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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[

 

 فارسخبرگزاری  ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۵ ]تاریخ:[

 

 رضا سراج با اشاره به دیدار فائزه هاشمی با بهائیان:

 هاشمی، چه کسی باید شرمنده باشد؟آقای 

ای ضاله و صهیونیستی است که سراج با اشاره به دیدار فائزه هاشمی با چندتن از بهائیان نوشت: بهائیت فرقه 

 .شودتشکیالت آن زیر نظر مرکز اداری بهائیان واقع در شهر حیفا )در فلسطین اشغالی( اداره می 

گزاری فارس رضا سراج کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه در  به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبر

 :کانال شخصی اش درباره دیدار اخیر فائزه هاشمی با چند تن از بهائیان نوشت

 :بهایی ها دوستان فائزه هاشمی-

افقین به ها و منفائزه هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با روزنامه بهار با مرور خاطرات دوره بازداشت خود، از بهایی

ها، تعدادی از سازمان مجاهدین و...  ها و دوستانم بهاییبندیعنوان دوستان خود یاد کرده و می گوید: »در میان هم 

 « ...چند نفر الئیک و چپ بودند

گوید: »زندان تجربه بسیار  ماه می ۶وی همچنین در مصاحبه با روزنامه فیگارو با اشاره به زندانی شدنش به مدت 

طلبان و کسانی آشنا شده ها، اعضای مجاهدین خلق، اصالح خوبی بود چرا که با زنان و مردان بزرگ ایرانی، بهائی

 «.کنندکه برای باورهایشان مبارزه می

 :هائیان توسط فائزه هاشمیانجام مناسک ب -

یکی از زندانیان فرقه صهیونیستی بهائیت بنام مهوش.ش که از دوستان و نزدیکان فائزه هاشمی در زندان اوین بوده  

 است؛ در یادداشت های روزانه خود که بعدها در رسانه های بهایی منتشر شد؛ نوشته است: »امروز فائزه خانم اعالن 

اسفند دوران روزه بهاییان است[. با او افطار کردیم. محبت او  ۲۹تا  ۱۱ما روزه بگیرد ] است همراهکرد که مایل 

 « .العاده استفوق

نویسد: »امشب افطار مهمان فائزه خانم بودیم. همه را دعوت کرده بودند به فسنجان با  اسفند نیز می ۲۸مهوش ش در 

ام اسفند بعد از سال تحویل کرد. قرار است سی ای صحبتیقهپسته رفسنجان، ساالد الویه و سوپ عالی، بعد هم چند دق

 .«است که سال تحویل را در زندان بگذراند کرده که مایل آزاد شود اما اعالن 

 چه کسی باید شرمنده باشد؟-

بهائیت فرقه ای ضاله و صهیونیستی است که تشکیالت آن زیر نظر مرکز اداری و روحانی بهائیان واقع در شهر  

موسوم است؛ اداره می گردد. با تأسیس رژیم صهیونیستی  « ا )در فلسطین اشغالی( که به »بیت العدل اعظم الهیحیف

 .در فلسطین اشغالی، بهائیان از تاسیس این رژیم حمایت کردند

 

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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