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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 وزارت کشور

 استانداری مازندران 

 

   ۲ - ۷م /  ۱۱/   ۷۹۵۸ شماره 

 ۱۳۹۵آبان  ۱۰تاریخ 

 

 بسمه تعالی 

 "محرمانه آنی" 

 رئیس کل محترم دادگستری استان مازندران 

 مرکز استاندادستان محترم عمومی و انقالب 

 مدیر کل محترم اطالعات استان مازندران 

 فرماندهی محترم انتظامی استان مازندران 

 فرماندهی محترم سپاه کربال مازندران 

 مدیر کل محترم سیاسی و انتخابات استانداری مازندران 

 مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز استان مازندران 

 مازندران مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان 

 مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران 

 ریاست محترم سازمان تبلیغات اسالمی استان مازندران 

 ریاست محترم صنعت، معدن و تجارت استان

 

 سالم علیکم

جهت آگاهی و اقدام   ۱۳۹۵آبان   ۹احتراماً، به پیوست یک نسخه صورتجلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان مورخه 

 گردد.الزم ارسال می 

 رضا عنایتی 

 مدیر کل امنیتی، انتظامی 
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 ]امضا[ 

 ]مهر:[ محرمانه

 

 ۱۳۹۵آبان   ۹صورتجلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان مورخ 

جلسه کمیسیون فرق و مذاهب استان در تاریخ   ۱۳۹۵آبان   ۹مورخ  ۲ - ۷م /  ۱۱/   ۷۹۰۶در اجرای دعوتنامه شماره 

صبح در محل دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان تشکیل گردید و پس از تالوت   ۱۰رأس ساعت  ۱۳۹۵آبان   ۹

چند از کالم ا]هلل[ مجید، حضرت حجت االسالم و المسلمین جعفری دادستان محترم مرکز استان بعنوان میزبان آیاتی 

ضمن خوشآمد گوئی و خیرمقدم به حاضرین در جلسه، عنوان نمودند مبنی بر اینکه ادیان آسمانی مطابق با قانون 

یگاههای سیاسی و حاکمیتی دارای کرسی و  باشند که براین اساس در جااساسی کشور عزیزمان دارای حقوق می

باشد و باشند اما فرقه ضاله بهائیت هیچ گونه اصالتی نداشته بلکه دارای ریشه انگلیسی و صهیونیستی میمناسب می

ترین کار  نمایند که مهمبرای اینکه افکار توده مردم را منحرف نمایند اقدام به کار تشکیالتی و منسجم تیمی می

 باشد. ها در مبحث حقوق بشری میروانی آن تشکیالتی و

های این فرقه ضاله پرداخت و عنوان نمود که  آقای شیرازی معاون محترم اداره کل امنیتی و انتظامی به تشریح فعالیت

پایگاه اینترنتی در  ۴۰۰های مجازی باشد و برای فعالیتالعدل اسرائیل می سیاست و عملکردشان برگرفته از بیت

های کاذب مختلف آمریکایی و اروپایی در اختیار دارند و از طریق بورس تحصیلی، گرفتن ویزا و جاذبه  کشورهای

پردازند در ادامه پس از تبادل نظر و اعالم نقطه  همچنین سوءاستفاده از فقر افراد، اقدام به یارگیری و کادر سازی می

 نظرات اعضاء تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 

  ۱۲و ۱۱صورت درخواست تعطیلی صاحبان واحدهای صنفی فرقه ضاله بهائیت برای روزهای   گردید درمقرر  -۱

 آبان ماه با اخذ تعهد کتبی بر اساس فرم پیوستی، اقدامات مقتضی متناسب با مفاد این صورتجلسه معمول گردد.

 موافقت قرار نگیرد. مورد ع ثانوی ها از سوی فرقه ضاله بهائیت تا اطالمقرر گردید با درخواست تعطیلی مغازه -۲

 

 

  ]مهر:[ محرمانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[
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