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ساواک، وصله ناجور جنبش «زن، 
زندگی، آزادی»/ نظر تطهیرکنندگان
«پرویز ثابتی» درباره اسنادی مثل
شکنجه گاه زیبایی چیست؟+فیلم

آفتابی شدن عالیجناب شکنجه گر! بعد از 44 سال زندگی مخفیانه،  بهانه ای بود برای اینکه برخی مدعیان زن،
زندگی،  آزادی هم تعارف را کنار بگذارند و بعد از همصدایی با تجزیه طلبان، گروهک مجاهدین خلق،
سلطنت طلبان و همجنسگرایان، این بار برای ساواکی ها آغوش باز کنند. اینطور بود که بعد از هشتک

#من_بی ناموسم و #من_هم_تجزیه طلبم،  به هشتک #من_ ساواکی_ام رسیدند!

گروه جامعه خبرگزاری فارس- نه!... این پرده حتی برای بدبین ترین افراد نسبت به جنبش زن، زندگی، 
آزادی هم، بعید و غیرمنتظره بود. تصور می شد عادی سازی تجزیه ایران با به رسمیت شناختن
گروه های تجزیه طلب، اتحاد با گروهک رجوی که دستش به خون ۱۷ هزار کودک و زن و مرد بیگناه
آلوده است و دست دادن با سلطنت طلبان، نهایِت روسیاهِی جنبشی باشد که داعیه آزادی ایران و
ایرانی دارد. اما رونمایی از شکنجه گر اعظم در تجمع ضدانقالب در لس آنجلس در روزهای گذشته،
نشان داد برای تباهی این حرکت و حامیانش، نقطه پایانی متصور نیست. حضور «پرویز ثابتی»(نفر
دوم ساواک در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷) در جمع سلطنت طلبان، اتفاقی بود که حتی در میان اردوگاه
براندازان هم، انشقاق و دودستگی ایجاد کرد و صدای برخی مخالفان جمهوری اسالمی را هم درآورد
که: آیا قرار بود با زن، زندگی، آزادی به احیای ساواک برسیم؟... عالیجناب شکنجه گر! در حالی در
قامت یکی از طرفداران جنبش به اصطالح آزادی خواهی ظاهر شده که کارنامه ای سیاه از شکنجه و
جنایت در حق انقالبیون ایران در دهه ۴۰ و ۵۰ دارد؛ انقالبیونی که از قضا تعداد زیادی زن آزادی خواه

هم در میان آنها بودند.

راه اندازی طوفان تو�تری برای تطهیر ساواک،  جنایتکارترین سازمان در ایران که ماحصل ۲۲ سال
فعالیتش، شکنجه و قتل هزاران انسان بیگناه بود، قدم بعدی مدعیان شعار دهان پرکِن زن، زندگی، 
آزادی بود؛ حرکتی که پازل بی آبرویی این جماعت را تکمیل تر کرد. کاربران آگاه و منصف اما در این
میان، بیکار ننشستند و با تو�ت های روشنگرانه شان درباره جنایت های ساواک، آرزومندان احیای
«شاگرد موساد» در ایران را رسوا کردند. حاال باید از هواداران پرویز ثابتی و تطهیرکنندگان ساواک
پرسید چه نظری درباره یادگارهای به جا مانده از آن سازمان مخوف دارند؟  از صدها انسان
شکنجه شده به عنوان سند زنده آن جنایت ها تا موزه عبرت و اسناد و خاطرات تلخ شکنجه گاه زیبایی و
سلول های سیاه... این روزها که مخاطبان سامانه فارس من به نمایندگی از ایرانیان وطن دوست، با
ثبت پویشی خواستار  محاکمه پرویز ثابتی شکنجه گر شده اند، با ما در مرور اجمالی داستان ساواک

که وصله ناجور جنبش به ظاهر آزادی خواهی روزگار ما شده، همراه باشید.  



«پرویز ثابتی» به همراه همسر و دخترش در حاشیه تجمع ضدانقالب در لس آنجلس در 22بهمن

وقتی دم خروس ساواکی ها در تجمعات خیابانی بیرون زد

ماجرا نه از دورهمی ۲۲ بهمن ضدانقالب در لس آنجلس و تو�ت پر حرف و حدیث پردیس ثابتی،
بلکه از خیلی قبل تر شروع شده بود؛ از همان روزهای ابتدایی شکل گیری تجمعات هنجارشکنانه
خیابانی که برخی ساده انگارانه، سعی می کردند ماجرای اغتشاشات را به بحث حجاب اجباری تقلیل
دهند. آن روزها یک نفر، ردپای بازمانده های روسیاه ترین تشکیالت تاریخ ایران را در پشت صحنه این

اغتشاشات دیده بود.

