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 ٢٠١٢ اگست ٢٨
  

 "!انتری که لوطيش ُمرده بود "
 

 ۀو مشاھد" امريکاصدای " تلويزيونی ۀنامشاه، آن ھم پس از سال ھا سکوت در بر" مقام امنيتی"شنيدن صدای 

 سال پس از آن که مردم ايران با انقالب خود ، شرايط سقوط ٣٣ ساواک، ۀتصاويری قديمی از اين جالد شناخته شد

ھای معروف   يکی از رمانعنوانرژيم سلطنت را مھيا نموده و آن را به زباله دان تاريخ انداختند، مرا به ياد 

در آن " انتر"بدون اين که قصد توھينی به شخصيت آن . انداخت "انتری که لوطيش مرده بود "صادق چوبک به نام

رمان به ياد ماندنی داشته باشم، اما با مشاھده باال و پائين پريدن ھای پرويز ثابتی جھت تطھير جنايات خود و 

که در زمان قدر قدرتی " انتری"ه که ال به ذھنم خطور کرد که چه شدؤ، بالفاصله اين س دستگاه امنيتی بد نام شاه

 آن چنان شلنگ تخته می انداخت و در جنايت و –می ناميد " شاه شاھان"و " آريامھر"  که وی را -" لوطی اش"

 شرکت امريکاصدای " افق "ۀدر برنام" غيبت کبرا"زد عام و خاص شده بود، حال و پس از اين  قساوت زبان

پاسخ اين پرسش بينديشم پيش خود گفتم که به راستی چرا کسی که در آن دوران که نموده است؟ و قبل از اين که به 

معرفی می " مھندس"و " دکتر"ھمه ساواکی ھا چھره پنھان می کردند و به جای استفاده از اسم اصلی، خود را 

اصلی اش را می نمائی می کرد و ھمه نيز نام " ھنر"، " مقام امنيتی"نمودند، در تلويزيون لوطی اش به عنوان 

 سال از آن سال ھا می گذرد، مجبور به پنھان کاری شده است؟ به راستی، اين پنھان کاری ٣٣دانستند، ولی حال که 

 کتاب ھنوز ۀبه خصوص وقتی در نظر بگيريم که او در برنامه ای شرکت نموده بود که در بار! چقدر پر معنا است

کار بردن شکنجه ھای ه  که از قرار معلوم بايد نقش واقعی ثابتی در بمنتشر نشده اش تدارک ديده شده بود، کتابی

در آن برنامه نيز او اظھار داشت که با شکنجه که از نظر . وحشيانه در ساواک در حق زندانيان سياسی را انکار کند

ی ئو نه بازجوودم نه شکنجه ديده ام ھيچ وقت ھم خ"بوده، مخالف بوده و تصريح کرد که " غير قانونی"وی امری 

  . حقيقت معنای ديگری نداردۀادعائی که البته جز تف کردن بر چھر". کرده ام

 سوم ساواک و به ھمين دليل ھم يکی از سازمان دھندگان دستگاه ۀاين که چرا پرويز ثابتی که سال ھا مدير کل ادار

شد اين واقعيت را انکار  عمال می زندانيان سياسی ھر روز به دستور وی اِ ۀ رژيم شاه بود و شکنجۀدار و شکنج

و اگر کسی جز اين انتظار داشته باشد نشان می دھد که نھاد ھای ) ١( قابل فھم است کند، امری است که کامالً  می

 . سرکوبگر امنيتی و کارمندان آن را نشناخته است
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الزم ! مری غير قانونی استخوانده، می دانسته که شکنجه ا" حقوق"از آن جا که جالدی مثل ثابتی مدعی شده چون 

 زندانی ۀکيد کنم که نه تنھا در ايران دوران شاه، بلکه در اکثر کشورھا بر اساس قانون، اذيت و آزار و شکنجأاست ت

 شکنجه بوده و ھستيم؛ در حالی که خود آمرين و ۀاما اتفاقا در اکثر کشورھا ما شاھد اِعمال وحشيان. ممنوع است

يان خيزش چرا راه دور برويم؛ در ھمين جمھوری اسالمی که در جر.  را تکذيب می کنندعاملين شکنجه، اين امر

ش در کھريزک در حق زندانيان سياسی از پرده بيرون افتاد و گستردگی شکنجه در ديگر ، فجايع وحشتناک٨٨سال 

، شاھد بوديم که "نداردتجاوز و شکنجه ديگر اثر "زندان ھايش به آن جا رسيد که مردم در خيابان شعار می دادند 

 اعالم نمود جمھوری اسالمی ھمين چندی پيش رسماً يه ئيس ستاد حقوق بشر قوۀ قضائمحمد جواد الريجانی رچگونه 

که نه تنھا در جمھوری اسالمی شکنجه وجود ندارد بلکه اين امر، عملی غير قانونی بوده و ھر کس مرتکب آن شود 

 بحث شکنجه، بحث آن چه در کتاب قانون نوشته شده نيست بلکه بحث آن آزاربنابراين ! قانونا مجازات خواھد شد

شک نبايد داشت که ھيچ شکنجه گری در شرايط آزاد . شود بر زندانی روا می) ٢"(اتاق تمشيت"ھائی است که در 

 حتی اگر .و جائی که احتمال پيگری ھای شکنجه شدگان وجود داشته باشد، آزادانه از جنايات خود سخن نمی گويد

خلخالی و الجوردی ھم که جناياتشان اظھرمن الشمس می باشد، روزی وضع پرويز ثابتی را پيدا می کردند با 

برای درک واقعيت بايد اين ادعا ھای دروغين . قاطعيت وجود ھر گونه شکنجه و مبادرت به آن را انکار می نمودند

ستم بازجوئی بر اساس اذيت و آزار زندانی شکل گرفته و آيا را کنار گذاشته و به خود زندان ھا رفت و ديد آيا سي

زندانيان سياسی، عمال شکنجه می شوند چه برای کسب اطالعات و چه برای خرد کردن شخصيت شان و وادار 

 !کردن آن ھا به ھم نوائی با شکنجه گرانشان

سازمان اطالعات و امنيت . اواک بود با سوليت بازجوئی از زندانيان سياسی اساساً ؤدر زمان ديکتاتوری شاه، مس

 شکل گرفته بود بر اساس ساخت سازمانی اش از نه و بعد ھا ١٣٣۶مشھور بود و در سال " ساواک"کشور که به 

شت و ھر يک از اين مدير کل ھا ده اداره تشکيل می شد که ھر کدام از اين ادارات تحت نظر يک مدير کل قرار دا

گذاشته " اداره سوم "ۀوليت امنيت داخلی بر عھدؤبر اساس اين تقسيم بندی، مس. دتنوليت خاصی بر عھده داشؤمس

 ھيچ گونه تشکلی به مردم نمی داد و ھر ۀمعنای امنيت داخلی يا حفظ نظم داخلی از نظر رژيم شاه که اجاز. شده بود

