
 اینجا ایـــران است و شما فــــریـاد ما را از ایـــران می شنوید

  شدن بزرگترین و پنهانی ترین شکنجه گاه رژیم در شهر تهران یافت
  ایران یاران ، به گونه اي گسترده این پیام را پخش نمایید

  بکوشیدزندانیان دربندمان  براي رهایی ایرانیان ، 

هشمندیم این پیام را به زبان کشوري که در آن هستید برگردانده و از هم میهنان بیرون از کشور خوا

  .براي ارگانها و سازمانهاي جهانی بفرستید

بـراي یـافتن   هم میهنان به آگاهی می رساند بنـابر کوشـش پارتیزانهـاي آزادي خـواه ایـران زمـین       

نی رژیـم ددمـنش   بزرگتـرین شـکنجه گـاه پنهـا     ، رژیم ننگینتر از ننگین اسـالمی   زندانهاي پنهانی

  .یافت شددر تهران اسالمی 

  ، شکنجه گاه رژیم اسالمی) تیر پیشین7(شهریور 25ساختمانی باالتر از میدان 



این بازداشتگاه باالتر از میدان هفت تیر می باشد و ساختمانیست کـه بـی گمـان بیشـتر شـهروندان      

ن که از چند سـال پـیش هیچگونـه    این ساختماتهرانی آنرا دیده اند ولی هیچکس گمان نبرده است 

در سال پیش نماسـازي و نوسـازي ایـن    . رفت و آمد و خرید و فروشی در آن انجام نمی شود چیست

ز شد و به گونه اي زیبا که درون چرکینش را پنهان سازد آزین شد و در زمستان سـال  اساختمان آغ

مگـر  یا هرگونه کار دیگري مردمی انی گزشته این کار به پایان رسید ولی تا امروز هیچگونه کار بازرگ

همگان گمـان کننـد   که از این رو بود  نوسازي این ساختمان. در آن انجام نمی شودشکنجه ایرانیان 

در باالي پشت بـام بلنـد آن    .این ساختمان براي نمونه بناست فروشگاه شهروند یا چنین چیزي بشود

ده که یکی در نمـاي جنـوبی کـه بـه     شزاري کارگ و کوچک از سوي ناجا سه دیش ماهواره اي بزرگ

  .دندیگري در نماي شمالی آن می باشدو سختی دیده می شود و 

  ي در بخش شمالی ساختمانه ایکی از دیشهاي ماهوار 



  
  نماي ماهواره اي این شکنجه گاه که دو دیش ماهواره اي دیگر ناجا در بام آن دیده می شوند

  
  ان در یکی از کوچه ها و دکل بلند آن در زمانی که ساختمان در دست نوسازیستدرِ پارکینگ این ساختم



ز در ین) به باال 36x(باال دوربینهاي گردان با برد  .دکلی بسیار بزرگ نیز در کانون آن کارگزاشته شده

 هفت تیر(شهریور 25و در درگیریهاي گسترده مردم دلیرمان در میدان . دورتادور آن کار گزاشته شد

از یکـی از کوچـه هـاي     .رژیم پخش شدسیاه ، فیلمهاي همین دوربینها بودند که از سیماي  )پیشین

در یک ماه گزشته به گونـه  پارتیزانهاي تهران  .کناري ساختمان نیز راهی براي پارکینگ آن می باشد

هیچکدام از راههاي روي زمـین  این ساختمان را زیر دید خود داشتند ولی یک بار هم از شبانه روزي 

هاي گرداگرد  کوچهبه آن رفت و آمدي انجام نشد و اینکه پی بردند که بویژه شبها مزدوران رژیم در 

   .آن گشت زنی می کنند

  
  



  
 جاي دوربینها نشانه گزاري شده است ) عکس(در این فرتورها

  ولی در این ساختمان چه می گزرد؟

اهمان از چنـین ویـران   نهاي تهران که آرمانشان آزادي زندانیان بی گنپارتیزا بنابر کاوش شبانه روزي

ه نـ ، این ساختمان در روي زمین هیچگونـه رفـت و آمـدي نـدارد ولـی در زیـر آن په       خانه هاییست

ایـن   آنگونـه کـه آگـاه شـدیم    . است هشد ساختهگسترده اي از راهها و زندان و شکنجه گاهی بزرگ 

زندانی در زمانهاي کوتاه و شکنجه شبانه روز آنان بدون آنکـه   300نگهداري بیش از  گنجایشزندان 

گرچه نماي جلویی ساختمان کـور و بـدون دیـد اسـت ، ولـی      . را داردفریادشان به روي زمین برسد 

ــاموش  ــا روشــــــن و خــــ ــاي پشــــــتی چراغهــــ ــبها در پنجــــــره هــــ    برخــــــی شــــ

  .د و شدي در درون ساختمان نیز هستمی شوند که نشان از آم



) مفـتح (متروي تهران از ایستگاه هفت تیر به ایستگاه تخت تاووستونل ختمان ین ساا درست در زیر 

می باشد و این تونل در این میان داراي راههاي بسیاري که به همین خواسته از سوي رژیـم سـاخته   

راههایی که این شکنجه گاه را بـه سراسـر تهـران و بـویژه بـه گمـان بسـیار بـه         . شده است می باشد

