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 بھروز سورن

  ٢٠١۶ اگست ١١
   

  "منتظری"فايل صوتی 
  سندی از جنايات جمھوری اسالمی عليه زندانيان سياسی عقيدتی

 ١٣۶٧ در تابستان سال 
   

  
 کشتار ۀ يکی از جديد ترين اسنادی است که دربار"آيت هللا منتظری"نوار صوتی منتشر شده از سوی وب سايت  

رغم تعلق خاطری که به کليت نظام   علی"منتظری".  منتشر شده است١٣۶٧سراسری زندانيان سياسی در سال 

عام را در جناياتشان در اين مقطع ھمراھی   جالد و آمران اين قتل"یخمين"جمھوری اسالمی داشت اما حاضر نشد که 

مرتضی "، )حاکم شرع ("حسينعلی نيری"ت مرگ اين بيدادگاه ھا ھمانند أدر اين جلسه تعدادی از اعضای ھي. کند

نيز )  ن اطالعات در اويۀنمايند ("مصطفی  پورمحمدی"و ) معاون دادستان ("ابراھيم رئيسی"، )دادستان ("اشراقی

  . حضور داشته اند

جمعی ه اين ديدار پس از کشتار دست.   صورت گرفته است١٣۶٧ سال ]اسد[ مردادماه٢۴اين مصاحبه در تاريخ 

ه ت مرگ بأ در خطاب قرار دادن اعضای ھي"منتظری" ۀصراحت لھج. اعضای سازمان مجاھدين صورت گرفته است

 اھميت اين نوار صوتی از اينجھت است که اسراری که نزديک به سه باال بودن.  مشھود استًعنوان جنايت کار کامال

  .  شده و سنديت می دھدء افشا،دھه پشت پرده ھای سکوت و کتمان مانده بود

 اعترافات آنھا کشتار ۀاز جمل. ت مرگ با صدای خود آنھاستأ موارد بسيار مھم اين نوار اعترافات اعضای ھيۀاز جمل

بيداد تفتيش عقايد و کشتار زندانيان سياسی در گفتار . گيری در سنين نوجوانی بوده اندافرادی است که ھنگام دست

 نظامی سازمان مجاھدين ۀ نقش حمل"منتظری"کيدات أاز جمله ت.   مشھود استًت مرگ کامالأ و اعضای ھي"منتظری"

ر زندانيان سياسی است که  در کشتا"احمد خمينی" شوم وزارت اطالعات و ۀاز غرب کشور در سرعت بخشيدن به نقش

  .  زندانيان سياسی در زندان ھاستۀی کردن کشتار سراسری و گستردئرا داشتند در اجرا مدتھا قبل آرزوی آن
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 ابھام قرار دارد داليل گسترش و تداوم اين جنايات در کشتار زندانيان سياسی چپ پس از آن ۀاما آنچه ھنوز در پرد

 از طرفی نگران "منتظری". توان يافت الی گفتار دژخيمان میه  مقاومت زندانيان سياسی را نيز از البۀحماس. است

که  جنايات رژيم حاکم نه با  حال آن. ی  از ھرگونه آلودگی با اين جنايت بزرگ پرھيز می کندئ است و از سو"خمينی"

  .  آغاز شد و نه پايان يافت۶٧تابستان سال 

 به سرکوب دگر انديشان ھمت گماشت  و اوج اين ١٣۵٧ ]دلو[ حاکم از فردای پيروزی قيام بھمنۀيختاستبداد افسار گس

 "منتظری"پيش بينی ھای . جنايات را با کشتار سراسری ھزاران زندانی سياسی در معرض قضاوت تاريخ قرار داد

ت مرگش در أ و ھي"روح اله خمينی" درست از آب درآمد و ً کامال،شود  شده شنيده میءھمانطور که در نوار افشا

  . عناوين جالدان اسرای دربند را امروز يدک می کشند،زندان ھا

ما تا االن ھفتصد و پنجاه نفر را در تھران اعدام کرده ايم، دويست نفر را ھم به عنوان سر ): حاکم شرع(حسينعلی نيری 

  . يدئ، بعد ھر چه بفرما.د به زندان مشکل ايجاد می کنندموضع از بقيه جدا کرده ايم که در انفرادی ھستند و اگر برگردن

  ... دو سطر بنويسد و ما بگيم برگرده زندان) دختر ( به التماس افتاديم که اين : جای ديگر

نديش دربند را ار ريختند و جوانان و فرھيختگان دگ زندانيان سياسی دربند را مثل برگ درخت زدند و۶٧تابستان سال  

نگرانی آنھا  . مشھود استًت مرگ کامالأراس رژيم از خانواده ھای زندانيان سياسی در گفتار اعضای ھيھ .درو کردند

  . ھويداست،از آزاد کردن مالقات ھا که بيش از دو ماه قطع شده بود

  ھنوز به ميزان جنايات خود اعتراف روشن نکرده اند و اين نوار صوتی در۶٧ت کشتار زندانيان سياسی در سال أھي

 خبيث و جھنمی آنھا ھاله ای از تقدس و ۀکند بر چھر شرايطی منتشر شده است که رژيم جمھوری اسالمی کوشش می

  .  کشورمان رھبران جديد بسازدۀخلوص و پاکی داده و برای فردای مردم ستم کشيد

  بھروز سورن

١٠/٠٨/٢٠١۶  

  برای شنيدن فايل صوتی اينجا را کليک کنيد

 

 

 


