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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[

 

 کیهان روزنامۀ]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۹۶اسفند  ۲۱]تاریخ:[ 

 

 )خبر ویژه( منافقینطلبان، بهائیان و کشی عضو حزب اشرافی در خدمت سلطنتماله

وگو با »جماران« با تحریف واقعیت اغتشاشگری ضد انقالب در دی ماه گذشته اظهار داشت:  فائزه هاشمی در گفت

گونه توانند راهپیمایی و تجمع داشته باشند و این موضوع نیاز به هیچقانون اساسی، مردم می  ۲٧طبق اصل  ...

همچنین خواستار بازنگری در سیاست به رسمیت نشناختن اسرائیل و عدم انجام مسابقه با   وی ... .مجوزی هم ندارد

 .ورزشکاران صهیونیست شد

دور زدن انتقادهای پدرش، با سازمان تروریستی منافقین )عامل  اظهارات فائزه هاشمی در حالی است که وی حتی با

صهیونیستی بهائیت ارتباطات گسترده برقرار کرده بود؛ به   -هزار ایرانی( و حزب انگلیسی ۱٧ترور و قتل عام  

ته بود نحوی که چندین بار به خانه سران بازداشتی باند بهائیت رفت و آمد داشته است. او پس از آزادی از زندان گف

گوید کند و میدر زندان با دوستان خوب بهائی و سازمان مجاهدین خلقی آشنا شدم، البته بابا اعتراضات را منتقل می

 ... .گویم مجاهدین خلقبه آنها نگو مجاهدین خلق، اما من می

کند فائزه هاشمی از میهللا منتشر شد که فاش اخیراً اظهارات فرشاد امیرابراهیمی از عناصر نفوذی در انصار حزب

 !وی خواسته بود با نفوذ و اخاللگری، به مطرح شدن بیشتر نامبرده )فائزه هاشمی( اهتمام کند

صهیونیستی هستند که برای بالغ بر چند دهه ارکان   -بهائیانی که فائزه هاشمی به دیدار آنها رفت جزو شبکه انگلیسی

وی را در قبضه داشتند و از هیچ جنایت و خیانتی علیه ملت ایران  امنیتی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی رژیم پهل

  .دریغ نکردند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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