
 در زندان ساواک شکنجه شدم

م! یه شکنجه وشکنجه گران را بشکنیسکوت عل  

م زاده  یباقر ابراه   

اعمال شده و انعکاس  تکار اسالیمیان در زندان حکومت جنایده قلیو سپ ل بخش  یکه بر اسماع  یا انهیوحش یشدن شکنجه ها با علن  

ن مسئله که یاز ا ن شکنجه ها را محکوم کردند و با علم و آگایهیا ی   داخل و خارج از کشور ، سلطنت طلبان ن آن در افکار عمویم

ت یل )موساد( و سازمان امنیت ارسائیداشتند که توسط سازمان امن یده و با تجربه ای شکنجه گران دوره دی   ن م ستمشایهیساواک  رژ 

ن دهه یهستم که بعد از چند م شاهنشایهیاز هزاران شکنجه شده در زندان ساواک رژ  یکیمن  .ده بودندیا (آموزش دیکا )سیآمر 

و مردم   الملیل ی   ب یم شاه بر اثر  فشار هایرژ  ۱۳۵۶است . در اواخر سال  همچنان  آثار آن شکنجه ها در بدن و روح و روانم باق  

ب یندگان صلیه با نمارد و من در مصاحبیران را بپذیا ایسیس ی، از زندانها ب رسخ جهان  یندگان صلید نمایکشور مان ، مجبور شد بازد

ثبت شده است. در  ب رسخ جهان  یصل یها که ساواک بر من اعمال کرده بودند ، را مطرح کردم و در پرونده  ن  ها شکنجه رسخ جهان  

ک ساواک و ی همراهشان ، من را به ممی   ها با چند ماش  شدم. و ساوایی  ساعت دو  بعد از ظهر دستگ ۱۳۵۵بهشت یارد ۲۸ ته مشی 

  شهربان  
 

؟ گفتم : من   یدار  قلن   ا ناراحن  ید که آیو آدرس من را نوشت و  پرس منتقل کردند . بازجو ، مشخصات : نام ، نام خانوادگ

م را با چشم بند یدم . چشم هایم ، پرسیم تو را به زورخانه بی  یخواهیکوهنورد و از ورزش ماران زورخانه هستم . جواب داد : چون م

مان بود . حدود  یشده رفقا بردند که در کف دو اطاق بزرگ پر از اجساد سوخته و متالیس   دند و به محیل کر ی   بسته و سوار ماش

در تهران و کرج و  یمیت یانه ساواک به خانه هایخلق که در حمله وحش ن  فدا یک هایسازمان چر  یست جسد زنان و مردان از رفقایب

آنجا نبود ، چون در  ز بهروز ارمغان  یق عز یجسد رف دم ویلیرا د یل عابدیماعز اسیق عز ین و رشت جان باخته بودند . جسد رفیقزو 

سه روز  ینم را برایم و ماشیبهشت با بهروز قرار داشتیارد 26ل شب خانه من بود و یبهشت ، اسماعیارد ۲۵رشت جان باخته بود . 

ده از رفقا  یها یی  انه و دستگیوحش یکشتار ها  نینکه ایح این وداع بود . توضینم رفتند و آخر یق با ماشیخواست و هر دو رف  یگسی 

ل طوالن   ن  فدا یک هایسازمان چر  من  یسازمان ، توسط ساواک صورت گرفته بود.  برا مدت مکالمات ارتباطات تلفن   خلق ، با کنی 

رش شکنجه ها ، و  یماده پذد تحمل کنم و  با تمام وجود آیرا با یانه ایوحش یها  شکنجه گران هستم و  شکنجهی  مشخص بود که اس

 
 

ک ساواک و شهربان  یدن به ممیکردم . به محض رسیمواجه شدن با دشمن  فکر م مامال خونرسد  بودم . در باره چگونیک ،  ته مشی 

وع شد ، با ایها و شالق و شکنجه ها ن  بازجو شد از یم مشخص مید برایگذشت.  با  ام یم یی  ک ساعت از دستگین که ممی  از یم رس 

م یپرسند برا ر شکنجه ها ، یمیها و ز  ن  که در بازجو  ب قرار داشته ام ، با سواالن  یتحت تعق لو رفته ام و از چه زمان   ق  یطر چه 

