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 مقدمه

ای به جه فزایندههای اخیر تو، در سالهای مذهبی و عدم تسامح دینیاز گسترش وسیع نزاع نگرانالمللی جامعۀ بین

 .و خشونت نموده است نفرت برانگیختن  مبارزه با 

با حمایت و  روشمندیک کمپین  در حال حاضر کند، حمایت می گونه مبارزاتایناز که است  مدعیدر حالی که ایران 

 .دارد جریاناین کشور  در نفرت برانگیختنمنظور کمک دولت به 

رو  روبهای از طرف مقامات ایرانی جانبهدر مدت بیش از سه دهۀ گذشته با آزار همه کههستند برنامه بهائیان هدف این  

 اند.نفر ایرانی بهائی اعدام و صدها نفر زندانی شده 233، بیش از امروزتا   (1979) 1357اند.  از سال بوده

ائیان ایران هنوز تحت محدودیت بهاما متوقف شده، عمدتاً ( کشتار بهائیان در ایران 1983)دهۀ  63پس از دهۀ  هرچند

اند، راه تحصیالت عالی به روی جوانان های شدید اجتماعی و اقتصادی قرار دارند.  از حّق استخدام و مالکیّت محروم

، و تقریباً همۀ امکانات برای یک زندگی قابل قبول از این گروه  بهائی مسدود است، مؤّسسات اداری بهائی منحل شده

  است. گردیده سلب شهروندان

 ئی ایرانمسئول امور اداری جامعۀ بها که یک گروهعضو هفت  سرکوب در چند سال اخیر شّدت گرفته است. این 

تعداد  سالۀ خود هستند.  23گذراندن دوران محکومیت  درحالهای زندان ، به اتّهامات خالف واقع پشت میلهاند بوده

افزایش  شدت در حالشوند در سراسر کشور به گیرند و بازداشت میمیقرار  مورد آزاربه طور روزمره بهائیانی که 

 است.

های حکومت از رسانه روشمندشده بود، استفادۀ گسترده و مستند  کمتر کنون، که تا این آزار ۀموذیان های شکلیکی از 

 بهائیان است. ارتباط جمعی و وسایل دیگر برای بدنام کردن و توهین به

 که به دفعات در طول تاریخ تکرار شده، و فاقد صفات انسانی، پلیددمانی مر به عنوانیک جامعه  جلوه دادن بخشی از

 شود و آنها به عنوانت انسانی قربانیان انکار میاز طریق این گونه تبلیغات، ماهیّ  بوده است.  کنندهنگران بسیار همیشه 

مقّصر ، شود از آنها یاد مییا جادوگر و  انگل، آفت، بیمارزی مانند حیوان، آمیبا عبارات توهینبعضاً که ، «یدیگران»

 د.نشومی شناخته–و اغلب در کّل جهان  –اصلی مشکالت اقتصادی و اجتماعی در کشور 

طریق از های تحت کنترل و یا مورد حمایت دولت، از طریق رسانه ها دروغو  ها، این تهمتدر مورد بهائیان ایران

 د.شومی پخشهای عمومی رویداد ها ودر نمایشگاهو  ،هابرز باالی من، ااتجزوه و نشریّ  پخش

زنند که عامالن می به آنان تهمت شوند. تصویر میهای ممکن به عنوان منشأ همۀ بدیبهائیان  ،در تبلیغات رسمی

آنها را و  هستند اد اخالقیفس اساس  های کامالً بیمورد تهمتدائماً مختلف امپریالیستی و یا استعماری هستند.   های گروه

این تبلیغات و خشونت تندی و  ،شّدت ،حجم.  کنند از آنها دوری جست معّرفی میعنوان مطرودان اجتماعی که باید به 

این است که  ،تنظیم شدهسوءنیت که  با  ،دهنده است.  هدف این برنامۀ تبلیغاتیناک و تکانترس هاوسعت و پیچیدگی آن

 .، برانگیزدکوشندرفاه جامعۀ پیرامون خود می برایکه اعضایش ، جوه یک جامعۀ دینی صلحدشمنی مردم را علی

حکومت اند؛ آن چنان که تبدیل شده جانبهسپر بالی همه یکسال تبلیغ نفرت، بهائیان به  33رسد پس از به نظر می

-ی بودن به راحتی بدنام کند، گویی بهائی بودن بدتواند عمالً مخالفان خود را صرفاً با اتّهام بهائکند میایران احساس می

 ست.ا ن جرمتری

اردیبهشت  26تا  1388آذر  26 از –ماهه  16تبلیغات را که در یک دوره  گونه اینجامعۀ جهانی بهائی جریان مستمر 

شده،  شرمنت های ایرانییات و رسانهراینترنت و از طریق نش ۀدر شبک -(2311مه  16تا  2339دسامبر  17) 1393

 بررسی قرار داده است. مورد  –

  دهد نشان میرسمی انتشار یافته، های رسمی یا نیمهای از مقاالت، اخبار یا صفحات اینترنتی که توسط رسانهنمونه

 شده، شامل موارد زیر است: بندیصورت ردهتبلیغات ضد بهائی در دورۀ مورد بررسی، به 

 367 های چاپی واینترنتی مقاله در گسترۀ وسیعی از رسانه 

 58 سمینار، کنفرانس و همایش 

 سه مجموعۀ مستند تلویزیونی و سه برنامۀ تلویزیونی دیگر 

 شمار دیگر در رادیو(سه سریال رادیویی )عالوه بر اشارات بی 
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 افزاری، قابل دسترس به صورت آنالین یا به صورت دیسک فشرده  دو بانک اطاّلعاتی نرم 

 اند، وکامالً به مبارزه با آئین بهائی اختصاص داده شده حد اقل دو تارنما که 

 پنج نمایشگاه رسمی 

 

  .پردازدمی تبلیغات و خشونت این اصلی تبلیغات ضد بهائی در ایران و ارتباط بین هایعوتحلیل موضاین گزارش به 

ایران بررسی  تّعهدات خود   ۀدر زمین نیزنفرت و  برانگیختنالمللی برای مبارزه با های بیندر بستر تالشرا این پدیده 

 .پردازد میناک پاسخ جامعۀ بهائی به سه دهه سرکوب وحشتبه ، در پایان کند، و می
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 خود سرزمیندر بیگانه  ۰
ا مورد ر مردم ایران در سال های اخیر بار دیگرخواستۀ خود مبنی بر داشتن دموکراسی واقعی و پایان نقض حقوق بشر

ها، آزارها و زندانی دستگیریافزایش  پیدا کرد کهقابل توجهی  شدتحمله به بهائیان  آن،زمان با هم اما تأکید قرار دادند.

 بر آن است. ها شاهدیکردن

دم خواستار رشد اجتماعی و عموم مر ها، در مواقعی کهها در هنگام ناآرامیرباشده است.  این الگودر ایران شناخته

 .اند قربانی شدهاند، بهائیان هدبوی بیشتر در ایران هاآزادی

- ای نگرانآمیز علیه بهائیان مسئلهاقدامات خشونت تشویق به و انگیختن تنفربردر  تبلیغات گستردۀ دولتی، بستردر این 

دهندۀ تالشی ، نشانشود مطرح می کنونی در تبلیغات ضد بهائیکه  یاساساتّهامات بی است.  کننده با عواقبی بالقوه شوم

 شان یبشر نمحرومیت شهروندان ایرانی از حقوق بنیادی توجیه ادامۀو افکار عمومی  نکرد نحرفمده برای گستر

 است. 

 المللیتعّهدات ایران در برابر قوانین بین

 ای نیدی آزادبه خوبی آگاه است. ی مذهبی ها تیاقل هیعل نفرت ختنیبرانگ و خشونت با مقابله لزومبه ی الملل نیب ۀجامع

 1327 سال در که است بشر حقوقی جهان ۀیانیبای  از مبادی پایه ،ضیتبع مقابل در ها تیاقل از تیحما و دهیعق

 تعهدات و هاثاقیم و ملل سازمانی هاهیاعالم و هانامهقطع درتا کنون بارها  زمان آن از . دیرس بیتصو به (1948)

سخنانی که  بودن ممنوع با حقوق نیا ا عمال ر گرفته است.ید قرانجانده و مورد تأکگ این موضوعی الملل نیب شماریب

 بهی اسیس وی مدن حقوقی المللنیب ثاقیم 23ۀ ماد ژهیو به . داردی ناگسستنی ارتباط اسباب برانگیختن نفرت باشد،

 :کندیم عنوان صراحت

 قانون موجببه د،یآ حساب به خشونت ای یدشمن ض،یتبع محّرک کهی نید ای ینژاد ،یملّ  تنفّر   به بیترغ هرگونه»

  « .است ممنوع

 وی دشمن ض،یتبع به تحریک مجازات   وی ریجلوگ شامل کشورهاۀ فیوظی المللنیب نوانیق براساس ،بیترت نیا به

 است متعهّدی اسیس وی مدن حقوقی المللنیب ثاقیم به بنا کهی دولتباورنکردنی است  به همین دلیل  .گرددیم زین خشونت

 ناً یع رانیا حکومت اّما . باشدی نفرت نیچن محّرک پروایب خود کند، محافظتی نید نفرت برابر در خود انشهروند از

 .کندیم را کار نیهم

ی ندگینما کهی اسیس مأموران  .کرد امضا رای اسیس وی مدن حقوقی المللنیب ثاقیم( 1976) 1354 سال در رانیا

 در آشکارا رانیا و هستند کوشا ثاقیم نیا ازی رویپ در که اندکرده ادعا هشیهم اندداشته عهده به رای اسالمی جمهور

ی اجرا بر نظارت مسئول که ،بشر حقوقی المللنیبۀ تیکم بهی منظمی هاگزارش و داشته شرکت ثاقیم مستمری اجرا

 .است کرده ارسال است، آن

آنچه حمایت ایران از این میثاق را  ،رانیا دری نید ضیتبع رواج وی مذهبی بردبار عدمی باال زانیمبا توجه به 

 آغازی اسالمی هادولت توسطی نید نفرتۀ بار در متّحد ملل سازمان دری کنون مذاکرات کند، این است که آمیز می طعنه

 نگران افرادی برخ توّسط آنان دیعقا کردنی معّرف بارخشونت و آمیزتعّصب و مسلمانان« بدنام کردن» از که هدیگرد

 از پس ژهیو به  – مدارا عدم وی منف یسازشهیکل نوع نیاۀ ندیفزا موارد بروز از اسالمیی هاکشوری نگران . دندبو

 رایی هانامهقطع سلسله کی که بودند هادولت نیهم  .است درک قابل  در کشورهای غیراسالمی– سپتامبر ازدهی ۀواقع

 وی نید ضیتبع برابر در شهروندان حفظ به نسبت هادولت ۀفیوظ بر مجّدد دیتأک به ،تینها در که کردند شنهادیپ

 در نهیزم نیا در متّحد ملل سازمان بشر حقوقی شورا عضو 47 هری فکرهم.  دیانجام نفرت ختنیبرانگ از یریجلوگ

 1.افتی انعکاس ،دیرس بیتصو به آرا اتفاق به( 2311 مارس) 1393 نیفرورد در کهی اللّحن دیشدۀ نامقطع

