
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Human rights  بشر حقوق

 
  بابک آزاد: فرستنده

 )مادر شايگان( فاطمه سعيدی

  ٢٠١٢جوالی ٢٨

  

  !گوشه ھائی از شکنجه در ساواک
  

 امنيت داخلی در ۀی با پرويز ثابتی، مدير ادارگوئ و  تلويزيونی افق، گفتۀ در برنامامريکاچندی پيش صدای 

 و در جريان اين گفت. ترتيب داده بود" عوامل فروپاشی حکومت پھلوی و نقش ساواک در آن"ساواک تحت عنوان 

ش که در جريان مصاحبه با فردی به نام قانعی فرد تھيه شده و در دست انتشار است  کتاب خاطراتۀگو، ثابتی در بار

ر اين برنامه، پرويز ثابتی با وقاحتی کامل و سفسطه ای ناشيانه، به انکار شکنجه در ساواک پرداخته د.  سخن گفت

و مدعی شد که نه تنھا با شکنجه مخالف است بلکه از وجود شکنجه به دست بازجويان ساواک در زمان رژيم سابق 

  !  ھم بی اطالع بوده است

 آرش در تماسی با من اظھار داشت شما خود شاھد زنده ۀ نشريول و سردبيرؤن مصاحبه، مدير مسبه دنبال اي

شکنجه در ساواک رژيم پھلوی بوده ايد و بر اين اساس از من درخواست کرد که بخشی از تجربيات و مشاھدات 

.  را بيان کنم، خود را در زمان اسارت در چنگال ساواک ضد خلقی، که تحت مديريت پرويز ثابتی اداره می شدۀزند

طور طبيعی خشم تمام زندانيان سياسی و انسان ه  ساواک بۀ اين مقام بلند پايۀکه ادعاھای فريبکاران توجه به اينبا 

ويژه جوانانی که عملکرد ساواک در زمان ه ھای آزاديخواه را برانگيخته، جھت روشنگری در اذھان عمومی و ب

 که وزارت اطالعات جمھوری اسالمی در حق مردم ما رژيم شاه را نديده و نمی دانند که ھمه قساوت ھا و جناياتی

 که خودم تحمل کرده ام را ئیانجام می دھد را قبال ساواک انحام داده بود، در اينجا گوشه ای کوچک از شکنجه ھا

  . شوم ياد آور می

 کپسول چون در زمان دستگيری.  در مشھد در ارتباط با چريکھای فدائی خلق دستگير شدم١٣۵٢من در بھمن سال 

شوی معده از ثمر بخشی  و موران ساواک مرا به بيمارستان بردند تا با شستأسيانور خود را خورده بودم ، م

ن چريک به صورت زنده جھت کسب اسيانور جلوگيری کنند؛ چون در آن سال ھا برای ساواک دستگيری مبارز

ودن سيانور، من زنده به دست دژخيمان ساواک سفانه به دليل خراب بأمت. اطالعات از اھميت باالئی برخوردار بود

پس از . افتادم و شکنجه ھائی را ديدم که بار ھا آرزو می کردم می مردم و زنده به دست اين دژخيمان نمی افتادم
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در نتيجه بھتر است که از ساختمان ساواک مشھد . پايان کارھای بيمارستان، مرا به ساواک مشھد منتقل کردند

  :شروع کنم

با .  ساواکی ھا روی يک تخت فلزی انداخته شدمۀ به وسيلء مرا به ساختمان ساواک مشھد بردند، از ھمان ابتداوقتی

ن جنبش مسلحانه در اختيار داشتم، منتظر اعمال ھر گونه ارفتار ساواک با رفقايمان و مبارزتوجه به تجاربی که از 

ن ا و يا مبارزئی آن دوران اين بود که چريکھای فدا ساواک درۀشيو. قساوت و خشونتی از سوی ساواکی ھا بودم

 تيمی و قرار ھای فرد دستگير شده با ۀمسلح دستگير شده را بالفاصله برای کسب اطالعات راجع به آدرس خان

