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منافقین گفتند آزاد شویم دست به اسلحه می بریم/ رد ادعای آیت الله منتظری در
نوار حاشیه ساز/ از حکم ۶۷ امام دفاع می کنم

"شخصی که آیت الله منتظری در نوار معروف مربوط به اعدام منافقین در سال ۶۷ از او نام برد، در اولین گفتگویش پس از ۳۰ سال به ادعاهای مطرح  شده در
نوار منتظری پاسخ می دهد."

| سایر حوزه ها  | قوه قضائیه  | سیاسی 
۱۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۱۶

|

گروه سیاسیخبرگزاری تسنیم -عباس کالهدوز و محمدعلی سافلی: سال گذشته نواری از آیت الله منتظری در دیدار اعضای هیئت بررسی پرونده منافقین در سال 67 منتشر
و می رود  منتظری  آقای  نزد  سال  آن  در  که  شخصی  می شد؛  ختم  سال 67  در  قاضی  یک  به  منتظری  آقای  سخنان  ارجاعات  محور  نوار  این  در  بود.  همراه  حاشیه هایی  با  که  شد 

درباره حکم اعدام منافقینی که بر سر موضع خود پافشاری می کنند، توضیحاتی می دهد.

میان به  سخنی  و  مصاحبه  هرگز  سال 67،  در  منافقین  توطئه  به  ضربه  فرایند  و  مشهور  جلسه  آن  جزئیات  درباره  اما  داشته  مختلفی  مسئولیت های  قاضی  این  تاکنون  سال  آن  از 
نیاورده بود.

آن قاضی، حجت االسالم و المسلمین احمدی شاهرودی نام دارد و دهه 60 حاکم شرع استان خوزستان بوده است. وی سال 1337 در نجف اشرف متولد شد. پدر او آیت الله
شیخ علی اصغر احمدی از اساتید حوزه های علمیه نجف بود که در زمان انتفاضه شعبانیه در سن 69 سالگی توسط عوامل رژیم بعث عراق در حرم امام علی(ع) بازداشت و بعد

از سقوط حکومت صدام و بازگشایی زندان های حزب بعث مشخص شد که به شهادت رسیده است.
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وحید تبریزی،  جواد  میرزا  آیات  نزد  ایران  به  شیعیان  برخی  اخراج  و  انقالب   از  پس  کرد.  تحصیل  شهیدصدر  و  خویی  آیت الله  همچنین  پدرش  محضر  در  نجف  در  وی 
خراسانی و سید کاظم حائری ادامه تحصیل داد.

حجت االسالم والمسلمین احمدی شاهرودی در دهه شصت به دعوت آیت الله شیخ محسن اراکی به خوزستان می رود و در بررسی پرونده ها به وی کمک می کند. بعد از مدتی او
ریاست کل دادگاه های انقالب خوزستان و همچنین کهگیلویه را برعهده می گیرد. از دیگر سمت های او رئیس نهاد نمایندگی رهبر انقالب درمنطقه شش دانشگاه آزاد و مدیر
کلی گزینش و استخدام قضات سراسر کشور در زمان آیت الله هاشمی شاهرودی بوده است. وی همچنین در دوره چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبری نماینده استان خوزستان

است.

اسالمی انقالب  تاریخ  نقش آفرینان  زمره  در  خود  که  دهه 60  عینی  راویان  و  ناظران  شاهدان،  با  شفاهی  تاریخ  قالب  در  گفت  وگویی هایی  سلسله   در  تسنیم  سیاسی  خبرنگاران 
هستند به ناگفته ها و کمترگفته های این دهه با تمرکز بر اقدامات جالدان آن دوره یعنی منافقین خواهند پرداخت. در این میان هر کدام از این راویان در کسوت های مختلف در
دهه 60 قرار داشته اند؛ به طور مثال یکی عضو تیم حفاظت مسئولین بوده، دیگری در مقام قاضی و حاکم شرع نشسته بود، آن یکی مسئولیت زندان اوین را به عهده  داشته و

دیگری از مسئوالن امنیتی وقت بوده است.

این گفت وگوها و گزارش ها از (یک شنبه، 11 تیر) در قالب پرونده "دهه 60؛ یک دهه یک قرن" در سرویس سیاسی خبرگزاری تسنیم منتشر شده و از همه عالقه مندان و شاهدان
این دهه دعوت می شود ما را در این مسیر یاری کنند.

