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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 روزنامه ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۷[ ]تاریخ:

 ۷۵۱۴۷]شماره:[ 

 

 :یرازیمکارم ش هللاتیآ

 هستند لینه فقط دشمن اسالم بلکه عامل اسرائ انیبهائ

 و سکوت تیبا سران فرقه ضاله بهائ یفائزه هاشم ریاخ داریدر اعتراض به د دیاز مراجع تقل یرازیمکارم ش هللاتیآ

 جرم بوده و قابل یاقدام از نظر قانون نیا کنم؛یرا محکوم م یاقدام نیکرد: به سهم خودم چن حیافراد تصر یبرخ

 .شود یریگیپ دیاست و با بیتعق

 رس خارج فقه خود که در مسجد اعظمدر جلسه د روزیصبح د یرازیناصر مکارم ش هللاتیگزارش فارس، آ به

 نیدر ا ایآ نمیمنتظر بودم که بب :اظهار کرد تیبا سران فرقه بهائ یبرگزار شد با اشاره به مالقات فائزه هاشم

 یداشته است و جا یمیپدر او اعتراض مال میدیشن نکهیتا ا ستین یخبر دمیکه د ریخ ای شودیم یخصوص اعتراض

 .سکوت کردند گرانیچرا د دیپرس دیبا یاست ول یشکرش باق

جرم بوده و قابل  یاقدام از نظر قانون نیکرد: ا حیتصر کنمیرا محکوم م یاقدام نیبه سهم خودم چن نکهیا انیبا ب یو

 .شود یریگیپ دیاست و با بیتعق

کرد.  بیمجرم را تعق توانیو م شودیجرم محسوب م یدشمنان اسالم از نظر شرع تیتقو کرد: دیتاک دیمرجع تقل نیا

هستند، مخالف  لیو اسرائ کایکه آنها عوامل آمر لیدل نیبا اسالم بلکه به ا یدشمن لیفرقه ضاله نه فقط به دل نیبا ا

 .میهست

فرقه،  نیمنفور ا اتیح خیاست گفت: در تار سیو انگل کایدر آمر تیمراکز فرقه بهائ نیترمهم نکهیبا اشاره به ا یو

 .انداز ابزارها استفاده کرده یکیدشمنان اسالم از آنها به عنوان 

 .شناخته شوند تیهدف باشد که آنها به رسم نیبا ا یاقدامات نیخاطرنشان کرد: ممکن است چن یرازیشممکار هللاتیآ

 است انتیخ انیبا بهائ دارید

 داریاظهار کرد: د ت،یبا چند نفر از افراد فرقه ضاله بهائ یفائزه هاشم داریدر واکنش به د زین یحسن ممدوح هللاتیآ

 .است ستیزشت و ناشا اریاقدام بس کی یخدا و وابستگان به عناصر خارج نیو مسلمان با دشمنان د یرانیفرد ا کی

ندارد، اضافه  یاسالم سازگار ینیبا دستورات د تیفرقه ضاله و گمراه بهائ یبا اعضا دارید نکهیبر ا حیبا تصر یو

 .شدن به کفار هشدار داده و منع فرموده است کینسبت به نزد میکرد: خداوند متعال در قرآن کر

هستند، متذکر  رانیافراد جاسوس و دشمن ملت ا نیا نکهیبر ا دیبا تاک یمردم کرمانشاه در مجلس خبرگان رهبر ندهینما

 .الزم را انجام بدهند یبرخورد قانون تیموارد با جد نیدر ا دیاقدام محکوم است و مسئوالن مربوطه با نیشد: ا

 .است رانیمردم ا یو مل ینید یهاو ارزش رانیبه مردم ا انتیافراد خ نیبا ا داریخاطرنشان کرد: د نیهمچن یو

 شود ییبرخورد قضا یبا فائزه هاشم دیبا
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گو با فارس، با اشاره به لزوم برخورد ودر گفت زین یاسالم یمردم تهران در مجلس شورا ندهینما یمانیسل محمد

دارند و  یوابستگ زیداشته و به خارج از کشور ن یفراوان یسابقه جاسوس انیاظهار داشت: بهائ یبا فائزه هاشم ییقضا

جرم بزرگ و  کی تیبهائ ی( در جمع سرکردگان اصلیهاشم هاست لذا حضور او )فائز لیآنها هم در اسرائ تیمرکز

 .است ینابخشودن

است،  تیدر تعامل با بهائ یتابوشکن جادیو ا یمعنو هیقض نیبُعد ا کی نکهیا انیمردم تهران در مجلس با ب ندهینما

