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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[

 

 خبرگزاری هرانا]برگرفته از سایت:[ 

 ١۴٠٠آذر  ٢۵]تاریخ:[ 

 

 بهائیان  سازی در شیراز با هدف نفرت پراکنی علیهتشکیل کارگاه پوستربهائی ستیزی؛ 

همزمان با آغاز موج دیگری از فشارهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی در شهرهای  –خبرگزاری هرانا 

رگزار  مختلف کشور، کارگاه سه روزه طراحی پوستر در راستای نفرت پراکنی علیه پیروان آیین بهائی در شیراز ب

شده است. در این کارگاه که توسط دبیرخانه جشنواره تجسمی موسوم به”مقدس نما“ و دبیرخانه پوستر انقالب و مجمع  

طراحان انقالب اسالمی موسوم به ”بیت“ برگزار شده از طریق طراحی پوستر و در قالب یک تریبون یک طرفه از  

این جامعه دستمایه هجمه شده است. این برنامه که مصداق    طریق کارهای گرافیکی، عقاید و باورهای مذهبی اعضای

عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود اقدام دیگری از سوی حکومت ایران است که در چهار  

 .دهه گذشته بصورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین را نقض کرده است

آذرماه    ٢۶الی    ٢۴رانا، ارگان خبری مجموعه فعاالن حقوق بشر در ایران، طی روزهای به گزارش خبرگزاری ه

، جشنواره تجسمی موسوم به ”مقدس نما“ و دبیرخانه پوستر انقالب و مجمع طراحان انقالب اسالمی موسوم به ١۴٠٠

 .پیروان آیین بهائی کرده اند”بیت“ اقدام به برگزاری کارگاه طراحی پوستر و کاریکاتور با هدف نفرت پراکنی علیه 

این موسسات که با بودجه دولتی پشتیبانی می شوند، با برگزاری این کارگاه از طریق طراحی پوستر و در قالب یک 

تریبون یک طرفه از طریق کارهای گرافیکی، عقاید و باورهای مذهبی اعضای این جامعه دستمایه هجمه کرده و 

ان در نظر گرفته اند. برگزاری این قبیل برنامه ها توسط حکومت جمهوری اسالمی جوایز میلیونی برای شرکت کنندگ

در حالی است که شهروندان بهائی نه تنها در رسانه های رسمی کشور تریبونی جهت دفاع از خود ندارند بلکه هم  

با احکام حبس در زندان های  اکنون ده ها تن از این شهروندان صرفا به دلیل اعتقاد به آئین بهائی و اظهار عقیده خود 

 .ایران و یا تحت بازداشت موقت به سر می برند

این برنامه که مصداق عینی نفرت پراکنی علیه پیروان یک آیین محسوب می شود اقدام دیگری از سوی حکومت 

را نقض  ایران است که در چهار دهه گذشته بصورت روزمره و سیستماتیک حق شهروندی و انسانی پیروان این آیین 

 .کرده است

گذاری، سید محمدرضا میری به عنوان دبیر بخش االسالم امیرحسین کامل نواب، به عنوان رئیس شورای سیاستحجت

داوران، محمد رضا دوست محمدی، سید محمدرضا میری، علیرضا  پوستر و مهدی یکه پسر به عنوان رئیس هیئت

برگزاری این برنامه و نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی  خاکپور و سید مهدی حسینی از جمله دست اندرکاران 

هستند. آنگونه که در وبسایت این برنامه حکومتی پیداست، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 

 .شهرداری شیراز و حوزه هنری استان فارس نیز در برگزاری این برنامه مشارکت دارند

عه جهانی بهائی در لندن در رابطه با این موضوع در گفتگو با گزارشگر هرانا گفت:  پدیده ثابتی، سخنگوی جام 

ها ی واال ”.تبلیغات ضد بهائی دولت ایران در یک جشنواره فرهنگی که باید عرصه ای برای به نمایش گذاشتن ارزش 

ان یک جامعه فعال برای  و دستاوردهای فرهنگی ایران باشد باعث تاسف است. جامعه بهائی در تمام دنیا به عنو

خدمت به بشریت شناخته شده است. در طی این چندین سال دولت ایران حتی یک مدرک هم برای اتهاماتی که به  

بهائیان نسبت می دهد ارائه نداده است. متاسفانه اطالعات باطل و نفرت پراکنی به شکل روشمند یکی از ابزاری  
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المللی حقوق مدنی و د تا جامعه بهائی را بد نام سازد. دولت ایران میثاق بینهست که دولت ایران از آن استفاده می کن