در همین زمینه بخوانید:

حاال پس از 30 سال خبرنگاران سیاسی تسنیم با این قاضی باسابقه و بازنشسته که هم اکنون در یک موسسه حقوقی خصوصی مشغول به فعالیت است به عنوان شاهد عینی ماجرا
درباره دهه 60 و ادعاهای مطرح شده در آن نوار حاشیه ساز به گفت وگو نشستند که در ذیل از منظرتان می گذرد:

تسنیم: با تشکر از وقتی که به ما دادید بفرمائید ورود شما به دستگاه قضایی در چه سالی و به دعوت چه کسی بود و در این سالیان مسئولیت های شما در قوه قضائیه
چه بوده است؟

بسم الله الرحمن الرحیم. بنده در اوایل سال 58 بعد از پیروزی انقالب به ایران آمدم. من قبل از انقالب در نجف بودم و در خدمت آیت الله صدر در اصول و آیت خویی در فقه
تلمذ کردم. پس از اینکه شهید صدر و برخی شاگردانشان دستگیر شدند، بنده نیز از سوی عمال صدام دستگیر شدم که این دستگیری اوایل سال 58 و در روزهایی بود که شهید
حضور نیز  بنده  و  شد  گرفته  مسجدالخضرا  در  مطهری  شهید  بزرگداشت  برای  نجف  در  خویی  آیت الله  طرف  از  ترحیمی  مراسم  که  می آید  یادم  بود.  رسیده  شهادت  به  مطهری 

داشتم و چند روز بعد نیز دستگیر شدم.

بعد از اینکه شهید صدر دستگیر شد، تظاهراتی به همین دلیل در نجف برگزار شد و این  منجر به دستگیری تعداد زیادی از شاگردان ایشان شد ومن هم مدتی در زندان سازمان
امنیت بغداد بودم. در یکی از شعب زندانهای بغداد تحت عنوان "شعبة مکافحة الرجعیه" یعنی شعبه مبارزه با ارتجاع -به طالب و روحانیون می گفتند ارتجاع که شاه هم هم
همین لفظ را استفاده می کرد- تحت نظر بودم. مدارکی علیه من در پرونده بود. عکس هایی از اسنادی که درباره انقالب بود، بعضی از اعالمیه ها و عکس های شهید صدر و امام

خمینی از من گرفته شده بود. یک ماه در حبس بودم و از خانواده خبر نداشتم و در وضعیت بالتکلیفی به سر می بردم.
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پس از یک ماه 1000 صلوات نذر کردم که آزاد شوم و گفتم اگر اسمم را صدا بزند، 1000 صلوات می فرستم اتفاقا همان روز صدایم کردند و مرا چشم بسته برای محاکمه بردند.

در آنجا اتفاق عجیبی برای من رخ داد. به من گفتند که تو محکوم به اخراج از عراق شده ای و بازپرس پرونده گفت "اخراج، اخراج"! من به حسب ظاهر گفتم من عراق را دوست
دارم ولی قبول نکردند و حکمم قطعی شده بود. جای تعجب اینجا بود که از پرونده من هیچ سوالی نپرسیدند و هیچ محکومیت و زندانی و بازجویی از من نشده بود. بعدها بود
که متوجه شدم همان روز عده ای از وزرای صدام علیه او کودتا کرده بودند و این نقشه کودتا برمال شده بود و خالصه سرشان به قدری شلوغ بود که وقتی برای رسیدگی به

پرونده من نداشتند. ما نجات پیدا کردیم و ما را به تهران فرستادند.

