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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

به در مورد آن خبر تحقیق کنید مبادا از جهالت شما ضرری  ابتداای اهل ایمان اگر فاسقی برای شما خبری آورد 

 پشیمان گردید " قرآن سوره حجرات" یدا کردهبرسد و سپس از آنچه  یقوم

 

 امام خمینی -ما از آمریکاست  های یبدبختهمۀ 

 

جز  ای یفهوظمزدورشان که  یجمع ارتباطآنچه که در روزهای اخیر در تمامی محافل امپریالیستی و از طریق وسائل 

از  ها اعدام اصطالح بهدر ایران و محکوم کردن این  ها اعدام مسئلهندارند شایع شده است  ها ابرقدرتخدمت به منافع 

که تحت  هرچندقرار دارند  المللی ینبمختلف است که همگی تحت تأثیر امپریالیسم و صهیونیسم  یها سازمانطریق 

 " فعالیت داشته باشند.یردولتیغعنوان " 

ن مطلب که در رژیم اسالمی حتی مخالفین رژیم و با ای ها رسانهاین  ناآگاه...مسلم است که شنونده یا بیننده یا خواننده 

و همین خود هدف این تبلیغات  شوند یمنسبت به رژیم جمهوری اسالمی بدبین  شوند یمنویسندگان مبارز نیز اعدام 

 باألخصکردن مردم نسبت به این انقالب جوان از پیشرفت این انقالب به سایر مناطق تحت ستم و  ینبدباست تا با 

 آورند. به عملمنطقه جلوگیری  مسلمانان

این روزها یکی از اهداف تبلیغاتی مزدوران غربی حمایت از فرقۀ ضاله و صهیونیسم ساخته بهائی است و قصد 

در  گردند یمعقایدشان مجازات  به خاطردارند با بوق و کرنا گوش فلک را از این ادعا پر کنند که این افراد صرفاً 

انگشتان دست نیز نیست. جالب است که در عین حال تعداد  به تعداداین فرقه حتی  های یاعدامصورتیکه تعداد 

عقایدشان  به خاطرپرسید اگر واقعاً این افراد  ها ینا. باید از دارند یمهزار نفر اعالم  ها دهمعتقدین به این فرقه را 

و چرا اکثریت قریب به اتفاق  کند ینماوز اعدام میگردند پس چرا تعداد اعدامیهای این فرقه از تعداد انگشتان دست تج

عقایدشان مجازات  به خاطرکه مسلمانان  دهد یم؟ آیا این نشان اند بودهمسلمانان  اصطالح بهاعدامیها در ایران 

به  عقیده و تعلقش به خاطررا صرفاً  کس یچهکه بارها اعالم داشته است  گونه همان؟! جمهوری اسالمی ایران گردند یم

و آنچه برای ایران مهم است اعمال مجرمین است و نه عقایدشان با توجه به دور بودن  کند ینممذهب خاص اعدام 

هموطنان عزیزمان از جو داخل کشور ما در اینجا بخش کوچکی از اعمال وحشیانه کسانی را که در ایران کنونی 

که در صدر این نوشتار  ای یهآبرادران هموطن با توجه به با امید به اینکه خواهران و  کنیم یمذکر  شوند یممجازات 

ذکر شده است در مورد هر خبری که از منابع مزدور خبری میشنوند تحقیق نمایند و با آشنا شدن با ترفندهای این 

 دشمنان اسالم و ایران و انقالب تحت تأثیر تبلیغات مغرضانه آنها قرار نگیرند...

 

 اسالمی ایران در لندن بخش مطبوعات سفارت جمهوری

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[


