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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:[

 ۱۳۹۵خرداد   ۱ ]تاریخ:[

 

 یادداشت/مهدی خوانساری

 هاشمی به چه قیمتی! آقای زیباکالم؛ ستایش بهائیت و فائزه

العین دوران و در ادامه از فرقه ضاله  آقای زیباکالم تعجب ما از شما است که با این هوش سیاسی که دارید از قرة

 .بهائیت دفاع کردید و برای آن اشک تمساح ریختید

هللا هاشمی در تخبرگزاری فارس ـ علما و افراد زیادی طی روزهای گذشته در برائت از کار نابخردانه فرزند آی

رسمیت دادن به فرقه ضاله بهائیت و عکس یادگاری وی با اعضای این فرقه سخنرانی کردند، اما خالف همه این  

پرده و در دفاع از فائزه هاشمی کار ناشایست و جاهالنه وی را به قابل ستایش افراد صادق زیباکالم در سخنانی بی

های نظام فرقه ضاله بهائیت برخاسته و طبق معمول همیشه علیه سیاست توصیف کرده! و در آخر هم به طرفداری از

 .است پراکنی کردهاسالمی سخن

»در روایات اسالمی به  دوستانه و شبیه کار دینی رسول خدا دانسته و گفتهدر ابتدا زیباکالم کار فائزه را امری انسان 

ند، کافری از باالی پشت بام بر سر ایشان شکمبه گوسفند  شدهللا)ص( از محلی رد می کرار شنیده شده که روزی رسول

ریختند و بعد یک روز که پیامبر از آنجا بر طبق معمول عبور کردند دیدند از این کافر خبری نیست؛ متوجه می

 روند. حال اینکه خانم هاشمی به عیادت هم بند خودش که چندین ماه باشوند که وی بیمار است و به عیادت او میمی

برده رفته است، نباید محلی از اعراب باشد.« اما در پاسخ به اظهارات وی و با بیان چنین او در یک سلول به سر می

پرست و کافر بودند و رسول خدا برای هدایت بشریت و ها امی، بتمثالی باید گفت؛ در دوره قبل از اسالم تمام آدم 

دادند، اما پس از  حمانی دین خدا این عمل اخالقی و زیبا را انجام میجذب آنها به سوی دین اسالم و نشان دادن چهره ر

آنکه به رسالت رسیدند با تمام کفاری که قابل اصالح نبودند تا سرحد نابودیشان وارد پیکار شدند و جنگیدند؛ حال در 

 !فتربا آنها به عیادتشان می دشمنان در جنگ کجا روایت داریم که رسول خدا هنگام زخمی شدن

آیا غیر از این بود که پیامبر)ص( پس از فاصله گرفتن از آنها، حتی از خدا برایشان پس از درخواست هدایت، طلب  

کردند، همانگونه که خدا در قرآن آنها را لعن فرستاده است. البته اینکه این خانم در شان و مرتبه حتی مرگ و لعن می

الفارق را بزنیم و آن را به یک کار فرهنگی تشبیه خواهیم این قیاس معترین کنیزان آن حضرت هم نیستند که بپایین

کنیم هم جزئی از ماجراست؛ اما آیا این خانم در مملکت سمتی جز یک زندانی سیاسی دارد که بخواهد با مفارقت و 

 .اش نسبتا پایبند به آن نیستند، استفاه کندمالطفت برای جذبشان به نظامی که خود و خانواده 

لبته بماند که عیادت و انتشار عکس با یکی از اعضای فرقه ضاله بهائیت چیزی جز دشمنی با اسالم و جنگ علنی با  ا

انگیز است که سابقه بهائیت حتما برای همه به انقالب و عقاید انقالب نیست و نوعی تبلیغ برای این فرقه ضاله و فتنه

 .خصوص آقای زیباکالم و خاندان هاشمی روشن است

ماه با او در یک  ۸: »خانم فائزه هاشمی به دیدار کسی رفتند که آقای زیباکالم در جایی دیگر در دفاع از این خانم گفته

تواند در حق یک انسان دیگر انجام دهد ایشان کرده است.  ترین کاری که یک انسان میسلول بوده است؛ یعنی ابتدایی

رفت آن وقت بود  به خاطر اینکه افکار و عقایدشان مخالف هم است نمیبندش صرفا  اگر وی به دیدار هم سلولی و هم