                                                 

__Persian_.pdfhttp://www.fidh.org/IMG/pdf/ir2403an 
1

 

UN Document A/HRC/RES/16/18 —“Combating intolerance, negative stereotyping and 

stigmatization 

of, and discrimination, incitement to violence, and violence against persons based on religion or 

belief.” 

http://www.fidh.org/IMG/pdf/ir2403an__Persian_.pdf
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 ای یدشمن ض،یتبع به کیتحر» ژهیو به و« دهیعق و نیدی مبنا بر خشونت ای ضیتبع به بیترغ گونه هر» نامهقطع نیا

-رسانه دری نید نفرت از تیحما گونه هرنیز  وکند؛  یم محکوم« یانهیزم هر در» را دهیعق و نید مسائل در« خشونت

 .کندیم محکوم رای کیرونالکتی هارسانه ریسا ای یداریشن وی دارید ،یچاپی ها

  «دیگر سازی»کمپینی با هدف 

 خود ملت از را آن داخل در و استی مذهبی مدارا مدافع   خارج در: کندیم دنبال رای ادوگانهی ارهایمع آشکارا رانیا

اسازی برای جد یرانیا مقاماتچگونگی تالش  شد برگزار تورنتو دانشگاه در راً یاخ که یکنفرانس. در داردیم غیدر

 ندیفرای عنیو بیگانه جلوه دادن آنان در وطن خود؛  مملکتی فکر وی فرهنگ ،یاسیس ،یاجتماعی زندگ از انیبهائ

 میعبدالکر دکتر کنفرانس، نیا در.  را مورد بررسی قرار داد«یساز گرید» ای «یزیست شیدگراند» به معروف

ی آزاد تیرعای برای اصل چیه» ،یاسالمی جمهوری اساس قانون در کهگفت  بشر، حقوقۀ برجست لیوک ،یجیاله

   « .ندارد وجود مذهب

 خودی اسالمی جمهوری اساس قانون متن»: گفت کنفرانس نیا در( 2311 هیژوئ 3) 1393 ریت 12 دری جیالهی آقا

ینم احترام انیبهائ شأن ای و...  نید و اعتقادات وجدان، مال، ات،یح به رانیا میرژی ... مذهب ضیتبع بر استی سند

 « .گذارد

 انیب لیتفص به گزارش نیا در که چنان خود،ی بهائ شهروندان هیعلی نید نفرت ختنیبرانگی برا رانیا روشمند اقدامات

 مارس) 1393 نیفروردۀ نامقطع و بشر حقوق نیانوق که استی رفتار نوع همانی هانمونه نیترفاحش ازی کی شده،

 .دکنیم محکوم را آن شورا( 2311

 گرید امکانات وی جمع ارتباطی هارسانه از استفاده ر،یاخی هاسال در انیبهائ آزار نیکمپ دیتشد یاصل عناصر ازی کی

 قرار اهانت مورد و داده جلوه یمنیاهر و ناکترس را انیبهائ روشمند به شکلی که است «یآموزشی نارهایسم» مانند

ندۀ اختصاص منابع مالی عظیم و تالش شدید جمهوری اسالمی در این دهمحتوای گوناگون این حمالت نشان .  دهد می

 .  زمینه است

بسیاری از این حمالت بر پایۀ تحریف فاحش تاریخ دیانت بهائی بنا شده است؛ برخی از آنها به استراتژی شریک جرم 

زنند؛ یا پلیس مخفی شاه دست می «پرستانشیطان»های کامالً غیر مرتبط مثل بندی بهائیان با گروهدانستن از طریق رده

 ، همدهد تا هر دوبرند که به دولت اجازه میکار میه رژیم را ب‘ مخالفان’و برخی دیگر شگرد  پیوند دادن بهائیان با 

 متهم کند.مخالفان را یکجا  هم بهائیان و

، نهادهای حقوقی بین المللی و هاای است که سزاوار بذل توّجه دولتناک جلوه دادن جامعۀ بهائی ایران مسئلهترس

 نشود، خود اعمال قبال در تیّ مسئول قبول به مجبور یاسالمی جمهور اگر  ست.جابین در همهمردمان منصف و روشن

-سر ازی حت و خشونت شیافزا بهی آسان به است ممکنی نید آزار و  نفرت ختنیبرانگی برا دولت مستمرّ  اقدامات نیا

 . دگرد منجراتفاق افتاد، ( 1983) 63ۀ ده در که ائیان به شکلیبه اعدامی احتمالی ریگ

 حقوق از شهروندانۀ همی برخوردار ی  واقعۀ نشان و رانیا در بشر حقوقی عموم تیّ وضع دنیسنجی برای قطع محک

 بتواند  – ندهیآ دری گرید میرژ هر ای – رانیای کنون میرژ حد چه تا که آنستی دتیعق ای ینید ضیتبع بدون و برابر

ۀ طیح از یمذهب تیاقل نیتر بزرگ اخراج.  بداند خود ملّت ازی جزئ را آن باز آغوش بای حت ای و ردیبپذ رای بهائۀ جامع

 دری دموکراس ازی منطق رتصوّ  نوع هر با اساسا ،یزیانگبرنفرتی اسیس فرهنگ کی گرفتن کار به و قانون تیحما

 حقوق بهی ابیدست دیام باشد، رانیای اسیس فرهنگ ازی بخش انیبهائ کردن هالمصالحوجه نیا کهی زمان تا و است تضاد

 . ماند خواهد دیبعی آزاد و بشر

 

 

 

 

 

 

ماد شناخته شده که ن –این تصویر 

االت متعددی در مق –مرگ است 

های ضد  در وبسایت ها و وبالگ

که بسیاری ازآنها یا دولتی  ،بهایی

متعلق به طرفداران هستند و یا 

  .شود دولت، دیده می
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 نفرت با پشتیبانی دولت برانگیختن  ۱
 1393اردیبهشت  26تا  1388آذر  26 –تبلیغات در طول مّدت  مورد مطالعه ترین حقایقی که از بررسی از جمله مهم

جهت و دولت در ایجاد نفرت علیه بهائیان شود، میزان باالی دخالتپدیدار می –( 2311مه  16تا  2339 دسامبر 17)

 است.تبلیغات سوء و اشاعه آن دهی 

است.  نخست آن که این تحریکات در باالترین  قائل شدهای العادهت فوقاهمیّ پلیدنمائی این  جمهوری اسالمی براینظام 

تبلیغات این دوم آن که  گیرد. ای، انجام میهللا علی خامنها مشارکت مستقیم مقام رهبری، آیتسطوح حکومت، از جمله ب

کننده را در متناقض از اتّهامات  تحریک غالباً چنان که طیفی وسیع و  ،ای به حالت تخیّلی درآمدهبه صورت فزاینده

دهد.  از را به بهائیان نسبت می قابل تصّور شرارت   پلیدی و نوع ای که هربه گونه آمیزد،هایی سخیف به هم میآمیزه

شبه »مراسم  اجرایبند و باری اخالقی، شورش مسلّحانه، توان به جاسوسی برای اسرائیل، بیجملۀ این اتهامات می

 .اشاره کرد و بسیاری اتّهامات دیگر، مخالفت با دولت و البته دشمنی با اسالم «ایفرقه

 کند وایجاد « اثر انعکاسی»ه یک برای آنست ک ،از اسالم یعنی متنفّر جلوه دادن بهائیان ،لیغاتتبوجه مشترک  همۀ این 

نماید.  چنان که در زیر نشان داده شده، تبلیغات تازۀ ضد بهائی با اشتیاقی فزاینده برای نسبت به بهائیان را توجیه نفرت 

شدیداً ضد بهائی  گروه، بهائیان را حتی به همکاری با یک شود افزوده میاتّهامات اصلی بر اختراع اتّهاماتی جدید که 

اند.  به این ترتیب جمهوری اسالمی، عالوه بر شود، متّهم نمودهمی نیز شناخته ضّد نظام در عین حال)حّجتیه( که 

های ری با گروههای شرورانه و انواع و اقسام گناهان، اکنون آنها را به همکاهای مجرمانه، دسیسهانتساب همۀ نقشه

 کند. متهم مینیز  خودشانضد 

ای را هللا علی خامنهاظهارات بهائی ستیزانۀ مقام رهبری آیت مقاله،یک سلسله ، (2313اکتبر ) 1389در مهر و آبان 

 .در مرکز مذهبی ایران، قم، عنوان کرده بود، گزارش دادند 2313اکتبر  19که طّی نطقی در تاریخ 

پخش شد و توسط خبرگزاری رسمی  اسالمی ایرانبه طور کامل در صدا و سیمای جمهوری  یرهبر مقامسخنرانی 

مهر  27هایی از داستان خبری ایرنا است که در تاریخ جمالت زیر بخش ، ایرنا،  نیز گزارش گردید. جمهوری اسالمی

 ( منتشر شد.2313اکتبر  19) 1389

ای ن مدت به این انقالب و نظام صدمهانقالب وقتی خواستند در طول ایدشمنان این »ای اظهار داشتند: آیت هللا خامنه

ی اساسی است: یکی دین، یکی مردم و آماج حمالت دشمنان دو نقطه وارد کنند، آماج حمالت آنها چه بوده است؟

 «وفاداری آنها.

عنی ندارد که تسلیم فشار و زور آن نظامی که بر مبنای دین باشد م» ...:رهبر معظم انقالب اسالمی در ادامه افزودند:

 « دشمنان و زورگویان و زیاده طلبان شود.

 وی تأکید کرد که دشمنان کشور نتوانسته اند بین ملت ایران و مقامات حکومت اسالمی شکاف ایجاد کنند. 

به روز که گذشته  آنها خیال می کردند می توانند مردم را از نظام اسالمی جدا کنند ، اما روز»ایشان اضافه کردند  : 

 « است، مشاهده می کنید پایبندی مردم به مسایل دینی و ارزش های معنوی بیشتر شده است.

که دشمنان کشور تالش کردند در ارزش های دینی مردم شک و تردید ایجاد کنند تا پایه های ایمان مردم او آنگاه افزود 

جنس بدلى  -هاى كاذب  بارى و اباحیگرى، تا ترویج عرفانبندوى بىبخصوص نسل جوان را متزلزل كنند؛ از اشاعه»

ها كارهائى است كه امروز با مطالعه و این»  .«ى كلیساهاى خانگىتا ترویج بهائیت، تا ترویج شبكه -عرفان حقیقى 

وی ادامه «   بینى دشمنان اسالم دارد انجام مي گیرد؛ هدفش هم این است كه دین را در جامعه ضعیف كند.تدبیر و پیش

كه مردم  سازند، براى این كنند: شایعه می هاى زیادى میروفادارى مردم نسبت به نظام هم كاى تضعیف در زمینه» داد: 

 « پراكنند. می اى قوا مأیوس كنند. تخم بدبینى را از مسئولین كشور، از رؤس

مربوط به سخنان رهبر  خبرن که این نخست آ و موضوع آن عنوان شود.  گزارشالزم است سه نکتۀ مهم دربارۀ این 

حکومتی، حتی فراتر از  شود.  او در باالترین نقطۀ سلسله مدارجمعادل با حکم  الهی دانسته میایران است که سخنانش 

 رئیس جمهور، قرار دارد. 

