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  شمسی صلواتی

  ٢٠١٣ نومبر ٢٨

  

  در ايران  زندانی سياسی و ثبت آنۀواژ
  

 نفر که حاوی ٥٣ام  گروه اخان در کتابی به نضبعد از سرنگونی رغريبه نيست، اين واژه  ۀ واژ" زندانی سياسی "

عنوان اولين سند ه خاطرات  بزرگ علوی  از زندان که توسط خود وی در آن زمان  انتشار يافت، در تاريخ ايران ب

 . زندانی سياسی ثبت  شدۀمکتوب  ماندار و واژ

 شناخته شده ۀ سياسی واژھر چند قبل از اين کتاب ھم ما زندانی سياسی در ايران داشتيم، اما تا قبل از رضاخان زندانی 

با آمدن دولت رضاخان نوع شکنجه شکل مدرنی  به خود گرفت . در طول  تاريخ ايران شکنجه ھا متفاوت بود.  ای نبود

بود وی متھم » پزشک احمدی «و زندانيان سياسی را با آمپول ھوا می کشتند و متخص اين کار احمد احمدی مشھور به 

شاعر و (، محمد فرخی يزدی )برادر سردار اسعد(خان اسعد  ، خان بابا)سردار اسعد(ی خان بختيار به قتل جعفر قلی

. بود) وزير دربار رضا شاه(و تيمورتاش )  نفر٥٣رھبر گروه کمونيستی (، دکتر تقی ارانی ) طوفانۀمدير روزنام

 رئيس شھربانی از پزشک احمدی تحت فرمان دو رئيس شھربانی، آيرم و بعد مختاری خدمت کرده است و اين دو

بخشی از جنايات آنان مربوط به زندانيانی بود که . اند ن رضاشاه بودها کشتار، اختناق و سرکوب مخالفترين عوامل مھم

ھای بسيار محرمانه در زندان توسط  توانستند اقدام به نابودی آنان کنند، بنابراين ناچار بودند با شيوه از طريق قانونی نمی

 . را به قتل برسانندپزشک احمدی آنان

فوس يماری تي در اثر ابتال به ب١٣١٨ سال ]دلو[ بھمن١۴ رسمی دولتی، دکتر تقی ارانی در ۀيبر اساس اطالع

 ٥٣ گروه ۀوی از اعضای برجست.  خورشيدی در تبريز زاده شد١٢٨٢ ]سنبله[ شھريور١٣تقی ارانی در . درگذشت

 .به تدريج دستگير و در زندان موقت تھران و قصر زندانی شدند ١٣١۶ تا اوايل سال ١٣١۵بود که از اواخر سال 

 ۀای ديگر، فرق لمان به پايان رسانده بود در ھنگام تحصيالت ھمراه عدهادکتر تقی ارانی که تحصيالت خود را در 

کاری دو ھای طرفدار کمونيست پيوست و با ھم در بازگشت به ايران به گروه. سيس کردندأجمھوری انقالبی ايران را ت

 ماه از ١٨پس از گذشت . اما بعد از مدتی از انتشار آن ممانعت نمودند.  دنيا را منتشر کردۀتن از ھمکارانش ماھنام

 قانون ضد ۀبر پاي.  قرار گرفتئی دنيا، ارانی دستگير شد و به دفعات زير شکنجه مورد بازجوۀتوقيف ماھنام

 ۀ در نتيج١٣١٨ بھمن ۀوی در چھارد. ده سال زندان محکوم شدترين حکم، يعنی  ارانی به سنگين  سوسياليستی،

داليل گوناگونی برای . ھا و زجر و عذابی که در سياه چال پيش و پس از دادگاه متحمل شد، در زندان درگذشت شکنجه