خواباندند و دو دستم را با طناب به دو سمت تخت و هر  تخت چون   یمشخص خواهد شد. من را با چشم بند در اطاق شکنجه  رو 

م ینشست و به کف پاها صورتم یم یک نفر رو یصورتم گذاشتند و  یه رو یک پتو چند ال یخت بستند و  تیی   م را با طناب به پایدو پا

صورتم بلند  یدنم از رو ینفس کش یدانستم برایانگشتت را تکان بده ، البته م حرف بزن   گفتند هر موقع خواسن    دند . یمی   شالق م

دادند  . یک به من و خانواده ام میزشت و رک یبودم فحش ها ن  که  در اطاق شکنجه و بازجو  شوند . در تمام طول مدن  یم

  ت که با آنها تماس یمیتلفن رفقا یت ؟ شماره هایرفقا ؟  اسایمیمیت یاسلحه کجاست؟  آدرس خانه ها یسواالتشان : انبار ها

 ن  عضو سازمان فدا چه زمان   ؟ از  یدادیکتاب م  ؟به چه کسان   یکرد  ؟ کتاب ها را کجا مخق   یرا خواند ن  ؟ چه کتاب ها گرفن  

  یم ن  فدا یک هاین دست . در رابطه با سازمان چر یاز ا یگر ی؟ و سواالت متعدد د یکرد  معرق   ن  را به سازمان فدا ؟ چه کسان   یشد

 ی، آنها برا ابان  یخ یده ام . در رابطه با قرار هاین اسم را نشنید ایگفتم تا امروز که شما گفت
 

ح یرا توض ابان  یاجراء قرار خ م چکونیک

داشته باشم به خانه ام  یمار   نم  با کشیرا بب ابان ها آواره بگردم که کشیگفتم مگر خانه ام خراب شده که در خیدادند  . میم

 از همکالیس یکیم اسم یدادم مگر من پاسبانم که تفنگ داشته باشم  . در رابطه با رفقایکنم .در باره داشی   اسلحه جواب میدعوتش م

ستان و ی   غمگ ستان را گفتم و فورا دستپاچه شدند و آدرس و شماره تلفن او را خواستند و من هم با حالن  ی  دوران دب یها  آدرس قی 

ش را که چند سال پ انه من را کتک زدند و گفتند ما آدرس یمتاسفانه فوت کرده بود ، را دادم .  وحش یمار یش به علت بیمحل قی 

ستان نم دند ی   تخت شالق م یکه من را رو   زان ،  در حایلیتخت و هم  به صورت آو  یاز چند ساعت شکنجه رو م . بعد یخواهیقی 

م را که با طناب بسته بودند ، باز کرد یبه اطاق شکنجه وارد شد و دست ها و پاها ک مرد مسن  یهمه شکنجه گران و بازجو ها رفتند و 

ف ها و وحش  یو چشم بندم را برداشت و گفت کدام ب ن روز انداخته اند . با احساس ترحم گفت : پرس ین جوان را به ایا ن  ها رس 

نجا کجاست یدم : ایکشند . پرسیر شکنجه مینجا آدم ها را ز ی؟ که من به تو ممک کنم . ا ی کرده اند ؟چکار کردی  زم چرا تو را دستگیعز 



خواهند مسلمانش کنند . خدا خوشش ی آوردند و می  گ  یهودینند ؟ مگر ی   دم چرا من را کتک مینجا ساواک است . پرسی؟ جواب داد ا

از اطاق شکنجه خارج شد و بازجو ها و  نند . لطفا به آن ها بگو من را آزاد کنند . آن ساوایی   ن جور من را کتک مید که ایآینم

وع شد و یم شکنجه م بندم را  باز کردم .  گفتند چرا طناب دست ها و پاها و چش  گران وارد شدند و فحش ها و کتک هامجددا رس 

 ، آلت ی    و توهی  چرخاندند و با هدف تحق زان بودم من را یمیکه من را برهنه  کرده بودند و از سقف آو   موقع شالق زدن در حایل

ک یرک یر شکنجه بودم فحش هایکه ز   دند و در تمام مدن  یکوبیدند و به رس و صورت و شکمم با مشت میکشیضه ام را میو ب تناسیل