خوبی می دانستند که اعضای مرتبط با ه سايشان بؤمزدوران ساواک و ر. شکنجه می بردرفقای ديگرش، به زير 

 نظامی، موظف بودند که تا مدت معينی پس از دستگيری، ھيچ گونه اطالعات مھمی به ساواک – سازمانھای سياسی

 وقت داشته باشند با پاک کردن سر نخ ھا و از بين بردن اطالعات، کوشش ساواک ءداده نشود تا به اين ترتيب، رفقا

 اول ۀويژه در مرحله يانه ببه ھمين خاطر، شکنجه ھای وحش. برای گسترش ضربات به سازمان را عقيم سازند

به ھر رو پس از انتقال من به ساواک . ن دستگير شده قرار داشتا و مبارزئیدستگيری در انتظار تمام چريکھای فدا

ھنوز ! پيش خودم تعجب کردم چرا ديوار خونی است. مشھد، در اتاقی که بودم  نگاھم به ديوار خونی آن جا افتاد

با نگاه من به ديوار خونی، يکی از ساواکی ھائی که در آن جا حضور .  کجا آمده اندنمی دانستم که آن خون ھا از

و به بقيه نھيب زد زود ببريدش ! اين خون شھداست روی ديوار: داشت و نگاه مرا دنبال کرده  بود  به مسخره گفت

ای که ميله ھای آھنی داشت با شنيدن اين دستور  به ھر دو دست من دستبند زدند و به سرعت مرا به پنجره ! باال

در ھمين حال . با اين کار، درد بسيار شديدی که ھر لحظه شديدتر ھم می شد در جان من زبانه کشيد. آويزان کردند

 که ،می خواستند با ترکيب شالق زدن و آويزان نگه داشتن من. يعنی حالت آويزان بودن شروع به شالق زدنم کردند

با راه . اين کار مدتی طول کشيد.  ر به خيال خودشان نتيجه بگيرند و مرا بشکنند داشت، زودتئیدرد طاقت فرسا

 که پيش از شکنجه شدن در اتاق ديده بودم  ئیافتادن خون از پاھا و محل ھای اصابت شالق، فھميدم که آن خون ھا

. ران وحشی ساواک بوددر واقع، آن ھا خون ھای عزيزان مردم در زير چنگال مزدو. چگونه به ديوار چسبيده است

از درد به خود می پيچيدم و می کوشيدم تا زجر شکنجه را با فکر کردن به رفقايم ، به عزيزانی که برخی از آن ھا 

در زير ھمين شکنجه ھا جان باخته بودند و با فکر کردن به آرزوھای بزرگ برای مردم ستمديده، برای خودم تحمل 

ا می گذشت خوشحال تر می شدم که با تلف کردن وقت، مانع از دستيابی ھر لحظه که از شکنجه ھ. پذير کنم

بازجو ھا در حالی که مرا می زدند قسمتی از جزوه ای .  دنبالش بودنده ساواکی ھا به اطالعاتی می شوم که آن ھا ب

.  مسخره می کردنددست آن ھا افتاده بود را می خواندند و مراه  نوشته بودند و از قرار نسخه ای از آن بءکه رفقا

  .کيد کنم که در فاصله ای که مرا آويزان کرده و شالق می زدند از ھيچ توھين و تھديدی ھم دريغ نورزيدندأبايد ت

 ديگری را شروع ۀپس از آن که بازجويان ديدند زمان می گذرد و با آن حد از شکنجه به ھدفشان نرسيده اند، شکنج

که سيم ھای زيادی به آن وصل بود و در )  کفشۀبزرگتر از يک جعب( ای به ھمين دليل ھم آن ھا جعبه. کردند

انتھای ھر سيم گيره ای وجود داشت، آوردند و با خونسردی تمام شروع کردند به وصل کردن اين گيره ھا به نقاط 

ک حساس بدنم مثل پوست گردن، پوست سينه، پشت پلک چشم ھا و قسمت زير شکم و سپس شروع کردند به من شو