ليس ورئيس پ  ، عليه مختاری،١٣٢٠بنابر کيفر خواستی که پس از استعفای رضا شاه در سال . اند مرگ او برشمرده
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ھای شديد در  رضاشاه، سرھنگ نيرومند رئيس زندان و احمدی، پزشک زندان به دادگاه ارائه شد، ارانی پس از بيماری

 .زندان جان سپرده بود که ناشی از وضعيت غير انسانی وی در آن جا بود

يان سياسی  و چگونه جا از چگونگی زندانای تاريخچه به  زندانی سياسی دادم  تصميم گرفتم ۀمن با قولی که به نشري

راستش سنگی بزرگ است و  .  بپردازم،که چطور در تاريخ  ايران ھک شده افتادن اين واژه در ميان مردم و اين

زمانبر است در ھر صورت برای  اطالعات مجبور شدم بيش از صدھا وبالگ و سايت را در طول دو ھفته مورد 

 به جا را يک بار ديگر جلو چشمھايم بگذارم، الزم به ياد آوردی است که مطالعه قرار دھم  تا بتوانم اطالعات درست و

نقل است که . طور کلی در دست  نيسته به دليل سرکوب و خفقان دوران رضا خان ھنوز  آمار درستی از کشته ھا  ب

ايجاد شده توسط   بود  که حداقل آمار از قتل عام عشاير را جمع آوری کند، اما از ترس و وحشت هعلی دشتی توانست

  .حکومت رضا خان  آن را نابود می کند

  

 قتل تيمورتاش" آ پاسارگاد"به نقل از وبالگ 

 ۀ بريانی که از خانۀپزشک احمدی در نظر داشت برای کشتن تيمورتاش از سم استفاده کند، به اين ترتيب که به جوج

 بازرسی ظرف غذا، غذای تيمورتاش ۀوز به بھانپزشک احمدی ھر ر. شد، مقداری سم تزريق کند تيمورتاش آورده می

 .نمود ھای بريان تزريق می کرد و با سرنگ مقداری زھر به جوجه را در اتاق رئيس زندان مشاھده می

ھا را به سوی خود متمايل ساخته بودند از  اش که مبالغی به زندانبانان رشوه داده و آن تيمورتاش ھم که از طريق خانواده

خورد و آب را ھم  کرد، او فقط نان و آب می خود مطلع شده بود، از خوردن غذای مسموم خودداری میماجرای کشتن 

 .آوردند ھای سربسته و مھر و موم شده از خانه برايش می در بطری

تا اين که باالخره داروی . رو شده  تيمورتاش بود که آن ھم با شکست روبئیھای دارو  بعدی مسموم کردن قرصۀنقش

خواست  کرد و می  محل زندان تيمورتاش سرکشی میۀ را به زور به وی نوشاندند، پزشک احمدی مرتبا به دخممسموم

خواست که ھر چه زودتر از مرگ تيمورتاش مطمئن شود و گزارش تمام کردن او را  ميرد، او می بداند که چه وقت می

دھد و در ھمان حالت  رار داده و محکم فشار میبرای ھمين بالش تيمورتاش را روی دھان او ق. سای خود بدھدؤبه ر

  .بندد حرکت شده و برای ھميشه چشمانش را می فايده بود تا اين که بی تقالی تيمورتاش ھم بی. دارد نگه می

 

 قتل فرخی يزدی

ش و به خاطر اشعار  ا طوفان، که به خاطر مبارزات سياسیۀفرخی يزدی شاعر و مبارز آزاديخواه و مدير روزنام

برد بعد از شنيدن خبر ازدواج وليعھد با فوزيه مصری و قانون مجلس در  می ش در زندان به سر  اماسی و انقالبیح

چند بيت از اين . ايرانی کردن فوزيه به دستور رضاشاه در اشعاری عروسی وليعھد را دارای عواقب ناگواری دانست

 :اشعار چنين است

 گردد رابی چونكه از حد بگذرد آباد میـ خ             دانمھا بود خوش زانكه مي دلم از اين خرابی