دادند .   یمن و خانواده ام م به  

دند ی   زان بودم و شالق میکه چشم بسته و آو   خت . در حایلیر  م خون یمیم .از دهان و دماغ و پاهایبکن تا ولت کن یگفتند مسگر   و یم

ل و زجر آور بود .  قابل تحمی  م غیاو برا یاد هایفر  یدند که صدای   زان کردند و شالق میرا آوردند و او را هم آو  یدر همان اطاق دخی  

تخت من راشالق زدند و لخت کردند و در حالت  یاو را از اطاق شکنجه بردند .  از ساعت سه بعد از ظهر تا آخر شب بار ها رو  ویل

به  یز یاز خونر  یی   و جلوگی   ق مرفیپانسان و تزر  یمن را سه بار برا یی  روز اول دستگ دند . یی   زان و به رسارس بدنم شالق میآو 

شده بودند و در اثر شالق  بدن برهنه ام  م متالیس  یزندان بردند و در دفعه سوم که آخر شب بود و گوشت کف پاها و مچ پاها یدار به

زندان منتقل   یشی  به بهدار یب یز یاز خونر  یی  جلوگ یرا نداشتم ، نگهبان ها با برانکارد ، من را برا چ حرکن  یه ن  اه شده بود و توانای، س

د کردند که متوجه باشد که من نخوابم .  یم تا زانو ، با برانکارد به راهرو بند منتقل کردند و به نگهبان تـاکید از پانسمان پاهاکردند و بع

دم . یخوابید میک رسد نبایآن موزائ یسوخت  تا صبح رو یاه شده بود و از شدت شکنجه رستارس بدنم میهمه بدنم در اثر شالق س

اعات  صبح من را با برانکارد  و چشم بسته به اطاق شکنجه با دستگاه آپولو بردند ، در اطاق آپولو من را ابتدا لخت کردند .آپولو از اخی 

 یده بود.  من را رو یل آموزش دیارسائ یها شکنجه گر در زندان ن  یکردند و حسیرا با آن شکنجه م ن  یل بود که رزمندگان فلسطیارسائ

وار یدند که پشتم به دیشده ام کوب متالیس   یمکت قرار گرفته بود ، و با لگد به کف پاهاین یف رو م صاینشاندند که هر دو پا مکن  ین

کردند  یپرس را سفت م یکنند ،گذاشتند و در حدیام را داخل پرس که لوله کش ها از آن استفاده م زخیم یده باشد . مچ پا هایچسب

 انگشت ها تا مچ دست را ی   دند.  دو دستم ، بی   م شالق میر پاهایو مداوم ز خت یی  م خون میده بود و از مچ پا هایکه به استخوان رس

ضه ام یوب فتند . آلت تناسیلی  درون گوشت دستم فرو م یفوالد یغه هایکردند و تیر دستگاه پرس گذاشته بودند و پرس را سفت میز 

بزرگ  یه تله موش هایله شبین وسیشتناک بود  ، ادادند که دردش وحیکه با فی   بهم وصل شده بود فشار م   دو تخته چون  ی   را ب 

نه و یس یک نفر شمع روشن کرده بود و  رو ی. شدیگذاشتند تا خاموش میم میبازو ها یروشن شده را رو  یگار هایبود . دو نفر س

 م یمیشانه ها یرو  کردند و یزان بود که آن را رها میاز سقف آو  ن  یسنگ گ آهن  یرسم د یخت. باالیر  شمع مذاب یم یشکمم قطره ها

دند و با مشت به رس و صورتم یکش  گ را باال یمید . دیچیپ م یمیم در گوش هایاد هایفر  یگرفت و صدا  گ قرار یمیافتاد و رسم داخل د

دادند و بعدا متوجه شدم که یم یکیکردند . همزمان شوک الکی    ت روشن داخل دهانم و دماغم فرو یمیدم کی  ی   دند . داد میکوبیم

 ک و زشت به من و خانواده ام یمیرک یبود . مداوم  فحش ها یکیده بود به خاطر انجام شوک الکی  یرا بازجو پرس قلن   ل ناراحن  سوا

ا یر شکنجه هایکه ز   زمان   کندند.  ییرسم را م یل و مو هایسب یدادند . مو ها ط یآپولو بودم دو بار چشم بندم را باز کردند که رس 

