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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[

 

 تسنیم خبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۶ ]تاریخ:[

 

 امخطایی نکردهاز دیدار با عضو ارشد بهائیت پشیمان نیستم؛ او دوستم است/ کار 

 .فائزه هاشمی رفسنجانی دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: از دیدار با عضو ارشد بهائیان پشیمان نیستم

فائزه هاشمی رفسنجانی دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت  به گزارش خبرگزاری تسنیم،

ارشد فرقه ضاله بهائیت گفته است: هیچ کار خالفی نکرده، نظام با اشاره به موضوع دیدارش با یکی از اعضای 

 .کنند دغدغه دین ندارندپشیمان نیستم و کسانی که به این دلیل حمله می

وگو با تلویزیون یورونیوز، به دختر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه گفت

گوید: من دیدن  کند و میله بهائیت در ایران( در زندان اوین اشاره می آبادی )عضو ارشد ضااش با فریبا کمالآشنایی

بندی من بود و شش ماه با هم زندگی کردیم و بعد از هشت سال برای پنج روز  دلیل اینکه هم آبادی رفتم به خانم کمال

 .ای استپاافتادهمرخصی آمده و این دیدار خیلی چیز عادی و معمولی و مسئله پیش

آبادی عضو ارشد فرقه بهائیت را دوست خود عنوان  شمی رفسنجانی همچنین در این مصاحبه، فریبا کمالفائزه ها

 ."رود و موضوع این بود و غیر از این هم نبودگوید "آدم دیدن دوستش میکرده و می

، سخنان  دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به رفتارها در قبال اعضای این فرقه ضاله

کنم فرقی برای آنها ]بهائیان[ بکند این قضایا و شاید  فکر نمی…گوید: عجیبی بیان کرده و در حمایت از بهائیت می

ها، موضوع حقوق بشری است. اینکه ما قدر مطرح باشند. موضوع من نسبت به بهاییاصالً بدشان هم نیاید که این 

 .ست نیستگونه تبعیض قائل شویم، درعنوان دین این به

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز به روزنامه جمهوری اسالمی گفته بود: فائزه 

اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند؛ فرقه ضاله بهائیت یک فرقه استعمارساخته و منحرف است که  

 .جوییمقه تبّری جسته و میهمیشه با همین انحراف شناخته شده و ما همیشه از این فر 

اما در سوی دیگر، ساعتی پس از انتشار بخشی از مصاحبه آقای هاشمی رفسنجانی، فائزه هاشمی رفسنجانی دخترش 

تنها از این فرقه ضاله تبری نجسته و عملکردش را تصحیح نکرده است، بلکه در اظهاراتی عجیب، اعضای این  نه

 !!فرقه را "مورد ظلم" دانسته است

ام که بخواهم مخفی  وی مجدداً در تأیید اقدامش در دیدار با عضو ارشد فرقه بهائیت گفته است: من کار خطایی نکرده

ام و عادت هم  اشکالی دارد؟" من کار خطایی نکرده بماند یا نگران باشم. پرسیدند "عکس بگیریم؟" گفتم "بگیرید، چه

خوریم و هایی که ما میها معتقد هستند چوبری هستند و خیلیطوکاری ندارم، خانواده ما اصالً این به مخفی

گو باشیم و تظاهر کنیم. اآلن هم پشیمان توانیم دروغمان است که نمیخاطر صداقت و سادگی دهیم بههایی که میهزینه

 .نیستم

 

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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