 گردد  ھم چنانكه نينوا نزديک شد، داماد می            لرزد که قاسم دلم از اين عروسی سخت می

 گردد ور بی بنياد میـا و جــان جفـه بنيــ ک            به ويرانی اين اوضاع ھستم مطمئن زآن رو

 قصد بر اين بود که ءابتدا.  اين ادبيات به شدت عصبانی شده و دستور قتل او را صادر کردرضا شاه پس از شنيدن

فرخی يزدی را مسموم نمايند و دستور اين کار نيز صادر شد، اما ھر بار پيش از مسموم کردن، زندانيان ديگر او را از 

:  تصميم جديد در مورد وی اين بودپس از آن. کرد کردند و فرخی از خوردن غدا خودداری می موضوع باخبر می

 اين که وی به بيماری تيفوس مبتال است و اين ۀ معالجه، آن ھم شبانگاه به بھانۀفرستادن به بيمارستان زندان به بھان
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فرخی يزدی را در تاريخ . ن ضد بيماری به وی تزريق کننديکند و بايستی واکس بيماری جان زندانيان را تھديد می

چند روز بعد او را به اطاق مخصوصی که در بيمارستان معروف . نه از زندان به مريض خانه بردند شبا٢١/٧/١٣١٨

پزشک احمدی تنھا کسی بود که به اتاق فرخی يزدی رفت و آمد . به حمام بود و در واقع قتلگاه وی بود، منتقل کردند

 .داشت

. دھای ديگر در اتاق فرخی حضور داشتند  رئيس زندان و جال، پزشک احمدی و سرھنگ نيرومند٢٥/٧/١٣١٨روز 

محل اين فاجعه در اتاق . چند نفراو را روی تختخواب خواباندند و دست و پايش را محکم گرفتند تا مقاومت نکند

فرخی می خواست نعره بکشد ولی چند .  پزشک احمدی آستين ھايش را باال زد. ن بودئي زندان پاۀ مريض خانئیدستشو

کم . احمدی تزريق خالی پر از ھوا را به رگ او زد و ھوا را در رگش خالی کرد. ی دھان او گذاشتندنفر دستشان را رو

ای از زندانيان  کم در آن حال شاعر خفقان پيدا در کتاب خاطرات علی آوانسيان ھم از پزشک احمدی به عنوان قاتل عده

 .شود سياسی ياد می

 ساعت دائم فرياد العطش ٢٤مپول زد و بيچاره تا اصيرش معلوم نبود،  تق مازندرانی را که اصالً ۀاحمدی، يک پسربچ

كيد كرده بود أخواست ولی احمدی كمك به وی را ممنوع کرده بود وی ت کوبيد و آب می زد و سر خود را به ديوار می می

  .» ساعت که بدنش از تشنگی آتش گرفته بود، مرد٢٤کسی نزديک او نرود تا بميرد و باالخره بعد از 

 

 سرانجام پزشک احمدی

» سردار اسعد«و » فرخی يزدی« پزشک احمدی را قاتل عمدی ١٣٢٢ بھمن ٣٠، در ئیسرانجام دادگاه ديوان عالی جنا

پيكر نامبرده در ميدان توپخانه و دركنار .  گرديدءشناخت و به اعدام محکوم نمود که اين حکم در مورد نامبرده اجرا

در کتاب خاطرات . كرده است بر باالی دار رفت لھا برای او و به دستور او كار می رضاشاه، كسی كه وی ساۀمجسم

 .شود ای از زندانيان سياسی ياد می علی آوانسيان ھم از پزشک احمدی به عنوان قاتل عده

گرای ايران است که در مورد مرگ تقی   چپۀ ادبيات فارسی مشھورترين نويسندۀبزرگ علوی از نثرنويسان برجست

 : نفر چنين می نويسند٥٣انی در کتاب ار

ک بار او را در يا يده و ي که در زندان بوده و اسم او را شنیه کساني است که کلئیھا بتي از آن مصیمرگ دکتر اران

