
  کابوس وحشت
  در گفتگو با رفقا زنده ياد علی اکبر شالگونی، منيره برادران و پروين 

  

  زندانيان سياسی از زبان شاهدانقتلعام  يکی از اولين اسناد انتشار

 

از سازمان ما به خارج کشور  ١٣۶٧ نيجان بدربردگان قتل عام تابستان خون نياول ی، وقت شيپ ٣٣
 زيانگ رتيح یاتيمستند و با جزئ یا وهيبه ش ق،يدق یولناک را با زبانآن تابستان ه تيروا دند،يرس
 تيگزارش از آن جنا نياول نيا. برد یتصور م رقابليغ یايرا به دن یکردند  که هر خواننده ا تيروا

امروز هم که آن . ديکش یم ريرا به تصو تکارانيجنا ميرژ یهولناک بود که ابعاد شقاوت و ددمنش
 نيا. بر مستند بودن و قابل اتکا بودن آن داللت دارد  اتيجزئ انيدقت در ب ،یخوان یمرا باز  تيروا

کابوس «تحت عنوان "  راه کارگر" هي، در سه شماره نشر١٣٧٠گفتگوها در آن زمان، در سال 
»  کابوس وحشت«ابعاد آن  یفوق العاده همچون نورافکن یبا دقت قيسه رف نيا. افتيانتشار » وحشت
پراکنده آن  یها تيروا رايز. گذاشتند که تا آن زمان ابعاد آن بر همگان پنهان مانده بود شيمارا به ن

از  مانيو عمق وحشت دژخ ازدتوانست ابعاد آن را بر همگان روشن س ینم ،یرانسانيغ تيجنا
 نيسه مصاحبه، از اول نيرو، ا نياز ا. گرداند انيو مقاومت آن سرافرازان را نما یاسيس انيزندان

هزاران انسان وارسته را در  ۀهولناک و آن قتل عام ددمنشان تيآن جنا قياست که حقا یاسناد معتبر
 .قرار داده بود یافکار عموم ارياخت

 

 ديحم(  ینور ديدادگاه حم یهولناک و آن قتل عام  فاجعه بار، برگزار تيسال پس از ان جنا ٣٣
آن کابوس وحشت را به عرصه  ت،يدان آن جناشاه گريدر سوئد و پخش گسترده گزارش د) یعباس

جان بدر  یگفتگو با رفقا نيتا ا ميرو بر آن شد نياز ا. و جهان کشانده است رانيمردم ا یافکار عموم
 افتهيانتشار )  ١٣٧٠اسفند (  ٩٢و ) ١٣٧٠بهمن (٩١، )١٣٧٠ماه  ید(٩٠ یبرده  که در شماره ها

 یدر آن قتل عام ضد بشر یاسالم ميرژ تيجنا یبوط به افشااسناد مر نياز اول یکيبود را  به عنوان 
را آسان تر  ديدج یعالقمندان در فضا یبه آن را برا یو دسترس ميرا بازنشر نمائ یاسيس انيزندان
 .مينمائ

 

 ) راه کارگر( رانيا یسازمان کارگران انقالب تيوبسا

 ٢٠٢١اکتبر  ٢۵برابر با  ١۴٠٠آبان  ٣ دوشنبه




