کارهای خرمشهر  مانند  شهرهایی  در  البته  شدم.  تحصیل  ادامه  مشغول  قم  در  من  بود.  طالقانی  الله  آیت  مرحوم  فوت  و  مطهری  شهید  شهادت  خالل  در  ایران،  آمدم  که  من 
تبلیغاتی نیز انجام می دادم. در این شهر آقای شیخ محسن اراکی(رئیس فعلی مجمع تقریب مذاهب اسالمی) مسئول تبلیغات اسالمی بود و بنده را نیز که از نجف آشنایی با هم

داشتیم دعوت کرد تا به خرمشهر برویم.
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در خرمشهر دو مرکز زیر نظر او کار می کردند. یکی برای عربها که "مرکز التوعیه" به آن می گفتند و یکی مرکز فارسی زبانان  به نام "مرکز الدراسات" و من در مرکز الدراسات
مشغول کار تبلیغاتی بودم. در آن زمان کنسولگری عراق در خرمشهر هنوز فعالیت می کرد ولی روابط با عراقی ها حسنه نبود و تحرکاتی علیه کشور داشتند. حاکم شرع آن زمان
استان خوزستان از منصب حاکم شرعی عزل شد و پس از این، آقای اراکی به عنوان حاکم شرع انتخاب شد و ما فعالیتهای تبلیغی خود را ادامه می دادیم تا اینکه خرداد 60 رسید

و مجاهدین خلق اعالم جنگ مسلحانه علیه نظام کرد.

پس از آن بود که دستگیری ها شروع شد. دستگیری اعضای گروه منافقین و گروهک هایی که به تبع آنها عملیات مسلحانه علیه نظام انجام می دادند مانند خلق عرب، پیکار،
اتحادیه کمونیست ها. در آن زمان تعداد دستگیری ها باال بود و جناب اراکی از ما درخواست کرد که به دلیل تعداد باالی دستگیری ها به او در رسیدگی به پرونده ها کمک کنیم.

ما هم به شکل غیر رسمی به کمک او شتافتیم و پرونده ها را بررسی می کردیم و بازجویی انجام می دادیم اما حکم نمی دادیم.

درباره کار  این  خالل  در  البته  می دادیم.  اراکی  آقای  به  را  دستگیرشدگان  اظهارات  و  جرم  شرح  ما  پرونده ها  به  رسیدگی  در  شد.  باز  انقالب  دادگاه  به  ما  پای  که  شد  این 
دستگیرشدگان پیشنهادات و نظرات خودمان را نیز به آقای اراکی می دادیم. مثال می گفتیم فالنی یک سال زندان برایش کافی است یا گرفتن تعهد کافی است یا بر عکس برای

برخی که جرمشان سنگین بود، پیشنهاد احکام سنگین تری می دادیم.

تا اواخر سال 60 به همین شکل با آقای اراکی در دادگاه انقالب همکاری می کردیم تا این که آیت الله مومن که عضو شورای قضایی بود و تقریبا اداره دادگاه های انقالب با او بود
به ما گفت نمی شود به این شکل کار ادامه پیدا کند و شما باید دوره های کارآموزی را طی کنید و ابالغ قضایی به شکل رسمی برای شما صادر شود و خودتان حق صادرکردن حکم

را داشته باشید این شد که ما وارد کارآموزی قضایی شدیم و در دوره  یک ماهه که در زندان اوین برای ما برگزار شد، شرکت کردیم.

در آن زمان آقای الجوردی دادستان بودند و آقای فالحیان نیز معاون او بود. مرحوم آیت الله محمدی گیالنی نیز رئیس دادگاه انقالب و حاکم شرع تهران بودند و آقای نیری هم
معاون آقای گیالنی بود. پس از یک ماه کارآموزی ابالغیه قضایی رسمی برای ما صادر شد و اولین ابالغیه قضایی رسمی برای ما ابالغیه قضایی دادگاههای انقالب شرق خوزستان

بود. یعنی بهبهان، آغاجری، رامهرمز و... البته همزمان با رفتن ما به بهبهان رئیس دادگاه انقالب کهکیلویه را عزل کردند.

آیت الله مومن  به من تلفن زد و گفت "استان کهگیلویه هم مرز با بهبهان است و حاکم شرع آن شهر مشکل پیدا کرده و عزل شده و شما به مدت 2،3 هفته حاکم شرع آن استان
شوید و به پرونده ها رسیدگی کنید". این استان دو دادگاه انقالب داشت، گچساران و یاسوج که عمدتا گچساران بود که پرونده های زیادی داشت. این 2 هفته، 4 سال آن طول

کشید.(می خندد)