ونه فعاليت مخالف  کنترل اعتراضات و مبارزات مردم و ھرگصدای معترضی را در گلو خفه می ساخت، اساساً 

چنين کنترلی با چنين ھدفی در عمل نمی توانست بدون . دستگاه حاکم و تالش آزاديخواھان برای متشکل شدن بود

 اقشار و طبقات مردمی از کارگر و کشاورز گرفته تا دانشجو و نويسنده و خالصه ۀ مبارزات ھمۀسرکوب وحشيان

به ھمين دليل ھم از . واه گرفته تا مذھبی و کمونيست به نتيجه برسد مخالفان ديکتاتوری حاکم از ملی و آزاديخۀھم

 سوم وظيفه ۀآن جا که ديکتاتوری سلطنت پھلوی مخالف سازمان يابی و شکل گيری تشکل ھای مردمی بود ، ادار

  ھمداشت تا ھر گونه تشکل مبارزاتی را سرکوب نموده و اجازه ندھد که ھيچ تشکل مخالفی شکل بگيرد و اين امر

ن معتقد به فعاليت در چھارچوب مقررات و قوانين می باشند و يا انقالبيونی ھستند اربطی به اين نداشت که آيا مخالف

  . قھر آميز را در پيش گرفته اندۀکه برای سرنگونی رژيم مبارز

اه را در ن، مقامات باالتر و از جمله شخص شابايست ضمن سازماندھی سرکوب مخالف سوم طبق وظيفه می ۀادار

 با الزاماً "  ثباتۀجزير"فعاليت ھائی که به دليل ضروريات حفظ آرامش در . جريان فعاليت ھای خود قرار دھد

به ھمين دليل ھم بساط ضرب و شتم و . م بود و ماھيتی به غايت وحشيانه داشتأن تواخشونت و اذيت و آزار مخالف

 شکنجه جزء جدائی شد و اساساً  حظه ای کنار گذاشته نمیشکنجه و آزار زندانيان در بازداشتگاه ھای ساواک ل

با رستاخيز سياھکل که ناقوس مرگ . ناپذير سيستم بازجوئی ساواک بود که فقط بسته به شرايط ، کم و زياد می شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

رژيم سلطنت را به صدا در آورد، شکنجه با شدتی باور نکردنی ھر روز ابعاد وسيع تری پيدا نمود تا آن جا که در 

وليت چنين اداره ؤمس.  زندانيان قطع نمی شدۀ لحظه ای صدای فرياد و نالبی اغراق"  مشترکۀکميت" در ۵٣سال 

ای که ھدفی جز پيشبرد وظايف غير قانونی و غير دمکراتيک و ضد مردمی نداشت، اتفاقا برای مدتی طوالنی با 

  .ر ساواک شده استھمين پرويز ثابتی بود که حال با وقاحت تمام منکر وجود شکنجه د

 قساوت ھا و ۀ تا سقوط رژيم شاه شخصا شاھد زند١٣۵٠سال ]اسد[ مرداد ١٣حال بگذاريد به عنوان کسی که از 

محمدحسن (، عضدی )رضا عطارپور مجرد(بيرحمی ھای ساواک و بازجويانش يعنی جالدانی ھمچون حسين زاده 

ناصر (، رسولی)ھوشنگ ازغندی(، منوچھری )ادمصطفی ھير(، مصطفوی )بھمن نادری پور(، تھرانی )ناصری

ه که در آن سال و تا فروپاشی رژيم شاه برا بودم برخی از شکنجه ھائی ... و ) فريدون توانگری(و آرش ) نوذری

  . ياد آوری کنم،طور روزمره در ساواک جھت گرفتن اعتراف و شکستن مقاومت زندانيان سياسی اِعمال می شد

ر ناخن ھا، آويزان کردن زندانی، دادن شوک الکتريکی، زندانی يستبند قپانی، سوزن زدن زشالق بر کف پا، زدن د

را زير مشت و لگد گرفتن، سوزاندن بدن با آتش سيگار و منقل ھای برقی، تجاوز به زندانی با باطوم و بطری و يا 

عالوه بر ). حمد علی شعبانی بودبرای نمونه از طرف کسانی مثل حسينی که نام واقعی اش م(به وسيله خود جالدان 

طور ه اين موارد، ده ھا مورد ابتکاری ديگر نيز وجود داشت که ھمه شکنجه ھائی بودند که در ساواک ب

ی داشته و جزء جدائی ناپذير اين د داستان طوالنياز شکنجه ھای روانی که خو. کار گرفته می شدنده سيستماتيک ب

. ه بودمطور مداوم در اتاق شکنجه بعد از دستگيری و انتقال به اوين دو روز بخود من .  فعال می گذرم،سيستم بود

ی وجود داشت که مرا روی آن خوابانده و دست ھا و پاھايم را با طناب به تخت بسته و در اتاق شکنجه تخت سيمي

و برخی باريک البته شالق ھا متفاوت بود برخی خيلی کلفت . سپس با کابل شروع کردند به کف پايم شالق زدن

 رشته ۴ضربات اين کابل به دليل آن که . معروف بود) x ۴ ١٠(اما کابل خيلی رايج، به کابل چھار در ده . بودند

. کابل باريک تر حاوی سيم ھای مسی پيچيده شده در روکش پالستيکی درون آن قرار داشت، بسيار دردناک بودند

 پس از مدتی پاره می شد وسيم ھای مسی داخل روکش بيرون روکش پالستيکی در اثر ضربات مداوم به زندانی،

 ضخامتشان پس از مدتی دير يا زود پوست پای زندانی را می ۀبه اين ترتيب کابل ھا بسته به درج. می زد

در نتيجه . در خيلی از مواقع ، ھمين سيم ھای مسی داخل روکش ھا بودند که پا را پاره می کردند) ٣.(شکافتند

در اين اتاق . س از تعدادی ضربه با گاز انبر، قسمت فلزی کابل را برای استفاده بعدی مرتب می کردشکنجه گر پ

مرا بارھا و به مدت طوالنی شالق زده و ھر بار پس از شالق زدن بر کف پاھايم، بازجويان با زدن شالق بر ھمه 

کنم تا کرختی " بشين و پا شو"قول آن ھا ه جای بدنم مجبورم می کردند که روی پاھای شالق خورده راه رفته و يا ب

 بين ھر سری از شالق ھا، ۀدر فاصل. پا ھا به دليل ضربات کابل بر طرف شده و آماده شالق خوردن دوباره شوم

مرا زير مشت و لگد خود می گرفتند و شکنجه ھای ديگر از جمله زدن دستبند قپانی و رذالت ھای ديگر را اعمال 

. بودند... ن و شکنجه گران من در اوين، تھرانی، عضدی، حسين زاده ، مصطفوی ، حسينی وبازجويا. می کردند

