
 چهارمين سالِ 
 »دانشگاههای شکنجه «به هالکت رسيدن رئيس 

 
 com.Roshangaran@aol    راسخ. ر
 
، جانی، قا تل و شکنجه گر بنام رژيم اسالمی             »اوين«رئيس سابق زندان     » اسداهللا الجوردی «

» علی اکبر اکبری  «وان بيست ساله ی بنام       ، بر اثر تيرهای بی امان ج       1377در اول شهريور    
 . به هالکت رسيد

 
بمثابه رهبر ايدئولوژيک شکنجه ی رژيم، با بهره گيری از حيوانی ترين شکنجه              » الجوردی«

های قرون وسطايی مبارزان راه آزادی را در برزخی از بود و نبود، صدها بار نابود می                             
 .کرد

 
مت اسالمی به مانند دانشگاههای اسالمی باعث               معتقد بود که زندانهای حکو         » الجوردی«

او در مصاحبه با يک روزنامه خارجی اعتراف نمود که           . تطهير روح و جسم زندانی می شود      
يکی از دروس متداول در اين دانشگاهها شالق بوده و اضافه کرد که شکنجه گران با اين                               

 .ستقيم رهنما باشندتاکتيک، توانسته اند تعداد کثيری از زندانيان را به صراط م
 

 :قسمتی از کارنامه جنا يت اين خونخوار از قرار زير است
 

 کشيدن خون زندانيان سياسی قبل از اعدام، -1
 حضور در ميدان اعدام و زدن تير خالص، -2
 قبل از اعدام،) زنان حامله، مسن و دختران باکره ( تجاوز به زنان  -3
 حلق آويز کردن، -4
 برای گرفتن اعتراف از آنان،شکنجه اطفال در مقابل ماداران  -5
که در رديف يکی از مخوف ترين زندانهای جهان بشمار » گوهر دشت«موسس زندان  -6

 .می رود
استفاده از پيکر اعدام شده ی زندانيان سياسی برای زهر چشم گرفتن از ساير                                     -7

 زندانيان، 
 گرفتن پول گلوله از خانواده های جانباختگان، -8
 ی که از بی هوشی زندانی جلوگيری می کند،متداول کردن شالقهای الکتريک -9
 چپانيدن زندانی در محيطی به اندازه النه سگ و تابوت، -10
 بی خوابی و ايجاد ساعتهای بسيار کوتاه برای قضای حاجت، -11
 کشيدن ناخن دست و پا، -12
 شک ا لکتريکی و متصل کردن جريان متناوب برق به نقاط حساس بدن، -13
 .ان سياسی مردوصل کردن وزنه به بيضه های زنداني -14

 
خانواده های جانباختگان سياسی، در چهارمين سا ل به عدم پيوستن الجوردی جانی،  به جشن                 

تاريخ ايران بار ديگر نشان داد  که جنايتکاران در هيچ لحظه و موقعيتی   . و سرور می پردازند   
ن ترسيم  جان سالم بدر نبرده و خشم و نفرت مردم ستمديده، سايه ای از وحشت را برای آنا                          

 1381 شهريور 1                          .خواهد نمود
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