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  فريد پرواز: فرستنده

 ٢٠١۴ جنوری ٠۵

  !سناد ساواک از زبان واواکا

  اطالعاتی پيرامون سه شکنجه گر ساواک شاه
 

  

   گران ساواک شاھنشاھیرسولی، عضدی و عطارپور شکنجه: از راست

خبرگزاری امنيتی فارس که به اسناد طبقه بندی شده و امنيتی دسترسی دارد، به » گروه حماسه و مقاومت«: اخبار روز

در يکی از گزارش ھای اين خبرگزاری . مناسبت سالگرد انقالب، اقدام به انتشار برخی از اين اسناد کرده است

اين گزارش . اک و چگونگی کشتن بيژن جزنی و ساير ھمراھانش منتشر شده استاطالعاتی راجع به شکنجه گران ساو

  :را در زير می خوانيد

وی با مدرک ديپلم در تاريخ .  در کاشان به دنيا آمد١٣١٧رضا عطارپور مجرد معروف به دکتر حسين زاده در سال 

تحصيالت . ر عضويت دادئيسمی تغ به ر۵/٨/٣٨ به صورت روز مزد در ساواک استخدام شد و در تاريخ ٣/٣٨/١۵

ی چون توجيه و حفاظت، تخصصی بررسی، نبرد پنھانی ئ و دوره ھاخود را تا مقطع فوق ليسانس علوم سياسی ادامه داد

 ۀ يکم، معاون ادارۀ ادار٢، رئيس بخش ٢ ۀ دايرمسؤول چون ئیھا او سمت. لمان گذرانيداھای روانی را در  و جنگ

 کل سوم، و ۀ يکم عمليات و بررسی ادارۀ رئيس ادار٩/۵/١٣۵١ عھده دار بود و در تاريخ پنجم عمليات و بررسی را

 ۵او به خاطر جديت و تالش در کار به دريافت نشان درجه .  کل سوم گرديدۀ معاون دوم ادار١٠/۵/۵٧در تاريخ 

 فقره تقدير مدير مربوطه و  چھار ، مدال پھلوی،!!! آبادانی و پيشرفت٢ کوشش، نشان درجه ٣ھمايونی، نشان درجه 
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موريت اداری و آموزشی داشته که چھار مورد آن در خارج از أم٣٨عطار پور . يک فقره تقدير تيمسار ساواک نائل آمد

  .لمان غربی بوده استاکشور از جمله اسرائيل و 

 از انقالب راجع به تھرانی و کمالی دو تن از بازجويان معروف ساواک ھستند که در اعترافات خوددر دادگاه بعد

   :گويند دوستان شکنجه گر خود چنين می

  .بنويسيد) زاده حسين( کليه اطالعات خود را راجع به رضا عطارپور مجرد نام مستعار -س*

اش   وظيفه٣١٢ بود که در آن زمان بخش ٣١٢ که من در ساواک استخدام شدم رئيس بخش ۴۶ او در سال - ج

ھای مختلف شرکت و ھميشه  او در کميته. ملی و احزاب غيرکمونيسيت مخالف بود جبھه ۀآوری اطالعات دربار جمع

گروھی کمونيست که اعضای آن قصد داشتند برای ديدن دوره به فلسطين ( بوده از جمله گروه فلسطينی عيشاال ما فع

ضای آن دخالت  از اعئیرا کشف و در مراحل بازجو) نژاد است هللا پاک بروند و يکی از اعضای معروف آن شکر

 من را ھم به اصرار و گزارشی که برای ثابتی نوشت و  که بعداً ۴٩ نفری در مھر ماه سال ۵ ۀداشته از بدو تشکيل کميت

   .نظر ثابتی را ھم جلب کرد تا من به آنھا ملحق شوم

جه به متھم و از او يکی از بانيان شکن. باشد ثر داشته و در حقيقت کاشف گروه سياھکل وی میؤدر کميته فعاليت م

سای ساواک در سرکوبی ؤترين کارمندان و ر  به بعد از جمله فعال۴٩از سال . ثر شدت شکنجه بوده استؤعاملين م