درست ۱۱ مهر و چند روز بعد از شروع اغتشاشات بود که رهبر معظم انقالب در مراسم مشترک
دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه های افسری نیروهای مسلح فرمودند: «این کسانی که در خیابان
فساد و تخریب می کنند و کردند، این ها همه یک حکم ندارند... بعضی از این ها جوانان و نوجوانانی
هستند که آنها را احساسات و هیجان به خیابان می کشاند. مشکل اینها را با یک تنبیهی می شود حل
کرد؛ یعنی هدایتشان کرد و تفهیم کرد که اشتباه می کنند. لکن بعضی از اینها این جور نیستند؛ بعضی
از اینها بازمانده های عناصِر ضربت خوردٔه چهل ساِل گذشته هستند: منافقین، تجزیه طلب ها، بقایای

رژیم منحوس پهلوی، خانواده های ساواکی های مطرود و منفور...»



آن روز وقتی دیده بان موسپید و سرد و گرم چشیده انقالب از حضور ساواکی ها در سازماندهی و
برگزاری اغتشاشات گفت، خیلی ها ابرو در هم کشیدند و با ناباوری، از کنار این موضوع گذشتند. برای
اثبات درستی این رصد و پیش بینی دقیق اما زمان زیادی الزم نبود. ۴ ماه بعد، ظاهر شدن یکی از
منفورترین چهره های ساواک در تجمعات ضدانقالب، ماهیت جنبشی که ادعای زن،  زندگی،  آزادی

داشت را بیش از پیش روشن کرد.



طنز تلخ روزگار همین است که پرویز ثابتی، ر�س اداره کل سوم ساواک و سردسته شکنجه گران، 
۴۴سال بعد از روزهای سیاه زندان های کمیته مشترک خرابکاری، حاال مدعی آزادی زنان شده...

 

جماعت ضدانقالب، حاال با افتخار اعالم می کنند: من ساواکی ام

حاال #من ساواکی ام...!

آفتابی شدن عالیجناب شکنجه گر! بعد از ۴۴ سال زندگی مخفیانه،  بهانه ای بود برای اینکه برخی
مدعیان زن، زندگی،  آزادی هم تعارف را کنار بگذارند و بعد از همصدایی با تجزیه طلبان، گروهک
مجاهدین خلق، سلطنت طلبان و همجنسگرایان، این بار برای ساواکی ها آغوش باز کنند. اینطور بود

که بعد از هشتک #من_بی ناموسم و #من_هم_تجزیه طلبم،  به هشتک #من_ ساواکی_ام رسیدند!



این فرآیند سریع حرکت به سمت تباهی اما چیزی نبود که پیاده نظام مجازی جنبش به اصطالح
آزادیخواهی زنان از پذیرش و بیانش ابایی داشته باشند. شاهدش، قول و قرار تو�تری شان برای
طوفان به پا کردن به افتخار تشکیالت منحوسی بود که افتخارش شکنجه و زجرکش کردن هزاران زن

و مرد آزادیخواه است.

به امید احیای سازمان غرورآفرین ساواک...!

حاال همان هایی که حدود ۱۰۰ روز با ادعای احیای حقوق زنان، خیابان ها و شهرهای ایران را به آشوب
کشیدند و با وعده دروغین آزادی به نوجوانان و جوانان، خسارت های جانی و مالی جبران ناپذیری بر
جا گذاشتند، امروز بدون پرده پوشی و با صدای بلند، از آرزویشان برای احیای ساواک می گویند؛ همان
تشکیالت مخوفی که در طول ۲۲ سال فعالیتش، صدها زن بیگناه را به شکلی وحشیانه مورد شکنجه



و آزار و اذیت قرار داد. سازمان بدنامی که عملکرد غیرانسانی اش حتی صدای خبرنگاران خارجی را هم
درآورده بود و چرایی افراط خشونت در آن، پای ثابت سئواالتشان از محمدرضا پهلوی بود.

