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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]یادداشت دستنویس باالی صفحه اول[

 ۸۵۳۱شهریور 

 

 بنام خدا

 قال فبعزتک الغوینهم اجمعین. اال عبادک منهم المخلصین

و جالل تو قسم که خلق را تمام گمراه خواهم کرد. مگر از بندگان خالص تو که از غیر بریدند و برای تو  به عزت

 خالص شدند.

 هشدار به مردم مبارز مشهد و جلوگیری از یک توطئه خطرناک.

( ذهبییرمغکه با رژیم و ایدئولوژی شاهنشاهی )چه مذهبی و چه  ییها آنانقالب اسالمی ما بر آن بود دست همه 

و رهبرانی به میدان آورد که با رژیم قبلی در  ریخته شوند به دورکوتاه و  کردند یمعمل  کارانه سازشدمساز بوده و 

 اندیشه و عمل پیوند نداشته باشند.

؛ و دانستند ینممنافقینی که در مدت موجودیت خود قبل از انقالب خط امام را درست  گردد یممتأسفانه مشاهده 

آشکار نداشت )از قبیل. امام فقیه نیست. اصالً معلوم  طور بهاروائی که حتی ساواک جرئت ابراز آن را های ن تهمت

خورد و جوانها را بکشتن میدهد و  پلو می نیست چه کسی برای او رساله عملیه ]علمیه[ نوشته، خودش در نجف مرغ

دادند و وقاهت ]وقاحت[ و  را شستشو میموارد دیگر ...( در جلسات باصطالح مذهبی خودشان مغز جوانهای ما 

مشهد جوانهائی که تشنه حقیقت ناب اسالم بودند و برای شنیدن تفسیر  یندر همشرمی را بجایی رسانده بودند که  بی

ای به مسجد امام حسن )ع( میرفتند اسامی آنان را شناسائی نموده به ساواک داده و از این باالتر حتی  استاد خامنه

به های جمعه که بر ضد بهائیت تشکیل میدادند و دعای ندبه خود را هفته قبل با ذکر نام سخنران  شب آدرس جلسات

فرستادند )مدارک آن موجود است( و این کوردالن در مدت فعالیت خود که مورد  جهنمی سازمان امنیت مشهد می اداره

مشهد  به ساواکمده ثابتی رئیس اداره سوم تائید اداره سوم )ثابتی( رئیس اداره سوم بود. )در مدرک به دست آ

تفهیم کنند که با بهائیان  به افراداین انجمن و افرادش مورد تائید ما است فقط به رؤسای آن گوشزد کنید  نویسد یم

ترین تائیدی در  خوردند حتی در یک سال اوج انقالب کوچک درگیری پیدا نکنند( و بدون اجازه آنها حتی آب هم نمی

ای از آن حتی  های آنزمان شاهد بر گفتارمان میباشد و اگر کسی پیدا شود نمونه برای امام نکردند )روزنامه مطبوعات

 پس از ورود امام بایران به ما نشان دهد ممنون خواهیم شد(.

ت حجتیه[ موجودیت خود را قبالً به ثبت رسانیده و بر ضد بهائیحجته ]این انجمن باصطالح مذهبی که بنام انجمن 

ها  ها و ایادی ، ثابتیها راسخفعالیت میکرده و فعالیتش فقط منحصر به نخوردن پپسی بود ولی به هویداها، شاهپورها، 

ترین قسمتهای این شهر را بوسیله عوامل  ای بود در دست ساواک. اکنون مهمترین و حساس کاری نداشت و مهره

ماهیت اصلی این انجمن روشن نیستند و گاهی با سخنرانی خود رژیم سابق و یا دوستان ناآگاه که هنوز به  ضدانقالب

 اند که قسمتی از آن را در زیر خواهید خواند. کنند بکار گرفته شده آنان را تأیید می

دانند هشدار میدهیم و  ما بدینوسیله به مردم مبارز مشهد که انقالب اصیل اسالمی را دستاورد جوانان شهید خود می

اند هرچه زودتر این توطئه  اند و بجنگ امام و راه او آمده شمشیر خود را از زیر بسته ها ینا ؛ کهکنیم یم خطر اعالم

های حساس و  گرفتن در قسمت  با قرار صفتان بوقلمونخطرناک را با صدای بلند خود در نطفه خفه کنند و نگذارند این 

امام نگویند همیشه بخت با  به راهند؛ و جوانان مؤمن ضربه زدن بر پیکر جوان انقالب خون شهیدان ما را هدر ده

 طلبان است. کاران و فرصت سازش

 اند بقرار زیر است: مراکزی که افراد این انجمن اشغال نموده
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قرار گرفتن در رأس شورای پاسداران انقالب و گماردن افراد انجمن بنام پاسدار و رد نمودن جوانان دیگر بعنوان  -۱

 )دقت شود(.نداشتن صالحیت 

 رخنه کردن در حزب جمهوری اسالمی شعبه مشهد و بقیه شهرستانها. -۲

شعبان و نمایشگاه کتاب انجمن و  ۱۱رخنه کردن در رادیو و تلویزیون تهران و مشهد )پخش برنامه یک ساعته  -۳

 های کالمی از رادیو مشهد( سخنرانی افراد انجمن در بحث

های مناسبی در آموزش و پرورش به دست آورده اند  انجمن هستند و فعالً شغلدبیران آموزش و پرورش که عضو  -۴

 و در حزب جمهوری نیز فعالیت چشمگیری دارند.

 انجمن به افرادرخنه کردن در ستاد انتخابی خبرگان و سپردن بیش از نیمی از صندوقهای رأی  -۱

ام شیخ محمود حلبی )که همکاری او با اوقاف رسمی انجمن بن سرپرسترخنه کردن به منزل مراجع و قبوالندن  -۶

سال و توجیه این عمل به خاطر رها نکردن سنگر مخصوص  ۱۱اش با رژیم به مدت  رژیم سابق و عمل سازشکارانه

نمایندگی مجلس خبرگان و بسیج تمام اعضا انجمن برای انتخاب وی و دخالت در امر انتخابات از  عنوان بهانجمن( 

 در روز جمعه که قانوناً ممنوع بوده و تشویق مردم عامی به این موضوع. طریق پخش اعالمیه

ما فعالً به همین مقدار اکتفا نموده در این زمینه باز هم افشاگری نموده و نخواهیم گذاشت که فرصت طلبان خونهای 

و در این راه از خدای اصلی هموار کنند  ضدانقالببخاک ریخته شهیدان ما را پایمال نمایند و راه را برای برگشت 

 .طلبیم یمبزرگ و مردم مبارز مشهد استمداد 

 پاینده باد انقالب اسالمی ما به رهبری امام خمینی.

 در هر جبهه طلبان فرصتنابود باد منافقین و 

 گروه توحیدی خلوص

 )بخوانید و آگاه کنید(
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخوررونویسی از اصل سند است. اگر به نکته]متن باال 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


