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 اطالعیه 

 ١شماره 

 

 هللا القاسم الجبارین بسم

 بنام خداوند در هم کوبنده کاخ ستمگران

بهائیت مذهب نیست بلکه یک حزب است که خیانت این حزب نسبت به اسالم و روحانیت بدتر از حزب توده است.  

 )امام خمینی(

سالم به رهبر بزرگ انقالب اسالمی و شهدای بخون خفته ایران و رزمندگان حق علیه باطل با توجه به پیام با درود و 

خرداد مبنی بر منحرف بودن حزب بهائیت از جمله خیانت این حزب  ١۵گهربار و تاریخ ساز امام خمینی در سالگرد  

 نسبت به اسالم قرآن الزم بتذکرات زیر است.

ام ماه مبارک رمضان ماه عبادت بندگی و احترام به روزه داران هر گونه تظاهر به روزه خواری  با فرا رسیدن ای -١

 توجهی در این امر ضمن هشدار شدیداً مبارزه نموده و در صورت لزوم به مقامات باال معرفی خواهد شد.  و بی

ت سران بهائی و جاسوسی کردن برای  به طرفداران فرقۀ ضاله بهائی شدیداً هشدار میدهیم که با اثبات شدن خیان -٢

ابر جنایتکاران نسبت به انقالب و اسالم و قرآن به عاقبت امور خود فکر کرده که تا دیر نشده خود را به دین اسالم  

 معرفی نموده تا ضمانت سعادت و رستگاری دنیا و آخرت شما گردد.

حق است و تنها دین جهانی خواهد بود و با توجه بر جوانان محل ایول با توّجه بر اینکه اسالم دین  مسلمانان و -٣

کند بلکه در نظام طاغوت  اینکه حکومت اسالم در این کشور استقرار گرفته است از این موقعیت خود سوء استفاده نمی

و به  ههم مخالفت مسلمانان با بهائیان محل شدیدا ]ناخوانا[ در نظر گرفتن تمام ]ناخوانا[ وظیفه دینی خود عمل نمود

خود  شما بهائیان هشدار میدهیم که هر چه زودتر و با احترام بیشتر از مبلغین فریبکار و منحرف خود دست کشیده و

 را آماده به دعوت دین مقدس اسالم نمائید .

 بامید پیروزی اسالم در تمام جهان به رهبری رهبر بزرگ امام خمینی.

 ایول هللا  از طرف جوانان حزب

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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