بازدید محمدرضا پهلوی از زندان کمیته مشترک ضدخرابکاری

 

*عصبانیت محمدرضا پهلوی از سئوال خبرنگار خارجی درباره شکنجه در زندان های ایران

اعلیحضرت! یک بار در مصاحبه با یک خبرگزاری خارجی، از مواجهه با سئوالی درباره اخبار شکنجه های
مخالفان،  با عصبانیتی که نمی توانست پنهانش کند، در جواب گفت: «اصًال از این سئوال خوشم
نمی آید. از بس احمقانه است، مجبور نیستم به آن جواب بدهم. ما مجبور نیستیم مردم را شکنجه
کنیم. شکنجه، شیوه عمل سازمان های عقب افتاده است. ما حاال به اندازه شما پیشرفته هستیم؛
پیشرفته از نظر شیوه های بازجویی. من مطالبی که در روزنامه های انگلیسی درباره شیوه های شکنجه
در ایران نوشته شده را تکذیب می کنم. البته مجبور نیستم تکذیب کنم چون اصًال به شما مربوط

نیست.»
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همان هایی که در سه ماه پرآشوبی که برای ایران ساختند، هر روز با یک دروغ بی اساس درباره شکنجه
و آزار و اذیت بازداشت شدگان اغتشاشات - از حسین رونقی و حسن فیروزی گرفته تا آرمیتا عباسی -
در فضای مجازی، داستان سرایی و در فضای حقیقی جامعه ایران، التهاب آفرینی می کردند و هر بار با
انتشار عکس و فیلم های حاکی از سالمت و شادابی سوژه هایشان، رسوا می شدند، حاال بی هیچ ابایی
از رویای احیای احیای سازمان غرورآفرین! ساواک می گویند؛ همان سازمان درخشانی که یک نویسنده
آمریکایی در سال های پایانی رژیم پهلوی، شیوه های شکنجه مرسوم در آن را اینطور توصیف کرده بود:
«روش های روم باستان، اسپانیا در قرون وسطا و همچنین اردوگاه آشویتس (اردوگاه کار اجباری آلمان

نازی در جنگ جهانی دوم) را به حد اعلی رسانده است.»



حاال ضدانقالب، اساسا وجود شکنجه در تشکیالت ساواک را نفی می کند! 

وقتی ساواکی ها دست ثابتی را رو می کنند

اوج وقاحت جماعت ضدانقالب و برانداز که با نقاب آزادی خواهی سعی در فریب افکار عمومی دارند، 
آنجا بروز پیدا کرد که برای تطهیر شخصیت روسیاه و ددمنشی مثل پرویز ثابتی، از اساس منکر وجود
هرگونه شکنجه در تشکیالت سیاه ساواک شدند و نوشتند: «بعد از ۴۴ سال، کسی نتوانسته
کوچکترین مدرکی از شکنجه به ما نشان دهد»! چهره محبوب این روزهای این جماعت یعنی پرویز
ثابتی هم در سال ۱۳۹۰ با چاپ کتاب خاطراتش با عنوان «در دامگه حادثه» و بعد از آن در مصاحبه با
صدای آمریکا، با دروغ های شاخداری از همین دست درباره ساواک و خودش، صدای خیلی ها را

درآورد؛ از زندانیانی که به دستور او شکنجه شده بودند تا ساواکی هایی که مجری دستوراتش بودند.

او در بخشی از مصاحبه اش با صدای آمریکا درباره کتابش،  در پاسخ این سئوال که: پاسختان به
آنهایی که ساواک را با شکنجه و کشتن مخالفین برابر می دانند، چیست؟،  گفت: «بحث شکنجه،
بحثی طوالنی است. بنده همیشه به سهم خودم با شکنجه که یک چیز غیرقانونی بود، مخالفت
کرده ام و چون حقوق خوانده بودم، به سهم خودم همیشه با هر چیزی که منجر به شکنجه شود،
مخالفت کرده ام و هیچ وقت هم خودم نه شکنجه دیده ام و نه بازجویی کرده ام. من اهل بازجویی

نبودم.



