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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[

 

 کیهانروزنامۀ  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۶مهر  ۱ ]تاریخ:[

 

 خبر ویژه() تیبهائسربازگیری عضو کارگزاران از سوی شبکه صهیونیستی 

همزمان با ابراز نگرانی برخی مقامات آمریکایی و اروپایی برای بهائیت در ایران، فائزه هاشمی به دیدار یکی از  

 .سران از زندان آزاد شده این حزب صهیونیستی رفت

رود و با زنان مکشفه ت کارگزاران به محافل سران بهائیت میاین دومین بار است که فائزه هاشمی عضو مرکزی

 .شودگیرد و تصاویر آن منتشر میعکس می

های بهار و فیگارو اذعان کرده بود که در زندان با برخی اعضای بهائیت و وی پیش از این در مصاحبه با روزنامه

کند اما زیربار ره وی را از این ارتباطات نهی میسازمان منافقین دوست شده است. او البته گفته بود که پدرش هموا

 .نهی پدر نرفته است

به گزارش مشرق سید مهدی طباطبایی روحانی حامی هاشمی رفسنجانی در واکنش به این اقدام فائزه هاشمی گفته بود: 

من متعجب شدم که  »من هم ماجرای دیدار خانم فائزه هاشمی را شنیدم و یقین نکردم، این موضوع برایم سنگین بود و

هللا هاشمی رفسنجانی است داند و فرزند عالم و مفسر قرآنی چون آیتشود شخصی که سوابق بهائیت را میچطور می

که خودش از مبارزین در مسیر انقالب و دلسوز نظام است این کار را کرده، ولو به اینکه دوستی باشد یا مالقات 

 .»باشد

ها از قول هاشمی در پی انتشار خبر دیدار دخترش با چند نفر از عناصر فرقه ضاله بهائیت، رسانه در همان زمان 

 ».آوردند که »فائزه اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند

نبوده و وگو با یورونیوز تصریح کرد که نه تنها اقدامش اشتباه اما پس از این سخنان بود که دختر آقای هاشمی در گفت

شود شبکه بهائیت از ارکان اداره رژیم پهلوی می ادآوری از آن پشیمان نیست، بلکه نظام به بهائیان ظلم کرده است.

بودند و به نیابت از انگلیس و اسرائیل، مراکز اقتصادی و امنیتی و نظامی و سیاسی و دیپلماتیک را در آن رژیم  

 .کودتایی در قبضه خود داشتند

، از عناصر بهایی و سازمان منافقین بودند.   ۸۸شکن روز عاشورا در فتنه های حرمتود برخی بازداشتیشیادآور می

 .های این آشوب نیابتی بودفائزه هاشمی نیز جزو بازداشتی

 

 

 

 

 

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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