با وجود گذشت سال ھا از اين وحشيگری، من ھنوز ھم نتوانسته ام کلماتی را برای توصيف درد . الکتريکی دادن

طور روزمره در ساواک شاھدش بودم و امروز می ه ھمان شکنجه ای که ب. واقعی ناشی از اين شکنجه پيدا کنم

  !شنوم که سر شکنجه گر ساواک آن را انکار می کند
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آخر آن ھا در ھمان حالت آويزان . چرخم ک الکتريکی می دادند احساسم اين بود که در آتش میدر مدتی که شو

ه چون دستانم ب. بودن مرا شوک الکتريکی می دادند و با اين کار احساس می کردم که تمام بند بند بدنم می سوزد

تشی که شوک ايجاد می کرد وضع به  دستبند فلزی به ميله ھای فلزی وصل بودند، فشار بدنم بر دستانم با آۀوسيل

  .واقع دردناکی را به وجود آورده بود

کيد کنم که کلمات من  نمی تواند به ھيچ صورتی واقعيت شکنجه ھای حيوانی دژخيمان ساواک را برای أبايد ت

 ھر چه فقط می دانم که وضع من در آن حالت، به قدری وحشتناک بود که دوست داشتم تا. خواننده به تصوير بکشد

واقعا مزدوران شکنجه گر در آن حالت مثل چند گرگ . زودتر در زير دستشان بميرم تا از آن درد خالص شوم

درنده خو و گرسنه ای بودند که با به چنگ آوردن يک طعمه با ددمنشی تمام، به جان او افتاده بودند و ھر کدام سعی 

  .   نی بخش بيشتری از پيکر او را بدرندمی کردند با بيشتر فرو کردن دندان خود در بدن قربا

وقتی که  مطمئن شدم که  يک شب از دستگيری ام . اولين چيزی که آن ھا از من می خواستند آدرس خانه ام بود

 نشده، مطمئن شدم که رفقايم با انجام ء بعد از ظھر روز قبل اجرا۴گذشته و ھمچنين می دانستم که قرارم در ساعت 

جوی لباس ھايم  و پيش از اين، ھنگام جست. ای الزم را انجام خواھند داد؛ بنابراين آدرس را دادمنشدن قرار، کار ھ

به اين ترتيب مرا از حالت آويزان در آوردند و با عجله به . که از تنم درآورده بودند کليد خانه را ھم پيدا کرده بودند

  . دنبال پيدا کردن خانه رفتند

وليت فردی به نام عضدی بود که از تھران و به دنبال ؤمرا به عھده داشت تحت مسبازجوئی تی که شکنجه و أھي

در ميان اين اکيپ، بازجوی جوانی .  به مشھد آمده بودند، که قبل از من دستگير شده بودندء تن از رفقا٢دستگيری 

  .  مرا بر عھده داشتۀوليت مستقيم بازجوئی و شکنجؤه مسبود ک

 آن را ترک کرده بودند برگشتند، مقداری از وسايل خانه را ھمراه خود آورده ء ای که رفقاوقتی ساواکی ھا از خانه

گفتند که تو می گفتی فرزندانت  با ديدن کفش ھا مرتب ضمن آزار من می. بودند؛ از جمله کفش ھای بچه ھايم را

ر چه بيشتری درباره فرزندانم خيلی کوچک ھستند اما اين کفش ھا نشان می دھد که بچه ھا بزرگ اند و اطالعات ھ

.  خواستند  را میء مرا گفت و ھمچنان محل بچه ھا و رفقاۀيکی از ساواکی ھا آمد و اسم ھر سه بچ.  خواستند می

بنابراين .  و فرزندانم شودءولی من مقاومت می کردم و دلم نمی خواست چيزی بگويم که باعث ضربه به رفقا

پس از مدتی وقتی ديدند که به دليل شکنجه ھائی . بيعتا ھمراه با شالق و شوکدوباره آويزان کردن شروع شد و ط