هـا و  رژیم اسـالمی مـی توانـد بـا دور بـودن از دوربین     . زندانهاي بزرگی چون اوین نیز پیوند می دهد

هیاهوي آشگار شدن این ددمنشی ، بر سر زندانیان و مردم بی گناهمان هرچه مـی خواهـد بیـاورد و    

و همچنـین بـا    .، شدنیسـت  زیرزمینی جابجایی زندانیان یا پیکر پاره پاره آنها از همین تونلهاي ترس

ساختمان آشگار شدن و لو رفتن این زندان ، با شتاب تونلهاي دسترسی به آن را کور کرده و از درون 

 چنین زندانهایی که با بهره گیري از تونلهاي مترو سـاخته . نیز هرگونه دسترسی به زیرزمین را ببندد

  .می شوند در شهرهاي دیگر مانند تبریز نیز می باشند

که به یاري چند تن از گماردگان رژیـم کـه    اي پارتیزانهاي تهران پافشاري می کنند که بنابر آگاهی

زیـر زمـین ایـن سـاختمان      بند 3 ، بدست آورده اندسرنگونی فرماندهان خود را دارند در دل آرزوي 

و در این چند ماهه شـمار بسـیاري از ایرانیـان را در    اسالمیست  بزرگترین شکنجه گاه رژیم اهریمنی

جلوي ایـن   !انگیز در زمانی که روزانه هزاران زن و مرد از پیاده روي دل. آن شکنجه داده و کشته اند

  ساختمان می گزرند ، جوانان و زنان و مـردان ایرانـی در زیـر ایـن سـاختمان بـا بـدترین و بـدترین         

فریادهاي کمک کمک خود را از سوي مـا  زنان و مردانی که آرزوي شنیدن . دشکنجه ها روبرو هستن

رفت و آمد مترو و لرزش پدید آمـده از آن نیـز خـود گونـه اي از شـکنجه اي دردنـاك بـراي         .دارند

. دربندشدگانمان است و اینکه این بهترین جا از دید رژیـم شـوم اسـالمی بـراي شـکنجه گـاه اسـت       



ولـی مـاه    .کردند تا سالهاي سال پابرجا خواهد ماند و رسوا نخواهـد شـد  شکنجه گاهی که گمان می 

  .هیچگاه پشت ابر نمی ماند

  

  



  فراز این شکنجه گاهو دیش ماهواره اي دکل بزرگ 
 رتشی ها ، سـردارانی آهم میهنان ، سازمانهاي آزادي خواه ، مبارزین ، چریکها ، پارتیزانها ، 

ــتید ولـــــ     ــم هســـ ــرداب رژیـــ ــود در گـــ ــه خـــ ــردم ، کـــ ــا مـــ    ی در دل بـــ

  دریـــن ســـاختمان جوانانمـــان را پـــاره پـــاره مـــی کننـــد       

. همه و همه بایـد و بایـد بـراي آزادي جگرگوشـه هایمـان در دوزخهـایی چنـین بکوشـیم         

ــود     ــاموش ش ــنیده خ ــدانیانمان ناش ــکنجه زن ــاد درد ش ــزاریم فری ــدار  . نگ ــم هش ــه رژی   ب

در نی ایران زمـین  اي کماندویی و پارتیزامی دهیم که اگر زندانیان ما را آزاد نکنید ، گروهه

  . د کردنگروگانگیري را از خانه هاي خودتان آغاز خواه ،یورشهاي گسترده 



  شتیدااي اهرمنان ، شما باد ک

 ان درو کنیدـــــــامروز ، توف

  .ما مردم آزادي خواه ، دار و دسته سیاه شما را در خود نابود خواهد کردسپید توفان 

با این ددمنشان اسـالمی نبایـد بـا    . یم بکار بندیدژي سرنگونی رراب را زه همه سویهمبار ، هم میهنان

ن در یدادب و فرهنگ سخن گفت ، که ، می بایست با این کفتاران دهان کف کرده که چیزي مگر در

این نادانیست کـه در جلـوي کفتـاران و شـغاالن کـه      . نهادشان نیست ، با زبان خودشان سخن گفت

  یزي را جشــــــــــــنی در راه اهللا خونخوارشــــــــــــان  دریــــــــــــدن و خــــــــــــونر 

نه ، نه ، در این زمان می بایسـت دسـت بـر گُـرز     . و تنها با یک شیوه مبارزه کردمی پندارند ، ایستاد 

بـا   * رستم فرخزاد بـزرگ  * و بسانر در ید و تن به تن و رویاد زد و خروشسیاهی کُش برد و فر

  .را در آغوش خواهد گرفتراستین ن رهایی اینچنین است ، که ایرانما. این دیوان جنگید

  .این نبرد آیین هزاران ساله پارسیان با نافرهنگ پست و بیابانی تازیان است

  ایرانی خدایت آزاد آفرید ، آزاد باش

  

بر پلیدي نیـــــــکی به امید پیروزي  

تـــــــــــــهرانهاي ــــــــیزانــــپـارتــ  

ـــــرانیانســــــیمرغ بـــــــیداري ایــ  