ها توجیه نشدیم اما که جای گالیه داشت و جای این بود که خانم هاشمی را آماج حمالت قرار دهند.« ما از این گفته
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ناقص از دین اسالم تا  عقیده خود در زندان خو گرفته و شاید به دلیل اطالعات رتبه و همواضح است این خانم با هم 

دانیم وی برای پیشبرد  بندی خود و پذیرفتن عقاید وی شده است و البته ناگفته مشخص است و میحدودی هم جذب هم 

گری و سیاسی این کار را کرده است نه  جویانه خود در رابطه با زندانی بودن خود آن هم به جرم فتنهاهداف تالفی 

برد  یک خانواده ایثارگر و یا شهید که شأن اجتماعی و مرتبه معنوی او را باال میچیز دیگر، وگرنه چرا به دیدار  

 !پرستی برخی از افرادگردد به عقاید ضاله رود که این هم برمینمی

»هنوز مشخص نیست که بهائیان در ایران به   عالیجناب همه فن حریف این روزهای اصالحات در جایی دیگر گفته

حق کار کردن ندارند و باید در زندان باشند؟ آیا صرفا  به دلیل این است که عقاید و افکارشان  چه دلیل حق تحصیل و 

توان یک فردی را به جرم یا اتهام داشتن افکار و عقایدی مغایر با اعتقاد دینی خودمان به  با ما متفاوت است؟ آیا می

هایی که ر در مملکتش ندهیم و سایر فشارها و محدودیتزندان بیندازیم یا اجازه تحصیل به او ندهیم یا به او اجازه کا

کالم در آمریکا و برخی از کشورها هم دانشجویان ما را به جرم  ایم. باید گفت جناب خوشها ایجاد کردهما برای بهایی

های اخیر آید و البته در دهه چرختان« برنمیطرفکنند و شما صدایی از نای »همهایرانی بودن و مسلمانی اخراج می

شود هم بماند... و همه دنیا  ها که به هرچیزی ربط داده می های ظالمانه به خاطر عقاید استکبارستیزی ما ایرانیتحریم

هایی را که به خاطر عقاید پاک اسالمی ترور نکردند و چه  ها و طالقانیهایی نظیر مطهریدانند چه شخصیتمی

ها را به خاطر عدم پیشرفت مملکت اسالمی ما به شهادت هریاریروشن و شای نظیر احمدی دانشمندان هسته

و فقط در برخی موارد که جرم   داشتهاند... و حال که نظام به آنها لطف کرده و مثل مهمان در کشور نگاهنرسانده

 .انداند اینگونه توصیف کردهاند به زندان رفته سیاسی و جاسوسی... داشته 

 .هستند در کشورهای مورد پذیرش آنها که کم نیستند ادامه بدهند و رشد کننداما اگر خیلی طالب تحصیل 

اند »آیا این قبیل رفتارها بر اساس موازین شرعی  اند و گفتهآقای زیبا کالم جایی دیگر حرف از شرع و اسالم زده 

اقی مانده او را به زندان  هللا)ص( دستور داده بودند که هر کسی که مسلمان نشده و کافر بگیرد؟ آیا رسولصورت می

اندیشد باید به زندان بیفتد؟« در جواب این  بیاندازند؟ آیا علما و مراجع این فتوا را داده بودند که هرکس مانند ما نمی

اند »این اقدام از نظر قانونی جرم بوده و هللا مکارم شیرازی که گفته سوالتان هم باید گفت آری! با استناد به سخنان آیت

توان مجرم را تعقیب کرد شود و میتعقیب است زیرا تقویت دشمنان اسالم از نظر شرعی جرم محسوب می قابل

 « .همچنین با این فرقه ضاله به این دلیل که آنها عوامل آمریکا و اسرائیل هستند، مخالف هستیم

ضاله که مورد غضب خدا و پیامبرش هست و به روشنی در جهت  ایپس مطمئنا بها دادن و به رسمیت شناختن فرقه 

خواهد، کاری خالف شرع و البته جرم  کند و نابودی اسالم در یک مملکت اسالمی را میو قبله دین یهود حرکت می

توان از امکانات و منابع یک کشور علیه سیاسی علیه نظام است پس پر واضح است که در هیچ کجای جهان هم نمی