 چطورمرد؟ یدکتر اران. ده بودند ھرگز فراموش نخواھند کردير سه و چھار زندان موقت دودي مرطوب کریسلولھا

ھر . ران توأم استي است که حل آن با سرنوشت ملت ائی رمزھاو بعداً کشف خواھد شد، جز است کهیجزو اسرار

ن گونه مردم اوباش است ي اۀستي را که شایفر برساند و مجازاتي را به کین دکتر ارانيران توانست قاتلي که ملت ایروز

 ی نعش دکتر اران١٣١٨وز چھاردھم بھمن ر.  و تکامل فراتر نھاده استیر ترقيک قدم در سيد ي آنھا اعمال نماۀدربار

ق بود، ي در فرنگستان معاشر و رفی که با او از بچگیبي، طبیک دکتر اراني از دوستان نزدیکي. را به غسالخانه بردند

 که با خون دل یري، زن دلیر دکتر ارانيمادر پ. ص داديت در جسد او تشخيم مسمومينه کرد و عالينعش او را معا

چاره زبان گرفته بود يب.  پسر خود را نشناختۀ الش١٣١٨پسرش را فراھم کرده، روز چھاردھم بھمن ل يل تحصيوسا

ن مرتبه دامن پزشک معالج ين مادر چندين طور او را زجر داده و از شکل انداخته بودند ھميا. ستين پسر من نيکه ا

 پسرش یاو اجازه دھد دارو و درمان و غذا برا را گرفته و از او خواسته بود که پسرش را نجات دھد و به یدکتر اران

. اند که او را معالجه نکنم که به من دستور داده  آنیبرا. ستيسر نين کار ميدکتر زندان در جواب گفته بود که ا. بفرستد

 ی که با دکتر ارانی از رفتاری زندان و شھربانیاين اوليبنابرا. اش بفرستد  بچهی برای گالبیمادر دکتر اجازه نداشت حت

ن يست به طور قطع منظور آنھا از اي مسلم نیاگر مسموم کردن دکتر اران. اند  جز قتل او را نداشتهیچ قصديکردند ھ
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 خود را از ۀن قويم که بزرگتريما آن روز احساس کرد.  جز نابود کردن او نبوده است یگريز ديچ چيشکنجه و آزار ھ

 .ن ضربت را بر ما وارد کردياه بزرگتريم، زندان و حکومت سيا دست داده

 

  چرا ساواک؟

  گروه  تشکيل حزب کمونيست ايران و بعداً هبعد از انقالب کبير  روسيه  که بر ايران سايه انداخت بود، از جمل

جو ی راھی  و به ھمين دليل باعث جست. ی در دل صاحبان  قدرت  در ايران بودق نفر وحشت  عمي٥٣کمونيستی  

 . جلو گيری از انقالب  در ايران بود، جھتنطفه خفه کردن گرايشات چپدر برای 

. وجود آمده، باعث  شد تا روشنفکران  ايرانی  به تشکيل حزب روی بياورنده بعد از سرنگونی رضاخان و فضای باز ب

ان وارث اين حزب به عنو. عنوان  سازمان اصلی چپ آن زمان در تاريخ معاصر ايران استه  ايران بۀحزب تود

.  در تھران تأسيس شد١٣٢٠در مھرماه سال ) ١٩٢٠دھه (دموکراسی عھد مشروطه و حزب کمونيست ايران  سوسيال

ميرزا اسکندری،  سليمان: گرای ايران نظير گرا و ملی از روشنفکران و فعاالن چپ)  نفر۵٣(ای  گذاران آن عده بنيان

، فريدون کشاورز، عبدالحسين نوشين و رضا رادمنش بودند خليل ملکی ايرج اسکندری، بزرگ علوی، احسان طبری،

