
 
  فتوای قتل عام ملت ايران 

  
  

اين نوشتار نامه احمد خمينی به پدر و جواب پدر به فرزند، عينا درج شده است، اما از آنجا که ممکن است برای جمعی  زيردر 
  از هم ميهنان خواندن آن مشکل باشد در زير دوباره نويسی شده است.

  
  

  بسمه تعالی
عرض سالم آيت هللا موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی درباره  ازس پدر بزرگوار حضرت امام(لقبی به عربی) پ

  منافقين ابهاماتی داشتند که تلفنی در سه سوال مطرح کردند.
  
آيا اين حکم مربوط است بآنهايی که در زندانها بوده اند و محاکمه شده اند و محکوم به اعدام گشته اند ولی تغيير موضع   - ١

  هم حکم در مورد انها اجرا نشده است يا انهاييکه حتی محاکمه نشده اند محکوم به اعدام اند.ز نونداده اند و ه
  
آيا منافقين که قبال محکوم بزمان مخدودی شده اند مقداری از زندانشان را هم کشيده اند ولی بر سر موضع نفاق می   - ٢

  باشند محکوم به اعدام می باشند.
  
نافقين آيا پرونده های منافقينی که در شهرستانهايی که خود استقالل قضايی دارند و تابع م ضعدر مورد رسيدگی به و – ٣

  استان مرکز نيستند بايد به مرکز استان ارسال گردد يا خود ميتوانند مستقالنه عمل کنند.
  
  

 فرزند شما احمد
  
  
  

  بسمه تعالی
  در تمام موارد فوق هر کس در هر مرحله 

  مش اعدام استحکد اگر بر سر نفاق باش
  سريعا دشمنان اسالم را نابود کنيد

  در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها در
  هر صورت که حکم سريعتر اجرا گردد

  همان مورد نظر است. 
  

  روح هللا خمينی                                                      
 
 
 



 
 

  

  
  

  
ياز است، با اينهمه مگر ميتوان ايرانی بود و با خواندن اين ننگ نامه ر بی نمدرک فوق به راستی از هرگونه توضيح و تفسي

  چيزی نگفت.
  

اين است فتوای قتل عام ملت ايران. ملتی که چون زير بار نظام جبار واليت فقيه نمی رود طبق حکم  خمينی منافق است و بايد 
ام در برابر رسيدگی به پرونده ها برای اين خونخوار نابود شود. چنانکه در اين دستوالعمل می بينيم اجرای سريعتر حکم اعد

يا اين سند ننگين برای شناختن آمران قتل های زنجيره ای کافی نيست؟ آيا حمايت جمعی از ضد بشر بس مهم تر بوده است.  آ



ارانه نيست؟ آيا به ظاهر روشنفکرانی که در درون و برون مرزهای ايران همچنان در شيپور جبهه دوم خرداد می دمند، خيانتک
  بر چنين فتوايی گذاشته شده ظاهر شود؟ ممکن است چيزی به نام اصالح طلبی در رژيمی چنين منحوس که پايه اش

  
چه شرم آور است حمايت از جبهه اصالح طلبان جمهوری اسالمی، چه باطل و غير ممکن است ساختن عطر از لجنزار متعفنی 

ام ادعا و افتخار جبهه دوم خرداد به رهبری سيد محمد خاتمی اين است که آنها که نامش رژيم جمهوری اسالمی است. تم
  يار و همکار و فرمانبردار خمينی بوده اند.يکايک 

  
وای بر ما اگر يکبار ديگر پای صندوقهای رای گيری رژيم جمهوری اسالمی حاضر شويم. وای بر ما اگر ريشه جمهوری 

رژيم  جان و مال خود از بيخ و بن نسوزانيم. وای بر ما اگر کمر همت به بر کنار کردن اين اسالمی را در موقعيت فعلی با ايثار
  خونخوار نبنديم، وای بر ما اگر درنگ کنيم و مهلتی به حکومت ياغيان و قاتالن و چپاولگران دهيم.

  
  

  پاينده ايران 
  محمد حسيبی

  ٢٠٠١ژانويه  ١٩
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