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انتشار فایل صوتی آ�ت الله منتظری در مورد اعدام های سال ۱۳۶۷

سا�ت آ�ت الله حسینعلی منتظری، از مراجع تقلید شیعه که در سال ۱۳۸۸ درگذشت، فایل صوتی اظهارات این مرجع تقلید

در مرداد ماه سال ۱۳۶۷ را منتشر کرده که در آن، به تندی به اعدام دستجمعی اعضای سازمان مجاهدین خلق انتقاد می

کند.

او �س از اطالع �افتن از این اعدام ها دو نامه به آ�ت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسالمی نوشت و سپس در د�داری به تاریخ

۲۴ مرداد ۱۳۶۷ با حضور حسینعلی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان)

و مصطفی پورمحمدی (نما�نده وقت وزارت اطالعات در زندان اوین) به آنها در مورد قضاوت تاریخ در مورد این اعدام ها و خالف

شرع بودن عملکرد آنها هشدار داد که اکنون فایل صوتی مربوط به این جلسه منتشر شده است.

- ا�نجا بشنو�د

آقای منتظری، که در آن زمان قائم مقام رهبر ایران بود، در این جلسه اعدام های سال ۱۳۶۷ را "جنا�ت" می داند و به حاضران

هشدار می دهد: "بزرگترین جنا�تی که در جمهوری اسالمی شده و تاریخ ما را محکوم می کند به دست شما انجام شده و [نام] شما

را در آ�نده جزو جنا�تکاران در تاریخ می نو�سند".

NORBERT SCHILLER AFP GETTY
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او علت مخالفت خود با این اعدام ها را نگرانی از "آ�نده اسالم و انقالب" معرفی می کند و می گو�د: "می خواهم ۵۰ سال د�گر

برای آقای خمینی قضاوت نکنند و بگو�ند آقای خمینی �ک چهره خونریز، سفاک و فتاک بود".

آ�ت الله منتظری در این جلسه، مقام هایی در حکومت را متهم می کند که از مدت ها پیش به دنبال اعدام زندانیان بوده اند و می

گو�د "این چیزی است که اطالعات رو�ش نظر داشت و سرما�ه گذاری کرد". وی می افزا�د که احمد خمینی فرزند رهبر وقت

جمهوری اسالمی هم "از سه - چهار سال قبل" از انجام چنین اعدام هایی در مورد اعضای سازمان مجاهدین خلق هواداری می کرده

است. او تاکید می کند که مدافعان اعدام ها "فرصت را مغتم شمردند در این جر�انی که منافقین آمدند به ما حمله کردند [و] این

را جا انداختند پیش امام."

اشاره آقای منتظری، به مشارکت سازمان مجاهدین در حمله به خاک ایران بعد از �ذیرش قطعنامه ۵۹۸ در عملیات موسوم به "فروغ

جاو�دان" است که �س از آن، آ�ت الله خمینی با صدور دستوری از مسئوالن قضایی و امنیتی خواست که تمام زندانیان "سِرموضع"

این سازمان اعدام شوند.

به دنبال صدور آن فرمان، جمع ز�ادی از زندانیان گروه های های مختلف که اکثر آنها از اعضای سازمان مجاهدین بودند و جمعی

از زندانیان گروه های مارکسیست نیز در میان آنها حضور داشتند، به جوخه های اعدام سپرده شدند. در کتاب خاطرات آ�ت الله

منتظری آمده است که بعد از صدور آن فرمان، بین ۲۸۰۰ تا ۳۸۰۰ نفر از زندانیان اعدام شده اند.

قائم مقام وقت آ�ت الله خمینی، با اشاره به ا�نکه افرادی که در تابستان ۱۳۶۷ اعدام شدند، همگی در گذشته در خود قوه قضاییه

محاکمه شده و احکام زندان گرفته بودند، اعدام آنها را بدون توجیه می داند و می گو�د: "ا�نکه ما بیاییم بدون ا�نکه فعالیت تازه

ای [از جانب زندانیان] باشد ا�نها را اعدام بکنیم معنیش این است که... همه دستگاه قضایی مان غلط کرده."

این مرجع تقلید شیعه، در بخش هایی از صحبت های خود می گو�د: "من از اول این جر�ان تا حاال باور کنید شبی نیست که ۳-۲

ساعت فکرم را ناراحت نکند و خوابم نمی برد... جواب خانواده ها را چه می خواهید بدهید؟ ... چقدر شاه اعدام کرد؟ اعدام های

خودمان را با اعدام های آنها حساب [مقا�سه] بکنیم."

آ�ت الله منتظری از دغدغه های مذهبی خود در مورد اعدام ها صحبت می کند و می افزا�د: "همه رفقای ما با نوشتن نامه به امام

مخالف بودند ولی من د�دم جواب ندارم روز قیامت؛ وظیفه من است به امام تذکر بدهم."

مضامین مطرح شده در این جلسه قبال در خاطرات آ�ت الله منتظری و بعضی مصاحبه های او منتشر شده بود، اما لحن او و بعضی

جزئیات گفت و گوها تازگی دارد.

احمد منتظری، فرزند آ�ت الله منتظری در گفت وگو با بی بی سی فارسی در �اسخ به این سئوال که چرا این فایل اکنون منتشر

می شود، گفت: "چون د�د�م با توجه به شبکه های اجتماعی زمینه اش اکنون وجود دارد و د�د�م که موقعیت مناسبی است که این

حقایق منتشر شود. این فایل در واقع مهر تأییدی بر کتاب خاطرات آقای منتظری است. چون بسیاری با تحر�ف تاریخ قصد داشتند

چهره د�گری از او به تصویر بکشند و این انتشار این فایل خط بطالنی است بر روی این تحر�ف ها".

آ�ت الله منتظری در خاطرات خود نوشته بود: "اول محرم شد من آقای نیری که قاضی شرع اوین و آقای اشراقی که دادستان بود و

آقای رئیسی معاون دادستان و آقای پورمحمدی که نما�نده اطالعات بود را خواستم و گفتم االن محرم است حداقل در محرم از

اعدام ها دست نگه دار�د، آقای نیری گفت: "ما تا االن هفتصد و �نجاه نفر را در تهران اعدام کرده ا�م، دو�ست نفر را هم به عنوان

سر موضع از بقیه جدا کرده ا�م، کلک ا�نها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید".
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این گفته ها در انتهای این فایل صوتی هم شنیده می شود.

مصطفی پورمحمدی، وزیر فعلی دادگستری ایران تکذ�ب کرده بود که به عنوان نما�نده وزارت اطالعات در هیئت سه نفره بوده

است.

اما در این فایل شنیده می شود که آقای منتظری خطاب به مصطفی پورمحمدی با ذکر نام او سخنانی را می گو�د.
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