
توسط   1940 سال  اواسط  در  بود  گرديده 
«اوشفينچيم»  شهر  شد.  تأسيس  ها  آلمان 
نام  همان  و  گرفته  «اوشويتز»  آلمانى  نام 
آلمانى  زبان  (به  «اوشويتز»  بازداشتگاه  به 
نيز   (Konzentrationslager Auschwitz

اطالق مى شد.

كه  لهستانى  بازداشتيان  فزاينده  شمار 
بر  شدند  مى  دستگير  آلمان  پليس  توسط 
موضوع  اين  و  افزود  مى  ها  زندان  ازدحام 
دليل اصلى تشكيل بازداشتگاه بود. در بادى 
بازداشتگاه  از  يكى  عنوان  به  «اوشويتز»  امر 
سى  دهه  اوائل  از  كه  بود  بيشمارى  هاى 
ساختار  چارچوب  در  ميالدى  بيستم  قرن 
بود.  شده  ريزى  برنامه  نازى  سركوب  نظام 
خود  فعاليت  طول  در  بازداشتگاه «اوشويتز» 
بعد  به   1942 سال  از  كه  دورانى  در  حتى 
نابودى  مركز  بزرگترين  به  تبديل  تدريجاً 

جمعى يهوديان شد، انجام مى داد.

واحدهاى  افراد  اوشويتز  بازداشتگاه  در 
«اس اس» (به آلمانى Schutzstaffeln گردان 
مشغول  زندانبانان  عنوان  به  حفاظتى)  هاى 
خدمت بودند. اين يگان ها در زمان تشكيل، 
يك گارد زبده بودند كه به كار محافظت از 
همايش ها و ميتينگ هاى اعضاء حزب نازى 
گمارده مى شدند اما به مرور زمان بر اهميت 
افزوده  مراتب  به  سوم  رايش  در  اس»  «اس 
شد و اين نيرو بسيارى از وظايف و اختيارات 
دستگاه هاى ادارى دولت، پليس و ارتش را 
به عهده گرفت كه كار زندانبانى و نگهبانى 

در بازداشتگاه ها يكى از آن وظايف بود.
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در  لهستان  به  آلمان  حمله  از  پس 
اشغال  و  ميالدى   1939 سپتامبر   1 تاريخ 
آن توسط نيروهاى آلمانى از يك طرف 
و در پى اشغال بخشى از خاك آن توسط 
طرف  از  سپتامبر   17 تاريخ  در  شوروى 
تقسيم  بخش  سه  به  لهستان  كشور  ديگر، 
«اوشوينچيم»  شهر  كه  آن  از  بخشى  شد. 
رايش  خاك  به  بود  واقع  آن  در  نيز 
در  كه  ديگر  بخش  در  شد.  الحاق  سوم 
با  قلمرويى  گرفت  قرار  لهستان  وسط 

تحت  كه  شد  تشكيل  كل  فرماندارى  نام 
دستگاه  توسط  و  آلمان  كامل  تصرف 
ادارى-پليسى نازى اداره مى شد در حالى 
كه سرزمين شرقى لهستان بر اساس پيمانى 
كه بين دو دولت آلمان و شوروى در ماه 
اوت 1939 ميالدى منعقد گرديد به اتحاد 
شوروى ملحق شد. اين بخش نيز به دنبال 
جنگ آلمان و اتحاد جماهير سوسياليستى 
شوروى در ماه ژوئن 1941 ميالدى تحت 

اشغال آلمان قرار گرفت.

در ماه آوريل 1940 ميالدى نيروهاى 
و  نروژ  و  دانمارك  كشور  دو  به  آلمانى 
هلند،  بلژيك،  به  سال  همان  مى  ماه  در 
در  كردند.  حمله  فرانسه  و  لوكزامبورگ 
كشور  دو  به  آلمان  بعد  سال  آوريل  ماه 
به  ژوئن  ماه  در  و  يونان  و  يوگوسالوى 
اتحاد شوروى دوست و متحد سابق خود 
سال  پائيز  فصل  در  نتيجه،  در  برد.  هجوم 
اشغال  تحت  اروپا  اغلب  ميالدى   1941

آلمان در آمد.

نفرت از قوم يهود، دموكراسى، كمونيسم 
و اعتقاد به برترى ملت آلمان بر ساير ملت ها 
از اركان ايدئولوژى نازيسم بوده است. نازى 
هاى آلمانى در راستاى ايجاد يك جامعه به 
از  طرح  نژادى،  نظر  از  پاك  خودشان  قول 
ميان بردن يهوديان و همچنين اسالوها، كولى 
برنامه  و  پرورانده  سر  در  را  اقوام  ساير  و  ها 

ريزى كردند.
سرزمين  الحاق  براى  نازى  آلمان  تالش 
هاى جديدى به منظور اسكان مهاجران آلمانى 

در آن اراضى، يكى از علل تجاوزگرى آلمان 
است.  بوده  دوم  جهانى  جنگ  گرفتن  در  و 
آدولف هيتلر رهبر رايش آلمان و بنيان گذار 
 1933 سال  در  كه   (NSDAP) نازى  حزب 
اهداف  بود  آمده  كار  سر  آلمان  در  ميالدى 
جنگى را كه در پيش رو داشت و در دستور 
كارش بوده چنين تعريف كرد: آنچه كه ما 
دنبال مى كنيم به دست آوردن منابع انسانى 
فضاى  به  دستيابى  فقط  و  فقط  بلكه  نيست 

مناسبى براى كشاورزى مى باشد.

