
 
 

 شكنجه در جمهوري اسالمي چيست ؟ مصداق 
 
 

كرده و  ان آمريكايی اعتراضبارها به شكنجه زندانيان بعثی عراق در زندان ابوغريب توسط سرباز مسئولين نظام جمهوری اسالمی
  !!! اسالمي هيچگونه شكنجه ای اعمال نميشود آنرا محكوم نموده اند و خود نيز بارها اعالن كرده اند كه در زندانهای جمهوری

 

های  روی چرخ نميدانم تعريف آنها از شكنجه چيست؟ شايد آنها آويزان كردن و چرخاندن زندانيان بر  اما آيا واقعا بدينگونه است؟
طوالنی ، تجاوز به دانشجويان زندانی سياسی ( اعم  دوار ، ريختن آب سرد بر روی سر زندانيان سياسی در مكانی تاريك برای مدتی

برخی از  سياسی (كه آنها را عمدا در كنار اراذل و اوباش در يك بند قرار ميدهند ) و نيز توسط از پسر و دختر ) توسط زندانيان غير
زندانيان سياسی، روشن كردن پيك نيك زير بيضه  ، برگزاری مراسم اعدامهای مصنوعی برای در هم شكستن روحيه ماموران زندان

زندانيان   بيضه آنها برای گرفتن اعتراف يا توبه نامه از آنها، دادن فحشهای ركيك و زننده به  زندانيان و نيز آويزان كردن وزنه به
مدت طوالنی در حبس انفرادی در اتاقی تاريك و كوچك،  ن و قرار دادن زندانيان سياسی برایجهت تحقير آنها ، ممنوع المالقات كرد

از مصاديق   خاطرات زندانيان سياسی آزاد شده خود مهم ترين دليل و مدرك برای اثبات آنها ميباشد و دهها مورد از اين قبيل را كه 
  ؟شكنجه نيستند

  
آنها بيگمان زدن تازيانه و شالق به زندانيان را اعم از سياسي و غير   ا انكار كنند ولیشايد مسئوالن نظام ارتكاب به اين اعمال ر

پنهانی در دادگاهها و   دارند چرا كه در متن قانون آنها ست و هر روزه هزاران انسان در مال عام و يا به صورت سياسی باور
ئولين نظام و دادگستری نيز بدان اعتراف و حتی گاه  ومس زندانهای كشور زير شالق ماموران جمهوری اسالمی شكنجه ميشوند

انجام آن باعث سالم   مصاديق شكنجه نميدانند بلكه آنرا اجرای حكم هللا در قرآن و حد و تعذيری ميدانندكه مباحات ميكند ، اما آنرا از
  . شدن جامعه ميشود

 

؟ مگر شكنجه را مجامع حقوق بشر به ايراد هر گونه  شكنجه نيست ! پس شكنجه چيست  اما اگر زدن شالق به اين نحو وحشيانه
حكم شالق در اين تعريف نمی گنجد؟   جرح و درد و صدمه بدنی به زندانی وايراد آزار روانی به او تعريف نكرده اند ؟ آيا ضرب و

  پس شكنجه چيست ؟

 

به مجامع حقوق بشر و  ده ام تا شايد تلنگری باشدمورد شكنجه تازيانه در مال عام را برای آگاهی و تنبه آور در زير يكی از هزاران
اين شكنجه را تائيد ميكنند و آب پاكی را روی دستان ماموران رژيم   ) مردم خفته ايران كه خود بعضا ( بارها به گوش خود شنيده ام 

  .  ميريزند 
 

  :ساله زير ضربات شالق ماموران دادگستری و نيروی انتظامی شهرستان دامغان  ٢٧جوان   مرگ

را به نام علی احسانی به جرم زنا در مال  ساله ای ٢٧خورشيدی در شهرستان دامغان پسر  ١٣٨۶آبان ماه   ٢۴در تاريخ چهارشنبه 
نحو وحشيانه ای ، در حالی كه اورا كامال لخت كرده بودند و تنها يك شورت ركابی به   عام ، در ميدان امام ( ميدان اصلی شهر ) به

ميپاشيد و فرياد هاي التماس و زجه   سته و يكصد ضربه شالق زدند ، به گونه ای كه خون از بدنش به اطرافداشت به صندلی ب پا
 متاثر ساخته و برخی را به گريه انداخته بود اما هرچه بيشتر فرياد ميكشيد ، ماموران اش مردم دامغان را كه برای تماشا آمده بودند

