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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[

 

 زیتون]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠  نیفرورد ٢۵]تاریخ:[ 

 

 ست؟ یپوپول مداراستیس ایشهرونِد معترض  ؛یفائزه هاشم

 یحال عضو سرکش خانواده هاشم نیو در ع نیتریاسیس یرا برخ ی: فائزه هاشمی ـ محمدرضا سردار تونیز

  یرا شکسته و مواضع رسم یاسالم یجمهور یاز تابوها یبرخ اشیخانوادگ گاهی بر جا هیکه با تک  یزن دانند؛یم

نخست  ی انتخابات مجلس پنجم و اخذ را  رد یزنان، نامزد یسواردوچرخه جیاو با ترواست.  دهینظام را به چالش کش

. ختیاش را برانگ گاه خانواده یحت یاسالم یاز هواداران جمهور یاریشد و مخالفت بس استیتهران وارد عرصه س

حال روزنامه زن را در دوره اصالحات   نی. در همکردیمخالفت م یبر سر، با حجاب اجبار نیرنگ  یروسر یفائزه

به زندان   ۹١فعال داشت و دوبار بازداشت شد و سرانجام در سال  ی حضور ۸۸سال  یهاراض کرد. در اعت یاندازراه

 یسخن گفت. اظهارنظر جنجال انییبها یرفت و از حقوق شهروند یبهائ یهایبندهم داریبه د یافتاد و پس از آزاد

فشار   یاسالم یجمهورشود، چون به  کایجمهور آمر سیترامپ رئ دهدیم حیکه گفت ترج  بود نیفائزه ا گرید

  یک یهم اختالف افکند و منجر به رد و بدل شدن  هایگفته او درون هاشم نیشود. ا رییباعث تغ توانستهیو م آوردهیم

عالقمند   یاسالم یگفته که به مناظره با رهبر جمهور  رایشد. فائزه اخ یمحسن و فائزه هاشم نیدو نامه سرگشاده ب

 .است

شبکه  ن یساعت حضور او در ا ۶از  شیهاوس هم رکورد ثبت کرده. بکالب یدر شبکه اجتماع یفائزه هاشم حاال

  یگوواتاق گفت یوقت شبیداشته است. د یاجتماع یهاها و شبکهدر رسانه  یاتاکنون بازتاب گسترده دیجد یاجتماع

ها کردند تا جامانده جادیا یاتازه یهاد، کاربران اتاق ی هزار کاربر رس ۸به  ی»انتخاب« با فائزه رفسنجان تیآزاد سا

مختلف  یهاکنندگان سخنان زنده او در شبکهتعداد دنبال تیبتوانند گفت و گو را به صورت زنده دنبال کنند. در نها

 .دیر نفر رسهزا ١٠٠به حدود   یاجتماع

 :دیبخوان شتریب

 «ها یدرون »هاشم شکاف

را کساد   یرانیا یها در شب گذشته کار اکثر کالب  یشبکه اجتماع نیدر ا یگسترده از حضور فائزه هاشم استقبال

فعال   جیرا یاسیس یهاکالب کیاز  چیه بایداشت، تقر  انیبا کاربران جر یفائزه هاشم  یوگوکه گفت یکرد. در ساعات

خواهان و براندازان در حال رصد کردن سخنان  تحول تاطلبان و اصالح  انیهمه کاربران از اصولگرا یینبود و گو 

گفت و شنود آزاد چه گفت و سخنان   نیبود. اما فائزه در ا یاسالم یقدرت دوم جمهور یبودند که روز یدختر کس

 داشته باشد؟  ران یدر ا یبر تحوالت آت تواندی م یچه آثار یو

 گفت و گو  یپرسش محور انتخابات،

طلبان اصالح  یدایکاند نیکه مهمتر یروز  یسئواالتش حول انتخابات بود آن هم فردا شتریکه ب ییگفت و گو  یبرگزار

  دگاهیداد تا د یبه فائزه هاشم یمناسب یاز حضور در انتخابات منع شد، فضا یاسالم یرهبر جمهور  میمستق  هیبا توص