 تشکيل ۵٠ به اصطالح دادگاه که در بھمن سال ئیکيد است که بعد از پايان اين دوره از شکنجه، تا بر پاأالزم به ت

بعد از پايان جلسات نمايشی . تمشد، باز ھم چندين بار بازجوئی شده و شالق خورده و مورد ضرب و شتم قرار گرف

  . به زندان شھربانی منتقل شدم۵٠دادگاه و در واقع بيدادگاه شاه و محکوميت به حبس ابد ، در اسفند سال 

 مرا از شيراز دو باره به تھران و به ۵٢ از زندان قصر به زندان شيراز تبعيدم کردند و در اواخر سال ۵١در سال 

در اين زندان به دفعات متعدد مرا به شکنجه گاه برده و مورد شکنجه و اذيت و آزار . دزندان قزل قلعه بازگرداندن

به خصوص با شالق شکنجه ام ) ۴" (آرش"اين بار بازجويم جالدی شد به نام رسولی که با نوچه اش . قرار دادند
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 و دوستانم را ء اسم رفقادو سال قبل که تازه دستگير شده بودم از من اطالعات مشخصی چون قرارھا و. می کردند

علت . ولی اين بار فقط به طور کلی می خواستند من ھر چه تا حاال به آن ھا نگفته ام را به آن ھا بگويم. می پرسيدند

يکی، با دستگيری ھای جديد در آن سال، ارتباط من با . اين شکنجه ھای بعد از محکوميت، در واقع دو موضوع بود

موضوع دوم به . در سال پنجاه يعنی در آغاز دستگيری نام آن ھا را به ساواک نداده بودم مبارزينی رو شده بود که 

ان يرو شدن اقدام من در ايجاد رابطه بين برادرم خشايار سنجری در بيرون با فردی که از رفقای يکی از زندان

  . بر می گشت،راز بوديسياسی در زندان ش

 به بازداشتگاه اوين جديد ۵٣نيان اين زندان و از جمله مرا در شھريور سال با بسته شدن بازداشتگاه قزل قلعه، زندا

 اذيت و آزارھای رسولی و ۀری در روشھای کھنيياما زندان نو تغ. که تازه ساختمانش تمام شده بود منتقل کردند

واقعيت اين . گرفتم مشترک برده شدم و در آنجا مورد شکنجه قرار ۀچند بار ھم از اوين به کميت. آرش ايجاد نکرد

من ھم دوستان . ن آن دوره را می شناختمافدائی خلق، تعداد زيادی از مبارزبود که من قبل از پيوستنم به چريکھای 

دوست بودم و با خيلی از آن ھا کارھای ) دو برادر انقالبی ام(خودم را داشتم و ھم بادوستان کيومرث و خشايار 

سی ي ايران و اسرائيل، شعار نوۀھلم تختی، تظاھرات مربوط به مسابقمبارزاتی نظير شرکت در تظاھرات چ

مشخص شدن ھر . ط اتوبوس، کتابخوانی، پخش اعالميه و غيره انجام داده بودميوتظاھرات مربوط به گران شدن بل

 کدام از اين ارتباطات و فعاليت ھا با دستگيری ھای جديد برای ساواک از يک طرف و حساسيت ساواک روی من

به دليل فعاليت کيومرث و خشايار در درون سازمان چريکھای فدائی خلق و انتقام کشی به دليل انجام چند عمل 

مسلحانه از طرف سازمان در آن سال که گفته می شد خشايار در آن ھا شرکت داشته است از طرف ديگر و مسايلی 

بی که پيام آور مرگش بود، کينه اش را روی از اين قبيل باعث شده بود که ساواک درمانده از رشد جنبش انقال

 و بعد از اعالم ايجاد حزب ۵٣ من در اواخر سال ۀيکی از موارد شکنج. زندانی اسير در دست آن ھا خالی کند

 ۀاين بار در کميت. رستاخيز از سوی شاه بود که مرا دو باره از اوين به کميته مشترک برده و باز ھم شکنجه دادند

اين را ھم بگويم که آن ھا مادر مرا نيز به دليل . قبلی ام افزوده شد" تجربيات"نيز به " آپولو" با مشترک، شکنجه

فعاليت در بين مادران زندانيان سياسی در بيرون تحت نظر داشتند و مواظب ارتباط من با مادرم نيز بودند، و به 

 آپولو قرار داشتم که عضدی تحت ھمين شکنجهدر ھر حال، . ھمين خاطر ھم من مدت طوالنی ممنوع المالقات بودم

، باالی سرم آمد و مدعی شد که از داخل زندان از طريق مادرم با سازمان چريکھای "کميته"ولين آن زمان ؤاز مس

 تا آمدن ھيأت صليب سرخ به زندان ھای شاه، بار ھا ۵٣بر اين اساس از سال . فدائی خلق ارتباط برقرار کرده ام

به ھمين خاطر ھم ھنوز ھم پس از گذشت سال ھای طوالنی از آن زمان، جای زخم .  شالق خوردمبازجوئی شده و

  . ھای شالق بر روی پاھايم موجود اند

د از زندانھا را داد، ساواک به ھيأت صليب ي بازدۀب سرخ احازيم شاه به ھيأت صلير کرد و رژيي که اوضاع تغیوقت

ھا بودم اين عده را که من ھم جزء آن. داد نمی ،ر شکنجه بر بدنشان وجود داشتسرخ امکان ديدار با زندانيانی که آثا

با اين حال به دليل فعاليت ھای بخش . ساواک مدتی بين زندان ھای مختلف می گرداند تا ھيأت مذکور آن ھا را نبيند

ج از کشور، نام اکثر خارج از کشور سازمان چريکھای فدائی خلق ايران و کنفدراسيون جھانی دانشجويان در خار

 ما را به زندان قصر منتقل نموده و باالخره ۀما در ليست ھيأت مزبور موجود بود، آن ھا سرانجام ناچار شدند که ھم

  . ديدار با اين تعداد از زندانيان سياسی را ھم بدھندۀبه ھيأت مزبور اجاز

ازداشتگاه ھای ساواک را می شنوم ناخود آگاه به امروز که ادعاھای مقام امنيتی شاه مبنی بر عدم وجود شکنجه در ب

نخوانده ايست که نمی " حقوق"ھا کار کدام شاه پرست " شاھکار"پاھايم نگاه می کنم و از خود می پرسم پس اين 
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 او جرم ۀدانسته که در قوانين آريامھری مبادرت به شکنجه جھت اخذ اعتراف از زندانی و در ھم شکستن روحي

  ؟ !!تتلقی می شده اس

که نسل جوان بتواند ادعاھای امثال پرويز ثابتی و ھمه ساواکی ھای جنايتکار را بھتر بررسی و  در اين جا برای اين

داوری کند آن ھم در شرايطی که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی ھم به اشکال گوناگون می کوشد ساواک شاه 