 . رضا شاه تحت تعقيب يا در زندان بودندۀکه اغلب در دور

 ٢٨پس از کودتای .  به يکی از بازيگران اصلی سپھر سياسی ايران تبديل شده بود١٣٢٠ ۀ ايران در دھۀحزب تود

رو شد و صدھا افسر ارتش ه ای از سوی حکومت روب  و افشای سازمان افسری، حزب با سرکوب گسترده]اسد[مرداد

 غير قانونی اعالم ١٣٢٧حزب که از سال . ايران به دليل عضويت در اين حزب به اعدام، زندان و تبعيد محکوم شدند

   .يش ھم مجبور به ترک کشور شدنده داد و بخشی از رھبران و کادرھاشده بود، به فعاليت مخفی خود ادام

 

  :ساواک از سوی حاميان خارجی شاهايجاد شدن حکومت مرکزی برای يک کاسه 

سيس يک نيروی أ شمسی با  ھمکاری مشترک موساد و سيا در ايران شکل گرفت و ھدف از آن ت١٣٣٠ ۀساواک در دھ

 .ن کرده بودنديي آن تعۀگيری اولي  سازمان سيا را الگوی شکل،  بنيانگذاران اين سازمان.ليس مخفی در ايران بودوپ

آوری اطالعات مربوط به  کارشناسان سيا و سپس موساد در ايران به طور فعال به آموزش متدھای خبرچينی و جمع

 مخالفان حکومت شاه، به اعضای ساواک پرداختند

 سازمان ١٣۵٧ تا ١٣٣۵عبارت سازمان امنيت و اطالعات کشور  که از سال " اسم کوچک" ساواک سر واژه ی

طالعاتی ايران در زمان سلطنت محمدرضاشاه پھلوی بود که قدرت و اختيارات بسياری در ليس امنيتی و اواصلی پ

 و سرنگونی ۵٧ و قبل از پيروزی انقالب ١٣۵٠ ۀاين سازمان به ويژه در سالھای دھ.  افراد داشتئیتوقيف و بازجو

 آمد یشمار م نھاد حکومتی در بين مردم به» ترين انگيزترين و مخوف نفرت«حکومت سلطنتی، 

ً از مأمقامات و م  ۀشدند و وظيف  ارتش و شھربانی تأمين می»رکن دو«موران فرمانداری نظامی و أموران آن عمدتا

خاستند و طبق   و نابود کردن کليه کسانی بود که به نحوی با حکومت شاه به مخالفت بر میئیاصلی اين سازمان شناسا

  .نمود  ابزاری از جمله شکنجه استفاده میمنابع موثق غربی، ساواک برای اين منظور از ھر

 به دليل احساس خطر شاه در اقدام وی به کودتا از کار برکنار ١٣۴٠نخستين رئيس اين سازمان، تيمور بختيار در سال 

 با دستور مستقيم شاه و به دست يکی از ١٣۴٩وی بعدھا در سال . شد و به يکی از مخالفان حکومت تبديل گشت

 . در عراق به قتل رسيدمأموران ساواک

سيس شد، اما فعاليتھای خود را بسط داد و به أ و بازداشت اعضای حزب توده تئیساواک نخست به منظور شناسا

ھای کارگری و  آوری اطالعات و زير نظر گرفتن ھرگونه مخالفان حکومت پھلوی، دانشجويان دانشگاھھا، اتحاديه جمع
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اين سازمان ھمچنين . ھای ادبی به منظور اعمال سانسور پرداخت شخصيتھا و  ھمينطور نويسندگان، ژورناليست

عملکردھای برون مرزی خصوصاً در خبرچينی و تحت نظر قراردادن دانشجويان ايرانی مخالف حکومت در خارج از 

 .کشور ھم داشت

که از  طوری  بخشيد، به به بعد بود که شاه به سازمانھای امنيتی خويش از جمله ساواک توسعه١٣۴٢در واقع از سال 