ی هر دو متوّسل ی و مذهبمقاله به احساسات ملّ  است.  –و اسالم  –دربارۀ دشمنان ایران  گزارشدوم آن که اصل مطلب 

 زند.رهبری با گنجاندن بهائیان در فهرست دشمنان، به آنان برچسبی از بدترین نوع موجود می شود.می

ریزی از پیش برنامهاقدام رویدادهای پس از سخنرانی نشان داد، آشکارا بخشی از یک ، چنان که این سخنان ،سرانجام

های پوشش خبری اولیۀ سخنرانی مقام رهبری، درهفته دولتی بود. ای به سیاست دهی ویژهشده برای جوسازی و جهت
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 این مقاالتکردند.  بسیاری از بعد با چندین مقاله دنبال شد که تحلیل و تفسیری در پشتیبانی از این سخنرانی ارائه می

 کردند. سخنرانی را تشدید می لحن ضد بهائی  مضمون این

 

 

 

االسالم محسن ای را  با حجت، خبرگزاری دولتی فارس مصاحبه(2313اکتبر  23) 1389آبان  1برای نمونه در 

 . کردو تفسیر او را از سخنرانی مزبور منتشر  امام خمینی، ارائه ان، عضو هیئت علمی مؤسسۀغروی

ین ت بود که مقام معظم رهبری با ائییکی از هشدارهای مقام معظم رهبری، رشد بها»از آقای غرویان نقل قول شده: 

اً بهائیت و وهابیت که هر های انحرافی حساس باشند، خصوصهای علمیه نسبت به فرقههشدار در صدد بودند که حوزه

های علمیه در آموزش طالب باید استعماری هستند که توسط روسیه و انگلیس در ایران شکل گرفته است. حوزه دو فرقۀ

های کاذب خواستار انجام ام معظم رهبری با هشدار به رشد عرفانهای کاذب' تالش کند... مقبرای مقابله با 'عرفان

 « هایی را تجهیز کند.های علمیه است که نیروهایی برای مقابله با چنین گروهتحقیقات... شدند و این وظیفه حوزه

که به عنوان ای با سعید قاسمی خبرگزاری وابسته به حکومت نیز مصاحبه، «رجانیوز»اکتبر(،  24آبان ) 2روز بعد، 

 کرد. میگری متّهم که بهائیان را به فتنهشود، منتشر کرد می شناخته «از فرماندهان ارشد دفاع مقدس»یکی 

های پس از انتخابات مسائل مربوط به ناآرامی که سخنرانی مقام رهبریمعتقد است بر اساس این مقاله، آقای قاسمی 

ها، مجاهدین، خود آقای موسوی، آقای بهایی  گوید میند. او کرا روشن می( 2339) 1388ریاست جمهوری سال 

شاه فقید  ها، پسرطلبها، سلطنتطلبهای دیگری از داخل نظام نظیرآقای هاشمی و فرزندانش، اصالحو چهرهکروبی 

 ها را بر عهده داشتند. و شاهزاده خانم ها و مسعود رجوی، رهبر مجاهدین خلق، مسئولیت این ناآرامی

کردند، ها که از اول انقالب در هیچ انتخاباتی شرکت نمیبهایی»: جالب این است که نکتۀ گوید میی قاسمی در ادامه آقا

شود که همه اینها یک که چطور می حاال به آنها دستور داده شده بود که بروید و پشت سر فتنه سبز قرار بگیرید! این

د اینها را با هم منسجم کند و پشت یک خط قرار بدهد، خیلی جای بحث توانشوند و چه قدرت پنهانی میجبهه واحد می

  « دارد.

اکتبر( در  27آبان ) 4ای که روز اظهارات مقام رهبری ادامه یافت. در مقاله و تفصیل   بسطروزهای بعدی، طّی 

لحی نیز، بدون ارائۀ االسالم حیدر مصاطالعات ایران، حّجتخبرگزاری دانشجویان ایران )ایسنا( منتشر شد، وزیر 

آنچه بیش از   متّهم کرد. «فتنه»ترین مدرکی از شرکت بهائیان در اعتراضات پس از انتخابات، آنان را به ایجاد کوچک

خبرگزاری ها و تارنماهای 

دولتی به نحو گسترده ای 

سخنرانی آیت آهلل خامنه ای 

را که وی در آن بهائیان را 

عنوان دشمنان جمهوری به 

    .اسالمی خواند پوشش دادند
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ستیزی، در جهت پیشبرد سابقه برای ربط دادن بهائیان با یک گروه مشهور به بهائیانگیز است، تالشی بیحّد شگفت

 شود که: این مقاله ادعا می تبلیغات ضد بهائی است. در

 اجتماع بهاییت با انجمن حجتیه در فتنه اخیر بسیار قابل توجه بود.

ای نبود کرد به هیچ وجه مجموعهای که فتنه را مدیریت میدر بحث فتنه، یکی از نکات قابل توجه این است که مجموعه

 ساله دارد. 23این مساله یک سابقه که ]فقط[ قبل از انتخابات شکل گرفته و طراحی کرده باشد، بلکه 

شان در فتنه اخیر به عنوان محوریت کار حضور داشتند، در واقع به توّجه هایی که با جمع قابلمؤّسسات و سازمان 

های اجتماعی درون آن، انتخابات دهم های خود، به ویژه در شبکه مجازی و شبکهگشتند و با طراحیدنبال فرصت می

 های خود[ دیدند.]برای عملی کردن نقشهرا بهترین فرصت 

داری که  های دینگونه بود که انجمن حجتیه، بهائیت، نفاق، کمونیست، ضد انقالب و حتی مجموعه طراحی استکبار این 

دار که با انقالب اسالمی مخالف بودند، در این مجموعه جمع شوند؛ و از همراه با انقالب نبودند گروهی از مردم دین

 اجتماع بهاییت با انجمن حجتیه در فتنه اخیر بسیار قابل توجه بود. ترلبهمه جا

 بهائیان دشمن دولت و دین اسالم هستند.   :شود روشن استمداوم  تکرار میطور موضوعی که در این مقاالت به

منفور اولیای امور ایرانی  هایی که از دیر بازمقامات باالی حکومتی، بهائیان را به دروغ با گروهبا نقل قول از  مقاالت

-دهند.  انجمن حّجتیه در سالهای استعماری، سازمان مجاهدین و انجمن ضد بهائی حّجتیه ربط میاند مانند قدرتبوده

برای مقابله و مخالفت با آئین بهائی به عنوان بخشی از مأموریّت خود در جهت حفظ و ( 1953دهۀ )  33های دهۀ 

اش با خط های دینیهای انقالب اسالمی ممنوع شد زیرا نگرشلین سالاّما این انجمن در اوّ  تطهیر اسالم تأسیس شد. 

ئیان به همان اندازه معتبر است که گفته شود هللا خمینی تعارض داشت.  تصّور همکاری این انجمن با بهاعقیدتی آیت

 دست است.  د همآمریکایی خو-آمریکا با قربانیان آفریقاییپوستانسری ضد سیاهسازمان

گیرد و به تصّور عامالن نفرت از باالترین مقامات ایران سرچشمه می تحریک  نمونۀ باال نشان دهندۀ آن است که 

 .توان به بهائیان وارد کرد، بدون توّجه به این که تا چه حّد مضحک و متناقض باشددر واقع هر اتّهامی را میتبلیغات، 

 

 
ر چندین تارنمای ضّد بهائی این تصویر د

دار دولت منتشر شده است. به طور و هوا

 1389دی  18در تاریخ  مثال درمقاله ای

در سایت کلمه نیوز از آن استفاده شده 

است. در این مقاله اّدعا شده که بهائیان در 

ن جلساتی تشکیل روزهای مقّدس شیعیا

دهند که در آن مردان، زنان و دختران می

خوانند و سپس لخت دیگر دعا میبا یک

دهند و به موسیقی سخیف گوش می»شده و

   .«گیرندجشن می



 1393مهرماه  –یک گزارش ویژه از جامعۀ جهانی بهائی   -    8

 

 

 غات ضد بهائی در ایرانتبلیاصلی های عوموض ۹
در عین حال که غالباً از درون  –کند که استفاده می «قرائنی»ها و تبلیغاتی علیه بهائیان ایران از استدالل اقدامات

 که بیشترین تأثیر را بر احساسات عامۀ مردم بگذارد. ریزی شدهچنان طرح –متناقض و یا کذب آشکار است 

 233بیش از  «کیهان»رسمی ، روزنامۀ نیمه(2338تا  2335) 1387تا  1384از  برای مثال در یک دورۀ سه ساله

این تالش در تلویزیون و رادیو   های بهائی منتشر کرد.و فعالیت ،کننده دربارۀ تعالیم، تاریخآمیز و گمراهمقالۀ سفسطه

های استعماری ان را آلت دست قدرتبه ویژه عمداً به تحریف تاریخ پرداخت و بهائی «کیهان»مقاالت   نیز منعکس شد.

 یا اسرائیل معّرفی کرد و آنها را از نظر اخالقی فاسد جلوه داد.

  بررسی جامعۀ جهانی بهائی از تبلیغات ضد بهائی که یا از حمایت حکومت برخوردار است و یا حکومت آن را

 :که شامل موارد زیر استدهد  نشان میبه راه انداخته، چند موضوع مکّرر را 

 کوشند.  یبهائیان مخالف اسالم هستند و فّعاالنه  برای تضعیف آن م 

  مانند شیطان« ایفرقهشبه»و « انحرافی»های است یا به نحوی با دیگر گروه« فرقۀ ضالّه»دیانت  بهائی یک

 پرستی مرتبط است؛

 بهائیان عّمال صهیونیسم  یا جاسوسان اسرائیل و کشورهای غربی هستند؛ 

 پردازند؛ای مینظر اخالقی فاسد هستند و به اعمال بسیار زننده بهائیان از 

 های استعماری، به ویژه بریتانیای کبیر یا روسیه به وجود آمده و یا با آنها ارتباطی آئین بهائی توسط قدرت

 تاریخی دارد؛

 .بهائیان در حکومت شاه نفوذ داشتند 

  

 اخیر، چندین موضوع جدید  پدیدار شده که شامل موارد زیر های اکثر این مضامین تازگی ندارند، اّما در ماه

 است:

 بهائیان محّرک بروز موج مخالفت با حکومت هستند؛ 

   حقوق بشر  ایران، از جمله شیرین عبادی، برندۀ جایزۀ صلح نوبل، و « ضّد رژیم  »بهائیان در فّعاالن

 دیگران نفوذ دارند؛

 یا حتی این  –( شرکت داشتند 2339)دسامبر  1388ه بهائیان در اعتراضات روز عاشورا در دی ما

 شود؛ریزی کردند. این مطلب اتّهام  داشتن اسلحه و مهّمات را نیز شامل میاعتراضات را برنامه

 های بیگانه، به ویژه بنگاه سخنرسانه( پراکنی بریتانیاBBC( و صدای آمریکا )VOA تحت ،) نظارت یا