 سال زندان ، صدھا زندانی شکنجه شده ٨که در طول حدود ، ضروری می دانم تا به عنوان کسی )۵(را تطھير نمايد

شکنجه ھايشان صحبت کرده است به شکنجه ھای رفقائی اشاره کنم ۀ را از نزديک ديده و با خيلی از آن ھا در بار

  .که ده ھا بار شديدتر و بيشتر از من شکنجه شده اند و من خود آثار شکنجه را بر جسم آن ھا شاھد بوده ام

رفيقی که ساواک دو .  ھمه بايد از رفيق عباس مفتاحی بگويم که يکی از رفقای بنيانگذار چريکھای فدائی بودقبل از

دين ھمان  فرور١٧ ، يعنی در ۵٠ سال ]حمل[ فروردين ماه١۵روز بعد از شو تلويزيونی ھمين پرويز ثابتی در 

رده و در ھمه جا به در و ديوار چسبانده  رفيق ديگر در روزنامه ھای مختلف درج ک۴ش را ھمراه با سال، عکس

برای دستگيری ھر کدامشان ھم صد ھزار . ليس معرفی کنندوبودند به خيال آن که مردم ھر جا آن ھا را ديدند به پ

 نفر افزايش يافت که ٩ فروردين ماه به ٢٠تعداد اين عکس ھا چند روز بعد يعنی در . ن کرده بودييتومان جايزه تع

  .ائی بودندھمگی چريک فد

او به دليل گير کردن گلوله . ک قرار لو رفته دستگير شدي بر سر ۵٠ سال ]اسد[ مرداد١٣رفيق عباس مفتاحی در 

" صد ھزار تومانی"رفيق عباس مفتاحی تنھا . در سالحش نتوانست به زندگی خود پايان دھد تا زنده دستگير نشود

ری اين رفيق برای ساواک از اھميت باالئی برخوردار بود، و ھم ھم دستگي. ای بود که زنده به چنگال ساواک افتاد

 ممکن بتوانند او را خرد کرده و به پشت تلويزيون بکشانند و از ۀاين که برای آن ھا بسيار مھم بود که به ھر وسيل

اخذ .  دھنداين طريق در حين پخش تخم نااميدی و بی اعتمادی در جامعه، خود را باز در مقابل مردم قدرقدرت جلوه

اصلی ترين ابزار ساواک برای رسيدن . اطالعات از رفيق عباس ھم که اھميت واالی خودش را برای ساواک داشت

ته  ورود به اوين به تخت شکنجه بسۀبنابراين، رفيق عباس از ھمان لحظ. به ھدفش، شکنجه ھای وحشيانه اش بود

 ٢۶در اين .  روز تمام وی را شکنجه دادند٢۶شان بود ی که الزام شغل ناشريف شد و جالدان ساواک با بيرحمي

به دليل شدت شکنجه ھائی که وی تحمل .  روز به طور مداوم در اتاق شکنجه نگھداشته شد١۵روز، رفيق عباس 

البته اين عمل ھای جراحی برای التيام درد . کرده بود در اين فاصله سه بار روی پای وی عمل جراحی انجام دادند

يکی از موضوعاتی که حيرت ساواکی . بود بلکه برای آن بود که جالدان امکان شکنجه بيشتری پيدا کنندھای وی ن

ر، يق کبين رفيھا را بر انگيخته بود و بعداً خود در مورد آن صحبت می کردند اين بود که در طول شکنجه ا

 رفيق ۀ که برای خرد کردن روحييکی از شکنجه ھائی. دژخيمان ساواک حتی يک فرياد ھم از وی نشنيده بودند

عباس در مورد وی اعمال کرده بودند، اين بود که وی را کامال لخت کرده و به آلت تناسلی اش بندی بسته و در 

 اين قساوت ھا ۀکه يکی از بازجويان بند را می کشيد، بازجوھای ديگر وی را شالق می زدند و چون با ھم حالی

 حسينی، وی را مورد  يعنی شکنجه گر دژخيم ساواکۀوسيله  در ھم بشکنند، ب مقاومت وی راۀنتوانستند روحي

  . تجاوز جنسی قرار دادند

ھيچ کدام از آن شکنجه ھا خللی در ايمان رفيق عباس به مبارزه مسلحانه ای که او از سازماندگانش بود وارد 

ه نفع توده ھا در جھت پيروزی آن ھا بر  چريکھای فدائی خلق شرايط جامعه را بۀاو مطمئن بود که مبارز. نياورد

مسلماً خبر چنين مقاومت قھرمانانه ای به گوش رئيس شکنجه گران يعنی پرويز ثابتی . ر خواھد دادييدشمنانشان تغ

در سال (رفيق عباس بعداً که عده ای از رفقای وابسته به چريکھای فدائی خلق را در اتاق شماره پنج اوين . ھم رسيد
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ده بودند، در آن جمع به ما گفت که ثابتی چند بار در شکنجه گاه اوين که وی بيرحمانه در آن جا زير جمع کر) ۵٠

 آن صحبت ھا تالش ثابتی آن بود که با تھديد و تطميع مقاومت رفيق ۀدر ھم. شکنجه بود، با وی صحبت کرده بود

ھيچ " با وقاحت تمام مدعی می شود که "امريکاصدای "آری چنين موجود پستی، امروز در . عباس را درھم بشکند

  "! کرده امئیوقت ھم خودم نه شکنجه ديده ام و نه بازجو

ھمان طور که در باال اشاره وار مطرح کردم، ساواک پس از اتمام بازجوئی ھای رفقائی که در ارتباط باچريکھای 

 شکنجه ۀاز آن جا که آواز. ين جمع کردر شده بودند، اکثر آن ھا را در اتاق عمومی شماره پنج اويفدائی خلق دستگ

 از وی خواستند تا شمائی از آن چه بر سر وی آورده ءھا و مقاومت ھای عباس مفتاحی در اوين پيچيده بود بقيه رفقا

به ھمين دليل بود که در آن اتاق، رفيق عباس در مورد شکنجه ھائی که شده بود در حضور . اند را باز گوئی کند

خوشبختانه ھنوز کسانی از آن جمع در قيد حيات می باشند که خود نه تنھا اين حرف ھا را شنيده . جمع صحبت کرد

اما از قديم گفته .  اين سال ھا با خود حمل کرده اندۀاند بلکه بار شکنجه ھائی که برخودشان اِعمال گشته را در ھم

د گفت سر به فلک ي واقعيات را حاشا کنند باند اينااند که ديوار حاشا بلند است و برای ساواکی جماعت که مجبور

  .کشيده است

 به ۵٠ سال ]اسد[رفيق ديگری که الزم است در اينجا از وی ياد کنم رفيق مسعود احمدزاده است که در اول مرداد

.  اکثر بازجوئی ھايش را در اطالعات شھربانی گذرانده بود شھربانی دستگير شده بود و به ھمين خاطر ھمۀوسيل