ک پزشک یکردند و   دن شکنجه گران وحشت کنم ، متوجه شدم چند نفر همزمان شکنجه یمینم و از دیببام را  وحشتناک جسیم

ک و یمم  یبهدار  ن شکنجه ها همزمان بودند . شالق و پرس یک  برانکارد آنجا بودند . همه اید و یک پرستار با روپوش سفیته مشی 

ت روشن به یضه ،  فرو کردن کی  یو ب  ع ، درد وحشتناک آلت تناسیلگار و شمیمچ پا ها و دست ها ، سوزاندن با آتش س یفوالد

 یز یدر شب قبل و خونر  خوان   روز و ن  یانه دیوحش یو شکنجه ها یکیدن به صورتم و شوک الکی  یسوراخ دماغ و دهان و  مشت کوب

ل بر اراده ام را بهم بر  ستم عصن  یخواستند سیست ساعت گشته ، میب د ییشد یها . زندیام و کنی   

داد زدن من را از  یم بعدا گفت از صبح تا ظهر صدایها از هم سلویل یکی ن که چند ساعت در اطاق آپولو بودم متوجه نشدم ویلیا

خت ، من را یر  که غرق در خون بودم و از کف و مچ  پا ها و دهان و دماغم خون یم  ده بود . بعد از شکنجه ها در حایلیاطاق آپولو شن

ک منتقل کردند و پانسمان دیمم  یبه بهدار با برانکارد  شب را که غرق در خون بود ،کندند و مجددا پانسمان کردند .  با برانکارد یته مشی 

ن شکنجه ها رس افراز ین که ، از ایه ام مامال آرام بود از ایروح نداشتم ویل چ توان جسیمیمنتقل کردند . ه من را به سلول عمویم

رفته بودم و در باره یش آمده را پذیت پیزم به شدت ناراحت ، و واقعیعز  یبودم و از کشته شدن رفقا ون آمده بودم خوشحالی  ب

 
 

از هم  یکینداشتند و  یلباس اضافه ا ایسیان سیته  ، زندانیکردم . در ممیشان بودم فکر می  مواجه شدن با دشمن که اس چگونیک

ت و ز یم یها سلویل  یر پوش غرقه در خون من را عوض کرد و شست . شکنجه ها در روز هایرپوش اضافه داشت و شورت و ز یک رس 

شده بود . توان  م متالیس  یدند چون کف پاهای   کردند و شالق میزان میشب ها ادامه داشت از آن روز به بعد من را آو  بعد و گایه



اطاق  یکردند و برایم من را بغل میها ز همسلویلم  دو نفر ایستم ، همواره تا دو ماه و نیم به ایپا ها ینداشتم و قادر نبودم رو  جسیم

دند ، بعد از آن به صورت نشسته خودم را رو یپانسمان م یبرا یو بهدار  ن  و دستشو ن  شکنجه و  بازجو دم و به یکشی می   زم یی 

واره در قلبم م همیها یغ همبندیــــدر  ن   یت هایت ها و حمایمیاد محبت ها و صمیفتم . ی  و اطاق شکنجه م ن  و بازجو ن  دستشو

ز از قهرمانان ورزش مازندران که بعد از آزاد شدن در یبود و رضا خباز عز  یزم که اهواز یعز  اد نن  یدارد ،  به خصوص  یژه ایگاه و یجا

د ،  یاثر فشار ها  ام ستم گواریس  یروز اول و دوم و تداوم آن ، س یباد  . بر اثر شکنجه ها ادشان گرایمیزندان سکته کرد و جان سیر

ت ادرارم خون بود و خون همراه ادرار تا دو یمان بزرگ شده بود و تا دو هفته اکی  یمختل شده بود و شکمم مانند زنان حامله قبل از زا

بات مشت به صورتم فکم جا به جا شده بود ، دهان و زبان و دماغم  زخیمیم طول کشیماه ون شده بودند . هر دو پرده   د . در اثر ض 

به مشت و سم در اثیگوش ها  قابل ی   آرن  و انگشتان تا دو ماه غی   دست چپم فاصله ب یپاره شده بود . بر اثر پرس رو  یلیر ض 

به مشت به صورتم لثه هایاستفاده  و صدمه د شد و یم چرک کرد و در تمام طول زندان از آن ، چرک خارج میده بود .  به علت ض 

