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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[

 

 خبرنگاران جوان باشگاه  از سایت:[ گرفته]بر

 ۱۳۹۸مرداد  ۲ ]تاریخ:[

 

 دهد؛باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می

بشری  سازی حقوقپرونده درباره علت تعلیق صفحات توییتری فارسی/ پروژه BBC world گزارش پردهافشای پشت

 درباره بهائیت علیه ایران 

درباره علت مسدود شدن صفحات توییتری فارسی زبان، در این گزارش به   BBC world در پی انتشار گزارش

 .پردازیماین ادعا می  بررسی پشت پرده

تیرماه توییتر   ۲۹گزارش خبرنگار حوزه اخبار داغ گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، روز شنبه به 

های سیاسی شاخصی، مانند علیرضا زاکانی را  ها و چهرههای رسمی، خبرگزاریهای کاربری نهادتعدادی از حساب 

و همزمان مسدود کرد. پس از انتشار این   به همراه تعدادی از صفحات کاربران انقالبی به صورت سازماندهی شده

های کاربری انقالبی پرداخت و به تعلیق در گزارشی به علت مسدود شدن حساب BBC world ها،خبر در رسانه 

ی شهروندان بهایی« اعالم  های ایرانی را »اتهام آزار و اذیت هدفمند و هماهنگ شدههای خبرگزاریدرآمدن حساب 

، سیمین فهندژ، نماینده جامعه بهاییان در سازمان ملل، خبر مربوط به تعلیق  BBC world انتشار مقالهپس از  .کرد

های فارسی به دلیل »هجمه هماهنگ و هدفمند علیه پیروان بهاییت« را تایید  های کاربری برخی رسانه فعالیت حساب

های کاربری مخالف با که یکی از حسابو سیمین فهندژ مطرح شد  BBC world کرد. این ادعا درحالی از سوی

های کاربری انقالبی را به توییتر داده و وانمود  ها گزارش مسدودسازی حسابنظام جمهوری اسالمی ایران که بار

را رد کرد و با انتشار پستی در  BBC world ها نقش داشته است این ادعای عجیبکرده بود که در مسدود شدن آن 

 :صفحه توییترش نوشت

های رسمی فارس تسنیم و پرس تی وی را مسدود نکرده است. همچنین برخی از خیلی عجیب است که توییتر اکانت»

 اند. من مطمئن نیستم که "منبع توییتر" در مقالههای شخصی روزنامه نگاران، تحت تاثیر این امر قرار گرفتهحساب

BBC world  این بین برخی از اشخاصی که حساب کاربری آنها توسط  در  «.گذردداند که در ایران چه می واقعاً می

هایی که با بخش پشتیبانی توییتر انجام دادند، ایمیلی درخصوص علت  نگاریتوییتر مسدود شده بود بر اساس نامه

مسدود شدن صفحه توییتر خود دریافت کردند که هرکدام دالیلی مختلفی را برای این مسدودسازی بیان کرده بودند و 

 BBC world ی شهروندان بهایی« که اولین بار توسطای به »آزار و اذیت هدفمند و هماهنگ شدهکدام اشاره  هیچ

 :های کاربری مسدودشده نوشتمطرح شد نداشتند. توییتر با ارسال ایمیلی درباره علت تعلیق برخی از این حساب

های توییتر را ممکن است تعدادی از حسابرسد شما حساب شما به حالت تعلیق درآمده است، زیرا به نظر می»

های سلایر یا فله با استفاده از همپوشانی نقض قوانین توییتر است. تمام اطالعات حساب مدیریت کنید. ایجاد حساب

 .شده به حالت تعلیق درآمده تا اطالعات بیشتری ارائه شود

 :لطفا باید موارد زیر پاسخ دهید

 .خواهید بازگردانی کنیدها را میاید و اینکه کدام یک ازآن یجاد کردههایی که الیستی از تمام حساب

 «هایتانریزی شما برای استفاده از حساببرنامه
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های کاربری را مدیریت همزمان چند حساب اعالم  کنید توییتر علت مسدود شدن این حساب همانطور که مشاهده می

اب توییترشان به تازگی مسدود شد، در گفتگو با باشگاه  کرده است. درصورتی که تعدادی از کاربرانی که حس

رسد علتی  خبرنگاران جوان اعالم کردند که تنها یک حساب کاربری روی تلفن همراه خود دارند. در واقع به نظر می

این  پی تلفن همراه ها اعالم کرده است مربوط به استفاده از فیلترشکن و تغییر آیکه توییتر برای تعلیق این حساب

ای  ها باشد. با این وجود توییتر در ایمیل ارسالی خود به این کاربران، هیچ اشاره کاربران به دلیل استفاده از فیلترشکن

 .شهروندان بهائی ذکر نکرده است شدهآزار و اذیت هدفمند و هماهنگ مبنی بر اتهام BBC world به ادعای عجیب