کيد کنم که با اين که شھربانی بر اساس تنظيمات آن زمان حق داشت زندانی دستگير شده أ مطلب بايد تۀقبل از ادام

را بازجوئی کند، اما می بايست مشخصات فرد دستگير شده را به ساواک اطالع داده و بازجويان ساواک ھم حق 

بعد از پايان بازجوئی، شھربانی می بايست زندانی را . اشتند در شکنجه و بازجوئی فرد دستگير شده شرکت کنندد

به ھمين دليل ھم رفيق مسعود .  بازجوئی و تکميل پرونده و فرستادن به دادگاه به ساواک تحويل دھدۀبرای ادام

د پس از گذراندن دوره ھای شکنجه، به اوين منتقل  شھربانی دستگير شده بودنۀوسيله ھمراه با ھمه رفقائی که ب

  . شدند

من تئوريسين چريکھای فدائی خلق، رفيق مسعود احمدزاده، اين عزيز فراموش نشدنی را برای اولين بار در اوين 

مسعود در ھمان اتاقی که ساواک، اکثر رفقای فدائی را آن جا جمع کرده بود، در جمع تعدادی از . مالقات کردم

 شفاھی او ھم نيازی نبود، چون آثار ۀ ھرچند که به گفت-  بازجوئی ھا و شکنجه ھايش سخن گفت ۀان، در باريار

. شالق بر پاھايش و ھمچنين آثار سوختگی بر سينه ھا و پشت وی آن چنان آشکار بود که گويای ھمه چيز بود

دند، پشت و سينه وی را با منقل برقی ھم  شکنجه ھای وحشيانه ای که بر وی روا داشته بوۀشکنجه گران جدا از ھم

ش کرده و دست و پايش را که با شکم بر روی تخت سيمی دراز مسعود تعريف می کرد که در حالی. سوزانده بودند

اين سوزاندن آن . زير تخت گذاشته بودند که حرارتش بدن وی را می سوزاند) منقل برقی( "ھيتر"بسته بودند يک 

. ا سوختن پوست بدنش و از بين رفتن آن، نوبت به سوختن بافت ھای زير پوستش رسيده بودقدر ادامه داشته که ب

رفيق مسعود می گفت که خود شاھد بوده که چگونه از قسمتی از شکمش که می سوخت قطره ھای چربی به زير 

  !تخت ريخته می شدند

لی بلند است و ي باشند، ديوار حاشا خھم خوانده" حقوق"ھمان طور که گفتم برای ساواکی جماعت، به خصوص اگر 

کيد کنم که أبنابراين الزم است ت. ممکن است ادعا کنند که اين حقايق داستانی است که طرفداران احمدزاده ساخته اند

يعنی پيراھن خود را درآورد و . رفيق مسعود در دادگاه، آثار سوختگی بر بدن شکنجه شده اش را به نمايش گذاشت

که در دادگاه حضور " نوری البال" روی بدنش را نشان داد و يکی از حقوقدان ھای فرانسوی به نام آثار شکنجه بر
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بخش ميانی سينه و شکمش را : "چه به چشم خود شاھد بوده چنين نوشته است آنۀداشت اين صحنه را ديده و در بار

سوختگی ...ظره ای وحشنتاک بودمن. جاھای جراحت و سوختگی عميق که توی ھم پيچ خورده بود، تشکيل می داد

يک مستطيل کامل در پشتش حک شده بود که از خطوط متصل . ھا و جراحات پشتش حتی بدتر از قسمت جلو بود

  ) ۶. "(حتی در داخل اين مستطيل جاھای سوختگی کوچکتری برق می زد. بافت ھای در ھم سوخته تشکيل می شد

ر تمام مدت ھشت سال زندان آن ھا را ديده ام بنويسم، اين نوشته بسيار اگر قرار باشد از شکنجه ھمه مبارزانی که د

لذا از آن جا که ضروری است تا حد ممکن کوتاه بنويسم، تنھا به ذکر نام چند زندانی از ده ھا . طوالنی می شود

انی چون اصغر زنداني. زندانی سياسی که خود آثار شکنجه ھای ساواک را بر بدن ھايشان ديده ام ، بسنده می کنم

عرب ھريسی، مصطفی حسن پور، علی اصغر ايزدی، محمد علی شرف الدين زاده، غالمرضا اشترانی، موسی 

محمد نژاد، کاظم ذوالنوار، احمد حنيف نژاد، انوشيروان لطفی، عبدالرضا کالنتر نيستانکی و بسيارانی ديگر که ھر 

  . در ساواککدامشان انکاری بودند و ھستند بر انکار وجود شکنجه 

شان ھستند، جنايات دوران شاه را انکار " حقوقی"بگذاريد ثابتی و سلطنت طلبانی که امثال ھمين جنايتکار، مشاور 

 اين نھاد ۀکنند و از عدم وجود شکنجه در بازداشتگاه ھای ساواک سخن بگويند، اما جنايات ساواک آشکارتر و چھر

شکنجه و ساواک با ھم تنيده شده اند، و آنھائی که در . ا فراموش کنندضدخلقی رسواتر از آن است که مردم ما آن ر

بسياری از فرزندان ھمين مردم در ھمان . معرض شکنجه ھای اين نھاد قرار داشته اند، فرزندان مردم ايران بودند

کم می راند، ز ثابتی رئيس آن بود، در زير شکنجه ھای دژخيمانی که باز ھمين ثابتی بر آن ھا حيساواکی که پرو

اگر در ساواک و سيستم . مردم مبارز ايران چطور ممکن است چنين واقعيت ھائی را فراموش کنند. جان باخته اند

، بھروز دھقانی، شاھرخ ھدايتی، سيروس سپھری، )٧(بازجوئی آن ھا شکنجه وجود نداشت پس حسن نيک داودی

ق، عباس جمشيدی رودباری، شيرين فضيلت کالم، فاطمه اسداله بشر دوست، سيد رضا ديباج، ابراھيم پور رضا خلي

امينی، محمدمعصوم خانی، منصور فرشيدی، محمود نمازی، بھمن روحی آھنگران، حسن سعادتی، محمد رضا 

دست مأموران آن ه ھدايتی، حسن فرجودی و ده ھا کمونيست و آزاديخواه ديگر چرا و چگونه در اسارت ساواک و ب

  جان باختند؟

 نبودم من فقط ھفت ھشت ده نفر آدم را ديده ام که ئیمن اھل بازجو"ر مصاحبه اش مدعی شده است که ثابتی د

نيکخواه بود، آقای ) پرويز(مثال آقای . کسانی بودند که می خواستند مصاحبه تلويزيونی بکنند، آن ھم تازه محدود بود

سه چھار نفر ديگر که يک موقعيتی داشتند و  و ئیپارسانژاد بود، بھرام موال) سياوش(، آقای ئیالشا) کورش(