.  که شده ام ممکن است از دست بروم، شکنجه را متوقف کرده و پاھايم را زنجير کرده و انداختندم داخل يک سلول

ند و در شکنجه دادن جالب است که بگويم از حرفھايشان فھميدم که ساواکی ھائی که در اتاق شکنجه عربده می کشيد

زندانی دل و جرات نشان می دادند ھنگام باز کردن درب خانه ای که کليد اش را در جيب من پيدا کرده بودند قادر 

  ! نبودند جلوی لرزش خود را از شدت ترس و احتمال وجود چريکھا در خانه  بگيرند

اشت با يک محافظ در سلول دوباره شروع به اين بار کسی که عينکی سياه به چشم د. شب دوباره به سراغم آمدند

سعی می کردم وقت . شدت درب و داغان بودمه شدت زخم شده بود و به لحاظ جسمی به دستانم ب. بازجوئی ام کرد

مثالً از بچه . به اين خاطر در اين بازجوئی اطالعات سوخته می دادم . را تلف کنم و نگذارم تا به اھدافشان برسند

ماکسيم " مادر"ه نام برده و می پذيرفتم که کتاب ھائی خوانده ام از جمله کتاب ھائی که نام بردم  ھای دستگير شد

  .گورکی بود و به اين طريق سعی در حفاظت اطالعاتم داشتم
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شکنجه گر که ھمچنان دست از سر من بر نمی داشت، شکنجه می  ۀوسيله فردای آن روز در حالی که من دوباره ب

 و به من گفت که نيروھای زيادی در جست لی که مرا آويزان کرده بود گاھی ھم  شوک می داد،شدم و او در حا

  .  مشھد را زير و رو می کنند،جوی بچه ھايم 

چرا که ھمان مزدوران . صل و نااميد شده اندأاز برخورد ھايشان فھميدم مست. بعد از ظھر دوباره آمدند به سلولم

وعده وعيد شروع شد که بگو بچه ھا کجا ھستند ما .  شان را عوض کرده بودندشکنجه گر اين بار لحن حرف زدن

اين بخش با مھربانی بود چون نتيجه ای نگرفتند . کنيم مين میأگذاريم و شما را ت در بھترين مدرسه ھا آن ھا را می

 شوک الکتريکی توسط . شوک را به سلول آوردندۀھمان جعب. دوباره معنای واقعی مھربانی ھايشان را نشان دادند

کرد که حتی   شوک به پلک چشمانم چه حالتی ايجاد میۀنصب گير نمی فھميدم که. ساواکی ھا دوباره شروع شد

خود شکنجه گران نمی خواستند چھره مرا ببينند؛ برای ھمين ھم يک تکه از لباس خودم را از گوشه سلول برداشتند 

 و وقتی که از اين کار ھم نتيجه ای عايدشان نشد  دوباره مرا به محلی بعد از شوک در سلول،. و روی سرم انداختند

در . دو باره آويزانم کردند و در حالت آويزان بودن دوباره شوک دادن شروع شد. که قبالً آويزانم کرده بودند بردند

کردم  اھايم را جمع میدرد پايانی نداشت گاھی من از شدت درد پ. حالی که بيرحمانه در اين حالت شالقم ھم ميزدند

فتند ھر وقت حرفی برای گفتن  زدند که آويزان باشم می ولی ساواکی ھا شالق می. و يا به ديوار تکيه شان می دادم

با جمع کردن پا ھايم که از شدت درد بود، می کوشيدم آن ھا را از زدن ضربات بيشتر . داری پاھايت را جمع کن

مدتی بعد صندلی آوردند و زير پاھايم . ه شده کمی برای خودم فرصت پيدا کنممتوقف و حتی برای چند ثانيه ھم ک

گفتند  شکنجه گران ديوانه وار می. خود ھمين کار به دليل ضربات شالق، درد بيشتری ايجاد می کرد . گذاشتند

