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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[

 

 یفارس یسیبیب]برگرفته از سایت:[ 

 ٢٠٢١ هیژوئ  ١۶ –  ١۴٠٠ ریت ٢۵]تاریخ:[ 

 

 ان یبهائ هی' علافتهیسازمان  یپردازو دروغ  یپراکنکارزار مبارزه با 'نفرت

  یپراکنو دروغ یپراکنمقابله با نفرت یبرا ینیکمپ  روزیو فعاالن حقوق بشر، از د  انیبهائ یدعوت جامعه جهان به

 به راه افتاده است. ران یدر ا انیبهائ هیعل

 یهاهشتگکارزار با  نیاز ا تیدر حما هیژوئ ١۵عصر روز پنجشنبه  ترییتو ژهیبه و ،یاجتماع یهاشبکه کاربران

  لیتبد تریی تو یاز ترندها یک یبه  یساعات یرا برا  آن ،" StopHatePropaganda" _بدون_نفرت و هشتگ رانی#ا

 کردند.

مختلف خواست که حکومت   یو کشورها یالمللنیب یاز نهادها یاهیانیبا انتشار ب یبهائ یجامعه جهان ش،یهفته پ کی

 " بازخواست کند.انیبهائ هیعل یپراکن"کارزار نفرت یرا برا رانیا

از چهار دهه قدمت   شی حکومت که ب یو پروپاگاندا یکارزار نفرت پراکن ر،یاخ یآمده بود "در ماه ها هیانیب نیا در

 است."  افتهی شیآن به شدت افزا زانیو م  یگدیچیوارد شده و پ ی دیدارد به مراحل جد

گفته  نیکمپ نیاز ا تی در حما یتییدر تو کندیم تیفعال رانیحقوق بشر در ا نهیکه در زم رانیا یعدالت برا سازمان

آن در   روانیو پ  یبهائ انتید هیو پروپاگاندا عل یتاکنون، کارزار نفرت پراکن یاسالم ی استد: از آغاز استقرار جمهور

و فاقد صفات  دیپل یرا به عنوان مردمان انیتالش کرده بهائ یالماس یادامه داشته است. جمهور یحکومت یهارسانه

 فشار بر آنان را فراهم کند."  شیسرکوب و افزا یبرا یجلوه دهد تا بستر اجتماع یانسان

  نیاز ا تیپارلمان اروپا و کانادا هم در حما ندگانی و فعاالن حقوق بشر و نما ییربهایاز شهروندان غ یادیز تعداد

جامعه رواج داده شده، اشاره کردند و از   انیدر م انی بهائ هیکه عل یها و نفرت پراکنکردند و به دروغ تییکارزار تو

 . هدد انیپا انیخواستند به آزار بهائ  رانیحکومت ا

است.  تیاصول مدن نیتریاه یاز پا یک ی دهیو عق نید یگفت: "آزاد ییدئویو یامیدر پ عضو پارلمان کانادا وت،ید یکر

 ."ابدی انیپا دیبا انیبهائ  ینیسرکوب د

  یدر رسانه ها انیبهائ هیها عل ینفرت پراکن شی"خبر افزا کایمذاهب در آمر یآزاد ونی سیکم  سیمائزا، رئ نیناد

 تیاقل ریو سا انیبهائ یرا برا  دهیو عق نید  یآزاد دیبا رانینگران کننده" خواند. او گفت: "ا اریرا بس رانیا یحکومت

 کند."  نیتضم رانیا ینید یها

مطلع است اما   ران یدر ا انیهم گفت: "جهان مدتهاست از آزار و سرکوب بهائ  ایالرنس، شهردار دوبو در استرال استفن

 میدانیاست و خوب م شینفرت روز به روز در حال افزا ی: "پروپاگانداتر شدن است. او گفت میاوضاع در حال وخ

 ها به چه ختم خواهد شد."  ینفرت پراکن نیکه ا

در  کردیم یریگ یرا پ ها یاز بهائ یاریپرونده بس لیاول انقالب به عنوان وک یهادان که در سال کار، حقوق زیمهرانگ