«هانس فرانك» Hans Frank فرماندار كل لهستان اشغالى: قوم يهود نژادى 
است كه نسلش بايد كامًال نابود شود!

«اوتو تيراك» Otto Thierack وزير دادگسترى رايش سوم: ما بايد ملت آلمان 
را از شر لهستانى ها، روس ها، يهودى ها و كولى ها رها كنيم!

«هاينريش هيملر» Heinrich Himmler سرفرمانده «اس اس»: مهم ترين 
كار فرارو، شناسايى همه رهبران لهستان [...] است تا بتوان آنها را از سر 

راه برداشت. [...] همه صاحبان فن و دانش داراى اصليت لهستانى در 
بخش صنايع نظاميمان مورد بهره بردارى قرار مى گيرند. و پس از آن، 

همه ملت لهستان نابود خواهند شد.

همايش حزب نازى در شهر «نورمبرگ» در سال 
1937. جوانان سازمان «هيتلر يوگند» (جوانان 

هيتلرى) به آدولف هيتلر سالم مى دهند. هيتلر 
از جمله اظهار مى دارد: ما جوانانى را بزرگ 

مى كنيم كه تمام دنيا از ترس و وحشت بر خود 
بلرزند، من جوانان زورگو، قدرت مدار، شكست 

ناپذير و بى رحم مى خواهم.

ايدئولـوژى نـازيسـم

آغـاز جنـگ جهـانى دوم

ان»
وفم

ش ه
ينري

«ها
 از 

س
عك

دوران پيش از «اوشويتز»
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دوران پيش از «اوشويتز»
م ي و و ايدئولوژى نازيسمي

مآغاز جنگ جهانى دومآغاز جنگ جهانى دوم
م ي و و وي و مي

بازداشتگاه هاى نازىب
ى

تــــاريخچــه بــازداشتگـــــاه ت– 1945 - 1940 «اوشويتز» در دوره
تأسيس تأسيس 

تخليه اطراف بازداشتگاه از اهالى آنتخليه اطراف بازداشتگاه از اهالى آن
يس

توسعه بازداشتگاهتوسعه بازداشتگاه
ب ر بي
ز وي شعب «اوشويتز»ب

بير  جداسازى از دنياى بيروني
نهضت مقاومت در داخل و اطراف بازداشتگاهنهضت مقاومت در داخل و اطراف بازداشتگاه

بير ي
«اوشويتز» به عنوان يك بازداشتگاه«اوشويتز» به عنوان يك بازداشتگاه

ر رل ل
«اوشويتز» به عنوان محل كشتار همگانى يهوديان«اوشويتز» به عنوان محل كشتار همگانى يهوديان

ب ي و ب ز وي
آزادسازىآ

ز وي ب ي رب زي وي و ز ب ي رب ي تعداد و مليت قربانيان بازداشتگاه «اوشويتز»گو
پيدايش مركز يادبود و موزه «اوشويتز- بيركناو»

دوران آغازيندوران آغازين
تأسيس رسمىتأسيس رسمى
ن

مساحت
تأمين مالىتأمين مالى

چيم ي ى بين چيمي ي و ى بين هيأت بين المللى «اوشفينچيم»أي
ى ن

هيأت علمى مركز آموزش و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاستهيأت علمى مركز آموزش و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاست
م ى ىن من

حشرح فعاليت هاى موزه
عآثار و منابع گردآورى شده در موزهآثار و منابع گردآورى شده در موزه

حححح
آرشيويو

ب ي ب س ارتباط و تماس با زندانيان سابقب
عكتابخانه منابع ديجيتالكتابخانه منابع ديجيتال

كتابخانهب
و ي ب وزر ي ب و ر ز و مرمت و حفاظت از آثار و ابنيه موزهآر

كارگاه مرمتكارگاه مرمت
ر

ز وي يخ تحقيقات و مطالعات تاريخ «اوشويتز»ي
نمايشگاه ها و حفظ خاطرات و وقايع
و يخ يي

نمايشگاه عمومى در محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»نمايشگاه عمومى در محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»
يع عر

حفظ خاطرات و وقايع بازداشتگاه «بيركناو»حفظ خاطرات و وقايع بازداشتگاه «بيركناو»
ب ب و ى و ي

نمايشگاه هاى ويژه ملل و كشورهانمايشگاه هاى ويژه ملل و كشورها
ب يع بر يع ععر

نمايشگاه هاى موقت و سيارنمايشگاه هاى موقت و سيار
ل يژ ي

انتشارات
پايگاه اينترنتى (وبسايت)پايگاه اينترنتى (وبسايت)

فعاليت هاى آموزشى و اطالع رسانى
مركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاستمركز بين المللى آموزش و اطالع رسانى در باره «اوشويتز» و هولوكاست

ععع
بازديد از محوطه بازداشتگاه و اردوگاه مرگ سابق
ب ى ع ش و ى بين ز ىر ع ش و ى

ساعات كار موزهساعات كار موزه
چند نكته مهم در مورد بازديد از موزهچند نكته مهم در مورد بازديد از موزه

محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز يك»
و ي ب و م وچ ي ب و مم

محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز دو- بيركناو»محوطه بازداشتگاه سابق «اوشويتز دو- بيركناو»
ي ز وي ب ب و

راهنماياني
كتب راهنماكتب راهنما

م فيلم مستندي
نقل و انتقال بين دو بازداشتگاه سابقنقل و انتقال بين دو بازداشتگاه سابق

م ممي
و نشانى موزهى

مرورى بر تاريخ «اوشويتز» و گاهشمار وقايع
ى



اوشويتز- بيركناو
در گذشته و امروز
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