او مدتی . داده است مبارزين بوده و برای بزرگ کردن خود ھم در خيلی از مواقع مسائل کوچک را بزرگ جلوه می

 يکم عمليات و بررسی، معاون کميته و رئيس واحد اطالعاتی ۀدار دوم عمليات بررسی و سپس رئيس اۀمعاون ادار

  . مشترک ضد خرابکاری در اين اواخر نيز معاون مدير کل اداره سوم شده بودۀکميت

ثر داشته و طراح يا پيشنھاد کننده بوده است و ؤ نفر زندانی که در اوين انجام شد نقش م٩وی در ماجرای شھادت 

دستور کشتن محمود نمازی و منصور فرشيدی را که از .  را ھم ممکن است انتخاب کرده باشد زندانيان شھيداحتماالً 

 حسينی و بازجويان مربوطه پرويز متقی و محمد مقدم ۀاند او داد که به وسيل  بودهئیھای فدا اعضای سازمان چريک

به نظر من در جريان کشتن .  نکردمنثاری انجام شد به من گفته بود که انوشيروان لطفی را بکشم که من اين کار را

  .احمد آرامش و سيد محسن سيدباقری دخالت داشته است چون در محل مالقات آنھا حاضر شده بوده است

  

 مشترک ضد خرابکاری ۀرئيس واحد اطالعات کميت) عضدی(مشروح اطالعات خود را درباره محمد حسن ناصری * 

  .بنويسيد

کرده و به عنوان منبع از  حقوق در دانشگاه تھران بوده با ساواک ھمکاری می ۀاو از زمانی که دانشجوی رشت - ج

 چون آموزگار بوده به ساواک منتقل و مدتی در سوسنگرد بعداً . نموده است اعضای جبھه ملی در دانشگاه کسب خبر می

کشد و به  دگاه اداری میکه با رئيس ساواک سوسنگرد اختالف و کارش به دا و ساواک تھران رھبر عمليات بوده تا اين

  .شود  بازجوی متخصصين می٣٠٣ ئیتھران منتقل و در بخش مستقل قضا

گروه ساکا ) خانی و سايرين نژاد و ناصر رحيم شکرهللا پاک (۴٨ اعضای گروه فلسطينی در سال ۀ و شکنجئیدر بازجو

 ۵۴ تا اواسط سال ۴٩اشته و از سال ھا گروه کوچک و بزرگ مبارز دخالت د سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان و ده

گيری بيشتر کارمندان را در فشار  بوده و ھر دو نفر در تشديد شکنجه و سخت) زاده حسين(ھميشه در کنار عطارپور 

داد و  ايستاد و دستور کتک زدن می من بارھا خودم شاھد بودم که در اطاق شکنجه يا اطاق بازجو می. اند گذاشته می

که گزارش آزادی را ھر بازجو .  با آزاد ساختن زندانی مخالف بوداو اصوالً .  ھيچ رحمی نداشتزد و خودش ھم می

 از اً نمود به طوری که بازجويان واقع کرد صدا کرده و با خشونت او را متھم به پول گرفتن و يا ارتباط با او می تھيه می

کرد و اگر متھمی   را تند میئیھای بازجو يشه نظريهاو ھم. ترسيدند  می،اين که گزارش آزادی برای کسی تھيه نمايند
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 بازجو را خط زده و ۀشد از آن گذشت او نظري  ابراز ندامت کرده و يا عائله مند بود و يا گناه کمی داشت که میواقعاً 

 گونه گفت اين مسائل ربطی به ما ندارد و بنويسيد فعاليت مضره او محرز و مسلم است و اين جمله بود که راه ھر می

گفت  آورد و می ھايش را از حدقه بيرون می شد چشم اگر انتقادی يا ايرادی از دولت يا رژيم گفته می. بست کمکی را می

  .صالح مملکت خويش خسروان دانند. کنی خيلی فضولی می

سيد دست او ر ای بود که چون دستش را در دانشگاه دانشجويان شکسته بودند ھميشه وقتی به يک متھم می حيوانی عقده

ھميشه به فکر منافع شخصی خود بوده در اين راه ضمن بزرگ . زد داد و يا کشيده می گرفت و پيچ و تاب می را می