و ثمر خواند و در پاسخ به   دهیفایدر انتخابات را ب حضورخودش  اتیکند. او با ادب انیرباره انتخابات بد شیخو

 .کند رییتغ یزیبا انتخابات چ ستیشده و قرار ن معنایب زیگفت پس از پدرش شرکت در انتخابات ن  یسواالت متعدد
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 یتمام ی چون »آزاد ینظام دست به اقدامات دیشرط گذاشت و گفت ابتدا با شیشرکت در انتخابات پ  یبرا یهاشم فائزه

 .بزند کا«یو »حل مسئله رابطه با آمر «یاسیس انیزندان

مخالف  هامیطلب در گرفت، فائزه گفت که با تحراصالح یاسیفعال س پور،ییاو و محمدرضا جال انیکه م یبحث در

  یبرا ی. وجاست«نیدشمن ما هم کاست،یآمر گنیاست که »دروغ م نیاست اما او هم مانند معترضان شعارش ا

و  «یاسیس انیزندان یتمام یچون »آزاد یقداماتنظام دست به ا دیگذاشت و گفت ابتدا با شرطشیشرکت در انتخابات پ 

که   یاز اشخاص  کی چیکند. به گفته او ه دایبات معنا پبزند، تا مشارکت در انتخا کا«ی»حل مسئله رابطه با آمر

 یگفت را تیدر نها  ی. فائزه هاشمستندین رگذاریاز آنان به عنوان نامزد بالقوه اصالح طلبان نام برد، تاث پورییجال

 .شود لیتبد رییتغ یبرا  یاستراتژ کیبه  دیبا ننداد

 ی زوج انتخابات شنهادینژاد با رد پ یاحمد یسبد را بیتخر

و به باور   ریاخ یهایبود. مظابق نظرسنج نژادیاحمد سمیپوپول بیگو تخر ودر آن گفت یفائزه هاشم گرید یرکیز

 ییباال ینژاد از سبد را یطلبان، احمدو اصالح انیاصولگرا یبرخ یو حت نژاد ی از هواداران احمد یاریبس

سوق دهد. اما  شیآن را به سمت نامزد مطلوب خو تواند یاگر نتواند نامزد انتخابات شود، م یبرخوردار است و حت

کرده تا معاون اول او شود تا به شکل   شنهادیپ یبه و نژادی حمله کرد و خبر داد که احمد یسبد را نیبه ا یفائزه هاشم

گفت که   نیرا رد کرده است. فائزه همچن نهادشیپ نیا یشرکت کنند، اما و  ١۴٠٠در انتخابات سال  یزوج انتخابات کی

 .رفتهینپذ زیرا ن نژادیمناظره با احمد شنهادیپ

 .کرده است بیسخنان را تکذ نیلحظه دو بار ا ن ینژاد را به واکنش واداشت و تا ا یاظهارات احمد نیا بازتاب

 با براندازان  یو بش خوش

وجود ندارد، خشنود بود.   «یخود ریو غ یکه به قول خودش »خود کندیصحبت م ییکه در فضا نیاز ا یهاشم فائزه

زن   نینژاد را ستود. ا یعل حیمس یهاتیبرزگر استقبال کرد و فعال دیچون جمش یاز طرح سئواالت خبرنگاران یو

اعتماد  نترنشنالیا رانیو ا یسیبی از جمله ب کشورزبان خارج از  ی فارس یهاگفت که به رسانه نیهمچن یاسیفعال س

ندارد و اگر   یو انقالب اعتقاد یحال گفت به برانداز ن ی. اما در عکندیم افتیها دردارد و اخبار خود را از آن رسانه

  ی راول ابزار وفادا ی روزها یاسالم یحال که به جمهور نی. فائزه در عکندیبازگردد هرگز انقالب نم ۵۷به سال 

است   یبه دنبال نظام اسالم یبه آن ندارد. و یدلبستگ   چید خارج شده است و او هخو ی گفت نظام از خط اصل کردیم

