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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[

 

 رادیو فردا]برگرفته از سایت:[ 

 ۱۳۸۸مهر ۱۴]تاریخ:[ 

 

 ایران / اجتماعی

 دفاع گروهی از مسلمانان از بهائیان در دنیای مجازی

 آرش البرزی

اخیراً انیمیشنی در مورد وضعیت شهروندان شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان، گروهی مجازی است که 

 بهایی در ایران ساخته است.

های مختلف قومی، مذهبی، کند. این سایت مسایل اقلیتاین گروه در چارچوب سایت جوانان خاورمیانه فعالیت می

پشتیبانی کند کند از آزادی بیان و حقوق بشر در این منطقه دهد و سعی میجنسی و غیره را در خاورمیانه پوشش می

ساله بحرینی و بنیانگذار این سایت سال گذشته، به دلیل استفاده از اینترنت به عنوان  ۲۲، دختر «اسراء الشافعی»

 ابرازی تأثیرگذار بر جامعه، موفق به دریافت جایزه از دانشگاه هاروارد شد.

 وگو کرده استانیمیشن جدید این گروه گفترادیو فردا با اسراء الشافعی در مورد شبکه مسلمانان هوادار بهائیان و 

رادیو فردا: خانم الشافعی، چرا و چه زمانی شبکه مسلمانان برای دفاع از بهائیان به وجود آمد؟ اهداف این گروه 

 چیست؟

به وجود آمد. دلیل به وجود آمدن این  ۲۰۰۷اسراء الشافعی: شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان در ژوئن 

گیرند و این وظیفه ما مسلمانان این بود که بسیاری از بهائیان در کشورهای مسلمان مورد اذیت و آزار قرار می گروه

 .است که از حقوق آنها دفاع کن.

گیرد. این امر باید های کمی در مورد نقض حقوق بشر بهائیان صورت میبه دلیل حساس بودن موضوع، اعتراض

د از آنها پشتیبانی کنیم. اگر فقط بهائیان، برای به دست آوردن حقوق خود تالش کنند، امید تغییر کند و ما مسلمانان بای

 چندانی نیست که موفق شوند.

اندازی کردم چون معتقد بودم که من تنها مسلمانی نیستم که به من شبکه مسلمانان برای دفاع از حقوق بهائیان را راه

 این موضوع اعتقاد دارم.

اط مختلف دنیا در مدت کمی به ما پیوستند تا با دفاع از حقوق بهائیان، بگویند که دین اسالم با نقض مسلمانان از نق

 حقوق بهائیان موافق نیست.

 آیا در این شبکه عضو ایرانی دارید؟

ویدئویی های نویسند و یا مقاالت، فیلمبله ما اعضا و هواداران ایرانی داریم. آنها بعضی اوقات مطلبی در این مورد می

 پیوندند در حال رشد است.های مسلمانی که به ما میکنند. تعداد ایرانیها را ترجمه میهای وبالگو یا نوشته

 کنید؟های دیگر نیز حمایت میآیا از اقلیت
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ا، های )مید ایست.کام( یا جوانان خاورمیانه است که از کردهشبکه مسلمان برای دفاع از حقوق بهائیان یکی از پروژه

های مذهبی و قومی کند. ما در مورد حقوق بشر اقلیتهای مختلف دفاع میکارگران مهاجر و روشنفکرانی از طیف

 کنیم.در خاورمیانه پافشاری می

 واکنش مسلمانان به این پروژه چگونه بود؟

. اما به تدریج واکنش کردندها منفی بود و برخی ما را به جاسوسی و کافر شدن و.متهم میدر ابتدای پروژه، واکنش

 کنند.گناه هستند و برای حقوق خود مبارزه میمسلمانان بیشتر و بیشتر مثبت شد و مشخص شد که این افراد بی

فرستند و یکی از دالیل چنین برخوردی تصویر اشتباه البته هنوز هم کسانی هستند که نظرات منفی برای ما می

دانند. با این حال من مطمئنم پرستی میرا در رابطه با صیهونیسم و حتی شیطانمسلمانان از بهائیان است چرا که آنها 

 کند.که هر چه بیشتر مردم در مورد واقعیت بدانند چنین طرز فکری تغییر می

 چرا انیمیشن را برای بازگو کردن مشکالت بهائیان در ایران انتخاب کردید؟

کنیم که بسیاری از خواندن ه خود جلب کند. ما در عصری زندگی میتواند توجه بسیاری را بانیمیشن جالب است و می

شوند و جنگی بر اینترنت جریان دارد تا هر کس خبر خود را به گوش بقیه برساند و مورد توجه مطالب خسته می

 قرار گیرد.

و موزیک ما قادریم توجه  ای هستیم تا بتوانیم مردم را جذب کنیم و با انیمیشنهای خالقانهبنابراین ما به دنبال راه

 ، بخصوص جوانان را جلب کنیم.یاری از افرادبس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورهویسی از اصل سند است. اگر به نکت]متن باال رون

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