. رفته استی   م  از بیاز لثه ها عصب بخش   د ویلید سال طول کشن  مداوا چنیبعد از آزاد شدن مداوا کردم و ا  

اف گ یی  جاد خفقان و وحشت در جامعه و دستگیا یساواک برا یزندان ها  به ناکرده ها   واقیی  غ یها یی  ها وشکنجه ها و اعی 

م و یکردیم ها ، شوخ   سلویل همک از ین اوصاف بعد از شکنجه شدن هر یانه بود . با ایوحش یر شکنجه هایخالص شدن از ز  یبرا

 ی شکنجه گران بودی  م .ما اسیدیخند ان خاطرات و رسگذشت ها یمیو ب با آواز خواندن و شعر خوان  
 

ما در سلول ها هم  م و زندگ

ا  ن هم یمیم : ایگفت  گاه خودش  و یمیگاه خودش را داشت و شکنجه ها هم جایجا بودم ته یدر مم ط وحشتناییگذرد . هفت ماه در رس 

 یکاووس بهروز یاز آن ماموران به نام ک یکیام کرده بود .  ف را بازجو همسلویلیضع ک زندان  یا یک مامور از بازجو و ی. اکی  آن مواقع 

بود که مسول فروشگاه زندان قرص تهران بود .  تهران    

به  یو دو پتو رسباز  یک بلوز رسباز یو  یباز ک  شلوار رس یک شورت بود و زندان یرپوش و یک ز یته فقط یما در مم  شخیص یلباس ها 

 ون از سلول یمی  د بیدادند که بایم ن  ک جفت دمپایهم  بود و به هر زندان   هر زندان   یات سلول براین ها محتو یداد . ایم هر زندان  

گند چرک و خون   یآلوده و بو سلول ها  یکردند ، هوایباز م ن  رفی   به دستشو یفقط سه بار درب سلول را برا یروز  بود .در هر شبانه

به گوشت و  یز یپانسمان در اثر خونر  یشکنجه بود ، نوار باند ها  نویی   ن یبود ، پانسمان در بهدار  یعاد یشده امر  متالیس   یپا ها

ده یب، موقع پانسمان باند چس ان زخیمیزندان صف طوالن   یدو تا سه بار نوبت پانسمان بود و در بهدار  ید هفته ایچسب پوست یم

دند و یپاش پا یم یکننده و پودر رو   ماده ضد عفون   ده بود و میمیکندند که گوشت و پوست پا به آن چسبیشده به پا را به رسعت م

پانسمان به  ید برایشو یم م و زخیمینی   م ، شما را که کتک می ما چقدر انسانی   گفت : ببیم م رسویلیکردند ، بار ها بازجو یم چر یباند پ

دا یشد آورند و اگر کشیان نصف پارچ را آب میآب خوردن  بود . زندان  یبرا یکیک پارچ پالستی م . در سلول عمویمیر آو یم یبهدار 

ل کند داخل همان پارچ ادرار مینم د و اگر کشینوش شد از آن آب یمیتشنه اش م پارچ  ن  کرد و نوبت دستشویتوانست ادرارش را کنی 

ک ساواک و شهربان  یآوردند . در سلول ممیم شستند و مجددا آب را با صابون یم مالقات نبود . ماغذ ، خودمار ،  کتاب ،   ته مشی 

لو  یک ز یات سلول یبودم محتو  یکه در انفراد  ف و کهنه بود . مدن  یلو کثیک ز یوجود نداشت. کف سلول  یگر یچ امکان دیروزنامه و ه

دادند و با  غذا خوردن نیم یآمدند . قاشق برایوش ها هم به سلولم مو سوراخ موش داشت  ، که م یف و دو پتو رسباز یکهنه و کث

ک غذا یم یکیدست در ماسه پالست که   ان  یوجود نداشت. نور سلول ها مم بود و چشم اکی  زندان یچ امکان هواخور یم . هیخورد مشی 

اعدام شد ، در ساواک شاه دو  سالیمکه در حکومت ا  یمیرح ن  حیق جان باخته یشد. رفیف میدر سلول بودند ، ضع مدت طوالن  

