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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 [ آنی:مهر[

 ]آرم[

 جمهوری اسالمی ایران 

 فرماندهی کل قوا

 ستاد کل نیروهای مسلح

 ستاد نیروهای مسلح ]آرم[

  

 مهر[ خیلی محرمانه[

 

 از: ستاد کل نیروهای مسلح

 گیرندگان ذیل به:

 موضوع: شناسائی افراد فرقه های ضاله بهائیت و بابیت

 /آ۵۱/۷۴/۲/۳شماره: 

 ۸/۵۳۸۷/-۴تاریخ: 

 پیوست: 

 سالمتی رهبر

با سالم و صلوات بر محمد و آل محمد )ص(، ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت مولی الموحدین امیر مومنان 

گزارشات واصله از فعالیتها و تشکیل جلسات مخفیانه فرقه های ضاله  )ع( و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، پیرو

بهائیت و بابیت در تهران و شهرستانهای کشور، بنا به دستور مقام معظم رهبری حضرت آیت ّللاه خامنه ای )مد ظلهه 

رقه ها )اعم از العالی(، ستاد کل نیروهای مسلح مامور گردیده تا گزارش جامع و کاملی از کلیه فعالیتهای این ف

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی( جهت شناسائی کلیه افراد این فرقه های ضاله کسب کند.  لذا خواهشمند است 

به مبادی ذیربط ابالغ فرمائید تا هر گونه اطالعاتی در زمینه های مذکور از این افراد را بصورت خیلی محرمانه 

 .دجمع آوری و به این ستاد گزارش فرمایی

 .مراتب بمنظور تقدیم به محضر مبارک مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا )مد ظلهه العالی(  ایفاء می گردد

 

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

 سرلشکر بسیجی دکتر سید حسن فیروزآبادی

 ]امضا[ 
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 :گیرندگان

 وزارت اطالعات جمهوری اسالمی ایران -

 عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا -

 فرمانده کل سپاه پاسداران -

 فرمانده نیروهای مقاومت بسیج سپاه پاسداران -

 فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -

 معاونت آگاهی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران -

 نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران -

 ایرانرئیس سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی  -

  فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران -

 

 

 :رونوشت

 .حضرت آیت  ّللاه شاهرودی جهت اطالع و اقدام الزم –رئیس محترم قوه قضائیه 

 .رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری سرتیپ بسیجی مهدی شیرازی جهت اطالع

 

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[

 