بازجوھا به من . اينھا بازجوھا را نمی شناختند. بھشان تضمين داده بودند که اگر ھمکاری بکنيد تعقيب نمی شويد

". گفتند اين ھا آدم ھای مھمی ھستند و اگر شما به آنان اطمينان بدھيد، چون قيافه شما را می شناسند قبول می کنند

 واقعی جالدی است ۀخوانده و تالشی برای الپوشانی چھر" حقوق" نمايشی از باال و پائين پريدن مقام امنيتی اين ھا

مل کند أھر کسی تنھا کمی بر ھمين ادعا ت.  شاه آلوده استۀکه دستانش تا مرفق به خون زندانيان سياسی در دور

 قصد دارد که چنين جلوه دھد که از قرار شغلش تنھا اين  در می يابد که ثابتی با سر ھم کردن اين دروغ وقيحانهفوراً 

جدا از اين . آن ھا را به مصاحبه تلويزيونی تشويق کند" دمکراتيک"بوده که يک سری نادم را ببيند و به شيوه ای 

 خود نوعی اعمال - يعنی وادار کردن شخص به نفی علنی اعتقادات خود در رسانه ھای عمومی -که ھمين کار ھم 

نجه روحی و به اندازه کافی زشت و نفرت انگيز است، اما واقعيت خالف آن چيزی است که ثابتی در اينجا جلوه شک

 سوم و بعد کل ساواک ۀواقعيت اين است که ثابتی به دليل موقعيت شغلی خود، در ريز ترين مسائل ادار. می دھد

حال اين .  ثابتی با رفيق عباس مفتاحی اشاره کردمقبال به برخورد مستقيم. قرار داشته و بر آن ھا نظارت می کرد
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ه می گفت که ثابتی با  آوری کنم ک مجاھد شھيد علی ميھن دوست از رھبران سازمان مجاھدين را ھم يادۀگفت

رھبران مجاھدين جلسه ای گذاشته و از آن ھا خواسته که اطالعات خود را بدھند و بقيه را ھم به اين کار تشويق 

. اک ھم تا جائی که می شود از دادن احکام زياد اعدام به افراد وابسته به تشکيالت آن ھا جلوگيری کندکنند تا ساو

از سوی ديگر . نبوده است" مالقات با نادمين" رفيق مفتاحی و چه اين نمونه نشان می دھد که کار وی تنھا ۀچه نمون

امری که به مقامات باالی اداری .  باال استوار بودولينؤ ريز مسائل به مسسيستم کار ساواک بر گزارش دھی ريز به

شاه گزارش " چشم و گوش"ساواک امکان می داد از آن چه می گذرد، با تمام جزئيات الزم، مطلع شده و به مثابه 

اين چنين بود که شاه ديکتاتور، خود شخصا در . قرار دھند" شخص اول مملکت"ھای ھر چه عينی تری در اختيار 

لحظه ای تصور کنيم که فرد . کار ھای ساواک و شکنجه ھائی که بر زندانيان روا می شد، قرار داشت ۀجريان ھم

بی اطالعی، ادعای فوق الذکر ثابتی را باور کند آن وقت بايد به او گفت که پس آن ھمه عکس از جنازه ھا و پيکر 

ان عکس ھائی که در جريان قيام ھای شکنجه شده به چه منظور در ساختمان ھای ساواک انبار شده بود؟ ھم

 تاريخ سازی وزارت ۀ که امروز ھم برخی از آن ھا مورد استفادئی توده ھا به دست مردم افتاد؟ عکس ھاۀقھرمانان

اطالعات جمھوری اسالمی عليه انقالبيون شده است؟ به يک نمونه از آن عکس ھا در اينجا تنھا نگاھی گذرا 

  :بيندازيم 

ش با سازمان ن سعادتی که از زمان قطع ارتباطائی خلق رفيقی فعاليت می کرد به نام حسدر صفوف چريکھای فد

 مردم به مراکز ساواک، عکسی ۀ در جريان حمل۵٧کسی نمی دانست بر سر وی چه آمده است، تا اين که در سال 

ی که ساواک در اين عکس رفيق حسن سعادتی روی يک صندلی نشسته بود در حال. از وی به دست مردم افتاد

ھر کس که اين عکس را می ديد دست ھا و پاھای . مشخصاتش را روی کاغذی نوشته و کنار وی قرار داده بود

ش را جلب می کرد که خبر از شدت شکنجه ھائی می داد که دژخيمان ساواک برای کسب  رفيق توجھۀپانسمان شد

مردم معلوم شد که رفيق مبارز حسن سعادتی، ن عکس به دست يبا افتادن ا. اطالعات بر وی روا داشته بودند

روشن است که .  مشترک از شدت شکنجه ھائی که بر او اعمال کرده اند، جان باخته استۀدستگير شده و در کميت

اين عکس ھا برای نشان دادن به مقامات باالتر و از جمله . ساواک اين عکس ھا را برای يادگاری نمی گرفت

ه با سازمان ھای امنيتی کشور ھائی که حتی امروز ھم ثابتی قادر به کتمان روابط آن ھا شخص ثابتی و تبادل تجرب

گو ھمين ادعای  و بنابراين يکی از احمقانه ترين دروغ ھای ثابتی در اين گفت. با ساواک نيست، گرفته می شد

، می "به تلويزيونی بکنندمن فقط ھفت ھشت ده نفر آدم را ديده ام که کسانی بودند که می خواستند مصاح"مضحک 

آخر، وقتی که ثابتی مثالً به کميته می آمد می بايست کور باشد که ده ھا زندانی زير شکنجه را که برخی از آن . باشد

شالق خوردن، کنار در اتاق حسينی صف بسته " جيره" کميته آويزان شده بودند و برخی برای ۀھا از ميله ھای فلک

 تواند باور کند که او در آن کميته صدای زندانيانی را نشنيده است که در زير شالق چه کسی می.  نبيند،بودند

کارمندان ثابتی فريادشان به ھوا بلند بود، و در دوره ای حتی با فرود آوردن ضربه ھای شالق به بدنشان، 

 زندانيان ۀباعث تشديد شکنجاتفاقاً بازديد ھای ثابتی از کميته . مجبورشان می کردند تا صدای حيوانات را در آورند

می شد، تا جائی که کمالی يکی از شکنجه گران ساواک پس از سقوط رژيم سلطنت در دادگاھش در اين باره می 

  :گويد

اگر يک بازجو نسبت به متھم محبت می کرد، . کليه بازجويان کميته از جمله خود من متھمين را شکنجه می کرديم "

 کرد و حتی ھر وقت ثابتی به کميته می آمد عضدی داخل حياط می شد و با صدای بلند  تنبيه میعضدی او را شديداً 

