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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 بسمه تعالی شأنه

 

 گردد. به عموم سادات مسلمین امامزاده محمود اعالم و متذکر می

 

عج( دولت جمهوری اسالمی عصر ) در این هنگام که به اراده الیزال پروردگاری و تفضالت مخصوصه حضرت ولی

بر اوضاع مسلط و انقالب عظیم ملّت ایران به رهبری حضرت قائد اعظم نایب ]ناخوانا[ آیة هللا العظمی الخمینی مد 

کند همه موّظف هستند در ییالق و قشالق امنیت و آرامش منطقه  العاده مهم و جالبی را طی می ظلّه مراحل قاطع و فوق

 دیت و قاطعیت جلوی هرگونه تشنج و عمل بر خالف انقالب را بگیرید.را ملحوظ نموده و با ج

و مخصوصاً مراقب باشید منازل و مزارع بهاییان که فعالً بر اثر کوچشان به مناطق بروجن و مناطق شهرضا بی 

 سرپرست مانده مورد لطمه و تخریب واقع نگردد.

محمودی جز به رضای خودشان خانه یا زمین زراعتی یا  این امر را نیز باید همه متذکر باشند کسی از غیر سادات

منظور ایجاد فتنه و نفاق و شقاق دست  باغ حق خرید از بهاییان ندارند چون ممکن است این عناصر ضال و مضل به

 بفروش اموال غیرمنقول به غیر سادات بزنند تا مسلمانان را به جان یکدیگر بیندازند.

ش منطقه شب لیز که مقّر ایالت سادات و تا مرادی و سایر طوایف است کمیته انتظامات باید برای حفظ آرام و نیز می

مرکب از همه قبایل تشکیل داده تا باکمال قدرت جلوی اغتشاش و آشوب و تشنج گرفته شود البته آقایان میر خدایا و 

عباس بینا نژاد و آقا میر وزیر هللا محمودی پرتو و آقای شیخ مصطفی خادمی و آقا سید  طهمورثی و آقا سید حبیب

]ناخوانا[ و آقا سید عبدالمحمد دادوند و آقا سید کبوتر طهمورثی و آقا میر درویش پالژ و آقا میر ابو صالح محمودی و 

آقا سید رضا محمودی و آقا مال مهر علی زکیا و آقا پیرمراد شمسیان و آقا مال غالمحسین برجسته و آقا سید عبدالرضا 

امالً مراقب اوضاع منطقه بوده و آنچه را بر وفق مصالح عالیه دینّیه و برنامه انقالب اسالمی است مجری محمودی ک

 العاده رعایت کنید عملی برخالف رژیم انقالبی اسالمی از فردی سر نزند. کند فوق و معمول دارند و مجدداً تکرار می

 

 حاج سید کرامت هللا ملک حسینی ۸۵۳۱اردیبهشت  ۶۲

 ]امضا[

 

 

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[

 