در فاصله  گایه  وه نبود ویلیباد .  م ادش گرایمیه روزانه شالق داشت ، ی  ر شکنجه مداوم بود و شش ماه جیته ، ز یمم  یسال در انفراد

را   ک زندان  یدادند  یکه غذا م  مواقع ، ساعن   ان برخ  یخرد کردن اعصاب زندان یدادند.  برایمثال هندوانه م یوه ایدو تا سه هفته م

 ایسیان سیخوردن غذا نداشتند . مقاومت زندان یبرا یلیر شکنجه ، تمایز  زندان   یدن صدایان در سلول ها با شنیدند و زندانی   کتک م

 یه مقاومت و ایر شکنجه ها ، روحیدر ز 
 

.کردیت میان تقو ی زندانی   را در ب  ستادگ   

ت  و دلهره تا خواهش و التماس و یجاد ترس و وحشت و ترور شخصید از ایسی  نظر شان مکه به   ن  له هایبازجو ها تمام راه ها و ح

ان شناخته شده بودند و با ی   زندانی   بودند که در  اعمال توحش در ب  اخی  ر ی  نظ ان  لمپن  یکردند. بازجو یع ، سوء استفاده میتطم

 ی   زم یکه رو   ن  در اطاق بازجو ایسیس ک زندان  یبه  اخیر  یوز در خاطرم هست ر . کرد ندیان برخورد میخشونت و نفرت با زندان

 شده  و مارگر ساختمان بود ، ی  که تازه دستگ  ک و زشت داده بود ، زندان  یرک ی، فحش ها ن  نشسته بود و در حال نوشی   برگه بازجو

که او   شوند و موقییش کنده میگوشت کف پاهازنند که تمام   کنند و شالق یمیشکنجه م یرا در حد د ، زندان  ی  گ  را یم  اخیر  یمچ پا

بوده   یکرده ، شدت شکنجه در حدیادرار م ساواک  درون دهان زندان   یدند بازجو ی   بسته و شالق م تخت چون   یرا چشم بسته رو 



ل دفع داشت . در باطوم فرو کرده بود که مقعدش پاره شد  و سال ها مشک ک زندان  یکنند. به مقعد یمارستان منتقل میکه او را به ب

رس بازجو گفت که من را به اطاق   ام ، رسویل یی  روز بعد از دستگ ۹ادم هست که یگر اشاره کنم . ید یتوانم به برنامه های جا می   هم

ند ، روز تعط ن  بازجو  یا ش خودم گفتم توطئهینشاندند و رفتند . پ ن  م بغل کردند و کنار اطاق بازجویها ل بود ، من را همسلویلیبی 

خواهم تو را کتک بزنم ید ، آن روز گفت نمی   فت و لگد می  ام م زخیم یپا ها  ید با کفش رو یدیشه تا من را میدر مارش هست . او  هم

کنم نصف اطالعاتت را یا به من ممک کن و از تو خواهش میب یض کردیدارم  . جلو من زانو زد و گفت : تو من را مر  ، از تو خواهش  

ف میم کنم و همه اطالعاتت را نمیات را تنظ بگو  که پرونده م . باز هم التماس کرد . جواب یدهم که اعدامت نکنیخواهم ، قول رس 

نکرده ام ، چرا من را کتک  گناهم و مار خالق    م بودم و ن  یم ، دانشجو بودم و مشغول درس هایندارم که بگو  یخی   یی   دادم : من از چ

م را خواست تا من را به یها  ن فحش بدهد و حمله کند و خودش را نگه داشت و همسلویلک لحظه خواست به مید ؟  در ینی   م

.  سلول منتقل کنند   

ر پوش که در  یک ز ین مدت با یا راه رفی   را نداشتم نتوانستم حمام بروم . و ی ن  ن که توانایم و ایم به علت زخم  پا هایتا دو ماه و ن

کبار نوبت حمام بود و هر دوش سه تا چهار نفر از ی یکردم . هفته ای می   کردند بدنم را تم  س یمیم خیها همسلویل ن  نوبت دستشو

چ کس لباس یدادند. هیک از دوش ها فرصت میهر  یبرا یقه ایبودند  ، حدود ده دق از آن ها هم زخیم یها که تعداد همسلویل

د و با شلنگ آب رسد به دوش ها ید به سلول ها برگردی، باکرد   ک نگهبان اعالم یمیاضافه نداشت و حوله هم وجود نداشت . و 