داد بزنيد، فحاشی کنيد، آقا خوشش می آيد و بار ھا . بازجو ھا مگر مرده ھستند که صدايشان در نمی آيد: داد می زد
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ميته می آيد شما متھم را بياوريد در جمع کليه کارمندان کميته اظھار می داشت؛ ھر وقت آقا يعنی پرويز ثابتی به ک

  ) ٨."(داخل اتاق و بزنيد و فحاشی کنيد با صدای بلند که آقا بشنود

را با دروغ ھا و ياوه ھای خاص خودش به حال خود گذاشته و به پرسشی که در ابتدای اين " آقا"حال بھتر است 

   غيبت کبرا به صحنه باز گشته است؟ بعد از اين" آقا"ال که چه شده که ؤاين س. نوشته طرح شد باز گرديم

ما در حال حاضر به يک وحدت و آشتی : "گو می گويد که و  ساواک در اين گفتی دوۀکه ثابتی مرد شمار وقتی

 بزرگ نزديک می کند خاتمه ۀملی احتياج داريم که تا دير نشده به عمر رژيم حاکم که مملکت ما را به يک فاجع

ه ب." ن ملت بزرگ ايران نيست و مردم سزاوار چنين حاکميتی نيستندأی در ايران در شواقعا وجود چنين رژيم. دھيم

وی به صحنه آمده تا با . راحتی می شود فھميد که چرا اربابان پرويز ثابتی وی را دوباره به صحنه فرستاده اند

 سلطنت ۀستگاه دارو شکنجشد، د انکار شکنجه در ساواک که اتفاقا ھر روز در مقابل چشمان ھمين جالد اعمال می

من "ھم احتماال وجود داشته، ادعا کند که " رژيم خودمان"را تطھير کرده و با گفتن اين که مشکالت و معايبی در 

گو محدود می شود به تطھير ساواک با  و بنابراين اساس اين گفت" . در حد توانم کوشش کرده بودم که آن را کم کنم

عالم اين که حتی فردی مثل ثابتی ھم که ھمواره برای مردم ايران به مثابه يکی از انکار وجود شکنجه در آن و ا

بوده و ) ٩"(ھميشه معتقد به اصالحات"نماد ھای قساوت و وحشيگری و جالدی خونخوار شناخته می شد، گويا 

را بپذيرد آن روشن است که اگر کسی چنين دروغی ! بالطبع امروز ھم بايد وی را سلطنت طلب اصالح طلب ناميد

گاه چنين شيادانی می توانند در گام بعدی ادعا کنند که بقيه بازماندگان آن سلطنت منحوس نيز رفرميست و اصالح 

آراستن چنين چھره ای از ساواکی ھا و سلطنت طلبان درست ھمان . دمکرات بوده و می باشند" مادر زاد"طلب و 

کيد قرار می گيرد، أمورد ت" وحدت و آشتی ملی"ی بزرگ که  آلترناتيو سازی قدرت ھاۀچيزی است که در دور

واضح است که آن ھا پنھان می کنند . مورد نياز سلطنت طلبان و متحدان آن ھا و اربابان امپرياليست آن ھا می باشد

  که وحدت و آشتی ملی را برای رسيدن به چه خواست ھا و چه جامعه ای طلب می کنند؟

 اتمی اين رژيم ۀديدن تنش ھای قدرت ھای غربی با جمھوری اسالمی بر سر پروژاز قرار سلطنت طلبان با 

 سال ممکن است که زمان موعود فرا رسيده باشد و بشود با ٣٣شيطانی، بوی کباب شنيده و فکر کرده اند که پس از 

ود را با امپرياليست آن ھا چون ھمواره خ. بساط سلطنت را دو باره برقرار کرد" عمر رژيم حاکم"دادن به " خاتمه"

 بوده اند، امروز ھم با ديدن اين امريکا تعريف کرده اند و ھميشه چشم انتظار چراغ سبز امريکاھا و به خصوص 

حال امکان دارد " شاه را مثل موش مرده ای به خارج پرتاب کرد"تنش ھا امر به آن ھا مشتبه شده که اگر ھويزر 

 سال ٣٣رويائی که در ! کرده و به قدرت برساند" پرتاب"نده ای به داخل که اوباما سلطنت طلب ھا را چون سگ ز

در زمان بوش ، . گذشته لحظه ای از سلطنت طلبان دور نشده است و آن ھا در خواب و بيداری با آن خوش بوده اند

يدوار شده ر رژيم سخن می گفتند ، سلطنت طلب ھا خيلی اميياز تغ" نئو کان ھا"رئيس جمھور قبلی که برخی از 

 چيزی شتر عمالً ياما ديديم که جز رسوائی ب. دادند  بوش دم تکان میۀ وجود ھم برای دارو دستۀبودند و با ھم

آن ھا نه آن زمان و نه امروز نمی فھمند که حتی اگر روزی منافع غرب ضرورت تجديد سازمان در . عايدشان نشد

، )ھمان طور که در زمان شاه اين امر پيش آمد(گ قرار دھد رژيم حاکم بر ايران را در دستور روز قدرت ھای بزر

اتفاقا شانس آن ھا برای قدرت گيری از بقيه نوکرانی که برای ايفای نقش در اين سناريوی ضد مردمی صف بسته 

اند و ھر روز ھم صفشان طوالنی تر می شود و در ھر کنفرانسی خود را به نمايش می گذارند، به ھيچ وجه بيشتر 

به اتھام جنايت عليه بشريت به نمايندگان شورای ت، حتی اگر به رضا پھلوی امکان دھند که از علی خامنه ای نيس

  .امنيت سازمان ملل متحد شکايت کند
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 عراق نشان دادند مھارت زيادی در بازی با ھمه کارت ھا و مشغول نگاه ۀئی ھا ھمان طور که در تجربامريکا

 اين بازی ، آن ھا تنھا کسانی را به قدرت می رسانند که با توجه به موقعيت رغم ما علیا. داشتن ھمه، پيدا کرده اند

طور مثال اگر سازمان و تشکيالتی ندارند حداقل خوش ه و ب. مشخص قادر به پيشبرد منافع و مصالح آن ھا باشند

 بار رژيم سلطنت و  مردم ما يکدر صورتی که. نام بوده و از قدرت فريب افکار عمومی بر خوردار باشند

دانند که اگر  ساواکش را با انقالب خود در مقابل چشم ھمين قدرت ھا به زباله دانی تاريخ ريخته اند و امروز ھم می

روزگاری سلطنت طلبان به قدرت برسند اولين کاری که می کنند انتقام گيری از مردمی است که با انقالب  و روزی

ی چنان قدر قدرتي. ائين کشيده اند را از آن زندگی شاھانه و آن قدر قدرتی به پ سال است که آن ھا٣٣شان بيش از 

 کفش فروشی کسی که به زن او چپ نگاه کرده ۀکه حتی به محافظ ثابتی امکان می داد تا در روز روشن در مغاز