از طرفی آقای اراکی هم به عنوان کاندیدای مجلس دوم از خوزستان شرکت کرده بود و همین موضوع باعث شد من اواسط سال 62 به جای آقای اراکی حاکم شرع کل استان
خوزستان شوم. حکم حاکم شرعی من تا اواخر سال 67 ادامه داشت و در آن زمان من هر روز به شهرها و شهرستان های خوزستان سر می زدم. از اهواز گرفته تا دزفول، مسجد
سلیمان، بهبهان، شوش و  آبادان در آن زمان چون هنوز مجرد بودم تمام وقت فعالیت می کردم و در روز شاید به 100 پرونده رسیدگی می کردم. مثال در دزفول به دلیل بمباران

جلسات دادگاه در زیرزمین تشکیل می شد خالصه تا اواخر 67 که از 67/11/1 استعفا دادم.
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بیشتری شدت  خلق  مجاهدین  جمله  از  گروهک ها  با  درگیری  استان ها  برخی  در  گویا  بود؟  چگونه  مسلح  گروهک های  فعالیت های  لحاظ  از  خوزستان  فضای  تسنیم: 
داشت. باتوجه به قرار داشتن خوزستان در مرز و همچنین شرایط جنگی آن دوران، شرایط شما در این استان چگونه بود؟

شهید جمله  از  می کردند  ترور  را  شاخص  چهره های  می کردند؛  ترور  را  مردم  بود.  زیاد  ترورها  و  گروهک ها  تحرکات  اهواز،  جمله  از  شهرهایش  از  بعضی  که  بود  استانی  خوزستان 
امام طباطبایی  فخرالدین  شهید  کردند.  ترور  اهواز  در  را  طباطبایی  سیدفخرالدین  منافقین  یا  بود.  بهبهان  بنام  عالم  بزرگوار  شهید  این  کردند،  ترور  را  او  منافقین  که  بخردیان 

جماعت و روحانی بسیار فعالی بود و مردم او را خیلی قبول داشتند، در ماجرای ترور پسرش هم که همراهش بود، زخمی شد.

شب ترور شهید طباطبایی، منافقین در این رابطه اطالعیه صادر کردند و مدعی شدند که شهید طباطبایی به زور از مردم برای کمک به جبهه ها پول می گرفته است. ایشان اصال
سیاسی هم نبود و بر عکس خیلی اوقات شده بود که نزد من می آمد و وساطت برخی از اعضای منافقین را می کرد و آدم بسیار دلرحم و مهربانی بود.

شهید حجت االسالم فخرالدین طباطبایی- شهید مظلومی که به دست منافقین در سال 65 ترور شد

تسنیم: آیا عوامل ترور شهید طباطبایی دستگیر شدند؟

نه؛ عوامل ترور ایشان متاسفانه از طریق مرزها فرار کردند و شناسایی نشدند. تفاوتی که خوزستان با استانهای دیگر داشت این بود که در این استان عالوه بر منافقین که فعالیت
زیادی داشتند، گرفتار گروهک  خلق عرب هم بودیم. این گروهک با حمایت های تسلیحاتی که از جانب صدام می شدند دست به اقدامات ناامن کننده فراوانی زدند از جمله
و داشتند  زیادی  فعالیت  خوزستان  تجزیه  جبهه  نام  تحت  گروهک  این  شود.  خودمختار  منطقه  خوزستان،  باید  که  بود  این  حرفشان  و  شهر  در  وحشت  و  رعب  ایجاد  و  ترورها 

بمب گذاری و ترورهای زیادی انجام دادند.

تسنیم: چه تدابیری از سوی شما به عنوان حاکم شرع استان خوزستان برای ختم این غائله انجام شد؟ هماهنگی  بین نیروهای مختلف درگیر با منافقین و گرهک ها به
چه شکل بود؟

از تا  می کردیم  را  تالشمان  نهایت  ما  بود.  شده  آنها   تیمی  خانه های  شناسایی  باعث  که  گرفت  صورت  دیگر  گروهک های  و  منافقین  با  مقابله  برای  خوبی  هماهنگی های  انصافا 
اطالعات افراد دستگیر شده استفاده کنیم تا به سرتیم ها و سرپل های آنها برسیم. انصافا سپاه، وزارت اطالعات، دادستانی خیلی منسجم عمل کردند و با اینکه استان خوزستان
جرائم که  افرادی  صرفا  و  بود  کم  خیلی  اعدامی ها  آمار  خوزستان  در  البته  داشت.  وجود  گروهک ها  این  ضربه  در  ذیربط  ارگان های  میان  خوبی  هماهنگی   ولی  بود  جنگ  درگیری 
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بسیار سنگینی داشتند، محکوم به اعدام می شدند.

