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چگونه آیت ه خامنه ای مانع اعدام هزاران مارکسیست و توده ای شد؟
پس از صدور حکم تشکیل محاکم سه نفره در سال  1367برای اعضای سازمان مجاهدین خلق)منافقین(،
افرادی که این حکم را از امام دریافت کرده بودند ،توانستند حکم مشابهی را در مورد اعضای سازمانهای
چپ و مارکسیستی اعم از چریکهای فدایی خلق ،حزب توده و ...دریافت کنند
با گذشت ربع قرن از تابستان سال  1367و طرح مسایل مختلف درباره این موضوع ،خبرنگار »بازتاب« به ناگفته
هایی درباره جلوگیری از اعدام زندانیان مارکسیست و چپ در این سال دست یافته است.
یک منبع آگاه در این باره به خبرنگار »بازتاب« گفت :پس از صدور حکم تشکیل محاکم سه نفره در سال 1367
برای اعضای سازمان مجاهدین خلق)منافقین( ،افرادی که این حکم را از امام دریافت کرده بودند ،توانستند
حکم مشابهی را در مورد اعضای سازمانهای چپ و مارکسیستی اعم از چریکهای فدایی خلق ،حزب توده و...
دریافت کنند.
با آگاهی وزیر وقت اطاعات ،حجت ااسام ری شهری از این موضوع ،گزارشی به امام خمینی ارائه گردید و
ایشان پس از دریافت این گزارش ،حکم را متوقف و موضوع را جهت تصمیم گیری نهایی به مجمع تشخیص
مصلحت اباغ کردند.

آخرین اخبار
تاااا
هاشمی:ام
مشکات کش
ایران در بین
قرار گرفت!
پروین احمد
ی
به ذهنم نم 
بسیج افراد
خاموشی
باقر خرازی:
ایران هستم
کفاشیان :ف
سبزوار تذکر
افتخاری :یک
که خانه نشی
انتخابات 92
سیدشیرازی
نگاه غرب به

حسن اسدی

تکذیب ستا
ازطرف جبه 
ه
"تهاتر ۴میلی
غذا ،رقم صا
عکس/پوس
تصاویر /مراس
هر چقدر اح
بی معرفتند
تصاویر /شم
میکند؟  +ح
تبلیغ برای ه
غیبت آیت ه
تشییع آیت ه
مجمع تازه تاسیس تشخیص مصلحت که در آن دوره به ریاست رییس جمهور تشکیل می گردید و از اعضای
معدودی تشکیل می شد ،به این موضوع رسیدگی کرد.
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در جلسه این مجمع که در دفتر آیت ه خامنه ای تشکیل گردید ،ایشان پس از طرح موضوع با صراحت و شدت
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با این اقدام مخالفت کرده در سخنان صریح و تندی به مخالفت با این رویه می پردازد و بر اساس این نظر آیت
ه خامنه ای و حمایت رییس وقت مجلس شورای اسامی و سایر اعضا از این نظر ،موضوع اعدامهای زندانیان
چپ که تعدادشان به هزاران نفر بالغ می شد ،منتفی گردید.

به اشتراک بگذارید:

نظرات )(6
مگر فقط رییس مجمع تصمیم گیر بودند که این تیتر را زده اید؟ همه ما ساختار قدرت سال  67را بیاد داریم.
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اگه واقعا اطاعات شما اینقده دقیق لطف بفرمایید افرادی را که توانسته بودند همچو حکمی را از امام
بگیرند معرفی نمایید تا موضوع هرچه بهتر و بیشتر برای مردم بعنوان صاحبان اصلی نظام و انقاب روشن
گردد
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حذف مخالف تحت هیچ شرایطی کار درستی نیست.
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خوب بعدش چی شد ؟؟؟
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آره راست میگه ،خبر رو دقیق و کامل درج کنین.اونی که حکمو گرفته هم معرفی بشه
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بااخره اینکه حکم رو از امام گرفته بودن یا اینکه امام بواسطه ری شهری مطلع شده و جلوگیری کرده
کدومش درسته!؟ یعنی ری شهری بعدا فهمیده و خبر داده؟ پس کار کی بوده؟ احتماا ارواح و اشباح
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پست الکترونیکی :
* متن نظر:

ارﺳﺎل ﻧﻈﺮ

از ﻧﻮ

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به بازتاب امروز است .استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.
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