 دهند؛زیرا اخبار نقض حقوق بشر مربوط به بهائیان را پوشش میکنند نفوذ بهائیان فّعالیت می

 کند؛ آئین بهائی برای اغوای مسلمانان و از بین بردن ایمان آنها، از شستشوی مغزی استفاده می 

 کنند.بهائیان از زنان جوان دارای جاذبۀ جنسی برای به دام انداختن پیروان تازه استفاده می 

گردد.  شده، صرفاً به یک موضوع محدود نمیو بررسی لیغات ضّد بهائی که در این دوره ثبت در اکثر موارد، تب اما 

بهائیان به دنبال چه پلیدنمائی دهند که حکومت برای زنند و نشان میبیشتر مقاالت چندین موضوع را به هم گره می

 . گرددمی یهای گوناگونبسیار راه

شهروندان بهائی خود در جدول زیر نشان داده شده است.   نفرت علیه گیختنبران درپافشاری دائمی جمهوری اسالمی 

آوری شده توّسط جامعۀ جهانی دهد که یک موضوع یا یک واژۀ خاص چند بار در مجموعۀ جمعاین جدول نشان می

 26ا ت 1388آذر  26مقاله یا گزارش سمینار یا برنامۀ سمعی و بصری منتشر شده در فاصلۀ  443بهائی ]حدود 

 :تکرار شده است([ 2311مه  16تا  2339دسامبر  17) 1393اردیبهشت 

 

 درصد تعداد مقاالت یا عبارت موجود در مقالهمضمون 

 64۶ 281 هستند «شیطانی»یا  «انحرافی»، «ضالّه»بهائیان 

 63۶ 277 هستند  «کالت»یا  «فرقه»بهائیان 

 17۶ 76 یا وابسته به اسرائیل هستند «صهیونیست»بهائیان 
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 13۶ 58 های استعماری استدیانت بهائی ساختۀ دست قدرت

 13۶ 43 فعاالن حقوق بشر نفوذ دارند دربهائیان 

 9۶ 41 بهائیان ضد اسالم هستند

 9۶ 39 دست هستندبهائیان با مخالفان حکومت هم

 8۶ 34 بهائیان در فتنه دست دارند

 8۶ 34 بهائیان به جاسوسی اشتغال دارند

 7۶ 33 های بیگانه کنترل دارندئیان بر رسانهبها

 5۶ 22 بهائیان بر شاه کنترل داشتند

 4۶ 16 بهائیان از نظر اخالقی فاسد هستند )در ازدواج یا روابط جنسی(

 3۶ 14 کنندحرمتی میبهائیان قرآن را انکار و به آن بی

 

 هایی مشروح از تبلیغات ضد بهائینمونه

نشان داد.   شکلت و طبیعت خصمانۀ تبلیغات ضد بهائی را با ارائۀ چند مثال تفصیلی به بهترین شاید بتوان عمق، وسع

مرحلۀ اّول در صدد آنند که بهائیان را با دشمنان واقعی یا خیالی نظام ربط دهند.  برخی از  همۀ این تبلیغات درتقریباً 

برخی دیگر داخلی هستند، چه به صورت  ،ایران هستندخارج از  –مانند اسرائیل یا ایاالت متّحده  – «دشمنان»این 

ای که بهائیان به گونهنمایان شوند سیاسی در جنبش سبز ظاهر شوند و چه به صورت اخالقی در قالب این اندیشه 

 .کنندهای اسالمی را تهدید میارزش

اتی تخیّلی یا وقایعی تحریف شده که های تبلیغاتی، به فرضیّ ، مانند اکثر کمپیناتّهامات مطرح شده بر علیه بهائیان 

شوند تا به یک تهمت چنان پیچ و تاب داده می.  سپس این فرضیات آنکند شوند، استناد میانگاشته می آشکارحقیقت 

های متفاوت دسترسی صورت ظاهر، به ویژه در میان مردمی که به دیدگاهگردند که ممکن است بهاساس تبدیل کامالً بی

 .اورپذیر جلوه کندندارند، ب

اساس دهد تا اتّهامات بیدر درون ایران که به آنها اجازه  ۀ عمومیاز دسترسی به هر گونه رسان موردبهائیان در این 

نوشتن یا پخش هر  از در واقعهای داخل ایران رسانه اند. تکذیب کنند، کامالً محروموارده علیه خود را توضیح دهند یا 

وجود  هابر رسانه کنترل شدید اگر ایندهد که های زیر نشان میمثال  .هستندممنوع  مطلقاً هائیان مطلبی در حمایت از ب

 توان به آسانی افشا کرد.مطرح شده علیه بهائیان را می طبیعت پوچ و کامالً دروغین اتّهامات، نداشته باشد

   است «فرقۀ ضالّه و انحرافی»آئین بهائی یک 

فرقۀ »حاوی مطالبی است که به آئین بهائی به عنوان یک  ،بررسی شده توّسط جامعۀ بهائیت درصد از مقاال 64حدود 

-کار برده میگونه اشارات اغلب به صورت گذرا بهزند.  اینمی برچسب «پرستیشیطان»و حتی  «ضالّه و انحرافی

فارس که در آن به نقل از مدیرکل در خبرگزاری ( 2313آوریل  14) 1389فروردین  25ای به تاریخ شود، مانند مقاله

 هوشیار باشند.  «انحرافی»های رهبران مساجد باید نسبت به گروه اوقاف و امور خیریۀ آذربایجان شرقی آمده است که

های الیتفعّ  زمینهدر  را در حال رشد و فعالیت هستند و باید تالش خود و بهائیتوهابیون و پرستان شیطان»او گفت: 

 «گی مساجد افزایش دهیم.مذهبی و فرهن

می، «سیستم شیطانی»بخشی از یک  بهائیان به عنوان معّرفیبا بهائیان یا  «اهداف شیطانی»مقاالت دیگر، با اشاره به 

 .تا به نحو مشّخصی آنها را وابسته به هم جلوه دهندکوشند 
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کار که توسط روحانیان در قم فظه، وبسایت رسانیوز، یک خبرگزاری محا(2339دسامبر  17) 1388آذر  26در  مثالً 

است، دربارۀ  وند که استاد حوزه و دانشگاه تبریز معرفی شدهاالسالم محمد کمالای با حجتشود، مصاحبهاداره می

 منتشر کرد:« اهداف شوم بهائیت»

امروز بهائیت حقوق است...  به راه انداختهعظیم مادی وارد میدان شده و تبلیغات وسیعی را  امروز بهائیت با سرمایۀ»

الفاظی که برای بسیاری شنیدن آنها خوشایند است اما  ،کندخشونت را مطرح می برابری انسان ها و پرهیز ازبشر و 

 «حقیقت چیز دیگری است.

آن هستی به قربانی  مرتکب خود هر عمل نادرستی را که  :انگیز استراستی شگفته مّکارانۀ این تبلیغات بماهیّت 

بهائیت امروز در حالی سعی در تغییر چهره پلید خود دارد که »شود که در ادامۀ مقاله هشدار داده می  .کنمنعکس 

 «روشن شدن حقایق ماهیتی این فرقه ضاله می تواند روشنگر راه جوانان در برابر اهداف شیطانی دشمنان اسالم باشد.

به نام پخش یک برنامۀ هفتگی ضد بهائی  ارفشبکۀ رادیویی دولتی مع( 2339اوایل سال ) 1387سال در اوائل 

را « بهائیتبابیّت و های انحرافی، فرقه» ، این برنامه«آیندۀ روشن»را آغاز کرد.  بنا به نوشتۀ وبسایت  «سراب»

رابطۀ میان »در صدد آن بود که شنوندگان را از  گویا که روی سخنش با جوانان است،مجموعه  این کند. بررسی می

 د.مطّلع کن« استعمار غربی بهائیت و

فرقۀ ضالّه و »سازد که توصیف آن به عنوان یک ای از آئین بهائی روشن میکه هر بررسی منصفانه واضح است

کامالً نادرست و تالشی آشکار در جهت ایجاد تردید نسبت به اعتبار این آئین است.  این اتّهام بر مبنای این « انحرافی

است و « ضالّه»هر نگرش دینی که رسماً مورد تأیید رهبران روحانی ایران نباشد، فرض سطحی استوار است که 

 .«بازگردد»است که باید به اسالم « ایفرقه»بنابراین آئین بهائی یک دین مستقل با تعالیم و تاریخ  خود نیست و صرفاً 

دهد که وری اسالمی به خود این حق را میمسئلۀ واقعی در اینجا تعالیم آئین بهائی نیست، بلکه آن است که چرا جمه ولی

 کند. بدنامو  را در این گونه مسائل محکوم نبه جای احترام به آزادی شهروندان خود در مسائل وجدانی و عقیدتی، آنا

 

 بودن «فرقهشبه»اتّهام 

ه دیانت بهائی ک آن است جای گرفتهذهن خاّلق عامالن تبلیغات جمهوری اسالمی  درکه اخیراً  هاییموضوعاز جمله 

-خود می غافلپیروان  زندگی و کنترل« شستشوی مغزی»چون  کارهاییاست که به  تجاوزکار« ۀفرق»  یک نوع

 پردازد.

 با فراتر رفتن از حمالت عقیدتی  تا کوشد اند بر آن نظرند که ایران میپژوهشگرانی که این روند تازه را مطالعه کرده

 آن است از این کار و هدفشوسعت بخشد  را تر، حملۀ خود بر بهائیانرنگ و بوی امروزیاتّهاماتی با از طریق  ،سنّتی

پژوهشگران  د، نسبت به بهائیان متعّصب سازد. نرومی گرایی پیشسوی الئیای بهکه به نحو فزایندهی را یانکه ایران

نت بهائی به صورت یک فرقه، همان لحن در تبلیغات برای جلوه دادن دیا که لحن مورد استفاده کنندمزبور اشاره می

هایی بندی جنبشدر مطالعه و رده (1973دهۀ ) 53و  43های دهه در شناسان غربیکه رواناست ای ضّدفرقه کالم

  ند.بردمیمانند کلیسای وحدت  کشیش سون میونگ مون به کار 

 های زیر در کتاب مورد بحث گنجانده شده است: اندیشه

 گیردی فساد اخالقی مورد ترویج و تشویق قرار میدر آئین بهائ ، 

  ،تماس با روحانیون برای پیروانش ممنوع شده است 

 شوند، کودکان شستشوی مغزی می 

  بهائیان طی جنگ ایران و عراق آرزوی مرگ مسلمانان را داشتند، و 

 .بهائیان از درگذشت امام خمینی خشنود بودند 

 اند.شده احساسات مسلمانان شیعۀ متدیّن طراحی گیختننوضوح برای براها بهموضوعاین 

را همچنین در اظهارات اخیر  تعدادی از مقامات باالی حکومتی،  تجاوزکارجلوه دادن آئین بهائی به صورت یک فرقۀ 

 یک مقام قضائی که به عنوان رئیس شورای ملّی حقوق بشر، هیئت نمایندگان ایران در –مانند محّمد جواد الریجانی

 .نمود توان مشاهدهرا رهبری کرد، می (2313) 1389شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در سال 

  وی با آقای الریجانی را منتشر کردند.تی ای از پرسمصاحبه(، چندین وبسایت ایرانی 2313)نوامبر  1389 ماهدر آذر

به  –عالوه بر چیزهای دیگر   –ا کالت است که ی فرقهشبهآئین بهائی یک گوید  میدر این مصاحبه آقای الریجانی 
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-دهد. این تهمتی است که هم کامالً نادرست است و هم نشانۀ معیار دوگانه و تبعیضنمیپیروان جدید اجازۀ ترک دین را 

دارد مسلمانانیقوانین جمهوری اسالمی است که مقّرر می آمیز  
2
هستند و « مرتد»شوند، می« خارج»که از دین خود  

 مکن است با مجازات مرگ روبرو شوند.م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وی با آقای الریجانی را منتشر کردند.تی ای از پرسمصاحبه(، چندین وبسایت ایرانی 2313)نوامبر  1389 ماهدر آذر

به  –چیزهای دیگر عالوه بر   –یا کالت است که  فرقهشبهآئین بهائی یک گوید  میدر این مصاحبه آقای الریجانی 

-دهد. این تهمتی است که هم کامالً نادرست است و هم نشانۀ معیار دوگانه و تبعیضنمیپیروان جدید اجازۀ ترک دین را 

                                                 

2
 ”Hanged for Being a Christian“نگاه کنید به مقالۀ زیر در تلگراف:  

-Christian-a-being-for-http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged

Iran.html-in 

 

تصویر باال در چندین وبسایت ضّد 

بهائی به نمایش گذاشته شده است.  