کرد و در اين راه حتی به رضا عطارپور   نمی،کردن کارھای خود توجھی به ديگران حتی اگر دوست خودش بودند

او حيوانی است که ھر عمل . ا اين اواخر ھم با ھم قھر بودندکه باعث ترقی او شده بود تھمت زد و ت) حسين زاده(

، معاون ٣١١ خبيث است مشاغلی که داشته عبارتند از رئيس بخش آيد و اصوالً  جنايتکارانه از دست او و فکر او برمی

 ]قربع[ يکم عمليات و بررسی، معاون واحد اطالعاتی کميته مشترک ضد خرابکاری و رئيس اين واحد تا آبانۀادار

  .کنم گفت من نوکر رئيس ھستم و اگر يک چوب باالی سر من بگذارند از او اطاعت می  او ھميشه می۵٧سال 

  :ساير اعمال او به شرح زير است

که او ھميشه اصرار داشت که ميزان  توضيح اين.  متھمين سياھکل و اصرار در اعدام آنھاۀشرکت در شکنج -١

 دادرسی در مورد ميزان مجازات ۀکرد و با ادار ن کند و اين کار را ھم میييمحکوميت و مجازات را ھم خودش تع

  .گرفت متھمين تماس می

 روشی در احتماالً   تيمی مھرنوش ابراھيمی ۀ تيمی چنگيز قبادی در شھر وليعھد و خانۀ خانۀشرکت در محاصر -٢

  .خيابان ابطحی

به کار ) رسولی( در اوين دستگير و خودش و نوذری ۵١ و ۵٠ به متھمين که در بين سال  ثر فشار و شکنجهؤعامل م-٣

  .کردند مثل ويدا حاجبی تبريزی آنھا رسيدگی می

  . مراحل و ارائه پيشنھاد در اين زمينهۀدفاع از خشونت و شکنجه در ھم-٤

مصطفی خوشدل و کاظم ذواالنوار،  نفر از زندانيان در اوين از جمله بيژن جزنی، ٩ شرکت در به شھادت رساندن -٥

  .کند دانسته دارد چکار می  میء او پيشنھاد کننده و يا طراح بوده و از ابتداضمناً 

 به اتھام واھی فعاليت در زندان يکی از عاملين تجديد قرار بازداشت زندانيانی بوده که پس از پايان محکوميت مجدداً -٦

  .ند ملی کشیگفت ھا زندانی کشيده و به اصطالح می مدت

  . به بعد بوده است۵۴از عاملين تشديد مجازات متھمين از سال -٧

 مشترک ضد خرابکاری صورت گرفته اطالع داشته ۀبه عنوان رئيس واحد اطالعاتی از کليه جناياتی که در کميت-٨

 به ۵۵ز سال ، گرسيوز برومند، معصومه طوافچيان، مھوش جاسمی و ساير افرادی که ائیمنجمله شھادت خسرو صفا

  .اند بعد دستگير و شھيد شده

 بوده است که در شب دستگيری به دستور او و يا ئیھا به نظر من علت مرگ بھمن روحی آھنگران، فشار و شکنجه-٩

 او به روحی آھنگران وارد آمده زيرا صبح که من از خواب بيدار شدم گفت که بھمن را شکسته است و از ۀبه وسيل

وحی آھنگران به تدريج حالش بدتر شد در حالی که بعد از آن ديگر شکنجه نشد و آخر سر ھم در ھمان موقع بھمن ر

  .البته پس از عمل جراحی و دو سه روز بعد. بيمارستان شھيد شد

  .کرد رفت و حتی اکيپ ھم او را اسکورت می او ھميشه با ماشين ضد گلوله و يک يا دو اسکورت به منزلش می -١٠

با نظر و يا طرح او يا عطارپور ساخته شده و ھمانطور ...  آپولو، قفس وشکنجه مثل شوک الکتريک ھای دستگاه-١١
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زندانی ھم بايد او را (باشد و عباس نظيف کار   میئی گفتم شخصی به نام جعفری که در شھربانی مورد شناساکه قبالً 

