
 آموزان جوخه مرگ برای دانششکنجه و  و نمایش تور زندان قصر
  به بهانه دیدار کاخ سعدآباد  راهنمائیدوره

  
 دوره دانش آموزان در یک اقدام وحشت برانگيز،بنا به گزارشی از تهران، رژیم جمهوری اسالمی 
را دفتر ریاست جمهوری " سياحتی"این تور . برد راهنمائی را برای دیدار از زندان قصر به این زندان می

 از طرف دفتر هائی هفته گذشته  اتوبوسبنا به این گزارش، . اسالمی، احمدی نژاد سازمان داده است
برای آموزان کالس سوم چند مدرسه راهنمائی دخترانه تهران  احمدی نژاد با قرار قبلی برای بردن دانش

و  دلگير  خوشحال از آنکه روزی را از محيطشاگردان. روند میبه این مدارس دیدار از کاخ سعدآباد 
اد دیدار خواهند  و به شمال شهر تهران رفته و از کاخ سعدآببه دور خواهند بودمدرسه خسته کننده 
بعد از به جای رفتن به کاخ سعدآباد، یکی بعد از دیگری ها  اتوبوساما . شوند ها می سوکرد، سوار اتوب

دانش آموزان با تعجب از . کنند ابل ساختمان زندان قصر توقف میمقسه راه زندان در طی مسافتی در 
 دفتر نمایندگان. ها بودند، دليل نرفتن به کاخ سعدآباد را می پرسند مسئوالن مدارس که در اتوبوس

ه توجيه این اقدام فریبکارانه ها حضور داشتند، ب ی اتوبوس  در همه به عنوان راهنماکهاحمدی نژاد 
  . بهانه می کنندبرای پذیرش بازدیدکنندگان را نبودن کاخ سعدآباد ماده پردازند و آ می

  
ی از بازجوئی، هائ حنهد و ضمن شرح تاریخچه این زندان، صبرن موزان را به بند یک زندان قصر میدانش آ

 که گذارند میها به نمایش  شکنجه و جوخه مرگ زندانيان سياسی در دوران رژیم سلطنتی را برای آن
بعد از پایان نمایش . شوند بسياری از دانش آموزان از وحشت دچار حالت تهوع و سردرد می

دانش . خواهند شعار مرگ بر شاه سردهند وزان میمجه و جوخه مرگ، از دانش آانگيز شکن وحشت
از دادن شعار خودداری به خشم آمده بودند،   و سرکوبگرانهاز این اقدام وحشيانهآموزان که سخت 

گر را  ناميدن فردی که نقش شکنجه" خان اهللا ُقلی "ار را باکنند و برگزارکنندگان این نمایش خشونت ب می
   . گيرند ، به مسخره میکردایفا 

  
 شکنجه و تيرباران هزاران هزار تن از بهترین جوانان و دو نسل جامعه  اسالمی که بارژیم جمهوری

های جوانتر شود، با درس آموزی از مفاهيم  های نسل رضایتیها و نا ایران، نتوانست مانع رشد مخالفت
 و به مدارس راهنمائی سطح وحشت از رژیم را کند تالش می،  ینی و دیکتاتوری سرمایهاستبداد د
 از سالی  در دوران جوانی و بزرگراها  آنگسترش دهد، تا به این وسيله  زیر پانزده سال کودکان

  !  بادتجالد مرگ .د باز بدارهراقدامی عليه رزیم 
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