شدت درد داشت چرا که با تمام ه کشيدند و اين ب گرفتند صندلی را محکم از زير پايم می نتيجه که نمی! حرف بزن

  .شدم وزنم دوباره از دستانم آويزان می

با . پس از مدتی به دليل تقال ھايم در زير شکنجه، پاھايم به سيم ھای وسيله شوک خورد و آنھا را از بدنم جدا کرد

 شديدی که کرده چون  به دليل عرق. قطع شدن اين سيم ھای شوک، مدتی نتوانستند گيره ھا را به بدنم وصل کنند

شدت خيس شده بود، به ھمين دليل با فحش و بد و بيراه فرياد می کشيدند که چی فکر کردی؟ دوباره ه بودم بدنم ب

  ؟!کنيم وصل می

آخرش صندلی زير پايم گذاشتند در حالت آويزان بودن دست از سرم برداشتند و رفتند بيرون، احساسم اين بود که 

 من که قادر نبودم به ھيچ صورتی وزن و تعادلم را در اثر شدت شکنجه ھای وحشيانه اما. خودشان خسته شده اند

حفظ کنم، در حرکتی اشتباه صندلی از زير پايم در رفت با فريادھای من دوباره برگشتند و صندلی را دوباره زير 

يم بستند و با وجود آن که در پس از مدتی، شکنجه گران در نيمه ھای شب دوباره آمدند زنجير به پاھا. پايم گذاشتند

  .اثر شدت قساوت ھا و شکنجه ھای آنان بدنم آش و الش شده بود مرا بردند سلول و دستھايم را به تخت بستند

بايد اضافه کنم که در طول شکنجه، برای خرد کردن من بازجوھا از گفتن ھيج ناسزا و فحش ھای رکيک باز نمی 

م می زان خارجو جدا از اينھا ھر وقت ھم از حالت آوي. لحظه ای متوقف نمی شدماندند و تھديد و شکنجه روانی ھم 

در ميان بازجو ھا عضدی دستان بزرگ و محکمی داشت که سيلی . کردند مشت و لگد زدن ھرگز فراموش نمی شد

 باقی شکنجه ھای مشھد جدا از ھمه دھشت ھائی که داشت اما آثار مشخصی بر جسم من.  ھايش خيلی دردناک بود

گذاشت که سال ھا آن ھا را با خود داشتم و ھنوز ھم وقتی که در جای خلوتی باشم  سر و صدای ناشی از اثر 

دستانم ھم به دليل آويزان کردن ھای مداوم، آسيب ديده .   شکنجه شوک الکتريکی در ساواک، در مغز سرم می پيچد

 ۀاما الزم است در ھمين جا به ھم. ھا کم شده است گوشم در اثر ھمان ضربات و شکنجه ئیاند و ھمچنين شنوا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 که توسط آنان شدم ولی ھنوز قادرم که ئی شکنجه ھاۀجالدان ساواک از جمله پرويز ثابتی بگويم که با وجود ھم

 ايشان در مورد فقدان شکنجه در ساواک را بشنوم و بيشرمی توصيف ۀدروغ ھای کثيف و ادعاھای فريبکاران

  .افشاء کنمناپذير آن ھا را 

آن دو رفيقی که زودتر از من دستگير . فردای آن روز فھميدم که ساواک تصميم گرفته که ما را به تھران منتقل کند

مرا ھم پيش آن ھا بردند و از آن جا ما را به . شده بودند و در سلول ھای ديگر بودند را پيش از من آماده کرده بودند

در کميته مشترک به محض ورود، با زندی . کميته مشترک در تھران منتقل شديمفرودگاه مشھد بردند و سرانجام به 

. حرفم مثل اين که مثل تيری در جانش نشست! پور مواجه شدم که از من پرسيد چکاره ھستی؟ گفتم چريک فدائی ام

 از مشھد آورده مرا که از زير دست ھمکاران خودشان! دونيم، شغلت چيه؟ گفتم خانه دارم با خشم گفت اينو که می