  .)تواند بگوی که چه کسی دستور ساختن آنھا را داده است بشناسد می

در اين دو سال گذشته با وامی که از دولت گرفته بود مشغول ساختن سردخانه در اطراف دامغان بود و تعدادی ھم  -١٢

ھمچنين شخصی به نام داعی الحق که .  حدود دو ميليون تومان از او طلبکار استئیچاه آب زده بود که فرزين طباطبا

خواھد که نداده است او حتی پول   تومان از او بابت فرش می ھزار٧٠٠گفتند که حدود  فرش فروش در بازار است می

  .اش بوده برداشته و کليه وسائل خود را فروخته بود  ھزار تومان، که مربوط به وام اداری خريد خانه٢٠٠  رارسولی

) زندانی(منزل او در تھران پارس نزديک منزل سرگرد افشار . شايع بود که منزلش را به ساواک اجاره داده است -١٣

  .است

کنند   ھزار تومان به اسرائيل رفته و به احتمال قوی در تل آويو زندگ می١٠٠ در اين اواخر بازنشسته و با گرفتن -١۴

  .داند  ساواک در اسرائيل رابطه دارد چون زبان نمیۀو با شعيب صميمی آخرين نمايند

 ھم بايد در جريان سر به نيست کردن مبارزان و  به بعد اطالعی ندارم ولی او۵۵از ساير جنايات او از سال  -١٥

) عضدی(من از ناصری . شده است داشته باشد شدند و بعد خبری از آنھا نمی  که در دو سال گذشته دستگير مییمجاھدان

ی ھم ھر کمک. اش برسيد ام و اميدوارم که ھر چه زودتر به مجازات اعمال جنايتکارانه تر نديده تر، و خبيث تر، لعين کثيف

  .که از دستم برآيد يا به نظرم برسد با جان و دل حاضرم انجام بدم

  .بنويسيد) رسولی( ناصر نوذری ۀھويت شما محرز است مشروح اطالعات خود را دربار* 

که به استخدام ساواک درآيد آموزگار فرھنگ در اھواز بود و به صورت منبع با  قبل از اين) رسولی(ناصر نوذری  - ج

از .  به کار مشغول شد٣١١در بخش .  به استخدام ساواک درآمد۵٠در سال . کرده است ستان ھمکاری میساواک خوز

واقع شد و ناصری از وجود او برای اطالع از وضع ) عضدی( ناصری ۀ چون مطيع بود مورد عالقءھمان ابتدا

  .داد کرد و گزارش می یيعنی در ساواک ھم از کارمندان خبر چينی م. کرد کارمندان بخش نيز استفاده می

 به کميته بعداً . داده است  در اوين مشغول بوده و متھمين را شکنجه میئی به کار بازجو۵٢ و ۵١ھای  او در بين سال

علی ) رياحی(احمد نيکخو ) آرش( مثل فريدون توانگری ٣١١ای از کارمندان جوان بخش  منتقل شد و عده

ردند و ناصری و عطارپور چون اعتماد زيادی به او داشتند متھمين را به آنھا را زير دست او به کار گما) سپھر(ميثاقی

  . نمايندئیداده تا بازجو

کرد به ناصر نوذری  مخالفت می) عضدی(نوشت و ناصری  ھر متھم که بازجويش برای او گزارش آزادی می

ويان بود و بدون چون و چرا مطيع  نمايد و در حقيقت او صافی کار ساير بازجئی بازجوداد که مجدداً  می) رسولی(

  .دانم به شرح زير است محض ناصری بود اقداماتی که از او می

 ناصری بود و ناصری از ھمه ۀداشت و به ھمين علت ھم مورد عالق  برنمیئیھا ھم دست از بازجو وی حتی شب -١

  .خواست مثل او باشند می

برد و حکمت جو نيز با استفاده از فرصت،  وابش می از پرويز حکمت جو بوده خئیيک شب که مشغول بازجو-٢

کند در ھمين حال رسولی از خواب پريده سعی  چنگالی که روی ميز قرار داشته برداشته و به داخل پريز برق فرو می