  .شد وقت تشکيل می وقت و تعداد بسيار اما نامعلومی از خبرچينان پاره مور تمامأ م۵٣٠٠

 عنوان عامل شکنجه و اين سازمان به. است ای داشته ساواک در سرکوبی عناصر ضد نظام سلطنتی فعاليت گسترده

 تن از چپھای مخالف ٣۶٨، ١٣۵۵ تا ١٣۵٠انکه بين سالھای شود چن ن به ويژه انقالبيون ايران شناخته میااعدام مخالف

حدود ) قبل از سرنگونی حکومت شاھنشاھی (١٣۵٧ تا ١٣۵٠حکومت را در زندانھا  به قتل رسانده و در بين سالھای 

  است  زندانی سياسی را اعدام نموده١٠٠

 

 : صحنه ھای اعدام ساختگی 

ك نفر يسپس .  شدی آماده م مرگ ھم کامالً ۀ بردند، جوخیه به محل اعدام مدر اين گونه موارد متھم را با چشمان بست. ١

 از شکنجه گران كه یكي كه چشمان متھم بسته بود ی كرد و در حالیان جرم زندانی، حکم اعدام وی را قرائت ميبا ب

خيال اين كه به  به یزندان. ك شده استي شلیري آورد كه انگار تی را درمئیمھارت خاصی داشت با دھان خود صدا

گاه .  زندانيان بودیك عذاب سخت براي شکنجه گران و یك تفريح براياين اقدام .  شدیك شده بيھوش ميطرف او شل

 كردند در ی اعدام آماده می او را برا کنند، پس از اين كه کامالً ین كه شخص را وادار به اعتراف و ھمكاري ایبرا

نخير، نبايد ايشان اعدام :  گفتی آمد و میك نفر دوان دوان ميم بود، ناگاه ك نفر مشغول قرائت حکم اعداي كه یحال

ً یمن با او صحبت م. شود گر از ي دیكيد، ي جلوه نمایعي طبن كه صحنه کامالً ي ایبعد برا.  اعتراف خواھد كرد كنم حتما

 ید و بعد آن را لغو مي دھی است چرا اول دستور مین چه مسخره بازيا:  زد یشکنجه گران با حالت اعتراض فرياد م

   .ن حرکاتيد و امثال ايكن

كه خوردن و خوابيدن او را  نير از اي كردند كه اين عمل غی در توالت زندانی میديگاھی برخی افراد را تا مدت مد.٢

   .ز قابل تحمل نبودي كرد، از نظر روانی نیمشکل م

آن صداھای مختلفی مانند خنده، گريه، ريزش آب، فريادھای  كردند كه از ی پخش مئیدر كنار سلول زندانی، نوارھا. ٣

ك وضعيت يزندانی با شنيدن اين صداھا در .  رسيدیبه گوش م… دلخراش زندانی تحت شکنجه، صدای آژير ماشين و

  گرفتیمشوش و غيرقابل تحمل قرار م

   ادامه داشته است شبانه روز نيز١٦ك مورد تا يداری دادن به زندانی به مدت طوالنی كه در يب. ٤

  . و تبھکاریان زندانيان جاني در میاسيقرار دادن زندانی س. ٥

 .ك  و بيدار كردن ناگھانی زندانی در نيمه شبي ركیناسزاھا. ٦

 .وادار کردن زندانی به فحاشی نسبت به دوستان زندانی خود . ٧

 . سعی در وادار كردن زندانی به كتك زدن دوستان زندانی خود. ٨

  . گرفتی جسمی و روانی بود كه توسط شکنجه گران متخصص صورت می از شکنجه ھائین ھا فقط نمونه ھايا ۀھم

 .زدن زندانی در ساعت ھا و روزھای متوالی با مشت و لگد:  جسمی متداول در زندان ھای ساواک یشکنجه ھا