و   یفرهنگ  یو شاخه ها رانیهستند که حکومت ا بایصلح دوست و شک  یمردمان رانی ا انیخود نوشت: "بهائ سبوکیف

 ."کندیم یوقفه بر ضد آنها نفرت پراکن یآن ب یاسیس
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کند،  نیکه به شهروندان مسلمان توه دمیند یشهروند بهائ کی ینوشت: "حت یتیی در تو یدادگستر لیدهقان، وک دیسع

 !" دانستندیرا نامشروع م یالوکاله فرض را »نجس« و حق انیکه بهائ دمیمسلمان د یقاض اریاما بس

  افته،ی شیافزا افتهیبه طور سازمان   رایرا که اخ انیبهائ هیعل یپردازو دروغ یپراکنکه نفرت ییها تییتو انیم در

  نیخود را از ا یشخص  یهابزرگ شدند، تجربه یکه در خانواده بهائ یکسان ای انیاز بهائ یمحکوم کردند، تعداد

 آزارها بازگو کردند.

 متوقف شود دیبا ی: نفرت پراکنیرانیا ییایتان یبر  گریباز

 . وستیپ نیکمپ نیهم به ا یرانیا ییا یتانی بر نیو کمد گریباز ،یلیجل دیام

 انیخود اشاره کرد و گفت که بهائ  ییبه خانواده بها ترییدر تو ییدئویشناخته شده است، در و یاچهره ایتانیکه در بر او

 و فشار قرار دارند.  بیهستند که تحت تعق  رانیدر ا یمذهب تیاقل نیبزرگتر

  میت کی یرانیا انیاز دانشجو یبا تعداد ا،یتان یکه در دانشگاه در بر یخود اشاره کرد و گفت که زمان یتجربه شخص به

 .گذارندیکنارش م یرانیا انیفوتبال دانشجو میاست از ت ییکه او بها  فهمندیآنها م نکهیفوتبال داشتند، به محض ا

 ز دانشگاه هم هرگز با من تماس نگرفتند."مانده ا  یسه سال ی: "من را طرد کردند و طدیگویم ی لیجل یآقا

نفرت   انیبهائ هیعل رانیا ونیزیو تلو ویکه به عنوان کارشناس در راد ی که توسط افراد یچند نمونه از نفرت پراکن او

 . ستین یزیچ  ندیگویافراد م ن یکردند را پخش کرد و گفت که البته که تجربه من در مقابل آنچه که ا یپراکن

  ریغ  یاقدام ایدن یو در هر کجا یدرباره هر کس یگفت: "نفرت پراکن نیکمپ نیبا دعوت به شرکت در ا گریباز نیا

 متوقف شود." دیاست و با یقانون

گرل"   پی"گاس یهاکرد. او در سلایر تیحما  نیکمپ نیاز ا ییدئویو امیپ کیهم در  ییکا یآمر گریباز ،یبجل تونیدا پن

 کرده است. ی" بازو یو " 

 یاجتماع یو ماموران آنها در شبکه ها یحکومت یرسانه ها یهدف نفرت پراکن رانیدر ا انی: "بهائدیگویم یبجل

 اند." اعدام بوده یشکنجه و حت ،یاقتصاد تیهستند و در گذشته هدف محروم

 اقدامات شد. ن یا افتنی انیخواهان پا او

 و قتل"  ییربادر تهران: 'از مصادره، تا آدم  هیثاقیم  مارستانیب  سرنوشت

  شدیاداره م رانیدر ا ان یجامعه بهائ له یتهران که به وس هیثاقیم مارستانیبه ب یلمیکارزار در ف نیآسو، به بهانه ا تیسا

 و پس از انقالب مصادره شد و سرنوشت کارکنان آن پرداخته است.