و ! خجالت نکش. شده بودم و زير مراقبت خودشان بودم را به دست نگھبان سپردند و گفتند برو ھمه جاشو بگرد

سپس مرا تحويل رسولی دادند و معلوم شد که در اين جا بازجويم اين فرد خواھد بود و سپس پس از يک سری تھديد 

 من فقط بطور خالصه از شکنجه ھايم در ساواک مشھد و در مدت تا اين جا.  ھای ھميشگی به سلول فرستاده شدم

اما از فردای انتقال به تھران، بازجوئی ھمراه با شکنجه در تھران ھم شروع شد و . کوتاه پس از دستگيری نوشتم

در کميته مشترک، ساواکی ھا شروع به .   ماه طول کشيد١١ادامه يافت ، شکنجه ھای حيوانی و  بازجوئی که 

کاله آھنی را به سرم گذاشتند و . شکنجه با آپولو شروع شد.  تازه تری در حق من کردندۀمال شکنجه ھای وحشياناع

روی صندلی آھنی آپولو نشاندنم و پس از بستن دستھايم بروی دسته ھای صندلی آھنی و محکم کردن پيچ بر دستانم  

خوب حتما ثابتی جنايتکار .  شروع به شالق زدن کردندو در حقيقت پرس اين دستگيره ھا بر روی دستان و پاھايم ،

می خواھد بگويد که اين دستگاه ھا را ھم بدون اطالع ايشان که مدير شکنجه گران بوده اند به محل خدمت آن ھا 

  !استفاده می کردندديگر ن ا عليه چريکھا و مبارزآورده و

در واقع رسولی سر .  نام يکی از آن ھا رضائی بوددر آن زمان در زير دست رسولی چند بازجو کار می کردند که

در اتاق بازجوئی، . به ھمين دليل ھم وی رضائی را مسئول بازجوئی و بالطبع شکنجه من کرده بود. بازجو بود

ال کردن و جواب من ھم ھمان تکرار حرف ھای قبلی بود و اصرار آن ھا مبنی بر اين ؤرضائی شروع کرد به س

از آن جا که من در بدو ورود، خود را . نم و نمی گويم و آن ھا ھم می خواھند ھمه چيز را بدانندکه من بيشتر می دا

چريک معرفی کرده بودم اين خيلی به آن ھا سنگين آمده بود و به ھمين دليل ھم بيشتر اذيت ميکردند و فشار می 

ی بود وقتی که ديد من حرف ر طوالنيه که کار بسيارضائی پس از بازجوئی ھای اولي. آوردند و شکنجه می کردند

و بعد از اين که . ھای مشھد را تکرار کرده ام، مرا به اتاق شکنجه برد و ھمراه با حسينی مدت ھا شالق زدند

  .کارشان تمام شد بردندم به سلول

ته به بازجوئی من مدت ھا ادامه داشت و در طی اين مدت طوالنی يک بار ھم مرا چشم بسته به آن ور حياط کمي

. مرا به تختی آھنی بستند و شروع کردند به شالق زدن و شوک دادن. محلی بردند که در آن جا ھمه چيز آھنی بود

داد که درد بسيار  وقتی که دست و پای مرا به آن تخت بستند حالتی مثل کشيده شدن دست و پا به من دست می

بعد از اين .  و رگ ھای بدنم از ھمديگر می گسلندشديدی ايجاد می کرد طوری که احساس می کردم اآلن اعصاب 

در مدتی که در کميته بازجوئی و شکنجه می .  نو ظھور، مرا به باال و اتاق رضائی بردند برای بازجوئیۀشکنج

شدم به جز رضائی و رسولی از ميان کارمندان زير دست ھمين ثابتی افرادی مثل منوچھری و ھوشنگ فھامی را 

  .ا ھم از من بازجوئی کردندھم ديدم که آن ھ
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من بی اغراق  . البته تجربه شکنجه توسط ساواک تحت مديريت ثابتی تبھکار و دروغگو تنھا در مورد خودم نبود