تسنیم: یکی از ادعاهایی که منافقین دارند درباره شکنجه زندانیان آنها در بند است. با توجه به حضور شما در راس دادگاه های انقالب خوزستان آیا این مسئله صحت
داشت و شاهد رفتار بدی از سمت مسئوالن زندان با منافقین بودید؟

این بحث که ما شخصی را دستگیر کنیم و برای دریافت اطالعات او را شکنجه بدنی کنیم به هیچ عنوان صحت ندارد. ما در داداسرا،  ابالغی برای شکنجه نداشتیم. نه در
دادسرا و نه در سپاه و نه در اداره اطالعات. شدیدا مراقبت می شد که  برخورد فیزیکی با متهمان انجام نشود.

گاهی هم ما به مواردی برمی خوردیم که خود دستگیرشدگان از منافقین مخصوصا کسانی که می دانستند حکمشان اعدام است در زندان به خودشان لطمه می زدند تا نظام را
بدنام کنند. موردی بود که به من گزارش شد یک فردی که اتفاقا محکوم به اعدام هم بود تمام بدن خود را با سیگار سوزانده بود. اول با خودم گفتم شاید یکی دو جا از بدنش را

سوزانده باشد ولی وقت که آوردنش و لباسهای او را از تنش در آوردند، دیدم که دهها نقطه از بدنش را با سیگار سوزانده بود.

این کار را به طرز فجیعی انجام داده بود و به او گفتم چرا این کار را انجام دادی؟ گفت من می دانستم که محکوم به اعدام هستم این کار را انجام دادم تا وقتی که جنازه ام را
پس از اعدام به خانواده ام تحویل دادید از بدن من عکس بگیرند و برای منافقین بفرستند تا آنها هم بگویند که این عکس ها سند جنایت جمهوری اسالمی است.
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فرا آنها  به  متهم  توسط  شده  مرکتب  جرایم  کردن  بازگو  برای  را  مادرشان  و  پدر  اعدام  از  قبل  بودند  اعدام  به  محکوم  که  کسانی  روال  طبق  بر  خواستم.  را  او  مادر  و  پدر  بنده 
می خواندیم. او گفت من خودم این کار را انجام دادم و نظام از تهمت بری شد.

تسنیم: یکی از کارهایی که آن زمان در زندان صورت می گرفت کارهای تربیتی و فکری بود که بر روی زندانیان گروهکی انجام می شد تا از موضع خود پایین بیایند. آن
طور که نقل شده پیشتاز این حرکت هم مرحوم آقای الجوردی بود. شما نیز در این زمینه اقدام خاصی در خوزستان انجام دادید؟

ما در زندانها مخصوصا برای گروهکی ها و منافقین مبلغ داشتیم و حتی برای آنها بحث آزاد می گذاشتیم. مواردی بود که حق متهمان اعدام بود ولی ما سعی می کردیم که اعدام
را تا حد ضرورت کاهش دهیم. از آنها در خواست می کردیم که توبه کنید چون پرونده ها پس از رسیدگی به دادگاه عالی در قم ارسال می شد و پس از تایید این دادگاه احکام

اجرایی می شد.

نوعا دادگاه عالی این احکام را تایید می کرد البته تاکید می کردند اگر شخصی توبه نکرده باشد حکم اعدام را تائید می کردند لذا ما متهم را می خواستیم و سعی می کردیم که او
به اشتباهاتش پی ببرد و توبه کند. در مقابل نیز بودند منافقینی که اعالم می کردنداگر همین االن هم ما را آزاد کنید اسلحه دست می گیریم و علیه شما می جنگیم.