  .کند گيرد و در نتيجه حکمت جو به اين ترتيب خودکشی می کند مانع کار حکمت جو شود که برق خودش را ھم می می

البته من فکر . رسند رود که آنھا به شھادت می ی و گرسيوز برومند آنقدر پيش میئکنجه دادن به خسرو صفادر ش-٣

ای و ثابتی و ساير مقامات باالتر انجام شده است ولی  کنم قصد اوليه ھم کشتن آنھا بوده که به دستور ناصری و سجده می

  . رسولی بوده استءعامل اجرا
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اش را  اند نحوه  او به شھادت رسيدهۀش جاسمی را ھم که دستگير شده بودند به وسيلمعصومه طوافچيان و مھو-٤

  .دانم نمی

کرد و  برد او سرکشی می  ابوالحسن شايگان شام اسبی که در اوين به نام نصرتی زندانی بود و در انفرادی به سر می-۵

  . وی به شھادت رسيده استۀ به وسيل ساله آزاد نشده و خبری از او نباشد به احتمال قوی١۶اگر اين جوان 

ھا با آنھا تماس  کرد و يا در زندان مورين و منابعی داشت که يا آنھا را به کميته منتقل میأاو در ميان زندانيان م -۶

  .دانم گرفت ولی من اسامی و مشخصات آنھا را نمی می

  .آورد وجود میه تارش اين احساس را باکثر کارمندان ساواک از او نفرت داشتند زيرا اعمال و رفتار و گف -٧

ام و منزل او را بلد نيستم فقط شايع بود که درمنازل سازمانی نظام آباد يک   با او روابط خانوادگی و غيره نداشته-٨

  .اند آپارتمان به او داده

  .اشته است نفر زندانی منجمله بيژن جزنی، مصطفی خوشدل و کاظم ذواالنوار و سايرين شرکت د٩در کشتار  -٩

 به بعد ۵۵شايع بود که در سر به نيست کردن مبارزين او بيشتر دخالت داشته ولی اطالع دقيقی ندارم چون از سال  -١٠

  .توانند بگويند اند بھتر می ام و کسانی که در کميته بوده شايد دو يا سه بار آنھم اتفاقی ديده

  

  رسولی در اسناد ساواک

   نوذری معروف به رسولیۀدربار

مور أدر اھواز م. که در ساواک استخدام شود گفت قبل از اين باشد و به طوری که خودش می نامبرده کارمند مقام دو می

  .گذاشته است ساواک اھواز بوده و از وضع منطقه اطالعاتی در اختيار ساواک می

ز استخدام و به مرکز اعزام و در  ساواک اھواۀبه وسيل. وی اھل بختياری است و در مسجد سليمان و اھواز اقوامی دارد

وقتی عضدی .  خيلی نزديکی با ھم داشتندۀ قبلی داشت و رابطئیباشد و با عضدی آشنا  کل سوم مشغول خدمت میۀادار

 منابعی ھم در اختيار داشت و در ئیوی ضمن بازجو. به کميته آمد رسولی را نيز از اداره سوم به کميته منتقل کرد

  . بودکميته نور چشم عضدی

روی اين اصل . کرد ساخت و بعد آنھا را دستگير می رسولی با کمک منابعی که در اختيار داشت گروه کمونيستی می

که مزايای بيشتری بگيرد  شد برای اين که مقام دو بود و کارمند جديد محسوب می  عضدی بود و با اينۀمورد عالق

ھنگام . يا افسر ارتش بوده از زندان قصر به کميته خواسته بودرسولی شخصی را به نام رزمجو که گو. رئيس دايره شد

وقتی جريان . متھم از فرصت استفاده کرده و به وسيله برق خودکشی کرد. برد  رسولی روی تخت خوابش میئیبازجو

اکان را به رئيس کميته خبر دادند دستور داد رسولی به مھران برود و دادگاھی شود ولی عضدی او را نگھداشت و کم

  .در کميته باقی ماند

ھای اھواز و مسجد سليمان توجه داده شود و يا به ژاندارمری مناطق بختياری  برای دستيابی به وی بايستی به شھربانی

 .اعالم گردد

 