اما در   شدی اداره م رانیا انیبهائ  و به همت جامعه سی تاس هیثاقی م ثاقیتوسط عبدالم ١۳۳٠در سال  هیثاقیم مارستانیب

 شد.  ینامگذار ،ینیهللا خم تیپسر آ ،ینیخم یمصادره شد و به نام مصطف مارستانیب نیا  ١۳۵۹سال 

حقوق  یبودند، اخراج شدند و حت ییکه بها مارستانیب نیهمه پزشکان و کادر ا مارستانیب نیاز مصادره ا پس

 کارکنان هم از آنها گرفته شد.  یبازنشستگ 

گلوله به قتل   کیدر مطب خود با شل ١۳۵۹ماه  یموسسان در د اتیو عضو ه مارستانی ب سی رئ م،یهر حک منوچ  دکتر

 او مصادره شد.  ی ها ییو خانه و تمام دارا دیرس

مرداد   یبودند که در س مارستانیب نیموسسان ا اتیه ی دو تن از اعضا ،یو دکتر منوچهر قائم مقام ینج نیحس دکتر

از   چکدامیربوده شدند و هنوز ه گرینفر د ۹با هجوم افراد مسلح به همراه  انیجلسه محفل بهائ انیدر جر  ١۳۵۹ماه 

 ندارند. یخانواده و دوستان از آنها خبر ی اعضا

 اخراج، بزرگترها ممنوع الکار''''''''بچه ها 

 تها،یسوالم در مورد حقوق اقل ل یبارکه به دل نیخود نوشته: "اول یهم درباره تجربه کودک یرانیا گریباز ،یطلوع شبنم

  یبرا ی: »شماها« رو از بچگ گفتیبهم م یسال بعد مرد٢٢سالم بود.   ١١شدکه مشکوکم و اخراج شدم گزارش
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  شنی. هنوز هم بچه ها اخراج میفتینون به دردسر ب هی دیخر یکه برا میکنیم ی. کارکننیم تیترب لییاسرا یجاسوس

 ها ممنوع الکار."و بزرگ

شده بود نوشته: "سوم دبستان که بودم  انیبهائ ه یکه در ذهن کودکان عل یغاتیبا اشاره به تبل یتییطلب هم در توحق  دایآ

دکترا که فوق  امیرانیا یدانشگاهدر فنالند هم  شی. چند سال پندیرا بب  مانتو دمم ریاز ز خواستیم امیهمکالس

 یقی عم یپراکننفرت نیچن ی. نسل اندر نسل قربانکنندی ازدواج م حارمشانبا م هایکه چرا بهائ دیازم پرس خواندیم

 ..."میهست

 انیبه قتل بهائ دیکه تهد ی: از معلمدمیام ترسنوشته است: "در تمام دوران مدرسه   یتیینصرهللا، روانشناس در تو  بیشک 

نجس   انیبهائ گفتیکالس م یمن به همه  یکه جلو یاز معلم دمیام. ترسهم در کالس یمِن بهائ دانستیو نم کردیم

 ."کردندیم یپراکننبودند. آنها واقعاً نفرت یواقع ریغ میها. ترسروندیهستند هرگز حمام نم

ها که پدر و مادرش بعد از انقالب با سال دیگویو م کندیم یزندگ ایو شاعر که در استرال سندهینو ،ییضایب یشاد

 بودن اخراج شدند.  ییبها لیسابقه کار به دل

بودن  ییبه خاطر بها لیار در طول تحص: "خواهرم سه بسدینویخود پرداخته و م یبه تجربه شخص تییدر چند تو او

نوشته  ینامه وقت نیکه اجازه داشته باشه به مدرسه برگرده. ا نیاز مدرسه اخراج شد. سه بار به خونه برگشت بدون ا

 "گذشتهی م یلیروز از شروع سال تحص ١۹شده که فقط 

" قرار ضیخودش و خانواده اش "مورد تبع" است که به خاطر اعتقاد یآدم معمول کی که "  دیگویم ییضایب یشاد

همه برابر   ی: "رنج مورد نفرت واقع شدن، برادیگویمحروم شده است. او م یمعمول یزندگ کیگرفته است و از 

 است." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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