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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  ۲۹ ]تاریخ:[

 

 وگو با فارس:خرسند در گفت

 کند / تقویت بهائیت حرام شرعی است دادستان علیه فائزه هاشمی اعالم جرم 

عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسالمی گفت: فرقه بهائیت یک فرقه انحرافی و مخالف با اسالم و نظام جمهوری 

 .اسالمی است و هرگونه تقویت این فرقه حرام شرعی است

شاره به دیدار فائزه هاشمی با  وگو با خبرنگار فارس در قم با ااالسالم والمسلمین محمد خرسند امروز در گفتحجت

های بهائیت در کشور گفت: فرقه بهائیت یک فرقه انحرافی و مخالف با اسالم و نظام جمهوری یکی از سرکرده

 .اسالمی است و هرگونه تقویت این فرقه حرام شرعی است

به تفتیش عقاید و ایجاد انحراف  ای که منجر وی با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد در هر مسئله 

شود ورود کند و با خاطیان برخورد نماید، ادامه داد: مالقات فائزه هاشمی با یکی از سران بهائیت نیز در جامعه می

 .جایی بوده است که اکنون باید از سوی دادستانی پیگیری شوداز جمله کارهای نابه 

ه اینکه فائزه هاشمی مدعی آن است که این یک دیدار خصوصی  عضو شورای مرکز حزب موتلفه اسالمی با اشاره ب

 .شدبوده است اظهار کرد: باید گفت که اگر این دیدار خصوصی بوده نباید در خصوص آن خبر و یا عکسی منتشر می

رود و تصاویرش در فضای مجازی پخش وی افزود: وقتی دختر یکی از مقامات عالی رتبه نظام به چنین مالقاتی می

کند بنابراین این یک جرم است و دادستان به عنوان مدعی العموم شود و هیچ اظهار ندامتی هم از این عمل نمییم

 .تواند با این جرم مشهود برخورد قاطع داشته باشدمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