را در  فرقهکنندۀ یک تصویر، ستایش

سنگ قبرهای  حال تعظیم در برابر

دهد که بر روی مشتعلی نشان می

حضرت  آرامگاهعکسی از در ورودی 

شده است.  بهائیان طبعاً  منطبقبهاءهللا 

یابند، چنین تصویری را مشمئزکننده می

ترین همچنان که پیرو هر دینی که مقّدس

گاهش به این صورت نشان داده زیارت

شده باشد همین احساس را خواهد کرد.  

ر تصویری است واقعی از همان در زی

که در  )آرامگاه حضرت بهاءهللا( مکان

توّسط یونسکو به عنوان  2338سال 

ارزش »یک میراث جهانی و دارای 

 شناخته شد. «جهانی بارز

 

 

 

 

 یبهائ ضد   تیوبسا نیچند در باال ریتصو
 ر،یتصو.  است شده گذاشته شینما به
 میتعظ حال در را فرقه کی ۀکنندشیستا
 نشان یمشتعل یقبرها سنگ برابر در
 در از یعکس یرو بر که دهدیم

 منطبق بهاءهللا حضرت آرامگاه یورود
 یریتصو نیچن طبعا   انیبهائ.  است شده
 رویپ که همچنان ابند،ییم مشمئزکننده را
 به گاهشارتیز نیترمقد س که ینید هر
 نیهم باشد شده داده نشان صورت نیا

 ریز در.  کرد خواهد را احساس
 مکان همان از یواقع است یریتصو

 سال در که( بهاءهللا حضرت آرامگاه)
ط 8002  کی عنوان به ونسکوی توس 

 یجهان ارزش» یدارا و یجهان راثیم
 .شد شناخته «بارز

 

 

 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
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دارد مسلمانانیقوانین جمهوری اسالمی است که مقّرر می آمیز  
3
هستند و « مرتد»شوند، می« خارج»که از دین خود  

 و شوند.ممکن است با مجازات مرگ روبر

این واقعیّت که آقای الریجانی خود مسئول ترویج حقوق بشر است، عمق بدبینی زیربنایی این تبلیغات نفرت برانگیز و 

آید می زیرآنچه در دهد.  کوشش در استفاده از آن برای مشروعیت بخشیدن به رفتار ضّد حقوق بشری را نشان می

 :هائی از متن این مصاحبه استقسمت

یهودیان یک اقلّیت دینی هستند و حتی در مجلس نماینده دارند. مسیحیان اقلیت هستند   ن بهائیت یک دین نیست.در ایرا»

های بهائیان یک کالت هستند و مشمول قانون برخورد با کالت زرتشتیان اقلیت هستند.   و در مجلس نماینده دارند.

توانید شود. بنابراین میکند، برتابیده میوج از فرقه منع نمیاین کالت تا جایی که پیروان خود را از خر اند. مختلف

ها وجود دارند و اساتید ]بهائی بهائی در دانشگاه 333ها بیابید، به عنوان دانشجو و استاد. بیش از بهائیان را در دانشگاه

پس طبق قانونی که به   د.های بزرگ دارنها و شرکتنیز[ وجود دارند. آنها مردمان بسیار دارایی هستند؛ کارخانه

تا جایی که درون ساختار   کنیم، مورد حمایت قانون هستند، بدون توجه به دین شان.از آن یاد می «قرارداد شهروندی»

شود که آنها به صورت کالتی که ها ]ی قانونی[ برخوردارند. اما مشکل از آنجا شروع میقانونی باشد، از همۀ حمایت

توانند خارج توانند وارد آن شوند، اما نمیکنند، به این معنا که افراد میشروع به عمل می دربسته و محصور است

خواستند این کالت را ترک کنند و شماری ]از این دست[ داریم؛ بعضی از بهائیان جوان که میو ما موارد بی شوند. 

نها اخطار داده شده که اگر این کالت را ترک کنند، اند و به آگفتند این برای ما معنا ندارد، به جلساتی خوانده شدهمی

بنابراین اینجا قانون  مجازات خواهند شد، از همۀ میراث اجدادی محروم خواهند شد و تحت فشار قرار خواهند گرفت. 

 جویانه خواهد شد.گرایی یا رویۀ کالتی سلطهشود و مانع استفاده از این اندازه انحصاروارد عمل می

شماری از اعمال کالتی چه بهائی باشد و چه شیعه فرقی ندارد، توسط قانون ممنوع خواهد شد. ما موارد بی هر کالتی،

-گذاشتند و به آنها اجازۀ خروج نمیاند چون مردم را در مزارعی میافرادی زندانی شده حتی در گروه شیعه داشتیم. 

از آزادی خروج از کالت منع کند مبارزه خواهیم کرد، چه  پس ما با هر نوع فعالیت کالتی که پیروان خود را دادند. 

 « شیعه باشد و چه بهائی، فرقی ندارد.

کنند تا به بهائیت ملحق شوند،پیشنهاد می« وجه نقد»شود که بهائیان به افراد اخیر گفته میمقاالت دیگر در 
4
های تالش 

« اطاعت کورکورانه»برای وادار کردن کودکان به و شستشوی مغزی « تلقین»بهائیان برای آموزش کودکان با هدف 

کنند.فعالیت « مخفیانه و پنهانی»ریزی شده تا آنها بتوانند به سبکی مرموز، برنامه
5
بدبینانه  بعضی از این مقاالت چنان 

 نوشتۀ جرج اُرو ل شباهت دارند.   1984هستند که به رمان 

کوشند تا شدت میایران پایانی وجود ندارد.  آنان بهدر  آفرینتشوحمتخّصصان تبلیغات برای تخیاّلت ضّد و نقیض 

 . را عالقه به حقوق بشر جلوه دهند کار خودبرانگیزند و در عین حال  عدم مدارا راتعّصب و 

 

های صهیونیست یا عامالن اسرائیل و دیگر کشور ،بهائیان

 غربی هستند
این   .شوندمعّرفی می« صهیونیست»به نحوی عامالن اسرائیل یا  تر آن است که بهائیانتر و قدیمیمعمول موضوعیک 

 گردد.میباز –و حتی پیش از آن  –اتّهام به اّولین روزهای انقالب اسالمی 

                                                 

3
 ”Hanged for Being a Christian“نگاه کنید به مقالۀ زیر در تلگراف:  

-Christian-a-being-for-Hangedhttp://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/

Iran.html-in 

4
 ( خبرگزاری تابناک:2313اکتبر  24) 1389آبان  2  

http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=126959  

5
 :اظم موسوی( گزارشی از جوان آنالین نوشتۀ سید ک2313نوامبر  13) 1389آبان  19  

http://www.javanonline.ir/vdcfyydjjw6d0va.igiw.txt 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/3179465/Hanged-for-being-a-Christian-in-Iran.html
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=126959
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=126959
http://www.javanonline.ir/vdcfyydjjw6d0va.igiw.txt
http://www.javanonline.ir/vdcfyydjjw6d0va.igiw.txt
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دشمنان همۀ مسلمانان، از  ،تربه طور کلّی ،دشمنان جمهوری اسالمی و رابهائیان   کند تاکمک میهام این اتّ زدن  البته

از تعّصبات موجود علیه ایرانیان یهودی و توّسل روز افزون به  زمان هم.  این اتّهام کنند  معرفی اهجمله فلسطینی

 .کندبرداری مینژاد، به طور مؤثّر بهرهتبلیغات ضد یهودی، مانند انکار هولوکاست توسط رئیس جمهور محمود احمدی

باشد، بسیار ز اماکن مقّدس مهم آئین بهائی در اسرائیل میگران ایرانی از این که مرکز جهانی بهائی و تعدادی اتبلیغات

زنند آن است که این موقعیّت تاریخی عمدتاً توّسط حاکمان ند.  آنچه این عّده از ذکرش سر باز میکنء استفاده میسو

درخواست به میالدی(  1868)شمسی  1247 در سال ، مؤسس آئین بهائی،بهاءهللا  گذشتۀ ایران به وجود آمده است:

که اکنون درون مرزهای  در سرزمین عثمانیزندانی عّکا، قلعۀبه  دولت عثمانی به فرمانو حکومت وقت ایران 

های مقّدس بهائی و تأسیس مرکز جهانی بهائی جای دارد، تبعید شد و همین امر بود که به قرار گرفتن آرامگاه اسرائیل

های آخر زندانی بودن بهاءهللا در عّکا تا به امروز، جامعۀ بهائی در حقیقت در حیفا، شهر مجاور  عّکا، انجامید.  از سال

با همه، از هر پیشینۀ دینی، برخوردار بوده است.  در واقع عمدتاً  دوستانهو از روابط  بودهمورد احترام مردم آن ناحیه 

های جنگ جهانی اّول ای که در سالیبود که خطر قحط زراعت در زمینۀبهاءهللا،  عبدالبهاء، فرزندهای به خاطر تالش

نفر اعّم از مسیحی، دروزی، یهودی و مسلمان  13333، برطرف شد.  حدود کردتهدید می ینابودبه مردم فلسطین را 

شرکت کردند.  امروزه بهائیان در آن سرزمین مقّدس همواره به  (1921) 1333در سال  ایشانسپاری در مراسم خاک

 دهند.دامه میآمیز دینی ازیستی مسالمتفرهنگی در حمایت از همادیانی و میانبین هایحمایت از فعالیت

 

 

اّما با وجود این حقیقت تاریخی، از زمان تأسیس اسرائیل امروزی، بهائیان ایران با سؤاالتی دربارۀ وفاداری و 

