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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[

 

 لندن  هانیک]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۲۱ هیژوئ  ۱۵ - ۱۴۰۰ ریت ۲۴]تاریخ:[ 

 

 پراکنی رژیم ایران علیه بهاییان دادن به نفرتکارزار توئیتری »ایران بدون نفرت«؛ حمایت مردم برای پایان

  ۲۴را امشب پنجشنبه  #StopHatePropaganda توئیتری »ایران بدون نفرت« وجامعه جهانی بهایی کارزار 

  یجمهور غاتیو تبل یپراکن نفرت انیپا یهشتگ برا نی با استفاده از ا یرانیتا تمام شهروندان ا اندازدیم به راه رماهیت

 همبسته شوند.  انییبها هیعل یاسالم

و فشار گسترده  دیبا سرکوب، اعدام، زندان، تهد تییباورمندان به بها ،یاسالم یسال حکومت جمهور ۴۲طول  در

 محروم هستند. لیو تحص تیاز جمله حق مالک  یحقوق شهروند نیترییروبرو بوده و از ابتدا

خبر   رانیدر ا ییضدبها غاتی و تبل یپراکننفرت شیاز افزا یاهیانیبا صدور ب ۱۴۰۰ رماهیت ۲۲ ییبها  یجهان جامعه

از   یشیو رو به افزا در شبکه گسترده ییجلوه دادن جامعه بها یرانسانیغ یبرا یکنون ی داد و اعالم کرد که »استراتژ

 .«شودیم دهیهاوس دکالب یهاو اتاق تلگرام یهاکانال نستاگرام،یا یهاصفحه ت،یساصدها وب

 یعیجرائم فج انیآکنده از قربان خی: »تاردیگویر ژنو مدر سازمان ملل متحد د  ییبها یجامعه جهان  ندهینما یعالئ انید

 هیعل ندهیفزا یپراکنو دروغ یپراکننفرت شیکه افزا میهست  نیها را دامن زده است. ما نگران اآن یپراکناست که نفرت

 داشته باشد.« یرا در پ هاآن  هیها علسرکوب دیشد شیافزا انیبهائ 

  تیاز جمله »بهائ ینوشت که حکومت مطالب رانیدر ا ییضدبها غاتیها تبلبر رصد دهه  هیبا تک ییبها  یجهان جامعه

  یبهائ کی از مغازه دیممنوع است«، »خر انیشماست«، »ارتباط برقرار کردن با بهائ مانیو ا نینجس و دشمن د

 .کندیمنتشر م نیاز عناو گرید یاریسبزرگ است« را در کنار ب ی حرام است« و »حقوق بشر مدرن دروغ

 هاونیلیم انیو م دیصدها هزار مطالب دروغ را تول  هاگاهیپا نیآمده است: »ا ییبها  یادامه گزارش جامعه جهان در

از  یتری جزئ لینفرت« تحل ختنیبا عنوان »برانگ  یبهائ یمنتشر شده توسط جامعهٔ جهان ی. سندکنندیم عیتوز یرانیا

پر است از   یاجتماع یهاو صفحات شبکه هاتیسا. وبدهدیم رائه را ا انیبهائ هیعل  یارسانه  ۀسال  ۴۰کارزار  نیا

که هم از   ییو فتواها هایسیوارنوید ها،شگاهینما نارها،ی ها، سمکتاب ،یاها، متون رسانه مقاالت روزنامه دئوها،یو

استقالل  یبه حکومت ادعا یها که با وجود وابستگ هو هم از آن دسته از رسان شوندیمنتشر م   یحکومت یمنابع رسم

 .« کنندیم

اظهارات را دارند و نه به آنها   ن یبه ا ینه حق اعتراض قانون رانیا انیبهائ ز،یآمنیو توه وقفهی اقدامات ب نیوجود ا با

 شاندگاهیاتهامات پاسخ گفته و د نیتحت نظارت حکومت هستند به ا یکشور که همگ  یهادر رسانه  شودی اجازه داده م

 را به هموطنان خود ارائه دهند. 

و  اساسیبه اتهامات ب قیطر نیکرده تا از ا یاندازرا راه  «ی»راست تیوبسا یبه تازگ انییبها  یجهان جامعه

را از جمله از منابع مستقل به  حیپاسخ دهد و اطالعات صح ران،یدر ا انیبهائ هیدستگاه پروپاگاندا عل یهایپراکندروغ

 مخاطبان ارائه دهد. 
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و اطالعات  یمنف غاتی تبل ،یپراکنانباشته از نفرت یطی معموال در مح تیبشر هیعل تیدارد که جنا دیتأک انییبها جامعه

را در مورد   یو فرافکن یپراکندروغ، نفرت نیدهه است که کمپ ۴از  شیب یاسالم یو جمهور دهدینادرست رخ م

 به راه انداخته است.  انییبها

در  ییتا امروز صدها هزار مطلب ضدبها ۲۰۱۴جامعه، تنها از سال  نیا یگزارش ارائه شده از سو یمبنا بر

 ییکرده و شعارها دایپ ش یافزا ریاخ یهادر ماه ژهیبه و رانیا انییمنتشر شده و فشار بر جامعه بها یحکومت یهارسانه

 .شودینوشته م میژشهرها توسط عوامل ر یبرخ  یوارهاید یبر رو انییبها هیعل

  یهاحکومت ینشاندهفساد، ازدواج با محارم، عامالن استعمار، دست گرجیترو پرست،طان یضاله، گمراه، ش »فرقه 

و   تیبهائ فیدر توص یاسالم یجمهور یحکومت یهاهستند که رسانه  یعبارات سم…«یونیجاسوسان صه ،یغرب

 .کنندیاستفاده م انییبها

از    یناش میدارد که جرا دیباور تأک نیبدون نفرت« بر ا رانی»ا یتریبا به راه انداختن توفان توئ انییبها  یجهان جامعه

وارد   ی دیبه مراحل جد انیبهائ ه یعل رانیحکومت ا یو پروپاگاندا یپراکنو نفرت شوندینفرت با کلمات دروغ آغاز م

 تکرار شود.  خیتار می. نگذارافتهی شیو وسعت آن به شدت افزا زانیشده و م

 شب به وقت تهران خواهد بود.  ۱۱:۳۰تا  ۹:۳۰امشب ساعت  یتریتوفان توئ نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دبرخورای ]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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