لل حوزه آمریکای شمالی و یکی از فعاالن توییتری که اکانتش در موج  المسیدسجاد طباطبایی پژوهشگر روابط بین

و ادعایش مبنی بر آزار و   BBC world های کاربران انقالبی مسدود شد، درخصوص مقالهاخیر مسدودسازی حساب

ت گروه  شهروندان بهائی توسط این کاربران، درگفتگو با خبرنگار حوزه دنیای ارتباطا اذیت هدفمند و هماهنگ شده

و دالیل مطرح کردن این   BBC world فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان به اهداف انتشار این مقاله توسط

ادعا پرداخت و گفت: با توجه به ایمیلی که توییتر برای کاربرانی که صفحه توییترشان مسدود شده ارسال کرده است،  

های کاربری نباشد. اما دلیل انتشار چنین  شدن این حسابستیزی علت اصلی مسدود رسد که بحث بهائیبه نظر می

که از قضا به زبان انگلیسی است و همچنین تایید این مقاله توسط  BBC world ای در برهه زمانی کنونی توسطمقاله

مبنی بر آزار و اذیت  BBC world سیمین فهندژ نماینده بهاییان در سازمان ملل بالفاصله پس از ادعای عجیب

الملل این کارشناس روابط بین .ی بهاییان توسط کاربران مسدود شده در توییتر جای تامل داردهدفمند و هماهنگ شده

های جهانی بهاییان در حوزه حقوق بشر علیه جمهوری اسالمی ادامه داد: عمدتاً هر سال در این برهه زمانی کمپین

گیرد. دستاویز بهاییان در محدوده زمانی تیرماه که تی تحریم مردم ایران شدت می با هدف فشار سیاسی و ح  ایران

اندازی شود، حق تحصیل بهاییان و راهشود تا ابتدای مهر ماه که سال تحصیلی جدید آغاز می نتایج کنکور اعالم می

شور، بهاییانی که ابراز  های جهانی حقوق بشری علیه جمهوری اسالمی ایران است چراکه براساس قوانین ککمپین

 .نام در کنکور و دانشگاه را ندارندشوند امکان ثبتاند و به عنوان بهائی شناخته میبهائیت کرده

کنند و زمانی که از نام میطباطبایی در ادمه مطرح کرد: قائل به همین موضوع هم هرساله بهائیان در کنکور ثبت

موضوع به عنوان دستاویزی برای   شود و از این ر سراسری جلوگیری مینام و قبولی آنها در دانشگاه و کنکوثبت

کنند. حاال دقیقاً در همین برهه  های حقوق بشری جهانی و فشار به جمهوری اسالمی ایران استفاده میاندازی کمپینراه

گیرد، یک  یران شکل می های جهانی بهائیت علیه اشود و همزمان با آن کمپینزمانی که هرسال نتایج کنکور اعالم می 

کند و ستیزی منسوب میهای کاربری ایرانی را به بهائیای، مسدود شدن حساب با انتشار مقاله  BBC world دفعه

 .کندسازی موضوع بهائیان را در حیطه جهانی دنبال میبرجسته عمالً پروژه

ی صهیونیستی تشکیالت بهائیت را در کشور دهد که رژیم جعلوی در ادامه گفت: این اتفاق درحالی در ایران رخ می 

داند، اما در  خود ملزم به تبعیت کامل از قوانین کرده است و به هیچ وجه تبلیغ بهائیت را در این کشور مجاز نمی

داند ایران به ویژه پس از انقالب اسالمی، تبعیت نکردن از قوانین و ابراز و تبلیغ بهائیت را عمالً مجاز و واجب می

های حقوق  ها، به دستاویزی برای کمپینه بهایی بتواند با تبعیت نکردن از قوانین و برخورد دولت ایران با آن چراک

بشری تشکیالت بهایی علیه جمهوری اسالمی ایران تبدیل شود؛ درحالی که این اتفاق در رژیم جعلی صهیونیستی 

ملزم به تبعیت تمام و کمال از قوانین حکومت اسرائیل   هاکامالً برعکس است و تبلیغات بهائیت ممنوع است و تمام آن

سازی موضوع بهائیت در در راستای کمپین برجسته BBC world رسد که انتشار مقالهدر نتیجه به نظر می هستند.

های انحرافی زیادی در کشور ما های متمادی فرقه گفتنی است؛ در طول قرن  .اذهان داخلی و خارجی شکل گرفته باشد

گذاری و ای است که توسط انگلیس پایههای خودساخته نیست، بلکه فرقه وجود آمده است. اما بهاییت یکی از فرقه  به

های در دوران رژیم پهلوی به دنبال نفوذ در گلوگاه ترویج شد و در خدمت اهداف استعماری قرار گرفت. این فرقه 

های حساس به  های اقتصادی است تا از آن طریق در زمان اهقدرت بود و پس از انقالب اسالمی به دنبال تصاحب گلوگ

 .اقتصاد کشور ضربه بزند

 گزارش از معصومه شیری

 

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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