ایران به خاطر اسباب موجب شده بهائیان نی صهیونیسم توأم با تعّصب دیمخالفت با   اند.وابستگی خود به آن مواجه بوده

، گروه از ماّلیان، یک (1963دهۀ ) 43برای مثال در دهۀ  . متهم شوند به ضد اسالم بودن شان با شهر حیفاارتباط

.ندکرد متهمدولت اسرائیل « یداّلل»به بهائیان را 
6
 1357پس از به دست گرفتن قدرت توسط روحانیان در سال  

 .اشاعه پیدا کردستیزانه به شّدت این لفّاظی بهائیسیس جمهوری اسالمی، و تأ( 1979)

چقدر پول به اسرائیل »شد: ها سؤاالتی از این قبیل از بهائیان پرسیده میپس از انقالب، در بازجوییهای در اّولین سال

«فرستادید؟
7
ند.  اخیراً در دادگاه جنجالی هفت برای اسرائیل اعدام شد« جاسوسی»بهائیان به اتهام پوشالی تعدادی از  

  برای اسرائیل بود.« جاسوسی»آنان  علیه( نیز از جمله اتّهامات مطرح شده 2313) 1389ی در سال بهائ جامعۂ مدیر

 .کردندسال زندان محکوم و زندانی  23دیگر به  دروغینو اتّهامات  نها را به این اتّهامآ

مقاله  75اسرائیل هستند در بیش از  نشاندگان دستصهیونیست یا  ،که بهائیانزمان مورد بررسی، این اتّهام در مّدت

 شد. مندرج

االسالم در وبسایت خبری رسا، به نقل از حّجت( 2313مارس  13) 1388اسفند  19ای به تاریخ برای مثال در مقاله

بهائیت در ایران عمیق کرد، بهائیت  واسطه فرقه ضالهاسرائیل غاصب نفوذ خود در ایران را به»  علی جدید بناب آمد:

 «ای قبل از انقالب در ایران داشت.رابط شاه و اسرائیل بود و نفوذ گسترده

                                                 

6
، بخشی که در آن به حمالت متوّجه 222نوشتۀ محمد توکلی، صفحه « بهایی ستیزی و اسالمگرایی در ایران»مراجعه کنید به   

 شود. پرداخته می 1963اسرائیل در سال 

MohamadTavakoli, “Anti-Bahaism and Islamism in Iran”, Fazel and Brookshaw. 

7
 Tempestuous Years, 1982, p 46. 

بسیاری از مقاالت ضد  بهائی از نمادهای 
کنند، مثل این طور گسترده استفاده میبه اسرائیلی

 2س پرچم اسرائیل که در داستان مونتاژ  با عک
در بارۀ این که بهائیان چگونه از  80۰0سپتامبر 

ها برای جلب پیروان تازه استفاده میآب سردکن
 [8۲کنند، به کار برده شد. ]رجوع کنید به صفحۀ 
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عرصۀ صهیونیسم»االسالم بناب به عنوان مدیرکل سابق تبلیغات اسالمی آذربایجان شرقی و مؤلف در این مقاله حّجت

 یابد:او ادامه میمقاله با نقل قول زیر از  معّرفی شده است. « پژوهی

بهائیت به عنوان عامل دست نشانده اسرائیل غاصب در ایران شرایطی را به وجود آورد که ایران به عنوان دومین »

کشور، اسرائیل را به رسمیت شناخت و این نفوذ در حساس ترین پست های ادارای ایران نیز ادامه یافت...دشمنی 

 «شود.های گذشته به وفور مشاهده میکه در سال ای همان دشمنی با اسالم بودصهیونیزم با ایران اسالمی نیز در راست

شد، با از تلویزیون رسمی شبکۀ خبر صدا و سیما پخش می( 2338) 1386یک سریال مستند تلویزیونی که از سال 

راز »ین سریال که ا  این اندیشه کمک کرد. اشاعۀبه  ،معنای توطئهآمیز و کامالً بیهای تحریکمطرح کردن تئوری

 1دی و  33و  29سه قسمتی که در  های توطئۀ متنّوعی دربارۀ اسرائیل ارائه کرده است. دارد، تئوری نام «آرماگدون

ها از جمله مسائلی که در این قسمت پخش شد، بر آئین بهائی متمرکز بود. ( 2311ژانویۀ  21و  23، 19) 1393بهمن 

 مطرح شد موارد زیر بود: 

 «کرد تا در ارکان المللی عمل میدر طول رژیم سلطنتی  به عنوان بازوی صهیونیسم بین« ضالّۀ بهائیت فرقۀ

، «فرقۀ ضالّۀ بهائیت»های سیاسی، نظامی و فرهنگی رژیم شاه به صورت روشمند نفوذ کند؛ با تالش

 تبدیل شود؛استراتژی ]اسرائیل[ پیش از انقالب اسالمی آن بود که ایران به یک اسرائیل دوم 

 «و عامالنش در دو قرن گذشته با هدف محو و نابود کردن « فرقۀ ضالّه»کنند که این تأیید می« منابع موثّق

 .داشتند شرکت میمستق طور به واقعه اسالم در چند

یا  ه وبه وجود آمدهای استعماری به ویژه بریتانیا یا روسیه توسط قدرت این که آئین بهائیبه  راجعاتّهامات معمول 

گران ضد بهائی است.  هیچ موّرخ معتبری با هر مرامی، هرگز بر تبلیغات ۀساختاقل ارتباطی تاریخی با آنها دارد، حد

دسیسۀ »کوشند دیانتی را که از ایران برخاسته هایی که میهای دور از ذهن صّحه نگذاشته است، تئوریاین تئوری

ش ساخته و پرداختۀ ااز آغاز پیدایش آئینکنند که این از عقل را مطرح  ضیّۀ دوریا این فر جلوه دهند و« بیگانگان

خوش دست و امروزهبوده،  –با وجود  دشمنی و رقابت شدید میان آن دو  –های امپریالیست انگلیسی و روسی قدرت

های ال حکومت، به عنوان عمّ شاننفره، از جمله کودکان 333333ای شده که تمامی یک جامعۀ دینی چنان دگردیسی

 د.نکنآمریکا یا اسرائیل عمل می

 33طّی بیش از حکومت ایران این اتّهام علیه جامعۀ بهائی، جای تأّمل است که بر   تمرکز جمهوری اسالمیبا توّجه 

های خارجی، به هر برای اسرائیل یا دیگر حکومت بهائیان جاسوسیمبنی بر  مدرکیترین سال نتوانسته است کوچک

برای محو و نابود ساختن « دسیسۀ صهیونیسم»های مبتذلی که بهائیان را بخشی از نظریه  .ارائه دهدنحوی، شکل و 

کند، چیزی نیست جز انعکاس ورشکستگی اخالقی کسانی که باید قدرت خود را از طریق اشاعۀ نفرت اسالم معّرفی می

 .حفظ کنند

 بهائیان محّرک خیزش موج مخالفت برضّد حکومت هستند

شود، این تصّور است می دیده( 2311و اوایل  2313) 1389آوری شده در سال ی که در مقاالت جمعدیگر موضوع

ن حقوق بشر مانند برندۀ جایزۀ صلح حکومت هستند یا بر فعاال هکه بهائیان به نوعی محّرک ظهور موج مخالفت علی

 سعی شده استمقالۀ منتشر شده در دورۀ مورد بررسی  53بیش از در  . عبادی، زیاده از حّد نفوذ دارندنوبل، شیرین 

ارتباط  (2339) 1388 انگیز ریاست جمهوریحکومت در انتخابات بسیار بحث« مخالفان»بهائیان را به نحوی به 

 دهند. 

 هر دو دخواهن میبهائیان با مخالفان  : با مرتبط ساختناست بهائیتبلیغات ضد  دردو منظوره رسد این تالشی به نظر می

 .کننداعتبار و بدنام در اذهان حامیان حکومت و متعّصبان مذهبی بی گروه را

 ،حین ، درقبل بین چند گروه،سطحی  تنها ائتالفیشود، ایران خوانده می« جنبش سبز» بسیاری از ایرانیان آنچهبه نظر 

تر جامعۀ ائتالف گسترده یک ماعی وبه نظر آنان این پدیده یک جنبش اجتنیست. ( 2339) 1388و بعد از انتخابات 

 بدونمعترض ها گیری بوده است. فراتر از مناقشۀ برخاسته از شمارش آرا، میلیونها در حال شکلمدنی است که سال

هایی که به شباهت به جنبشهای ایران صرفاً خواهان حقوق بشر و دموکراسی بودند که بیهای شهرخشونت در خیابان

ها برای به چالش کشیدن ای که رژیم از امکان خیزش و گسترش دوبارۀ تالشاندازهد، نبود.  ترس بیبهار عرب انجامی

یکی از دالیلی است که نظام تا این حد مشتاق است  –های منطقه رخ داد مانند آنچه در دیگر بخش –دارد قدرت خود 

ای صرفاً بهانه تبلیغات این  اعتبار سازد.بهائی بی دخواسته های مردم  برای آزادی  را با استفادۀ وسیع از تبلیغات ض
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که چرا  کندرا روشن میبار شهروندان ایرانی است و شاید این مسئله برای مشروعیت بخشیدن به سرکوب خشونت

 با وضعیت کلّی حقوق بشر در ایران دارد. یاحترام به حقوق بشر بهائیان ارتباط نزدیک

، اما بر اساس اندمشغولپشتیبانی از پیشرفت و عدالت اجتماعی  بهسر دنیا فّعاالنه عین حال که بهائیان در سرادر 

خود  مورد نظربه کاندیداهای  تا در حالی که آزاد هستند اند. های حزبی منع شدهاصول دینی خود از شرکت در سیاست

این  های فّعالیت سیاسی حزبی است. بهیا دیگر جن سیاسی دهی احزابشان در سازمانرأی دهند، تعالیم آنها مانع شرکت

این  (، صادق بوده است. 2339) 1388مسئله در همۀ انتخابات ملّی ایران، از جمله انتخابات ریاست جمهوری سال 

ها و با بسیاری از توطئه دادن آنان عالوه بر ارتباط –ادعا که بهائیان به نوعی محّرک مخالفت با حکومت ایران هستند 

 ازآشکار برای منحرف ساختن انتقادات  کامالً تالشی  –شود که به آنها نسبت داده می یبار دیگررارتهای شطرح

 مشکالت اجتماعی و اقتصادی فزایندۀ پیش روی ملّت ایران است.