مجسمه «پرویز ثابتی» در موزه عبرت

مثًال مرگ تختی که می گویند تختی را کشتند. تختی فردی بود که گرفتاری خانوادگی پیدا کرده بود و
رفته بود سه روز در هتل آتالنتیک مانده بود و ظرف این سه روز رفته بود محضر و کاظم حسیبی از
رهبران جبهه ملی را برای قیومیت پسرش تع�ن کرده بود. کسی که سه روز رفته در هتل مانده و
برای بچه اش هم قیم تع�ن می کند، یعنی چی؟ یعنی قصد دارد خودش را بکشد دیگر و خودش را
هم کشت. بعد این ها می گفتند نخیر او را کشتند. یا پسر [امام] خمینی و صمد بهرنگی هم همینطور.
صمد بهرنگی رفته بود با آن آقای (حمزه) فراهتی از رود ارس رد بشود، شنا بلد نبود و غرق شد. بعد
گفتند او را کشتند. آقای جالل آل احمد هم که این داستان را درآورده بود بعدًا گفت بله ما این را
درآوردیم، بد هم نبود. این ها اتهامات بیجا و بی ربط بود. یا (علی) شریعتی که مریض بود و در لندن

مرد و بعد از نمونه برداری گفتند به مرگ طبیعی مرده.»

 

*شکنجه گران ساواک و زندانیان از دروغ های پرویز ثابتی می گویند

انتشار کتاب پرویز ثابتی و این صحبت هایش در گفت وگو با صدای آمریکا، با اعتراض بسیاری از
زندانیان سیاسی و انقالبی دوره پهلوی همراه شد. آن ها معتقد بودند ثابتی با تحریف واقعیت، تالش
کرده تشکیالت ساواک را تطهیر کند. در ادامه، ۱۹۸ نفر از زندانیان ساواک هم در نامه ای با استناد
به «عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازات های اهانت آمیز و غیرانسانی» (مصوب مجمع عمومی

سازمان ملل متحد در دهم دسامبر ۱۹۸۴)، خواستار پیگرد حقوقی ثابتی و اخراج او از آمریکا شدند.
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سند زنده می خواهید یا سند تاریخی؟

صدایی که سال ۹۰ و بعد از انتشار کتاب و مصاحبه پرویز ثابتی از سمت قربانیان شکنجه های ساواک
بلند شد، سند دیگری برای اثبات ماهیت حیوانی عوامل ساواک بود. انکار وقیحانه مدعیان دیروز
جریان آزادی خواهی و هواداران امروز ساواک در حالی است که هنوز تعداد زیادی از این انقالبیون و
زندانیان سیاسی دهه ۵۰ که شدیدترین شکنجه ها را در زندان های ساواک متحمل شدند، در قید
حیات هستند و بارها در گفت وگو با رسانه ها،  به بازخوانی جز�ات شیوه های غیرانسانی ماموران و

بازجویان ساواک در شکنجه زندانیان پرداخته اند.



مرحوم مرضیه حدیدچی به همراه دختر 14ساله اش! در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری

 

*ماجرای دستگیری و شکنجه «رضوانه» نوجوان

برخی از این مبارزان صبور، بعد از آزادی از زندان ساواک، تحت تأثیر شکنجه های جسمی و روحی
شدید، نتوانسته اند به زندگی عادی برگردند و در تمام این سال ها با تبعات و عوارض رفتارهای

حیوانی شکنجه گران دست به گریبان بوده اند.
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اما برای آنهایی که واقعًا دغدغه دستیابی به سند و مدرک برای اثبات وجود شکنجه در زندان های
ساواک دارند، راه های ساده تری هم وجود دارد؛ مثل مراجعه به آرشیو روزنامه های سال ۵۷ به بعد، 
کتاب ها و مقاالت و فیلم های مستند حاوی خاطرات زندانیان شکنجه شده و زندانبانان و بازجویان

ساواک و همچنین بازدید از موزه «عبرت».

نمای داخلی موزه عبرت(زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری)

موزه عبرت درواقع همان زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک و شهربانی است که بازجویی
مخالفان حکومت پهلوی در آن انجام می شد. حدود ۸ هزار و ۴۴۲ زن و مرد از سال ۵۰ تا ۵۷ در این

محل، زندانی بودند و مورد بازجویی و انواع شکنجه ها قرار گرفتند.



این زندان مخوف دو دهه بعد در سال ۱۳۷۹ تعطیل شد و براساس توضیحات و خاطرات زندانیان از
نحوه بازجویی ها و شکنجه های ماموران ساواک، به شکل یک موزه طراحی شد.