 .دوباره تکرار نشود یزیچ نیواکنش نشان دهند تا چن نهیزم نیدر ا دیبا یاسیاسالم و فعاالن س یکرد: علما حیتصر

به مردم دانست و  یکجدهن یرا نوع انیبا بهائ داریاشتباهش در د مجدد اقدام دیو تائ یفائزه هاشم دیاظهارات جد یو

ورود و دخالت  نهیزم نیدر ا دیو دادستان حتما با هیجرم بوده و قوه قضائ تیبا عناصر بهائ داریمسئله و د نیافزود: ا

 .کنند

 یمشخص شود که سطح روابط فائزه هاشم دیشد: با ادآوریهم دارد  یمل تیبعد امن دارید نیا نکهیبر ا دیبا تاک یمانیسل

 .ریخ ایگروه شده است  نیاو عضو ا ایاست و آ یدر چه حد ییبا عناصر بها

در مظان اتهام قرار دارد،  انیحضور در جمع بهائ لیبه دل یفائزه هاشم نکهیبر ا دیمردم تهران در مجلس با تاک ندهینما

پنهان آن  یایمسئله به منظور روشن شدن زوا نیبه ا هیخاطرنشان کرد: درخواست مراجع و مردم، ورود قوه قضائ

 .است

 داریتهران به د انیبازار اعتراض

 تیبا سرکرده بهائ یفائزه هاشم 

فائزه  داریاعتراض خود را به د یاهیانیب یو اصناف تهران با امضا انینفر از بازار ۱۵۰۰از  شیب زین روزید ظهر

 .نشان دادند تیبا سرکرده فرقه بهائ یهاشم

حضور  نیکه در جمع معترض یانقالب اسالم ثارگرانیمرکز تعاون ا یمرکز یشورا ریربدوست مطلق دب دیسع

 هیتهران ته انیتوسط اصناف و بازار تیفرقه بهائ یبا اعضا یفائزه هاشم دارید یدر پ یداشت، گفت: امروز طومار

 .اعالم کردند یخود را به دادستان تیمعترضان شکا قیطر نیشد و از ا

معترض بودند، گفت:  یاقدام توسط فائزه هاشم نیو اصناف تهران به شدت به انجام ا انیبازار نکهیا انیبا ب یو

 .میو انقالب تهران هست یعموم یمسئله توسط دادسرا نیبه ا یدگیخواهان رس

 یریاظهار داشت: جمع کث هیانیب نیا اتیصنف فرش و موکت بازار تهران در رابطه با جزئ جیمسئول بس یزیعز دیام

 هیفق تیوال انی)ره( و حامینیامام خم پرچمداران نهضت نیتهران به عنوان اول انیو کسبه اصناف و بازار یاز اهال

 .مسئله شدند نیبه ا یدگیکرده و خواهان رس محکومرا به شدت  تیاز سرکرده فرقه بهائ یفائزه هاشم دارید

 نیتهران به عنوان اول انیکسبه اصناف و بازار یاز اهال ی: ما جمعآمده است انیبازار هیانیاست در ب یگفتن

 ،یو نظام انقالب اسالم زیعز یاو رهبر معظم امام خامنه هیفق تیوال انی)ره( و حامینیپرچمداران نهضت امام خم

 میو از آن مقام محترم تقاضا دار میکنیرا محکوم م تیبهائ فرقه یهااز سرکرده یرفسنجان یخانم فائزه هاشم دارید

 .ردیصورت گ یو انقالب یبرخورد قانون یانقالب اسالم نیاعمال خالف مواز نینسبت به ا

 و انقالب یبه دادستان عموم دیاسات جیبس نامه

و  یدادستان عموم یآباددولت یبه عباس جعفر یانامه یط زیکشور ن دیاسات جیسازمان بس سیرئ یصالح سهراب

کشور  یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یو ارزش یجیبس دیهزار نفر اسات ۴۵ یاز سو یندگیانقالب تهران به نما

در  ت،یفرقه ضاله بهائ تیدر تقو یهاشم زهفائ تیمحاکمه و مجازات نسبت به عمل خالف امن ب،یخواستار تعق

 .چارچوب قانون و شرع مقدس اسالم شد
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چهل و پنج  یاز سو یندگیبه نما نجانبیآمده است: ا تیبا سرکرده بهائ یفائزه هاشم دارینامه با اشاره به د نیا در

تقاضا دارد که نسبت به  یکشور از جنابعال یها و مؤسسات آموزش عالدانشگاه یو ارزش یجیبس دیهزار نفر اسات