سیل تبلیغات ضد جاری شدن آمیز با مردم ایران، مسالمتبه جای گفتگوی  اختالف نظرکردن  خفهاین تالش برای 

در بیشتر این  دهد. می توضیح( را 2339)دسامبر  1388دی ماه ر دورۀ پس از اعتراضات روز عاشورا در بهائی د

 داشتند. دخالتشد که بهائیان عمیقاً در اعتراضات می گفتهتبلیغات 

در  ای منتشر کرد که بهائیان را نه فقط به شرکتمقاله( 2313ژانویۀ  11) 1388دی  21در « کیهان»به عنوان مثال 

کرد.آن متّهم می «هدایت»آن اعتراضات بلکه به 
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 ایسر نخ های تازه»می کند که  شروع می شود، و در ادامه ادعا« سبز بهائی در آمد اتاق فکر فتنۀ»این مقاله با عنوان 

  «.از نقش فعال حزب استعماری بهائیت در مدیریت فتنه سبزبه دست آمد

رسد کند که به نظر میدر رابطه با اعتراضات اشاره می« رکردگان ... بهائیتتن از س 13دستگیری »مقاله سپس به 

در سازماندهى »به اتّهام نقش داشتن ( 2313ژانویه  3) 1388دی  13در اینجا دستگیری غیرقانونی ده بهائی در 

تعدادی   ده است.مورد نظر بو «ها به خارج از کشورارسال تصاویر این آشوب»و به ویژه « های روز عاشوراآشوب

که  ،این ده نفر هرگز به جرائم مذکور  شان نیز متّهم شدند.هایاز دستگیرشدگان به داشتن سالح و مهّمات در خانه

 محکوم نشدند. اعالم کرد،« دروغ آشکار» آنها راجامعۀ جهانی بهائی 

یکى از »در رابطه به این اتهامات گفت: دیان عالئی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، در آن زمان 

که  مبنی بر این هامىهر اتّ  اصلى ترین مبانى اعتقادى بهائیان باور آنها به عدم خشونت به معناى مطلق کلمه است. 

 «است. نکردنیمطلقاً باور باشد هاى آنها اسلحه یا 'گلوله جنگى' پیدا شدهدر خانه ممکن است

تر هر گونه اختالف نظر موجود هامات صرفاً توجیه دستگیری بهائیان و سرکوب گستردهرسد هدف از این اتّ به نظر می

وشن ها را رمنتشر شد رابطۀ بین تبلیغات و دستگیری (2339) 1388مطالعۀ مقاالتی که پس از روز عاشورای  بود. 

 کند:می

 دهد:چنین ادامه می «کیهان»مقالۀ 

تن از سرکردگان و اعضای فرقۀ انحرافی و استعماری بهائیت در جریان حرمت شکنی روز  13به دنبال دستگیری »

به دستور  که ای تلویزیونی اعتراف خواهند کردعاشورا، سایت 'جرس' با دستپاچگی اعالم کرد: این افراد طی برنامه

 …اند]![هیئت مرکزی جامعۀ بهائیان در تظاهرات روز عاشورا شرکت کرده

انقالبی جرس طی چند روز اخیر از یک سو تالش کرده حزب استعماری و فراماسونری بهائیت را مخالف  شبکه ضد 

شکنان روز عاشورا را غیر محارب و معترض مدنی معرفی کند. این خشونت و از سوی دیگر آشوبگران و حرمت

گیری رسوای ضد ، پس در معرکهسایت البته توضیح نداده که اگر بهائیان مخالف خشونت و دخالت در سیاست هستند

 اند. کردهالسالم چه غلطی میانقالب در روز عاشورا و معارضه با اسالم و نظام اسالمی و امام حسین علیه

دستپاچگی کم سابقه و مطالب اخیر سایت جرس از آن جهت قابل تأمل است که گردانندگان اصلی آن ارتباطات ویژه ای 

ای را انجام داد نمای فراری و مقیم آمریکا تالش گستردهبه عنوان مثال محسن کدیور روحانی  با بهائیت و بهائیان دارند.

تا سرانجام با فریب آقای منتظری توانست از وی فتوایی درباره حقوق بهائیان بگیرد! این اقدام در طول تاریخ شیعه بی 

های اخیر در انکار نبوت و الهی ی[ نیز طی سالگاف ]اکبر گنج -سابقه بود... عناصری نظیرعبدالکریم سروش و اکبر

آمریکایی آن کرده اند،  -بودن قرآن و هجمه اعتقاد به مهدویت، خدمات شایانی به سران بهائیان و اربابان انگلیسی

برخی خبرهای منتشره در سال   عطاءهللا مهاجرانی )شوهر خواهر کدیور( از دیگر گردانندگان شبکه جرس است.

                                                 

http://kayhannews.ir/881021/2.htm#other212 
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ای، خود را اتاق فکر جنبش این تیم به تازگی با صدور بیانیه  ی از بهایی بودن برخی بستگان کدیور است.گذشته، حاک

 «سبز معرفی کردند.

، از وی نقل قول می «بیرون از کشوردر »در ادامه، مقاله بعد از معرفی دیان عالئی به عنوان نماینده جامعه بهائی  

اّما سپس مقاله در نقض گفتۀ او «. عدم خشونت به معنای مطلق کلمه است»ان به کند که به حقیقت می گوید باور بهائی

اری ازسران سفاک ساواک و ارتش و شهربانی در رژیم پهلوی از بهائیان شناخته شده بسی» دهد: چنین ادامه می

ارد و رژیم صهیونیستی شایان ذکر است مقر بهائیان در فلسطین اشغالی )حیفا( قرار د»و در پایان می نویسد  «بودند.

 «کند.رسماً آنها را مدیریت می

کند این مقاله سعی می شود. از ترکیب جرائم تخیّلی که به بهائیان نسبت داده می باشد شاید این مقاله تصویر بسیار مفیدی

کوشد این و می بهائیان را نه تنها به جنبش سبز، بلکه به ساواک )یک اتّهام قدیمی دیگر( و اسرائیل نیز نسبت دهد

زیر  –چیزی که در سراسر ایران و جهان به خوبی شناخته شده است  –بندند اندیشه را که بهائیان به عدم خشونت پای

 سؤال ببرد.

ها دست به اعتراض زدند، ادعای به تحریک بهائیان در خیابان( 2339) 1388ها ایرانی در تابستان این که میلیون

اتّهام کشف مهّمات یا اسلحه متعلّق به بهائیان در ارتباط  مدرکی در اثباتش وجود ندارد.  ترینمضحکی است که کوچک

دیگری  برای ارائۀ تصویر یک  ۀاین نیز تالش نومیدان  با اعتراضات روز عاشورا نیز به همان اندازه نامعقول است.

مبنی بر دست داشتن حتی یک  رین سندیتت، در حالی که حتی کوچکجو اسگروه تروریستی از یک جامعۀ کامالً صلح

 در هر گونه خشونتی طی سی سال گذشته وجود ندارد. ،حتی یک بار ،بهائی

 بهائیان از نظر اخالقی فاسد هستند

-شود آن است که بهائیان به نوعی فساد اخالقی دچارند و به اعمالی میفکر دیگری که در تبلیغات ضد بهائی تکرار می

 موازینه مسلمانان است.  بر خالف این اّدعا بهائیان در سراسر جهان به تالش برای پیروی از پردازند که اهانت ب

 واالی اخالقی و خدمت به جوامع پیرامون خود معروف هستند.

های بهائیان برای شهشدار به مسلمانان در برابر تال قالبد، اغلب در کنن را به فساد اخالقی متّهم میمقاالتی که بهائیا

-جوان»درتارنمای  (2313سپتامبر  8) 1389شهریور  17 که در ایشوند، مانند مقالهیج آئین بهائی ظاهر میترو

و چندین منبع خبری دیگر وابسته به دولت منتشر شد «آنالین
9
: 

فرقه بهائیت به تازگی برای جذب جوانان در بعضی از مناطق گرمسیری کشور به ارسال تعدادی آب سردکن مبادرت »

  کند.می

آباد و اطراف شیعه آنالین نوشت: فرقه ضاله بهائیت برای جذب نیرو به اجاره مغازه و باغات در محمدشهر و عباس

 پذیرد. برخی از این فعالیتها با همکاری تعدادی از اتباع بیگانه صورت می کرج روی آورده است. 

از جمله اقدامات این گروه ضاله است. این افراد های مختلف سرو مشروبات الکلی، رقص، پایکوبی و برگزاری جشن

پرستی در معابر عمومی تولّد امام دوازدهم[ با نمادهای شیطانروز ]بهائیان[ پیش از این نیز در روز نیمه شعبان ]

 شود.برخی از این عالئم بر روی انگشتر و گردنبند اعضای فرقه حک می  حاضر شده بودند.

رای جذب جوانان در بعضی از مناطق گرمسیر 'جنوب و جنوب شرقی' کشور به ارسال جالب اینکه فرقه مذکور ب 

 «کند.تعدادی آب سردکن مبادرت می

این که بهائیان با بیگانگان ارتباط دارند، با مشروبات  کند:میاین مقاله چندین مضمون را به صورت همزمان مطرح 

کنند، و این اّدعای مضحک  که در یک روز مقّدس ت، پذیرایی میآئین بهائی( حرام اسدر الکلی که در اسالم )و نیز 

 چنین ادعا هم . کنند میبه تن « پرستینمادهای شیطان»برای شیعیان که در آن احساسات مذهبی شّدت می گیرد، بهائیان 

خیر به صورت جنایت اهداف پلیدی در سر دارند.  کار نیز دوستانه های انسانشود که بهائیان در اشتغال به فعالیتمی

گر دی مشکالتفقر شدید و  ،ها بیماری اای که با وجود غنای نفتی چشمگیرش، بشود، آن هم در جامعهجلوه داده می

 است. درگیر
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 شوند. آمیز دیگر، بهائیان به اعمالی مانند ازدواج و روابط جنسی با اعضای خانواده خود متّهم میدر مقاالت افترا

منتشر شد  «خبرگزاری دانشجو» رژیم   دارطرفخبری در شبکۀ ( 2311مه  1) 1393اردیبهشت  11 ای که درمقاله

جهانی  مقاله با ابراز نارضایتی از انتقاد موجود در گزارش کمیسیون آزادی  کند.جا تلقین میرا یکب بسیاری لنیزمطا

 نویسد:دامه میشود و در اادیان درآمریکا نسبت به رفتار ایران با بهائیان آغاز می

در این گزارش تاکید زیادی بر لزوم آزادی فعالیت بهاییان و صوفیان گردیده و از برخوردهای جمهوری اسالمی با »

 بهاییان ابراز نارضایتی شده است. 

سال پیش توسط استعمار انگلیس ساخته شد و پس از تشکیل اسرائیل با همراهی انگلستان، این فرقه  172فرقه بهاییت 

ه دلیل سرسختی و عداوت علیه اسالم و قرآن مورد توجه اسرائیل قرار گرفت و اموال آنها تحت حمایت درآمد و از ب

 مالیات معاف شد...

در آموزه ها و احکام  این فرقه موارد زیادی از اعمال غیر اخالقی وجود دارد؛ به عنوان مثال در بهاییت ازدواج تنها 

هایشان ازدواج کنند. ها و عموها و دائیها، عمهنها آزادند که با دختران، خواهران، خالهاما آ با زن پدر ممنوع است. 

 « آنها آزادند که با آنها روابط جنسی داشته باشند.

