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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 پیام حق ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۷مهر  ۱۶ ]تاریخ:[

 

 پیام رسان، کتابخانه واطالعات دیانت بهایی

 خواهان برخورد با عضو بازداشت شده شورای شهر شیراز شدند. مجمع نمایندگان استان فارس 

 ای مجلس شورای اسالمی امور دبیرخانه

 تعالیباسمه 

 م  / ت/  ۹۷۳۰۴۲۱ شماره:

 ۱۳۹۷مهرماه  ۱۱تاریخ: 

 -----پیوست: 

 بسم هللا الرحمن الرحیم

حرم اهل بیت علیهم السالم در حراست  اسالمی و شیراز سومین  –استان فارس با سابقه تاریخی و تمدنی بزرگ ایران 

گون، پیشقدم بوده است. مردم والیتمدار و حفاظت از آرمانهای انقالب اسالمی و امام و با تقدیم پانزده هزار شهید الله 

اند مردم شریف فارس در کمال افتخار  فارس و شیراز در مبارزه با استعمار بریتانیا و فرقه ضاله بهائیت پیشتاز بوده

 اند.آمیز داشتههای مذهبی و ادیان توحیدی زندگی مسالمتحترام در طول تاریخ با تمام اقلیتو ا

مجمع نمایندگان استان فارس، همراه با مردم والیتمدار استان همواره از آرمانهای واالی انقالب اسالمی، امام و 

دانیم واز مسئوالن درجه یک بشریت می کش و اشغالگر اسرائیل را دشمنرهبری دفاع نموه و رژیم جنایتکار کودک

های ضاله  خواهیم با رعایت حقوق شهروندی و آحاد ملت بزرگ ایران در چارچوب قانون اساسی به فرقه مربوطه می

و شیطانی و فرقه بهائیت که با پشتیبانی و حمایت انگلیس تأسیس شده و حامیان آنها اجازه توطئه و جوالن ندهند و با 

خواهیم با انسجام و اتحاد با خدمت گران مقابله نمایند. و از مسئوالن کشوری و استانی میصران و توطئهقاطعیت با مق

 رسانی جهادی و انقالبی از آرمانهای امام و انقالب دفاع نمایند./ب

 مجمع نمایندگان استان فارس

شت شده در شیراز، مجمع پس از بازداشت مهدی حاجتی به »اتهام« پیگیری وضعیت دو شهروند بهایی بازدا

 ای خواستار برخورد این جوان عضو شورای شهر شیراز شدند.نمایندگان استان فارس در نامه 

شهروندان بهایی مدام در استان فارس توسط ماموران امنیتی بازداشت می شوند و آنان از حقوق شهروندی برخوردار 

 ران وزارت اطالعات بازداشت شد. نیستند. مهدی حاجتی پس از انتشار یک توییت توسط مامو

 پیام حق –مجمع نمایندگان استان فارس خواهان برخورد با عضو بازداشت شده شورای شهر شیراز شدند.  

 

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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