قدرت اهللا سنجری، یکی از انقالبیونی که در کمیته مشترک ضد خرابکاری شکنجه شد

حاال سال هاست اقشار مختلف مردم در بازدید از فضای خاص این موزه،  با حضور در سلول های
غمباری که صحنه های شکنجه مبارزان انقالبی در آن به صورت نمادین بازآفرینی شده، مشاهده
عکس ها و شنیدن صحبت های راویانی که خود ماه ها در این زندان حبس بوده اند، به درک واقعی تری

از ماهیت رژیم پهلوی و سازمان ساواک می رسند.



پاهای نخست وزیر، سند جنایات ساواک و پهلوی شد

یکی از قدیمی ترین سندهای تصویری برای اثبات جنایات ساواک، عکس تاریخی شهید محمدعلی
رجایی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل است. مهر ماه سال ۵۹ همزمان با تجاوز عراق به خاک
ایران و شروع جنگ تحمیلی و درحالی که حدود یک سال از تسخیر النه جاسوسی آمریکا در ایران
می گذشت، برای اولین بار یک هیئت بلندپایه از جمهوری اسالمی ایران به سرپرستی محمدعلی

رجایی، نخست وزیر وقت، در مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرد.

این اما تنها اتفاق خبرساز آن دوره از اجالس نمایندگان عالی رتبه کشورهای دنیا نبود. اتفاق اصلی، در
کنفرانس مطبوعاتی نخست وزیر ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل رقم خورد؛  آنجا که شهید
رجایی در برابر دوربین رسانه های دنیا، پای برهنه خود را روی میز گذاشت و گفت: «من به مدت دو
سال در زندان های رژیم شاه معدوم، زندانی کارتر و آمریکا بودم. آثار شکنجه و سختی هایی که در
زندان بر من روا شد، بعد از چهار سال هنوز بر بدنم نمایان است. من دو سال تمام ضربات شالق های
کارتر را بر پای خود احساس کردم و این در حالی است که ما با گروگان ها در جاسوس خانه، رفتاری

کامًال انسانی داریم.»



گزارش کیهان در روز ۱۷دی سال ۱۳۵۷

وقتی مردم، شکنجه گاه مخفی ساواک را کشف کردند

اما بشنوید از یکی از عجیب ترین اسناد جنایات ساواک. روز ۱۷ دی سال ۵۷ و در روزهای اوج مبارزات
انقالبی مردم، گزارشی در روزنامه کیهان چاپ شد با این تیتر: «شکنجه گاه مخفی ساواک در تهران
کشف شد». اما ماجرا چه بود؟ خانه یک سرهنگ ساواک در جریان زد و خوردهای خیابانی تهران به
آتش کشیده شد و وقتی مردم به داخل خانه رفتند، با یک تونل زیرزمینی مواجه شدند که در آن،
سلول های متعدد و وسایل شکنجه و مقداری استخوان های پوسیده انسان دیده می شد. کم کم
مشخص شد این خانه که مردم لقب «خانه وحشت» به آن دادند، مدتی در اختیار اداره ای از ساواک
بوده بسیاری از دستگیرشدگان مخالف رژیم در آنجا بازجویی شده اند. شاهدان عینی به خبرنگار کیهان
گفته بودند: «اول فکر می کردیم این یک خانه مسکونی است اما هرچه جلوتر رفتیم، متوجه شدیم

بیشتر شبیه یک شکنجه گاه است.



شروع به بازرسی کردیم و به یک زیرزمین رسیدیم که با تونل بزرگی به خانه دیگری در فاصله تقریبی
۱۵۰ متر راه داشت! تونل پر از انواع وسایل شکنجه بود که بعضی هایشان هنوز خون آلود بودند و
معلوم بود به تازگی مورد استفاده قرارگرفته بودند. در گوشه دیگر تونل مقدار زیادی لباس های زنانه و
مردانه که مملو از خون بود، روی هم انباشته شده بود و چند تکه از استخوان های قسمت مختلف
بدن دیده می شد. سلول های کوچک و تاریکی هم در تونل وجود داشت که آنقدر کوچک بودند که
متهمان فقط می توانسته اند در آن بایستند!...» براساس این گزارش، سرهنگ «علی زیبایی»، صاحب
این خانه و از شکنجه گران ارشد ساواک، در زمان آتش زدن خانه به دست مردم خشمگین، فرار کرده

بود...

انقالبیون روی دیوار خانه سرهنگ زیبایی نوشتند: «قصاب خانه پهلوی»

داستان یک شکنجه گاه زیبا!

