
 در مورد کشتار زندانيان بی پناهبنيان گذار حکومت اسالمی خمينی ی افتو
 
 بسم اهللا الرحمن الرحيم "

از روی حيله و  از آنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسالم معتقد نبوده و هر چه ميگویند
کرده اند، و با توجه به محارب بودن  از اسالم ارتداد پيدانفاق آنهاست و به اقرار سران آنها 

غرب و جنوب کشور با همکاریهای حزب بعث  آنها و جنگهای کالسيک آنها در شمال و
عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با  عراق و نيز جاسوسی آنان برای صدام

ای تشکيل نظام جمهوری اسالمی تاکنون، ناجوانمردانه آنان از ابتد استکبار جهانی و ضربات
در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و ميکنند  کسانی که
آقایان  و محکوم به اعدام ميباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثریت محارب

و ) ن تهراندادستا) و جناب آقای اشراقی) قاضی شرع(حجه االسالم نيری دامت افاضاته 
اجماع است، و همين طور در  نماینده ای از وزارت اطالعات می باشد، اگر چه احتياط در

قاضی شرع، دادستان انقالب و یا دادیار و  زندان های مراکز استان کشور رای اکثریت آقایان
االتباع ميباشد، رحم بر محاربين ساده اندیشی است، قاطعيت  نماینده وزارت اطالعات الزم

 دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسالمی است، اميدوارم با خشم و کينه اسالم در برابر
آقایانی که تشخيص  .انقالبی خود نسبت به دشمنان اسالم رضایت خداوند متعال را جلب نمائيد

] اشداء علی الکفار[کنند  موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی
. نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا ميباشد ردید در مسایل قضایی اسالم انقالبیت. باشند

 .والسالم
 "روح اهللا موسوی الخمينی

احمد  .ستا با دست خط خمينی در کتاب خاطرات آیت اهللا منتظری آمده, اصل این فتوی 
  : فتوی از پدرش می پرسدبعد از خمينی 

 
 بسمه تعالی "

 پدر بزرگوار حضرت اما مد ظله العالی
منافقين  پس از عرض سالم، آیت اهللا موسوی اردبيلی در مورد حکم اخير حضرتعالی درباره

 :ابهاماتی داشته اند که تلفنی در سه سؤال مطرح کردند
اند و محکوم به  کم مربوط به آنهاست که در زندان ها بوده اند و محاکمه شدهآیا این ح – ١

مورد آن ها اجرا نشده است، یا  اعدام گشته اند ولی تغيير موضع نداده اند و هنوز هم حکم در
 اعدامند؟ آنهایی که حتی محاکمه هم نشده اند، محکوم به

هم کشيده اند ولی   و مقداری از زندانشان راآیا منافقين که محکوم به زندان محدود شده اند – ٢
 بر سر موضع نفاق ميباشند محکوم به اعدام ميباشند؟

شهرستانهایی که خود  در مورد رسيدگی به وضع منافقين آیا پرونده های منافقينی که در – ٣
مرکز استان ارسال گردد یا خود  استقالل قضایی دارند و تابع مرکز استان نيستند باید به

  "يتوانند مستقًال عمل کنند؟م

 
 :می نویسدخمينی و 
 بسمه تعالی "

سریعًا . است در تمام موارد فوق هر کسی در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام



 صورت که حکم در هر در مورد رسيدگی به وضع پرونده ها. دشمنان اسالم را نابود کنيد
 .سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است

 " روح اهللا الموسوی الخمينی

  
  برگرفته از متن مسعود نقره کار
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