ﺗﻮر زﻧﺪان ﻗﺼﺮ و ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ﺑﺮای داﻧﺶﺁﻣﻮزان
دورﻩ راهﻨﻤﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺗﻬﺮان ،رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﮏ اﻗﺪام وﺣﺸﺖ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ،داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان دورﻩ
راهﻨﻤﺎﺋﯽ را ﺑﺮای دﯾﺪار از زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ ﺗﻮر "ﺳﻴﺎﺣﺘﯽ" را دﻓﺘﺮ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣﯽ ،اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺳﺎزﻣﺎن دادﻩ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،هﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺗﻮﺑﻮسهﺎﺋﯽ از ﻃﺮف دﻓﺘﺮ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﺑﺎ ﻗﺮار ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮدن داﻧﺶﺁﻣﻮزان ﮐﻼس ﺳﻮم ﭼﻨﺪ ﻣﺪرﺳﻪ راهﻨﻤﺎﺋﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای
دﯾﺪار از ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪارس ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮﺷﺤﺎل از ﺁﻧﮑﻪ روزی را از ﻣﺤﻴﻂ دﻟﮕﻴﺮ و
ﺧﺴﺘﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ دور ﺧﻮاهﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان رﻓﺘﻪ و از ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد دﯾﺪار ﺧﻮاهﻨﺪ
ﮐﺮد ،ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮسهﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﻣﺎ اﺗﻮﺑﻮسهﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد ،ﯾﮑﯽ ﺑﻌﺪ از دﯾﮕﺮی ﺑﻌﺪ از
ﻃﯽ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ در ﺳﻪ راﻩ زﻧﺪان در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﺑﺎ ﺗﻌﺠﺐ از
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺪارس ﮐﻪ در اﺗﻮﺑﻮسهﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ ﻧﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد را ﻣﯽ ﭘﺮﺳﻨﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮ
اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﻨﻤﺎ در هﻤﻪی اﺗﻮﺑﻮسهﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ﻓﺮﯾﺒﮑﺎراﻧﻪ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺁﻣﺎدﻩ ﻧﺒﻮدن ﮐﺎخ ﺳﻌﺪﺁﺑﺎد ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان را ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ زﻧﺪان ﻗﺼﺮ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ زﻧﺪان ،ﺻﺤﻨﻪهﺎﺋﯽ از ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ،
ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ در دوران رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را ﺑﺮای ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺴﻴﺎری از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان از وﺣﺸﺖ دﭼﺎر ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و ﺳﺮدرد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ
وﺣﺸﺖاﻧﮕﻴﺰ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺟﻮﺧﻪ ﻣﺮگ ،از داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان ﻣﯽﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﻌﺎر ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺷﺎﻩ ﺳﺮدهﻨﺪ .داﻧﺶ
ﺁﻣﻮزان ﮐﻪ ﺳﺨﺖ از اﯾﻦ اﻗﺪام وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ و ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺸﻢ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ،از دادن ﺷﻌﺎر ﺧﻮدداری
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎر را ﺑﺎ "ﻗُﻠﯽاﷲﺧﺎن" ﻧﺎﻣﻴﺪن ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﮑﻨﺠﻪﮔﺮ را
اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
رژﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﺗﻴﺮﺑﺎران هﺰاران هﺰار ﺗﻦ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن و دو ﻧﺴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﺮان ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺎﻧﻊ رﺷﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖهﺎ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽهﺎی ﻧﺴﻞهﺎی ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺎ درس ﺁﻣﻮزی از ﻣﻔﺎهﻴﻢ
اﺳﺘﺒﺪاد دﯾﻨﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺳﻄﺢ وﺣﺸﺖ از رژﯾﻢ را ﺑﻪ ﻣﺪارس راهﻨﻤﺎﺋﯽ و
ﮐﻮدﮐﺎن زﯾﺮ ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش دهﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺁنهﺎ را در دوران ﺟﻮاﻧﯽ و ﺑﺰرگﺳﺎﻟﯽ از
هﺮاﻗﺪاﻣﯽ ﻋﻠﻴﻪ رزﯾﻢ ﺑﺎز ﺑﺪارد .ﺟﻼد ﻣﺮﮔﺖ ﺑﺎد!

ﮐﺎﻧﻮن زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﯽ اﯾﺮان)در ﺗﺒﻌﺒﺪ(
 ۶اﺳﻔﻨﺪ  ١٣٨٤ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ٢۵ﻓﻮرﯾﻪ ٢٠٠۶

