
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 (ردنا(تحلیلی خبری ادیان نیوز ]برگرفته از سایت:[ 

 ١٣٩٩اسفند   ٢]تاریخ:[ 

 

 های اجتماعیافسانه پردازی در شبکه 

هایی است که در  تر ازآن، ایجاد گروهشود، اما مذمومهایی مشاهده میاکاذیب به وفور در چنین شبکههر چند نشر 

 .فضایی بدون نظارت باکتمان ماهیت خود، سعی درجذب نوجوانان و جوانان مسلمان دارند

های گروه ها وفرقه  های تبلیغی های اجتماعی بستر مناسبی برای فعالیتبه گزارش ردنا )ادیان نیوز(، گسترش شبکه

های مختلفی  همین راستا تشکیالت بهائیت نیز با دستور کار جذب مسلمانان به فعالیت شود. درمعاند محسوب می

 .مشغولند

های اجتماعی شبکه های متعدد درهای تبلیغی و گروهاندازی کانالآنان به منظور جذب جوانان مسلمان، اقدام به راه 

 .است ها شدهب وبازدید تعدادی ازجوانان ازاین کانالاند که موجب جذنموده

مایه تشویش  هایی ساختگی از سران بهائیت همراه با مدح آنان، اخبار هفتگی با درونها شامل داستانمحتوای این کانال

مضحک درباره  نشر نظراتی عجیب و شدن مسلمانان وهایی از بهائیاذهان عمومی ترغیب به خرید اینترنتی داستان

ها، از زبان ادیسون  باشد. مثالً در یکی از این نقل قول بهائیت از زبان بزرگان و دانشمندان، بدون ارائه منبع می

جهان و به منظور پیشرفت و ترقی سریع دیانت   ام به علت وجود عبدالبهاء دراند: تمام اختراعاتی که من کردهآورده

 !ستبهائی بوده ا

هایی است که در  تر ازآن، ایجاد گروهشود، اما مذمومهایی مشاهده میذیب به وفور در چنین شبکههر چند نشر اکا

نقاب   هایی که باجذب نوجوانان و جوانان مسلمان دارند. گروه کتمان ماهیت خود، سعی در فضایی بدون نظارت با

  حریم خصوصی اعضا، سعی در  ورود به ابشردوستانه رفع اشکال درسی، به شناسایی نوجوانان پرداخته و بتدریج ب

 .نمایند جذب آنان به تشکیالت می

آموزگاران نیز باید  ها، اولیاء وتالش برای روشنگری اکاذیب این شبکه لزوم پیگیری مسئوالن سایبری و لذا عالوه بر

آینده در دام این  های نشدن سرمایه تری به نحوه حضور فرزندان در فضای مجازی به منظور گرفتارنظارت دقیق

 .باشند  فریبکاران، داشته

 

 

 

 

 

 

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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