
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 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  ۲۷ ]تاریخ:[

 

 انجام دهدرضا خان غلطی را که فائزه کرده جرأت نکرد  :حجت االسالم شجونی

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حجت االسالم شجونی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز 

در مورد دیدار اخیر فایزه هاشمی با سران بهایی گفت: در مورد حزب کثیف بهایی گری که دین نیست یک حزب  

ه خانم به پشتیبانی پدرش همچین غلطی کرده است  است رضا خان و پسرش جرات نکردند همچین غلطی بکنند اما فائز

و خانواده خودش را زیر سوال برده است و فائزه یک فرزند ناخلف برای اقای هاشمی است و اقای هاشمی اظهار  

میکند که او اشتباه کرده است و باید جبران کند او هم در جواب میگوید نه من اشتباه نکرده ام وجبران نمی کنم من 

 .رای این خانوادهمتاسفم ب

وی افزود: مادر فائزه هم یکبار گفت که اگر میر حسین موسوی رای نیاورد در خیابان ها بریزید و فایل صوتی و  

تصویری آن هم هست بچه های دیگران برای صد یا دویست هزار تومان خودکشی میکنند پسر اقای هاشمی میلیارد  

کرد واالن هم در زندان است و پدر عزیزش در گوشش ایه قران  میلیارد برای انتخابات میر حسین موسوی خرج 

 .خوانده و میگوید این پسر کارهای قرانی کرده و مظلومانه او را دارند به زندان میبرند

هستم همه ما باید انقالبی باشیم و نظام خودمان را با   وی افزود: رهبر انقالب میگوید من لیبرال نیستم من انقالبی

دندان حفظ کنیم و این جوجه مزدور ها را دور بریزیم واقعا شرم آور بود وقتی من این عکس را دیدم که  چنگ و 

  خانواده اقای هاشمی فایزه هاشمی با حجاب میان رهبران بهایی که بعضی از انها خانم های بی حجاب بودند این برای

ده است و باید جبران کند وگرنه مهره سوخته ای شرم اور است اقای هاشمی تایید کند یا تکذیب کند ضربه را خور

 .خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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