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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[

 

 ]برگرفته از سایت:[ انتخاب خبر

 ۱۳۹۵اردیبهشت   ۲۹]تاریخ:[ چهارشنبه 

 

 فرزند آیت هللا منتظری:

 بهائی به قصد جاسوسی نبوده استعیادت فائزه هاشمی از شهروند 

انتخاب خبر: احمد منتظری گفت: خانم فائزه هاشمی کاری انسانی کردند. دو انسان چند ماه با هم در زندان زندگی  

ها به مرور زمان با هم انس گرفتند و بدیهی است که بین آنها دید و بازدیدی رخ بدهد؛ هدف آنان بستن کردند و این

د و بدل کردن اطالعات یا جاسوسی نبوده! بلکه صرفاً به قصد احوال پرسی دیداری داشتند. اینکه قرارداد نظامی و ر

بخواهیم خانم هاشمی را از حق طبیعی خودش محروم کنیم پسندیده نیست. اظهارات آقای هاشمی رفسنجانی به خاطر  

وط سعی در زیر سؤال بردن ایشان را  های نامربها و حرفها با بکار بردن تهمتمصلحت بوده چرا که برخی رسانه

 ...کنند. داشتند و به هر صورت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مصلحت اندیشی می

-شده و هرگونه فعالیت اعضای آن با محکومیتانتخاب خبر: بهائیت از دیرباز به عنوان یک فرقه ضاله شناخته می

 .های سنگینی روبرو است

فائزه هاشمی با فریبا کمال آبادی یکی از اعضای فرقه بهائیت که به دلیل عطوفت  به گزارش انتخاب خبر، عیادت 

 اسالمی از زندان، آزاد شده است تفسیرهای متفاوتی را در پی داشته که هر کدام شایان توجه است.

ین دیدار را صرفاً به  در این میان، برخی معتقدند در این رخداد نباید به پیشینه خانم کمال آبادی در بهائیت نگاه کرد و ا

 ..گذراندند مورد بررسی قرار داد.عنوان یک دید و بازدید دو نفر که مدتی را در زندان باهم می

 احمد منتظری گفت: خانم فائزه هاشمی کاری انسانی کردند و امور انسانی فوق اعتقادات مذهبی و گروهی است.

ها به مرور زمان  ان چند ماه با هم در زندان زندگی کردند و اینفرزند آیت هللا حسینعلی منتظری اظهار داشت: دو انس

با هم انس گرفتند و بدیهی است که بین آنها دید و بازدیدی رخ بدهد؛ هدف آنان بستن قرارداد نظامی و رد و بدل کردن  

 اطالعات یا جاسوسی نبوده! بلکه صرفاً به قصد احوال پرسی دیداری داشتند. 

 ..رد: اینکه بخواهیم خانم هاشمی را از حق طبیعی خودش محروم کنیم پسندیده نیست.وی در ادامه اضافه ک

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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