با هر ضربه شالق ماموران ، علی با   ه ها و پهلوی او وارد ميكردند به گونه اي كه نيروی انتظامی ضربات محكمتری را بر كلي
التماس بر زمين ميافتاد ، اين شكنجه ( در مال عام ) و مجازات وحشيانه در حالی  صندلی از زمين بلند مي شد و با فريادهای زجه و

است و صيغه در شرع شيعه نه   شده بود كه اين جوان سوگند ميخورد كه دختری را كه با وی ارتباط داشته است صيغه كرده  انجام
اين جوان ارتباط داشته است به نام هاجر خاتون ملك سيفی را نيز سه روز   تنها مجازات ندارد بلكه ثواب نيز دارد ، دختری راكه با 

بود در محل  هن نازكی بر تنش كرده بودند و هنوز خونريزی پس از زايمانش قطع نشدهدر حالی كه پيرا پس از وضع حمل
وخيم جسمي پس از اجرای حكم در بيمارستان   دادگستری شهرستان يك سد ضربه شالق زدند ، اين دختر و پسر به علت وضع

گذشت ، و جسد اورا به پزشكی قانونی بيمارستان به علت شدت جراحات وارده در  بستری شدند و علي احسانی چند روز بعد در
  .كردند  منتقل

 

زيرا پرونده او هنوز مفتوح است و حكم نهايي را   هاجر خاتون نيز پس از مرخص شدن از بيمارستان دوباره به زندان برگشت
 درخشانی در دادگاه انقالب شهرستان ) صادر نكرده است ، اين قاضی ( هرمزی) سوابق قاضی اين پرونده (آقای هرمزی قاضی

مخفيانه در دادگستری اين شهرستان   شكنجه و تعذير جوانان دامغان دارد بگونه ای كه هفته ای چندين مورد حكم شالق به صورت
نظارت حقی رياست دادگا ه ( و از اين پس حجت االسالم سيدعلی ترابی ) بريده  به وسيله اين قاضی و قاضيان ديگر شهرستان تحت

   . بيشتر انجام نميگيرد بار ازها اجرا ميشود، ولی حكم شالق و اعدام در مال عام ، سالی سه، چهاربوسيله سرب شده و
 

 كامال سليقه ای و تبعيض گونه ميباشد ، به گونه ای كه بسياری از بازاريان و  ناگفته نماند برخورد با مجرمين در تنها دادگاه دامغان 



شهرستان به دليل هزينه باالی شهريه اين   ا دختران دانشجو(اكثرا دانشگاه آزاددكانداران و روحانيون شهرستان دامغان كه ب
 آنرا ندارند ) ارتباط دارند پس از بازداشت حتی يك روز نيز در بازداشتگاه باقی دانشگاه كه برخی از دختران توانايی پرداخت

  .نميمانند و با گفتن اين كه دختر را صيغه كرده ام آنها را رها ميكنند

 

واحدی ، خورسی ... ) و آنها را با   بسياری از قاچاقچيان معروف شهرستان را نيز كه قدرت و ثروتی اندوخته اند ( نظير آقای و نيز
دستگيری به ازای پرداختن مبلغ پنج هزار تومان برای هر روز زندانی كه برايشان   مقادير زيادی مواد مخدر گرفته اند ، پس از

به گونه ای كه بسياری از اين   وز را هم در زندان به سر نميبرند و و دوباره به سر كارشان بر ميگردند ميشود حتی يكر بريده
فروش مواد مخدر هستند و امار اعتياد جوانان دامغانی به هرويين و كراك و  قاچاقچيان امروزه آزادانه در مال عام در حال خريد و

  .فته استنحو چشمگيری در سالهای اخير باال ر ترياك به 

 

 دامغان در استان سمنان واقع شده است و از نظر سطح بيكاری و فقر و اعتياد و خود كشی الزم به توضيح است كه شهرستان

كرده است و بودجه چند ميلياردی كه  جوانان در سطح استان ،( مطابق آماری كه استانداری صادر كرده است ) رتبه نخست را كسب
شهرستان عقب افتاده برای توسعه شهری در اختيار مسئولين قرار داد ه است با   ال گذشته خود به اينآقای خامنه ای در سفر س

مصلی در كنار فردوس رضا (   امام جمعه پير و ناشنوای اين شهرستان ( حجت االسالم سيد محمود ترابی ) جهت ساخت پيشنهاد
قديم اين شهرستان فاقد نماز گزار بوده و به جز چند پير مرد  گورستان شهرستان ) صرف شده است و اين در حالی است كه مصلی

 . به انگشتان دست نميرسد نماز گزاری ندارد و پير زن كه تعداد آنها
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