 و جوانانی بودم که در آن جا ء کميته و يا حتی در راھروی بند، شاھد شکنجه ھای وحشتناک رفقاۀھر روز در فلک

وی پای خود نمی توانست راه برود و دمپائی ھايش را به دستھايش ريدم که برشدند، جوان عزيزی را د شکنجه می

تازه در ھمين وضع مورد ضرب و شتم نگھبان ھم . رفت کرده بود و چھار دست و پا با اين وضع به دستشوئی می

کنار توالت فراموش نمی کنم که سطل آشغال . توانست سريع تر خود را به توالت برساند  که نمیءچرا. قرار داشت

 بود که در سياه چال کميته توسط ساواکی ھا ئیھميشه پر از پانسمان ھای چرک و خون ناشی از انواع شکنجه ھا

عليه جوانان مملکت ما اعمال می شد؛ جوانانی که صرفا به گناه مبارزه برای آزادی، اسير چنگال رژيم خونخوار 

  .شاه شده بودند

 ۀ قادر به انجام کارھای روزمرئیب ديده بودند و از مچ دستم خون می آمد و به تنھاشدت آسيه از آن جا که دستھايم ب

 ئیچون به تنھا. مرا به سلولی بردند که دختر ديگری ھم در آن بود تا به من در انجام کارھايم کمک کند. خود نبودم

وی آن ھميشه به خون تازه اين سلول در بندی قرار داشت که راھر.  خود نبودمۀقادر به انجام کارھای روزمر

  .بجز اين ، در اکثر اوقات شب و روز صدای شکنجه شده ھا در سلول شنيده ميشد. جوانان شکنجه شده آغشته بود

بايد اضافه کنم که شکنجه ھای وحشتناک ساواک که اکنون ثابتی از آن ھا اظھار بی اطالعی می کند در يک مقطع 

جريان از اين قرار بود که پس از تحمل شکنجه و آسيب . اين کار دست زدممرا به فکر خودکشی انداخت و من به 

بسيار وقتی که ديدم بازجو ھا دست از اذيت و آزار من بر نمی دارند و می خواھند ھر طور شده مرا خرد کرده و 

طوری می توانم مدت ھا فکر می کردم که چ. اطالعاتم را عليه رفقايم و سازمانم کسب کنند، به فکر خودکشی افتادم

طور اتفاقی بطری ه وسيله ای پيدا کرده و خود را از شر اين ھمه شکنجه و درد خالص کنم؛ تا اين که يک روز ب

کوچک شيشه ای را پيدا کردم که از قرار زندانيان قبلی پس از استفاده از آن، شيشه خالی اش را آن جا انداخته 

دست آوردن آن با تالش زيادی توانستم آن را شکسته و از ه پس از ب. بطری کوچکی مثل جای قطره چشم بود. بودند

وقتی که می گويم با تالش بسيار آن را شکستم چون دستھايم به دليل .  تيکه ھای تيز آن برای خودکشی استفاده کنم

  .کردند شکنجه خوب کار نمی

م به دھانم فرو کرده بودم تا مبادا صدايم در به ھر حال با تقالی بسيار، دو رگ دستانم را پاره کردم و حوله ای را ھ

کنی؟ گفتم ھيچی  کسی که آن شب در سلول ھمراه من بود پريشان شد و با نگرانی و ترس گفت مادر چکار می. بيايد

با صدای خرخر من . داشتم مطمئن می شدم که رگھايم را پاره کرده ام که ناگھان خون به صورتم پاشيد! تو بخواب

 آورده ،کرد که در بھداری کار میرا نگھبان ھم ميرحسينی .  متوجه شد و با فرياد نگھبان را صدا کردھم سلولی ام

کنم زنده بمونه و بازوھايم را بسته بود و از آن جا به بيمارستان شھربانی منتقل  بود و ميرحسينی گفته بود فکر نمی

گفتند از درمانگاه شمس  قط در درمانگاه شنيدم میف. بعد از پاشيدن خون به صورتم، ديگر چيزی نميفھميدم. شدم