 تسنیم: در مراوداتی که با تهران داشتید با آقای الجوردی هم در ارتباط بودید؟ شخصیت او را در زندان چگونه یافتید؟

من یک ماه دوره آموزشی اوین با شهید الجوردی و  آیت الله محمدی گیالنی در ارتباط بودم. شایعاتی هم که درباره بد رفتاری های او با زندانیان مطرح می کنند بینی و بین الله
ما هم چنین چیزی را ندیدیم بلکه ایشان را نسبت به متهمان مهربان دیدیم. یادم هست من پرونده یکی از متهمان را که فرزند یکی از روحانیون ساکن نجف بود و حکمش اعدام،

با آقای الجوردی مطرح کردم. ایشان هم پرونده وی را بررسی کرد و جرایمش را کامًال برای من توضیح داد و گفت نمی توانم با این پرونده سنگین برای کاری کنم.

تسنیم: شما در زمان ضربه سال 67 به منافقین و کشف توطئه آشوب آنها در زندان، حاکم شرع کل خوزستان بودید. سال گذشته نواری از اظهارات آیت الله منتظری
منتشر شد که در آن نوار به شخص شما اشاره شده بود و در واقع استنادات آقای منتظری علیه ضربه 67 صحبت های شماست. برخی معتقدند شما در آن برهه پیش

مرحوم منتظری رفتید و گزارش غیرواقع از آن ماجرا دادید که اگر اتفاق نمی افتاد، این حاشیه سازی ها هم صورت نمی گرفت. نظر شما چیست؟

مدیرکل که  بود  شبی  نیمه  نمی دانم)  را  آن  دقیق  (تاریخ   67 سال  همان  در  ما  می کنند.  اشتباه  اینها  نمی دانم؛  درست  می کنند  بنده  درباره  افراد  برخی  که  اظهاراتی  این  من 
اطالعات و دادستانی وقت آمدند و به من نامه ای را دادند که در آن نامه حکمی از امام بود مبنی بر برخورد با منافقین. متن نامه این بود آنهایی که پافشاری سر موضع دارند،

محکوم به اعدام  هستند که تشخیص آن به عهده رای اکثریت هیئت سه نفره یعنی دادستان، حاکم شرع و مدیرکل اطالعات است.
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حکم امام درباره برخورد با منافقینی که همچنان بر سر موضع هستند

شما مالحظه می کنید نظر امام درباره افرادی که پافشاری بر سر موضع دارند.. این حکم امام بود و تشخیص مصداق با حداکثر اعضای هیئت 3 نفره بود. یعنی ما باید با افراد
صحبت می کردیم و می دیدیم همچنان بر سر موضع هستند یا خیر. در روزهای پس از صدور آن حکم ما اقدام به رسیدگی ها بر اساس حکم امام کردیم. اختالف نظرهایی میان
اینگونه نه  می گفتم  من  دارد  موضع  سر  بر  پافشاری  فالنی  داشت  اعتقاد  نفره  هیئت 3  از  فردی  مثال  داشت.  وجود  و  می رسید  نظر  به  هم  طبیعی  که  بود  نفره  هیئت 3  اعضای 

نیست. لذا با یکدیگر صحبت و بحث می کردیم و هرسه نفر باید متقاعد می شدیم که پافشاری دارد یا نه چون باید هرسه نفر پای حکم را امضا می کردیم.
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بعد از حدود 2 ماه از صدور حکم رفتم خدمت مرحوم آیت الله منتظری و به ایشان گفتم حاج آقا ما در خوزستان این چنین مواردی داریم که مثال محکومان می گویند ما در لفظ
منافقین را رد می کنیم ولی مکتوب نمی کنیم. آیا پافشاری سر موضع باید حساب کرد یا خیر؟ آیا اینها مصداق پافشاری سر موضع است؟ خالصه پیشنهاد دادم که خوب بود

حضرت امام هیئتی را مشخص می کردند که مالک پافشاری سر موضع و معنای  آن چیست.

تا این حرف را زدم دیدم آیت الله منتظری از جا بلند شد و نامه ای به من نشان داد که همان نامه معروف به امام درباره اعدام ها بود و گفت اصال من حکم امام را قبول ندارم.
پس ببینید ایشان قبل از اینکه من پیشش برم  آماده بوده است. من تاثیری در موضع آیت الله منتظری نداشتم.

می فرستم را  شما  من  است.  خوبی  پیشنهاد  تو،  پیشنهاد  گفت  هستیم".  ایشان  حکم  تابع  ما  و  است  امام  حضرت  فقیه  ولی  آقا  گفتم "حاج  من  منتظری  آیت الله  اظهارات  از  بعد 
خدمت امام و شما این پیشنهاد را به امام بگو. بنابراین اینکه می گویند من باعث شدم آقای منتظری آن نامه را به امام بنویسد اصال و ابدا درست نیست. 