فرقه ضاله، اقدام الزم در چارچوب قانون و شرع مقدس اسالم  نیا تیدر تقو یخانم فائزه هاشم تیعمل خالف امن

 .دیمحاکمه و مجازات به عمل آور ب،یجهت تعق

 ۸۸با فعاالن فتنه  یفائزه هاشم دارید

نقش  ۸۸فرقه در فتنه  نیکه ا دهدینشان م یبه خوب تیبهائ یستیونیصه یسیفرقه انگل یبه عملکرد اعضا ینگاه

 .داشته است یاساس

 گانهیمحافل ب با اشاره انیبود تا دوباره بهائ یاو حوادث پس از آن عرصه یجمهور استیدوره ر نیدهم انتخابات

 .توطئه كنند رانیا یاسالم یجمهور هیعل

 و خود را كردندیشركت نم یانتخابات چیدر ه رانیبه سرنوشت ا یعالقگیب لیبه دل انیبهائ ۸۸از انتخابات  شیپ

قرار  یدادن به نامزد مشخص یبر شركت در انتخابات و رأ ییمحافل بها بار كه اراده نی. اما ادانستندینم یرانیا

 .دخود را به شركت فعال فراخواندن روانی، پگرفته بود

 .وندندیآشوبگر بپ یهابه گروه زین انیبعد از انتخابات و اغتشاشات سران فتنه باعث شد كه گروه كوچك بهائ حوادث

 گسترده تیو حما غیبا تبل زین سیانگل ریروباه پ یارگان خبر یسیبیو در رأس آنها ب یغرب یهاراستا رسانه نیا در

 .كردیم قیتشو هاابانیآنها را به حضور در خ انیاز بهائ

زدن به نظام فرقه در ضربه  نیا دیپل تیدر اغتشاشات و اعترافات آنان ن ییكنندگان بهااز شركت یبرخ یریدستگ با

 .دیمشخص گرد یاسالم

 یدر حوادث عاشورا یپس از انتخابات نقش مهم یابانیخ یهایریفرقه عالوه بر حضور فعال در درگ نیا یاعضا

 .بودند ییروز بها نیا شدگانریدستگ یداشتند چنان که برخ ۸۸

فرقه در  نیا یبه حضور فعال اعضا میضمن اشاره مستق ییگووگفت یرابطه ط نیشده در ا ریدستگ انیاز بهائ یکی

را انجام  ییها ما کارهابچه یشنهادهایها و پگفته ای امکیپ قی: به طور مثال از طرداردیحوادث عاشورا اظهار م

من . «یهللا ابه»: مییگویهللا اکبر م یو به جا میرویپشت بام م یکه ما هم رو گفتندیها م. به طور مثال بچهمیدادیم

 د،یچهره خودتان را حفظ کن نکهیا یمسلمانان است اما شما برا یکه هللا اکبر برا گفتندی. آنها مکردمیکار را م نیهم ا

 .دیشعار ده نگونهیا

اگر ما در  دمیپرس قای[ دق: ]از سراندیگویم دیو هست دیبود یسوال که دنبال چه نوع حکومت نیفوق در پاسخ به ا متهم

چه خواهد بود؟ آنها هم جواب دادند که معلوم  یحکومت ستمیشدند س ییو همه آمدند و بها میشرکت کرد هاییمایراهپ نیا

 .باشد ینشده چه باشد اما بهتر است سلطنت

و  دارید انیفعاالن فتنه بارها با بهائ یمتماد انیفرقه در طول سال نیا یبودن حرکات اعضا یوجود ضد اسالم با

 .اندگو کردهوگفت

 تیخانواده سران گروهک بهائ داریفعال در فتنه سبز به دگران  چند تن از فتنه ۹۳سال  بهشتیعنوان مثال ارد به

 .رفتند

در دولت  یکل مطبوعات داخل ری)مد زیسحرخ یسی(، عی)وابسته به جبهه مرتد مل یمالقات محمد ملک نیا در

 عقوب،ییبن الیستوده، ژ نینسر ،یکرده بود(، نرگس محمد تیبازان حما و همجنس انیبهائ یاصالحات که از نامزد

 .اندحضور داشته یو معصوم زادیمحمد نور
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 را نشان تیبهائ یستیونیو صه ینفاق با گروهک استعمار انیجر وندیدارد که پ تیمالقات صرفاً از آن جهت اهم نیا

سال  یآور روز عاشوراشرم یشکنگروهک در حرمت نیا یاعضا یبرخ ینیآفردوباره نقش کنندهیو تداع دادیم

 .شدند ازداشتب تیگروهک بهائ یچند تن از اعضا یشکنحرمتبود. در آن  ۱۳۸۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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