واقعيت اين است که شکنحه ھای ساواک آن قدر بيرحمانه و .  رسيده بود۵در درمانگاه گويا فشارم به ! خون بياوريد

سفانه أھمان کاری که من کردم و مت. شديد بود که خيلی از زندانيان حاضر بودند بميرند و شاھد اين وضع نباشند

  .  رغم پاره کردن رگ دستم و خونی که از بدنم رفته بود، زنده مانده و باز ھم به کميته بازگردانده شدم علی

ات بيشتر و دقيقتر باز ھم در مورد شکنجه ھای قساوت آميزی که در ساواک بر من روا شده ئيمن می توانم با جز

 شکنجه ھا و بيرحمی ھائی که در سال ھای زندان . کوچکی از آن ھا اشاره کردم بنويسمۀکه در اين جا تنھا به گوش

ديده ام و يا شاھد بوده ام که بر زندانيان ديگر اعمال گشته و يا با زندانيانی ھم سلول بوده ام که در باره آنچه بر 

در اين نوشته من تنھا به گوشه ھای خيلی کوچکی از رفتار دژخيمان تحت فرماندھی . سرشان آمده برايم گفته اند
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سفانه محدوديت أچون مت. ولينش بود، اشاره کردمؤکی از مسمثال ثابتی و ساواکی که وی برای سال ھای طوالنی يا

  .  آرش چنين اجازه ای را نمی دادۀحجم اين نوشته با توجه به درخواست نشري

 سنخ وی امروز حجم باالی شکنجه ھا و جنايات وزارت اطالعات جمھوری اسالمی به ثابتی و ساواکی ھای ھم

از اين " بی اطالع"امکان داده به ميدان آمده و بيشرمانه منکر شکنجه در ساواک شده و يا خود را فريبکارانه 

. اما بايد به چنين جانورانی بگويم که آفتاب ھيچگاه برای مدتی طوالنی زير ابر باقی نمی ماند. جنايات جا بزنند

يستماتيک در ساواک را انکار نمايند، اما اسناد روشن و از جمله ايشان ممکن است امروز بکوشند تا شکنجه ھای س

  چنين فريبکاری ۀ ايشان، اجازۀ ھزاران زن و مرد مبارز و آزاديخواه در زير دست مزدوران ادارۀپيکر شکنجه شد

ف کثيفشان  ثابتی و کسانی که برای اھداۀو شک نبايد داشت که دروغ ھای رذيالن. را به او و اربابانش نخواھد داد

چرا که شکنجه جزو جدائی .   برايشان به بار نخواھد آوردئیجلوی اين دروغ ھا بلندگو گرفته اند، چيزی جز رسوا

 در ساواک بود و فردی مثل ثابتی بھتر از ھر شخص ديگری می داند که در ساواک تحت اداره ئیناپذير بازجو

شکنجه و زدن و لت و پار کردن بھترين فرزندان آگاه مردم ما او می داند که . ن چه می آوردنداشان بر سر مبارزاي

و اصوال  يکی از وظايف روز . و تجاوز و کشتن و اعدام آن ھا رويه ھميشگی ساواک تحت االمر ايشان بوده است

ھمانطور که می بايست رھنمود ھای آن .  گزارشات مرتب از اين جنايات برای ارسال به شاه بوده استۀ وی تھيۀمر

ديکتاتور خون آشام را  به مزدوران ساواک يعنی کارمندان خود رسانده و توصيه ھای الزم برای بھتر انجام دادن 

خوشبختانه . وظايفشان يعنی تشديد شکنجه بر زندانيان سياسی و اختراع روش ھای جديد شکنجه را از آن ھا بخواھد

ده اند و با جسم شکنجه ديده و خاطرات دردناک خود عليه امروز تعداد بسياری از زندانيان سياسی آن زمان ھنوز زن

  . عدم وجود شکنجه در ساواک شھادت می دھندۀادعای بيشرمان
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