  )١٠. (ت اعتراض ھم نداشته باشدأبود را به گلوله ببندد و آب ھم از آب تکان نخورد و کسی جر

در شرايطی که مردم ما در تجربه دريافته اند که از کسانی که ھمواره خود را با امپرياليست ھا تعريف کرده و چشم 

انتظار چراغ سبز آن ھا بوده اند آبی برايشان گرم نمی شود، سلطنت طلبان کودنی ويژه ای از خود نشان می دھند 

ه خوبی می دانند که آن ھا به غير از گذشته بد نامشان چيزی که متوجه نمی شوند که اربابانشان ھم می فھمند و ب

 ۀدر حالی که سابق. اما، در جا به جائی قدرت تنھا چيزی که کمتر به حساب می آيد ھمين پول است. ندارند جز پول

 سلطنت پھلوی، قدرت فريبکاری آن ھا را بی اندازه محدود ساخته و عکس العمل تاکنونی در ۀسرکوب و شکنج

پس بھتر است بگذارند .  آشکاری است از اين واقعيت که سلطنت ُمرده استۀگوی ثابتی، خود جلو و بطه با گفترا

  ! بخوابد، چرا که مردم بيدارند" آرام"که اين ُمرده 

  ٢٠١٢ چ برابر با ھجدھم مار١٣٩٠ ]حوت[ست و ھشتم اسفنديب

  

   :زير نويس ھا

عنی لوطی اين انتر در شرايطی صورت می گيرد که حتی خود شاه ي انکار شکنجه در ساواک از سوی ثابتی در -١

ال خبرنگاری که پرسيد قبول ؤ انکار نکرد و در پاسخ به سش، در مصاحبه ای وجود شکنجه را اساساً زمان قدرت

ديگر چنين کاری نمی شود، مدت ھاست که نمی : داريد ممکن است نمونه ھائی از شکنجه وجود داشته باشد؟ گفت

  ١٣۵۵ ]قوس[ آذ٢۵ کيھان ۀروزنام. بله: مطمئن ايد؟ شاه پاسخ داد:  و وقتيکه خبرنگار پرسيد.شود

  بود" به راه آوردن"که به معنای . ز می ناميدندي در دوره ای در کميته ، اتاق شکنجه را چنين ن-٢

 يکيشان قادر بودند با  در اوين يکی از شوخی ھا و افتخارات مزدوران شکنجه گر با يکديگر اين بود که کدام-٣

  !، حسينی ھميشه برنده بود"حيوانی"کابل کلفت تر و به مدت بيشتری زندانی را بزنند که البته در اين بازی 

اين شکنجه در . شد وظيفه کاری ما محسوب می" ھمان آرش شکنجه گری که در دادگاھش گفت شکنجه، جزو -۴

 پا ورم می کرد و ما دو باره آن ھا را پانسمان کرده و مجبور می اکثر موارد بر اثر برخورد کابل بر کف پا بود،

بودند کسانی که ماه ھا تحت شکنجه بودند و ھر . کرديم راه بروند و گاھی اوقات مجبور بودند روی باسن راه بروند

   ٢۴٠ قاسم حسن پور صفحهۀنوشت" شکنجه گران می گويند"به نقل از کتاب ." روز شکنجه می شدند

رغم ھر ادعائی  یگو با فردی مثل عرفان قانعی فرد، که عل و  که چرا ثابتی سکوت طوالنی اش را در گفتني ا-۵

که داشته باشد در خط وزارت اطالعات جمھوری اسالمی حرکت می کند، شکسته است خود بيانگر آن است که 

ان تحول خود يود، امروز در جرری اش تالش کرده بيثابتی خوب می داند آن سازمانی که سال ھا در جھت قدرت گ

  . ده استيالبته با نام جديد وزارت اطالعات، به کجا رس
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  .نوشته فرد ھاليدی"  سرمايه داری در ايران ۀديکتاتوری و توسع" به نقل از کتاب -۶

گروه "ری مبارزانی که به يک داودی که خود از رفقای گروه احمد زاده بود، به دنبال دستگيق حسن ني رف-٧

او را در زندان قزل قلعه تحت شکنجه قرار دادند و با اين که در اثر شکنجه . ر شديمشھور شدند، دستگ" نيسطفل

در زندان قصر حال رفيق . مارستان او را به زندان قصر منتقل کردنديسالمتی اش در خطر بود، به جای انتقال به ب

در اين موقع او را به . ن، افتاد و از ھوش رفتم تر شد و ناگھان در جلوی چشم بقيه زندانياينيک داودی وخ

واضح است که علت مرگ وی شکنجه ھائی بود که در . بيمارستان منتقل کردند که البته ديگر او جان باخته بود

ن ضربات يق حسن از اوليق بھمن آژنگ می گفت که رفين رفي در او۵٠در سال . ساواک بر وی اعمال نموده بودند

  . شک ضربه بزرگی به گروه وارد می شدي اگر لب باز می کرد ببه گروه ما بود و

   ٢٧٠ قاسم حسن پور صفحه ۀ، نوشت"شکنجه گران می گويند "-٨

 که ابعاد و شدت یآن ھا وقت. ب ھای جمھوری اسالمی وقيح کردن ھرچه بيشتر سلطنت طلب ھاستيکی از عي -٩

ده که ما خود را يش رسند وقتيش خود می گوينند پي به مردم را میيت ھا و شقاوت ھای جمھوری اسالمی عليجنا

آخر . ده که ساواکی ھا ھم به سرشان زده که خود را اصالح طلب جلوه دھنديکار به آن جا رس! ميدمکرات جا بزن

و " سربازان گمنام امام زمان"زی و يا کسانی چون لشکری از ينند که امثال خلخالی، موسوی تبريوقتی آن ھا می ب

ک دفعه اصالح طلب شده اند احساس کمبود می يخوانده باشند " حقوق"که  نياران سپاه پاسداران، بدون ايا سرد

ل ھم ھست که ثابتی برای جا نماندن از ين دليبه ھم! کنند که چرا آن ھا تاکنون خود را اصالح طلب قلمداد نکرده اند

ن اصالح ي اۀاما برای فھم بھتر درج. بر افراشته ، پرچم اصالح طلبی "سربازان گمنام امام زمان"ارانش در صف ي

ان انقالب و برای سرکوب يم که خود ثابتی مدعی شده که در جرينيم تا ببين مصاحبه دقت کنيطلبی کافی است به ھم

راستی شاه يا ! داده است نفر را ٣٠٠ری ي دستگۀر کند؛ اما شاه فقط اجازي نفر را دستگ١۵٠٠آن از شاه خواسته 

  شتر اصالح طلب بودند؟يک بيم ادثابتی ک

  .ابان ھای شمال تھران واقع بود اتفاق افتاديکی از خيکه در " شارل ژوردن"ن قتل در کفاشی ي ا-١٠

  

 

 

 