  . ثرترين انواع شکنجه بودؤابل به کف پاھا كه از بدترين و مزدن با ک 

  وزاندن نقاط مختلف بدن با سيگار و فندکس 

 . اجاق برقی و سوزاندن بدن وییکشاندن زندانی بر رو
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 .  سوختی م کامالً ی از بدن زندانی در روغن زيتون جوشيده به نحوی كه آن قسمت از بدن وئیقرار دادن قسمت ھا 

 .  شدی كه به تدريج داغ میزي میخواباندن زندانی بر رو

 ئی اتصال برق به اعضای حساس بدن، كه بر اثر آن  زندانی دچار تشنج غيرقابل تحمل و طاقت فرسا ویكيشوك الكتر

 . شدیم

 تا آن جا كه باعث تورم شديد پاھا ی وقفه با کابل به پاھای ویبستن متھم به تخت مخصوص و وارد کردن ضربات ب

شکنجه شده به راه رفتن تا تورم آن بخوابد و باز  شد و سپس وادار کردن فرد یشده و خون مردگی شديد در آن ايجاد م

 . پانسمانی زندانی و زدن شالق روی شدن پای زندانی و چركیدوباره زدن شالق به پا

شکستن دست و انگشتان . آويزان کردن زندانی به سقف و وارد كردن ضربات کابل و مشت به بدن وی و چرخاندن او

 . ن، كندن گوشت بدنيوتيزندانی، قطع انگشتان دست به وسيله گ

 بستند و مدت ھا به یك دست را از باالی شانه و دست ديگر را از پشت به ھم رسانده و با دستبند قپانی مي: یدستبند قپان

  .ار دردناک بودي زندانی بسی داشتند که تحمل آن براین حالت نگه ميھم

ن عمل يا.  کشيدندی بدنش اتو مین ھنگام روي در ا. بدن اویسوزاندن بدن متھم و بعد از آن گذاشتن پارچه خيس رو

 تركاند و دوباره عمل اتو کشيدن را تکرار یسپس شکنجه گر اين تاول ھا را م.  شد تا بدن زندانی تاول بزندیباعث م

 .  كردیم

. د شی كرد و ادرار او خونی می دادند كه وی خون استفراغ میاغلب آنقدر زندانی را مورد ضرب و شتم قرار م

  . افتادیاستفراغ خون و ادرار خونی در اکثر موارد فوق اتفاق م

 مانند کاله ی نشاندند و سر او را داخل كالھی آن میك صندلی مخصوص بود كه زندانی را رويآپولو :  آپولوۀشکنج 

ا ناخن ي زدند یم بستند و با کابل به زير پا ی او را پرس کرده و پاھا را صاف می دادند ودست ھایفضانوردان قرار م

ك متر از زمين فاصله داشت خاصيت اين آلت شکنجه چينن بود كه فريادھای شخص ياين صندلی حدود .  کشيدندیرا م

 . شدی مضاعف زندانی مۀافت و خود موجب شکنجي ی آمد و در داخل کاله آپولو انعکاس میبيرون نم

زدن، داخل نمودن  زدن، کتک وک الکتريکی، شالقواردآوردن ش: گری ساواک شامل تکنيکھای شکنجه: مورد ديگر

 .شد ھای سنگين به بيضه و کندن و کشيدن دندان و ناخن می شيشه و يا آب جوش در مقعد، بستن وزنه خرده

با باال  گرفتند اعتراضات و اوج گيری ناآراميھای قبل از انقالب در ايران، شاپور بختيار که تازه نخست وزير شده بوده 

 ١٣٥٨اما بعد از پيروزی آيت هللا خمينی بر مسند قدرت در  . ز اولين اقدامات دستور انحالل ساواک را داددر يکی ا

   شمی صلواتی .رکردييشمسی  بدون سرو صدا  دوباره ساواک بازسازی شده  و اسم آن  به ساواما تغ

 

 