هم اشاره کرد   انییها به نظر خود نسبت به بهاپرسش یدر البه ال نیهمچن ی. وکندیم یاسیکه آن را س عهینه نظام ش

افراد زندان بودند، بعد  نیکه آنان بهتر افتهیارتباط داشته در ییبها یکه در زندان بوده و با زندان یو گفت هنگام

 !انیعیو از همه بدتر ش شانی نوک

 که فائزه نگفت  آنچه

تا پدر را را تبرئه  دیسئوال رفت، اما کوش ریبارها بخاطر عملکرد پدرش ز یکالب هاوس یگووگفت تیدر ا فائزه

 یاشاره داشت، هاشم کونوسیو ترور م یارهی زنج یهاکه به نقش پدرش در قتل  یدر مقابل سئواالت یکند. و

گفت   یاظالعات دست پدرش نبوده است. و ارتاز آن حوادث خواند و گفت در آن موقع هم وز خبریرا ب یرفسنجان

 انیندانو ز نیداد تا محصور یصلح و آشت شنهادیپ ۸۹در سال   یو حت ستادهیپشت مردم ا ۸۸که پدرش در سال  

 .کندیاشتباه شاه را تکرار نم یاسالم یکه جمهور دیآزاد شوند، اما پاسخ شن یاسیس

 چقدر اثر گذار است؟  یفائزه هاشم سخنان

گفت و گو   نیا یدر نقد و بررس ییهابا کاربران کالب هاوس، اتاق یرفسنجان یدختر هاشم یگفت و گو انیاز پا پس

گو  وگفت انیم یادیز قهیحضور داشتند اختالف سل ونی س یفعاالن اپوز شتریها که باتاق نیتراز شلوغ یک یبرپا شد. در 

 یابیفعال انتخابات ارز  میجنبش تحر یرا مثبت و در راستا یهاشماز آنان اظهارات فائزه  یکنندگان وجود داشت. برخ

اظهارات او را   یفائزه هاشم انهیجوبرائت یهابا انگشت نهادن بر سوابق پدرش و پاسخ زین گرید یو برخ کردندیم

 .کردند فیارزش توص یب
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براندازان و   فیاو با ط ییو از همسو دانندیو عوامانه م یرا سطح یطلبان اظهارات فائزه هاشماز اصالح  یبرخ

 .اندت کردههنوز سکو زین یهستند. برخ یخارج از کشور عصبان یهارسانه

و   دانندیم یستیو پوپول یرا سطح یاظهارات فائزه هاشم ی. برخشودیم دهید یچند دستگ  زیطلبان ناصالح  انیم در

اند. هر هنوز سکوت کرده زین یهستند. برخ یخارج از کشور عصبان یهابراندازان و رسانه  فیاو با ط ییسواز هم 

و صراحتش را در طرح   تیو شفاف شودیاستقبال م  تاظهارا نیطلبان از ادر بدنه اصالح رسدیچند به نظر م

 .که شهامت اعتراض دارد دانندی م یو او را شهروند ندی ستایم دهیمطالبات و ابراز عق

 یاسیدر تحوالت س یقابل انکار ریها نقش غاست که سال  ی کرده فرزند فرد انیب زی همچنان که خود ن یهاشم فائزه

چون دوم خرداد و   ییدادهایرو سازنهیناخواسته زم ایخواسته   یرفسنجان یمعتقدند که هاشم یداشته است. برخ رانیا

 .از جمله فائزه نبوده است شیاز خانواده خو  ریتاثیب هایسازم یتصم نیدر ا یجنبش سبز شده است و البته و

صبر  دیهنوز با یهاوس پر مخاطب کالب یگوهاوگفت گرید نیو همچن یاظهارات فائزه هاشم ریتاث یابیارز یابر

منجر   یطلبو اصالح  یبرانداز انیم یگفت و گوها به گفتمان نیمتصلب موجود ا یدر فضا  رودیکرد. اما انتظار م

سخت   یبا نظام مدارا کند و نه خواستار دگرگون خواهدیاز جنس جنبش سبز باشد که نه م دیکه شا  یشود. گفتمان

 است. یاسیس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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