د و آب رسدیمیهجوم م س شده توسط شلنگ یخ یرس و بدنشان و لباس ها یبا کف صابون رو  ایسیان سیشه زندانیدند و همیپاش ی 

.میدیخند انه نگهبان ها یمین عمل وحشیگشتند . در سلول به ا  نگهبان به سلول بریم  

اض کردم و گفتم سه ماه و نیبازجو  م قرار بازداشت صادر کردند و به رسویلیم برایی  از دستگ م بعد یسه ماه و ن  م است که من یم اعی 

و زندان  یی  ر کتک کشته شدند که ما دستگیم اگر ز یکنی می  را که دستگ د ؟ مطرح کرد : ما کسان  یدر زندان هستم چرا از امروز نوشت

د قرار یم . حاال تو بایکنیم ، قرار بازداشت صادر میزنده ماند و قرار شد او را به دادگاه بفرست ر زندان  م . و اگیز یپذ بودن آن فرد را نیم

.  بازداشتت از امروز را امضاء کن      

،   پارن   لم گرفته بودند و با پرداخت پول و یزبده و با نفوذ و رسشناس را به عنوان وک یاز ومال یکیپرونده ام  یی  گیپ یخانواده ام برا

ک به زندان قرص تهران منتقل شدم و  اتهایمیبعد از هفت ماه از مم ارتش فرستاد :  ن  م نوشت و به دادگاه جنایکه ساواک برا  ته مشی 

ارتش به پانزده سال زندان  ن  ن اتهام ها در دادگاه جنایو با ا سن  یخلق و داشی   مرام ممون ن  فدا یک هایت در سازمان چر یعضو 

.ام از زندان آزاد شدمی، قبل از ق ایسیان سیزندان یو با انقالب مردم و خواست آزاد محکوم شدم  

ه شاه و ساواک یکه ساواک بر من اعمال کرده بود و اعالم جرم عل  ن  به شکنجه ها ین مطلب را به طور اختصار در رابطه با اشاره ایا

دانم که در یش گره خورده است. میدگراند یوهای  ن و رسکوب نمردما حق   و ن   یدانم که  شکنجه با حکومت استبدادینوشتم .م

ون  یها، هما زاده عشق  ی  ها ، م ها، دکی  اران  یزدی  فرخ  ی  خواه نظیخواه وترقیف وآزادی، هزاران انسان رس   یپهلو  م ستمشایهیطول رژ 

 یمهد ها ، عیل یار یوسف آلیها ،  شکویه عیل ها ، ضا سپایسی  ، علت اسالیمیم جنایها ، ودر رژ  ن  ها ، احمد زاده ها ، رضا ن  ای  کت

به اثبات رسانده اند.  انسان   یدستگاه ترور وشکنجه را در شکسی   اراده  انه را تاب آورده اند . ناتوان  یوحش یزاده ها و...شکنجه ها

بر جسم و روان آنها اعمال  گوناگون    ی، شکنجه ها ت اسالیمیو حکومت جنا دوران  ستمشایه ایسیان سیک از زندانیم ، هر یدانیم

ا یهم بند یشکنجه ها ن  یشده و شاهدان ع ن ی  ایک شکنجه گاه ها هستند و اثرات و نتایتار  یانه اطاق هایط وحشیها و رس 

 یشکنجه شده در چهار دهه  دانم هرکدام از هزاران  زندان  یانه وخشونت ها را به همراه جسم و روانشان دارند. میوحش یرفتارها

ف یرس   یانسانها یکردن بدن ها  شکنجه و آزار  و متالیس   یسخت وطاقت فرسا ی، خود شاهدان دوره ها ت اسالیمیحاکم ی   خون

ا بوده اند که شالق وقپان   یگر ید  یت هایو موقع ط طوفان  یو آپولو و... جسم و روحشان را به رسقت برده است. متاسفانه رس 

  اجتمای
 

  یان  وشکنجه گران ساواک وساوامایتکارانه  بازجو یت در رابطه با اعمال جناسکو  یمانع از شکسی   تابوها وفرهنیک

ستد. یپنهان وآشکار آگاه نشود ودر مقابل آن نا ین خشونت هاین سکوت باعث شد که جامعه در مقابل ایشد. ا واسالیم شاهنشایه