مرور خاطرات سرهنگ بازنشسته «خسرو جهانی» هم، این گزارش مردمی منتشرشده در روزنامه
کیهان را تأ�د می کند. او که در روزهای منتهی به پیروزی انقالب در سال ۵۷ در دانشگاه افسری



تحصیل می کرد و با اوج گیری مبارزات خیابانی مردم،  به اتفاق هم دوره ای هایش برای مقابله با مردم
انقالبی به خیابان ها اعزام می شد، در توصیف اتفاق عجیبی که در یکی از همان روزهای مأموریت
شاهد آن بود، اینطور گفته است: «یکی از روزهایی که در محدوده میدان انقالب مستقر بودیم،
صحبت های عجیبی از مردم شنیدم. عده ای از مردم انقالبی می گفتند: "خبر دارید نزدیک میدان امام
حسی (ع)، سمت خیابان بهار، یک شکنجه گاه زیرزمینی پیدا شده؟ از خدا بی خبرها معلوم نیست
چقدر از آدم های بیگناه را آنجا در دیگ های آب جوش یا روی تخت های داغ سوزانده اند، چقدر ناخن
کشیده اند و انگشت قطع کرده اند، چقدر شکنجه کرده اند... اسمش را هم گذاشته بودند شکنجه گاه

«زیبایی»!"

راستش را بخواهید، باور نکردم. فکر کردم شاید این یک شایعه باشد برای اینکه مردم معترض را به
آنجا بکشانند و بعد، بلوایی به پا کننند. تا آن روز چیزی در این باره نشنیده بودم. عاقبت در جریان
گشت زنی، رفتیم ببینیم این حرف ها چقدر صحت دارد. با آن آدرس تقریبی که از مردم شنیده بودم،
رفتیم و عده ای از بچه های خودمان را جلوی یک خانه دیدیم. پرس وجو کردیم و آن ها هم حرف های
مردم را تأ�د کردند. گفتم: پس چرا دِر این خانه بازه؟! گفتند: مردم درود بر ارتش گفتند، ما هم در را
به رویشان باز کردیم. می روند بازدید می کنند. اگر از باالدستی ها هم کسی بیاید بپرسد، می گو�م
مردم هجوم آوردند و ما هم نتوانستیم کاری بکنیم... با توضیحات دوستانم، من هم کنجکاو شدم

ببینم در آن پا�ن چه خبر است؟

سرهنگ علی زیبایی، یکی از قسی القلب ترین شکنجه گران ساواک

آن خانه که در خیابان بهار، باالتر از خیابان تخت جمشید (طالقانی فعلی)، کوچه مهتاب قرار داشت،
متعلق به سرهنگ «علی زیبایی»، از شکنجه گران معروف و قدیمی ساواک بود. آن خانه با یک تونل
تنگ و تاریک به یک خانه در کوچه پشتی وصل می شد و همه خبرها در همان خانه پشتی بود. انواع
و اقسام وسایل شکنجه در آن اتاق های سیاه و تاریک وجود داشت؛ گیوتین های کوچکی که با آن
انگشت قطع می کردند، دیگ های آب جوش و وان های اسید، اجاق هایی برای سوزاندن بدن
دستگیرشدگان، صندلی های شوک الکتریکی، نیزه ها و قیچی های دسته بلند و... واقعًا وحشتناک بود؛
چیزی که می دیدم، درست شبیه زندان ها و شکنجه گاه های قرون وسطی بود! آنطور که شنیدم،
همسایگانی که شاهد انتقال دختران و پسران جوان به آن خانه بودند و از صدای فریاد و ناله
شکنجه شدگان اذیت می شدند، ماجرای آن خانه را برای مردمی که علیه رژیم تظاهرات می کردند، افشا

کرده بودند.»





چند مورد از شیوه های شکنجه ساواک

حاال و با مرور اجمالی گوشه هایی از جنایات ساواک، یک بار دیگر باید از ضدانقالبی های هوادار جنبش
زن، زندگی، آزادی که تصویر عالیجناب شکنجه گر! و پرچم حمایت از تشکیالت روسیاه ساواک هم به
پرچم های هفتاد رنگ تجزیه طلبی شان اضافه شده، پرسید: آیا باز هم آرزوی احیای سازمان غرورآفرین
ساواک را دارند؟... این روزها اما در ایران، مردم درخواست محاکمه و اشد مجازات شکنجه گر اعظم،

پرویز ثابتی را دارند. مخاطبان سامانه فارس من هم، پویشی با همین عنوان به ثبت رسانده اند.
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