سیاسی را امضا کرده و متعهد است که از شهروندان خود در برابر نفرت دینی محافظت کند در عوض خود حکومت 

 “.محرک چنین نفرت پراکنی است 

ز حکایت چوپان دروغگو نیست و به اعتبار خود ها چیزی جوی در ادامه اظهارات خود افزود: ”سرانجام این دروغ 

جمهوری اسالمی چه در ایران و چه در صحنه بین المللی صدمه خواهد زد. به تجربه ما تعداد زیادی از هموطنان 

ایرانی همواره با تحقیقات منصفانه و مستقل خودشان به این نتیجه رسیده اند که هیچیک از این اتهامات در مورد 

 “ .ندارد و بیشتر از همیشه محبت و حمایتشان را به جامعه بهائی ابراز می کنند بهائیان صحت

این اقدام موسسات حکومتی، علیه شهروندان بهائی اقدام تازه ای نیست؛ پیش از این نیز برنامه تلویزیونی »مثل ماه« 

با هدف نفرت پراکنی علیه  سیما پخش می شد اقدام به انتشار مطالبی  ۳با اجرای »رسالت بوذری« که از شبکه 

 .شهروندان بهائی کرده بود

رسالت بوذری، مجری برنامه »مثل ماه« که نام او پس از انتشار ویدئوی گفتگوی توهین آمیز با مهمان دارای  

معلولیت این برنامه بر سر زبان ها افتاده و اعتراض بسیاری را به همراه داشت عالوه بر اجرای این برنامه علیه  

دان بهائی، به صورت مجازی نیز اقدام به تهیه گفتگویی دیگر با محوریت نفرت پراکنی علیه این شهروندان  شهرون

 .کرده بود

نفرت پراکنی نهادهای امنیتی و دولتی نسبت به شهروندان بهائی مسبوق به سابقه است. از جمله این اقدامات می توان  

ستیزی در نمایشگاه های کتاب تهران اشاره کرد. نمایشگاه کتاب تهران بارها به ارائه پرشمار کتب با محوریت بهائی 

در سال های اخیر با حضور کتابهایی که نحله های فکری گوناگون را نشانه گرفته به محلی برای ترویج اندیشه 

بودجه های دولتی یا   خشونت محور یا نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی تبدیل شده است. ناشران این کنابها عمدتا از

 .نهادهای مذهبی ارتزاق می کنند 

گوید: ”هر انسانی محق به داشتن آزادی اندیشه، وجدان و  اعالمیه جهانی حقوق بشر می ١۸این در حالی است که ماده  

ا، دین است؛ این حق شامل آزادی دگراندیشی، تغییر مذهب و آزادی علنی کردن آئین و ابراز عقیده، چه به صورت تنه

بانی آن در محیط عمومی یا چه به صورت جمعی یا به اتفاق دیگران، در قالب آموزش، اجرای مناسک، عبادت و دیده

 .خصوصی است و هیچ فردی حق اهانت و تعرض به فرد دیگری را به لحاظ تمایز و اختالف اندیشه ندارد

ایران، در رابطه با برگزاری این برنامه  اسکایلر تامپسون، مسئول روابط خارجی مجموعه فعاالن حقوق بشر در 

گفت: باعث تاسف است که حکومت ایران به جای عمل به وظیفه خود مبنی بر ترویج احترام متقابل و آزادی اندیشه و  

مذهب در جامعه، به گسترش نفرت پراکنی در جامعه مبادرت می کند. نفرت پراکنی علیه شهروندان بهائی که دهه  

بعیض مضاعف قرار دارند تداوم یک وضعیت ناامید کننده در مورد مسئولیت پذیری حکومت هاست تحت ستم و ت 

 .ایران است

خانم تامپسون ضمن اینکه از دولت ایران خواست تا جلوی برگزاری چنین برنامه هایی را بگیرد، تاکید کرد ”سخنان 

انی مانند مدارا، محبت و احترام است و  نفرت انگیز حمله مستقیم به ارزش های بنیادین حقوق بشری و کرامت انس

همزیستی مسالمت آمیز در جامعه را هدف قرار می دهد. الزم است در مواجه با چنین اقداماتی دولت ها، جوامع مدنی 

 “ .و رسانه ها با یکدیگر علیه نفرت پراکنی فعالیت کنند

م هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی های مرتبط به باورهای دینی محروشهروندان بهائی در ایران از آزادی 

المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق  میثاق بین ١۸اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  ١۸است که طبق ماده 

دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا  

 .شدبرخوردار با

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار شهروند بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسالم،  

شناسد. به همین دلیل طی  مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی

 .رت سیستماتیک نقض شده استسالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صو
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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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