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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[

 

 شهبازی ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۰مرداد   ۱۸ ]تاریخ:[

 

 بهائیان و شهبازي: تهاجم خشماگین پس از همایش تورنتو 

حمالت شدیدي از سوي فرقه بهائي علیه من آغاز   ،۱۳۹۰تیر  ۹پس از انتشار مقاله "ایران و هولوکاست بهائیان" در 

 آمیزهاي خشماگین و توهینو پرهام ورقا و هجوم مبلغین بهائي به صفحه فیسبوکم و جدل شده که مقاله جمشید فنائیان

هاي هاي دیگر نیز تهاجم به من، در قالب رنت است. در عرصه بارزترین نمادهاي آن در عرصه رسانه و اینتآنان 

هاي مخفي داخلي، شدت گرفته که پرداختن  هاي مختلف از سوي عوامل پنهان و شبکهاقدامات ایذایي گوناگون به بهانه

 .دانمبه آن را فعالً به مصلحت نمي 

کاست بهائیان" در آستانه برگزاري همایش بزرگ سابقه، انتشار مقاله "ایران و هولو جانبه و بيعلت این تهاجم همه 

( است که با تدارک و مقدمات مفصل آغاز شد. مقاله فوق یک روز پیش از ۱۳۹۰تیر  ۱۲ -۱۰بهائیان در تورنتو )

اي در کار نبود؛ واکنشي کامالً شخصي و  همایش تورنتو انتشار یافت. این تقارن کامالً تصادفي بود و برنامه

تیر، حدود   ۲زاد در زاد و مواضع ایشان در قبال بهائیان. مقاله آقاي نوريبه نوشته آقاي محمد نوري خودانگیخته بود

 .یک هفته پیش از آغاز همایش تورنتو، منتشر شد

  حمایت از بهائیان صورت گرفته که اي، آکادمیک و سیاسي دررسانه -هاي مختلف تبلیغيدر چند ماه اخیر برنامه

هاي چندگانه اخیر درباره عمدتا به عنوان نقض حقوق شهروندي آنان در ایران انجام شده است. از بین این برنامه 

توان به برگزاري جلسه پرسش و پاسخ به همراه نمایش اختصاصي فیلم مستند بهائیان در ایران،  بهائیان ایران، مي 

ن بخش فارسي سرویس جهاني بي. بي. سي. و ساخته مشترک آقاي کسري ناجي و خانم رزیتا محصول اخیر تلویزیو

تیر  ۷ژوئن/   ۲۸سازان سرویس جهاني بي. بي. سي.، اشاره کرد که در روز سه شنبه ریاضتي، از کارکنان و برنامه

هاي متعدد فت. سواي نادرستينگاري فرانت الین کالب واقع در مرکز شهر لندن انجام گردر باشگاه مشهور روزنامه

دارانه با تاریخي که در شکل و محتواي این فیلم وجود داشت و همچنین مغایرت آشکار ساخت این فیلم کامالً جانب

اي،  گونه، در خارج از فضاي مرسوم رسانهطرفي بي. بي. سي.، اجراي این برنامه تبلیغي و کمپینمباني منشور بي

ک مراسم اختصاصي به دعوت مستقیم بي. بي. سي. فارسي، یکي از آشکارترین موارد بدون انگیزه خبري و در ی

اي به درازاي عمر خود  رود که سابقه اي بخش فارسي سرویس جهاني بي. بي. سي. به شمار ميطرفي رسانهنقض بي

ونه قدوسي، مجري  در دفاع آشکار و نهان از بهائیان و بهائیت دارد. در بخش پرسش و پاسخ این همایش، خانم پ

تلویزیون سرویس جهاني بي. بي. سي.، گرداننده جلسه بود و سازندگان فیلم به همراه دکتر نازیال قانع، فعال بهائي و 

الملل، نیز  المللي در دانشگاه آکسفورد، و آقاي دروري دایک، مسئول بخش ایران سازمان عفو بیناستاد حقوق بشر بین

 .حضور داشتند

هاي به شدت سابقه تبلیغاتي بهائیان منتشر شد و واکنشو هولوکاست بهائیان« در اوج این تکاپوي بي مقاله »ایران 

خشماگین آنان نشان داد که تأثیر آن قابل توجه بوده است. مندرجات مباحث صفحه فیسبوکم را، که حاوي حمالت شدید 

 .به زودي در این وبالگ منتشر خواهم کردکنندگان در بحث است، هاي من و سایر شرکتمبلغین بهائي و پاسخ

 

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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