سانسور و...،جامعه و مردمان را در مقابل دستگاه شکنجه و زور و  ینه هایل و زمیشکنجه و شکنجه گران، دال  یم با افشاینتوانست

م. ینه کنیقدرت واکس  

مان به ارمغان یدر جهان برا اجتمای یکه از جنبشها  ن  م . تجربه هایروبرو هست یدیجد ید و تجربه هایاما خوشبختانه با نسل جد



انینارها ، نمای،سم مردیم یدادگاهها یآورده ، با تجربه ها ان آزاد شده یکه زندان  یگفتگوها ، کتابها و اسناد  ها ،یشکاهها ، سخی 

، خصوصا مادران خاوران ،  ت اسالیمی حاکمی   خون یوجان باختگان دهه ها ایسیان سیزندان یوخصوصا مبارزه فداکارانه خانواده ها

ان نظام ز  ان نظام اسالیمینک شکنجه گران وبازجو یا  ایسیان سیه شکنجه و آزار زندانینک مبارزه علیاند. ا ر فشار افکار عمویمیو رهی 

روت ثبت ایشود. ایل شده و میتبد عمویم یبه امر  رو  یرها و رسنوشت ها به امر ین تصو ینجاست که ض  شود، و یل میتبد یض 

ه یعل عمویم یق اراده ین طر یدارد ، از ایهمگان را به تالش در جهت شناساندن و محکوم کردن شکنجه و آزار در انواع و اشکال آن وام

ایشود. در ایل میبه امر مل جامعه تبد ن  یشکنجه گران در هر لباس وموقع مردم   یمخوف برا یط ارسار پشت آن پرده هاین رس 

شود . یخ ثبت میــــجهان افشاء و در تار  کشورمان و افکار عمویم  

ر  نظم حاکم بر جامعه است. ین تصو اندیدر نما اسایس و اعدام شدگان نقش   ایسیان سیزندان یخانواده ها  ن ارتباط نقشیطبعا در ا

ت از یزانشان، با محرومیم بوده اند . در تمام طول زندان عز یک رژ یستماتیض و ستم سیتبع  ،ی  ت ، تحقیآزار ، محروم آنان قربان  

 و آزار و  ی  ا تحقن سالها بیو.... روبرو بوده اند ، در تمام طول ا یو ندار  یی   چ و ن   کش  ت و ن  یدار ، دلهره و اضطراب و محرومید

 از درس و مار و ...محروم بوده اند ،....ن   یار یم روبرو بوده اند، فرزندان بسیرژ  و نظایم ن  ی، امن ن   و ...مقامات قضای   کتک و توه

  ن فشارها متالیس  یاز خانواده ها ، در مقابل ا یار یشک بس
 

ن و نده شان سلب شده و مادران و پدرایو آ و سالمن   ییطب شده ، زندگ

نان یرا تجربه کرده اند. ا وحشتنای یها یمار یها و اعدام ها ، سکته کرده اند و ب یی  ن دستگیکه با ا  همرسان و فرزندان و اقوایم

  اند.  واسالیم یپهلو  می رژ ی  نظ یواستبداد یکتاتور ید یان سکوت و سانسور در نظام هاین قربانیبزرگی  

ران آزادانه و در رفاه و یم که مردم ایم و شاهد باشیشاهد باش یرا بزود اسالیم یه دار یرسما میرژ  ن است  رسنگون  یم ایان آرزو یدر پا

  یبرابر 
 

خواه و یف و آزادیرس   یانسانها ی، همه  و مدن   ن  و اجتما ایسیفعاالن س یهمه  یتالشها ید در راستایکنند. طبعا ما با  زندگ

 ی، ادامه ده ایسیکل کشتار  و شکنجه و اعدام و رسکوب سین به سان دادیپا یمان براید به تالش هایطلب ، با یبرابر 
 

 م ، همبستیک

 یی   حق تع یمان برایدهایم ، تا امی باشی   رسکوب شد گان و سانسور شد گان و محروم یم و صدایرا سازمان ده بزرگ اجتمای یها

. ابدیتحقق  و رفاه همگان   یوبرابر  یرسنوشت مردمان و استقرار آزاد  

م زاده         یاهباقر ابر   

 

 


