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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[

 

 مشرق نیوزسایت:[ ]برگرفته از 

 ۱۳۹۶مهر  ۱]تاریخ:[ 

 

 دیدار دوباره فائزه هاشمی با محکومان فرقه بهاییت

جدید بر خالف میل پدرش با عناصر فرقه ضاله بهائیت دیدار کرده و سخنان پیشین پدر فائزه هاشمی در اقدامی 

 .مرحومش در خصوص جبران کردن چنین اقدامی را نادیده گرفته است

بار نیز در فائزه هاشمی که چندی پس از فوت پدرش کمتر شاهد حواشی از او بودیم این -سرویس سیاست مشرق 

هوش ثابت« یکی از عناصر فرقه ضاله بهاییت که از جمله محکومان امنیتی بوده و تازه از اقدامی تازه به دیدار »م

این اقدام فائزه هاشمی در حالی است که وی پیش از این نیز در زمانی که پدرش در قید حیات   .زندان آزاد شده، رفت

ها و ا کرد. در همان زمان رسانه بود به دیدار یک زن بهایی رفت و تصاویر آن در فضای سیاسی کشور جنجال به پ

اشخاص سیاسی و مذهبی اعم از روحانیت و غیره، نسبت به اینکه چنین قبح شکنی اتفاق بیفتد واکنش نشان دادند و به  

 .روی به ترکستان استدختر هاشمی گوشزد کردند، این ره که می

اشمی رفسنجانی در واکنش به این اقدام فائزه  تا جایی این انتقادات مطرح شد که سید مهدی طباطبایی روحانی حامی ه

هاشمی گفت: »من هم ماجرای دیدار خانم فائزه هاشمی را شنیدم و یقین نکردم، این موضوع برایم سنگین بود و من 

هللا هاشمی داند و فرزند عالم و مفسر قرآنی چون آیتشود شخصی که سوابق بهاییت را میمتعجب شدم که چطور می

ست که خودش از مبارزین در مسیر انقالب و دلسوز نظام است این کار را کرده، ولو به اینکه دوستی رفسنجانی ا

ها از قول هاشمی در پی انتشار خبر دیدار دخترش با چند نفر از عناصر  در همان زمان رسانه  « .باشد یا مالقات باشد

اما پس از این سخنان بود   «  .باید آن را تصحیح و جبران کندفائزه اشتباه بدی کرده و »فرقه ضاله بهاییت، آوردند که 

که دختر آقای هاشمی در گفتگو با یورونیوز تصریح کرد که نه تنها اقدامش اشتباه نبوده و از آن پشیمان نیست، بلکه 

 .نظام به بهاییان ظلم کرده است

این اقدام تشکر و قدردانی و ابراز  پس از حضور فائزه هاشمی در جمع فرقه ضاله بهائیت، در بی بی سی از 

حال در اقدامی تازه فائزه هاشمی برخالف سخنان پدرش و به نوعی   .امیدواری شد که این قبیل اقدامات ادامه یابد

کجی آشکار به میراث خاندان خود به دیدار یک فرد بهایی رفته است. اینکه دختر هاشمی سخنان پدرش بعد از  دهن 

ه زیر پا گذاشته موضوع قابل تاملی است که بیانگر این مطلب است که شان و حرمت هاشمی فوت او را اینچنین ب

رفسنجانی و اقداماتی که انجام داده در ابتدا از درون خانواده او در حال پایمال شدن است و باقی مانده میراث هاشمی 

 .ال متالشی شدن استرفسنجانی در حمایت از انقالب و دشمنی با بهاییت، توسط فرزندان وی در ح

بایست واکنش تر، میرسد خانواده هاشمی رفسنجانی به خصوص محسن هاشمی به عنوان فرزند بزرگ به نظر می

 .متناسبی به این اقدام فائزه نشان دهد تا همگان بدانند هاشمی کسی بود که با بهاییت دشمنی داشت و نه دوستی

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوربه نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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