بهره برد و حال چگونه بنشینیم و ببینیم از منابع این مملکت برای نابودی نظام و اسالم بهره ببرند و طلب علم کنند  آن

 .و در راستای نشر افکار کاذبشان استفاده کنند

وری و دفاع از یک شخصیت در جامعه اسالمی و دینی صرف  اما در آخر باید گفت جناب زیبا کالم جهت سخن

توان شخصیتی را که راه اشتباه برگزیده و بر  عات سیاسی و گفتن چند روایت از دوران پیامبر)ص( نمیداشتن اطال

همه نیز مبرهن است تطهیر کرد؛ زیرا دیگر این ادعای پوچ بهائیت و دشمنی آنها را با اسالم محمدی )ص( را با یک 

رآن اعتقاد دارند: )»باب« از جمله انبیای توان آشکار ساخت که آنها برخالف نص صحیح قپژوهی ساده میبهایی

اولوالعزم و صاحب وحی الهی است و این مقام، شبیه و نظیر حضرت موسی و حضرت عیسی و حضرت محمد 

 (هللا علیه وآله وسلم( است که صاحب شریعتی مستقل و آیینی جدید است!)صلی 

یافته  ه ظهورش، وعده جمیع پیامبران قبل تحقق »باب همان موعود مقدسی هستند که ب اندر نیز گفتهدر جایی دیگ 

و »از جمله مظاهر مقدسه الهیه و دارای سلطنت و اقتدار مطلقه و حائز کلیه حقوق و مزایای رسالتی مستقله  «است

 !«است

رای خودتان بد  کنید؟ آیا این باید و قبول دارید که از این فرقه و حامی آن دفاع میآیا شما این افکار و عقاید را پذیرفته

زند! و یا هنوز هم به نوشتن یک کتاب در مورد مشروعیت نیست و به شخصیت سیاسی و دینی شما ضربه نمی

 .کنیداسرائیل افتخار می 
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ها را بیان کردید، فائزه کارزشت و حرف بدتری را  تعجب بنده از شما است که با این هوش سیاسی که دارید این حرف

 !...ی نادانی و یا دانایی برای ضربه زدن به نظام، انجام داد، و پدرش نیز آن را زشت دانستدر دفاع از خود، از رو

کنید و از شخص خاصی  کنید؟ شما که به قول خودتان آزادانه تفکر میاین وسط شما را چه شده که از او دفاع می

 !طلبی« داریدکنید و دید به اصطالح »اصالح پیروی نمی

کنید مگر نه اینکه، قتل، ترور و قساوت در اولین  فرقه ضاله بهائیت و حقوق نداشته آنها دفاع میراستی اصال چرا از  

گری در میان اعضای این فرقه علیه ایرانیان آغاز شد و با مردم رفتاری وحشیانه داشتند و حتی روزهای پیدایش بابی

هللا نوری، ل شهید ثالث، ترور نافرجام شیخ فضل انداختند و قتبریدند و به آتش میدست و پای اسیران جنگی را می

 .اشان موجود استشهادت حاج شیخ زکریا نصیراالسالم و... که هنوز مستندات تاریخی

گیری است و خوب  العین دیگری در خاندان شما در حال شکلاما در آخر باید به خانواده هاشمی هم هشدار داد که قرة *

 !دانید که او کیستمی

ترین شخصیت زن در آئین بهائیت است که البته پدر و  شدهبیگم برغانی شناختهطاهره قرةالعین« یا همان فاطمه»

مادرش هر دو مسلمان و مجتهد بودند. یکی از مشهورترین کارهای او عالوه بر پذیرفتن فرقه ضاله بهائیت و 

و برداشتن روبنده در دورانی بود که هیچ زن   همکاری پر شور با این فرقه ضاله، کشتن پدر همسرش »شهید ثالث«

داد، هرچند که وی عاقبت با اش هم گذر نمیای از قرص صورتش را از مخیلهمسلمانی حتی فکر دیده شدن گوشه

توجه به جرایم و فسادهای مختلف همچون قتل برخی از اعضای خانواده و... در تهران به عنوان نخستین زن به جرم  

 .اعدام شد االرضافساد فی 

ساله انقالب  ۳۷اعتباری در تاریخ پس آقای هاشمی مراقبت کنید از خانواده و خاندان خود تا دچار این رسوایی و بی

 .اسالمی نشوید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفا  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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