تسنیم: آقای منتظری در آن نوار معروف اشاره به شما می کند و می گوید که شما نزد امام خمینی می روید و محمدعلی انصاری، از اعضای دفتر امام، به شما می گوید:
منتظری آقای  مرحوم  ادعای  این  آقا."  احمد  به  بده  می آید  آقا  احمد  عصری  بنویس،  داری  که  را  مطالبی  می بوسی.  را  امام  دست  فقط  بزنی.  حرف  امام  با  نداری  "حق 

درست است؟

خیر؛ آقای انصاری به دلیل حال نامساعد امام به من گفتند که ما امروز وقت مالقات نداریم. حاج احمدآقا هم کاری برایشان پیش آمده و معذرت خواهی کرد و رفته است. شما
چون از راه دور می آیید و قرار قبلی داشتید، می توانید برای عرض سالم و دست بوسی خدمت امام برسید ولی در این باره با ایشان صحبت نکنید و فقط جهت احوالپرسی به

خدمت ایشان برسید. حتی به من گفتند "ببین میر حسین موسوی را که نخست وزیر بود هم به دلیل حال نامساعد امام راه ندادیم".

راست هم می گفت. موسوی آنجا بود و گفت بگذارید الاقل برای دست بوسی خدمت امام برسم اما چون مالقات نبود، اجازه ندادند. 
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 تسنیم: پس یعنی این ادعا درست نیست که شما نمی خواستند امام را مالقات کنید؟

بله؛ میرحسین موسوی را که نخست وزیر بود، بنده خودم دیدم که به دلیل حال نامساعد امام راهش ندادند لذا بحث اجازه ندادن و راه ندادن نبود. گفتند فردا بیا و حاج احمد
آقا را ببین. من فردای آن روز با حاج احمد آن موضوع را مطرح کرده بودم که آقای منتظری ناراحت شده بود و گفته بود "بنا نبوده است که شما موضوع را با حاج احمد در میان

بگذارید و وقتی گفتند با سید احمد مطرح کن باید ول می کردی و می آمدی!"

تسنیم: شما این حرف مرحوم منتظری را قبول داشتید که گفت "باید ول می کردی و می آمدی"؟

خیر؛ من فردا رفتم و با سید احمد مطرح کردم و مسائل را گفتم.

تسنیم: این واقعه که گفتید نشان نمی دهد که مرحوم منتظری تحت تاثیر برخی اطرافیان خود بوده است؟

من قبل از این جریان هیچ ارتباطی با مرحوم منتظری نداشتم. به هر حال آقای منتظری به حاج احمد سوءظن داشت و می گفت که حاج احمد آقا مسبب تمامی این احکام است
و خود او نمی آید خودش را محکوم کند و از این حرفها.

تسنیم: یکی دیگر از مسائلی که درباره ضربه سال 67 از سوی آقای منتظری و برخی جریانات همسو با ایشان همچون نهضت آزادی ادعا می شود این است که نامه امام
به خط حاج احمدآقا است و یا حضرت امام تحت تاثیرحاج احمدآقا این حکم را داده اند.

این شبهه آن زمان اصًال برای ما مطرح نبود. امضای امام بود و ما با توجه به امضای امام پای آن حکم، به پرونده ها با قاطعیت رسیدگی می کردیم.

تسنیم: با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، در پایان اگر حرفی باقی مانده ای هست بفرمایید.

کسانی که پافشاری سر موضع داشتند حکمشان اعدام بود و ما هم حکم را اجرا کردیم. البته ما حکم ندادیم بلکه تشخیص موضوع و مصداق کردیم. در واقع حکم اصلی از سمت
امام بود و از اجرای حکم امام قطعا دفاع می کنیم.

عکس: حامد جعفرنژاد
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حجت االسالم محمدحسین احمدی شاهرودی عضو مجلس خبرگان رهبری

منافقین گفتند آزاد شویم دست به اسلحه می بریم/ رد ادعای آیت الله منتظری در نوار حاشیه ساز/ از حکم ۶۷ امام دفاع می کنم
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