
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  
  توماج: فرستنده

٢٢/١٢/١٠  

  

  .انديشه خمينی، انديشه نابودی بود
  

  

 )١. (ن ھا مشکوک باشيد ھر صد نفر را بکشيدآاگرصد نفر باشند و به سه تای 

  )٢. (ر ھم کشته شوند بايد حکومت روحانی در اين جا برقرار شود ھزار نف۵٠اگر 

  )٣(» . القتل است  اھانت كند ، واجبی، ھر كه به ائمه ھدھركه به رسول خدا اھانت كند«

. زنش برايش حرام است. اگر متعمد باشد، مرتد فطری است. کند کند، اسالم را مسخره می آنکه مکتبی را مسخره می

  )۴. (خودش ھم بايد مقتول شود. ه ورثه داده شودمالش ھم بايد ب

رد ويوم هللا ا آخر درو ک شيد و خوارج را از اول ت سالم شمشيرش را ک ه ال ونين علي ه اميرالم   واقعی روزی است ک

ه ای را وارد می کئ روزھاايام هللا. تمامشان را کشت الی يک زلزل ارک و تع د تب يلی را ی است که خداون د، يک س ن

ردم شالطند، يک وارد می ک ن م ه اي د، ب انی را وارد می کن شويدوف ه آدم ب د ک ود ؤاميرالم. ق می زن ا ب ر بن منين اگ

شير  د شم سامحه بکن ا ھفتم شيد ت ا بکشدصنمی ک ر را يک ج ستند . د نف ه ھ ن اشخاصی ک شتر اي م بي ا ھ در حبس م

ا!  نمی شوند اين ھاآدم. شان که بيرون بروند آدم می کشند اگرما آنھارا نکشيم ھر يکی. مفسدند  چرا ءشما آقايان علم

د؟  ل را نمی خواني ات قت د و آي ران می خواني فقط سراغ احکام نماز و روزه می رويد؟ چرا ھی آيات رحمت را در ق

د؟ ! بزنيد! ن می گويد بکشيدآقر ه صحبت از رحمت می کن د ک ه اي ان طرفش را گرفت ط ھم ما فق را ش حبس کنيد، چ

دا شود، چنانکه !رحمت مخالفت با خداست  محراب يعنی مکان حرب، يعنی مکان جنگ، از محراب ھا بايد جنگ پي

د دا می ش ا پي سالم ھمگی مپيغ. بيشتر جنگ ھای اسالم از محراب ھ يھم ال ا عل ه م ا آدم بکشد، ائم شير دارد ت ر شم ب

د، .  بودند، شمشير می کشيدند، آدم می کشتنددی بودند، ھمگی جندیجن د بزن رد، ح ه دست بب ما خليفه می خواھيم ک

ی  ود بن ه يھ رد ھمانطورک م می ک د می زد، رج د، ح ه دست می بري ه علي رجم کند، ھمانطورکه رسول هللا صلی ال

اگر رسول هللا فرمان داد که فالن محل را بگيريد فالن خانه را . قريضه را چون جماعتی ناراضی بودند قتل عام کرد

را أزندگی بشر را بايد به قصاص ت.  طايفه را از بين ببريد، حکم به عدل فرموده استآتش بزنيد، فالن رد، زي مين ک
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ه را . حيات توده زير اين قتل قصاصی خوابيده است ن عواطف کودکان ار درست نمی شود، اي دان ک د سال زن با چن

  )۵." (کنار بگذاريد

ابودی و ی از سخنان خمينی اين ابر مرد جنايتکاررئويدوخر آودر  ستی و ن ه راه او راه ني سپاريد ک اد ب ابشنويد و به ي

  .زادی ميھنمان استآبازگشت به راھش خيانت به خون ھای ريخته دشه در راه 

  

CUWk-zBEXdU=v?watch/com.youtube.www://http&embedded_player=feature 

  

  .ھمگان و به خصوص دوستداران راه اين امام جنايتکار توصيه می شود ديدن اين ويدئو به

 

:منابع  

 )ھا، کدام ارزشھا، به نقل از کتاب آقای محمد جعفریخوزستانی ، مقاله تحريف کدام انديشه  (-١

   ١٣٨ بنی صدر ، کتاب درس تجربه، ص-٢
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  ٣٧۶،ص١۴ صحيفه نور،ج-۴

  ١٣۶٠روز زايش محمد پيامبر مسلمانان سال   سخنرانی خمينی ،ھفته وحدت،-۵
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