زنان جوان « جّذابیت جنسی»اند که بهائیان از مقاالت دیگر منتشر شده در دورۀ مورد بررسی این اتّهام را مطرح کرده

 کنند.شان استفاده میلمانان و منحرف کردن آنها از دینبرای اغوای مس

ترین مدرکی در تأیید فساد اخالقی بهائیان وجود ندارد، تا چه رسد به هر گونه توضیحی دربارۀ علّت این بار نیز کوچک

هاماتی علیه شان، باید چنین اتّ این که چرا یک حکومت برای توجیه محروم کردن شهروندان خود از حقوق اولیه انسانی

های وارد آوردن این اتّهام که خود حکومت با اقدامات خود به وجود آورده آن است که یکی از زمینه  مطرح کند. نآنا

-بنداتّهامات بی شانبر اساس این عدم رسمی شناختن ازدواجشود و ازدواج بهائی توسط حکومت به رسمیت شناخته نمی

د. اگر جمهوری اسالمی به صورت جّدی نگران این شومطرح می ازدواج باری جنسی و روابط جنسی خارج ازو

 های بهائی در قانون ایران شروع کند.تواند کار را با رسمیت بخشیدن به ازدواجوضعیت است، می

ترویج »یا « آمیزش مردان و زنان» عنوانبه  ،است بهائی که یکی از تعالیم ،زن و مردحقوق برابری  جلوه دادنبا 

دهند.  به این ترتیب،  مییک عمل غیر اخالقی یا یک اقدام مجرمانه جلوه به جای ستایش از این اصل آن را « نیسمفمی

اخالقی جلوه ای برای غیرگران نظام، تعهّد بهائیان به پیشرفت و عدالت اجتماعی وسیلهدر اخالقیات وارونۀ تبلیغات

 شود.دادن آنان می

تعصب  ءآور با هدف القا در یک اقدام شرم 2338در سال   گیرد.کودکان را هم در بر می بهائیان حتی پلیدنمائیکمپین 

« هدیه»ای را با یک تحصیلی، پاکت سربسته سال ، اولیای مدارس در شهر شیراز در روز آخردر کودکان علیه بهائیان

کردند.  دراین پاکت یک کتاب  ی به هریک از دانش آموزان دوره دبستانی اهدااز طرف یک مؤّسسۀ مطبوعاتی محلّ 

گذاشته شده بود که در لفافه داستان حضرت «  بابک دغل کار»کودکان با عنوان برای ای صفحه 12داستان مصور 

 .داد رائه میپردازی و لحنی موهن و تمسخرآمیز اباب، مبشر دین بهائی را با دروغ

 

 ارتباط میان تبلیغات و خشونت ۴
های آسیبخشونت علیه اقلیتبروز و  سیاری وجود دارد که رابطۀ نزدیک میان ایجاد نفرتب موارددر دنیای امروز 

سازی کپا»حتی به هائی سابق، چنین تحریکروآندا و یوگسالوی  مثل ،افراطیموارد در   دهد.پذیر را نشان می

آمیز علیه بهائیان و علیه ت خشونتیز با بروز حمالبرانگ در مورد ایران، تبلیغات تنفّر  د.شکشی منجر و نسل« قومی

اما گیرد.  میهای ناشناس انجام بهائی همراه بوده است، رویدادهایی که به گفتۀ حکومت توسط افراد و گروه امالک

شاهد آشکاری از نقش ها و توقیف اموال ها، زندانی کردنها، بازداشتتعداد دستگیریافزایش  ،عالوه بر این حمالت

 در این امور است.وران حکومتی حکومت یا مأم

)سپتامبر  1389مهر  شود: درای بر یک بهائی در دورۀ مورد بررسی ذکر میاینجا مثالی از یک چنین حملهدر 

گذراند، توسط دو مهاجم ناشناس به شّدت ساری که محکومیت تبعید خود را در شهر اقلید می اهل، یک بهائی (2313

چون مهاجمان شناسایی  که اما گفتند زود به محل حادثه رسیدند خیلی س هرچندپلیان مأمورگرفت.  مورد حمله قرار 

مقامات محلّی در آغاز تبعید به آن فرد بهائی گفته بودند که نباید با مردم   توانند هیچ اقدامی انجام دهند.نمی ، اندنشده

نیست که  ه این دین متعّصب هستند و به نفع اونسبت بکار و زیرا شهروندان اقلید بسیار محافظه»اقلید تعامل داشته باشد 

 .«  به عنوان یک بهائی شناخته شود چون ممکن است برایش خطری پیش بیاید
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افروزی و تخریب محل کسب و کار و اکثراً آتش –اخیر، عالوه بر حمله به افراد، شاهد موجی از حمالت های در سال

 اند.های کشور و اغلب در پوشش شب رخ دادهها تقریباً در همۀ بخشیورشاین   ایم.بهائیان بوده خانه و امالک

 

 افروزیآتش

های دیگر همراه های ضد بهائی و تهدیدای ناشناس، دیوارنویسیاغلب با ارسال نامه از فرستنده آتش زدن  امالک بهائیان

های بهائیان در مغازه مورد آتش زدن  از دوازده بیش ( 2313اکتبر تا دسامبر ) 1389در فاصلۀ آبان تا آذر  بوده است. 

 23های حدود در خانه« اعضای فرقۀ ضالّۀ بهائیت»ای خطاب به در همان دوره، اخطارنامه  شهر رفسنجان انجام شد.

مایت و حق ح گونهچبهائیان از هیگفت  داد و می می این نامه دربارۀ تبلیغ دین بهائی به بهائیان هشدار   بهائی انداخته شد.

شان را تبلیغ نکنند، با اگر بهائیان تعهد نکنند که دین که داد مینامه همچنین هشدار   شهروندی برخوردار نیستند.

هایشان استخدام و شاگردان مسلمان در مغازه ،مسلمانان به جز در مسائل کاری در محل کار رابطۀ دیگری نداشته باشند

 .رت خواهد گرفتصوعلیه آنان نکنند، حمالت بیشتری 

 های بهائیحمله به گورستان

سازی یا هدف مسطّحتخریب، مورد بهائی در بیش از دوازده شهر و شهرستان های ( قبرستان2335) 1384از سال 

در آباده،  گونه حمالتاین   گیرد.یشه هنگام شب صورت میاین حمالت تقریباً هم  .ستا زا قرار گرفتهآتش های بمب

آباد، سنگسر، سمنان، تهران، یزد شهر، گیالوند، همدان، اصفهان، ایول، جیرفت، مشهد، نجفکال، قائم زیبروجرد، در

 و زرنان رخ داده است.

ها اجازۀ استفاده ین حساسیتبهائیان که تا حدودی به خاطر ا  ها از حرمت خاصی برخوردارند.در خاورمیانه، قبرستان

توانستند درگذشتگان خود را می هامّدت ترتیب اینه را ساختند و ب های خودقبرستاند، های مسلمانان را ندارناز قبرستان

ها و اماکن مقّدس بهائی زمان با افزایش تبلیغات دولتی ضد بهائی، حمله به قبرستاناّما هم  در آرامش نسبی دفن کنند.

استان سمنان،  در در سنگسر ای ستان تازهیک گور ،(2311مارس ) 1389نیز فزونی گرفته است. برای مثال در اسفند 

 یمهاجمان ناشناس به دست، ر آن ساخته شده بود داتاق کوچکی نیز توسط شهرداری و  که به بهائیان داده شده بود

 ساخته از ریشه درآورده شد، دو اتاق کوچکی که بهائیان هاقبرها با تلّی از خاک پوشانده شد، درخت تخریب شد.

 

یک مغازۀ متعلّق به یک شهروند بهائی در شهر 

افروزان هدف قرار رفسنجان ایران توّسط آتش

 به بعد( 2313اکتبر  25) 1389آبان  3ز ا  گرفت.

چندین محّل کسب و کار بهائیان در این شهر  در 

موجی از حمالت به شّدت ویران شد.  این حمالت 

به همراه بود که  ساز منبعی ناشنا هایینامه پخشبا 

شان  علیه تبلیغ دین «اعضای فرقۀ ضالّۀ بهائیّت»

 .دادمیاخطار 
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 .زیر خاک مدفون شد آن یب گردید و وسایل موجود در انباربودند تخر

 واقعۀ سمنان

به اند، برو بودهطوالنی با آن رو یبه مّدت –کیلومتری شرق تهران  175حدود  –مخالفتی که بهائیان در شهر سمنان 

 دهد.نشان می خشونت علیه جامعۀ بهائی شوند را با حمایت میاً رسمکه  ییهارابطۀ میان تحریکخوبی 

ای از حوادث در آن شهر رخ داد که مواردی مانند ، مجموعه(2313و  2338) 1389و  1387های در فاصلۀ سال

های متعلّق به بهائیان، تخریب یک روی ساختمان پر از نفرت های زا به امالک بهائیان، دیوارنویسیپرتاب بمب آتش

 شد.را شامل می بهائی در مدارس عمومی قبرستان بهائی و سرزنش کودکان

 اتّفاق افتاد که،ضد بهائی که در دو قسمت در شهر برگزار شد  های رویدادها پس از یک سلسله سخنرانیبسیاری از این 

ی از این حد اقل یک  .را بررسی کنندرابطۀ میان آئین بهائی و صهیونیسم  خواستند می ،های اینترنتیطبق گزارش

شد، در تاالر هالل احمر سمنان ی یک سازمان فرهنگی اسالمی ضد بهائی انجام میها که ظاهراً به پشتیبانسخنرانی

کند حقیقت مهناز رئوفی که پیشتر در این گزارش به او اشاره شد و نویسندۀ چندین کتاب است که اّدعا می  برگزار شد.

ۀ نماز جمعه در مسجد در خطب یک روحانی نیز  سازد، سخنران برجستۀ این نشست بود.می« افشا»اعمال بهائیان را 

 از شهر اخراج شوند.باید آنها  داد و گفتقرار ه مورد حملبهائیان را محلّی 

بهائی توّسط مقامات  23های حدود ، چند هفته پس از تجّمعات مذکور، خانه(2338دسامبر  15) 1387آذر  25در 

مربوط به دیانت بهائی،  های هها و نوشتکتابشد،  طی این حمالت که هنگام سحر انجام محلّی مورد یورش قرار گرفت. 

شان مورد حمله قرار گرفته بود، یک نفر هنگام یورش و هایبهائی که خانه 9  های موبایل توقیف شد.کامپیوترها و تلفن

رام و مراسم آاجرای  اب در رابطه گیهشت نفر دیگر پس از آن، همه به اتّهامات کامالً دروغین یا غیرقانونی که هم

دوران برخی اند؛ به زندان محکوم شده پساز دستگیرشدگان از آن ای هعدّ   آمیز بهائی بود، دستگیر شدند.صلح

 اند.محکومیت خود را گذرانده و آزاد شده

-کسب و کار بهائیان حمله کردند، بمب آتشین به خانه محلّ افروزان ناشناس در سمنان به حداقل سه در همان دوره، آتش

 های قبرستان  بهائی را نیز به آتش کشیدند.چندین بهائی پرتاب کردند و ساختمان های

گرفتند  (2339اوایل ) 1387در اواخر سال  وابستهی اتّحادیۀ بازرگان 39اتاق بازرگانی سمنان و حدود  ی کهبا تصمیم

 این حمالت نگردد،تجدید  نیز های موجودد و پروانهوصدور پروانۀ کسب یا جواز اداری برای بهائیان ممنوع شکه 

 .شّدت یافت

گر مقابل ساختمان  افراطی شورش 23، گروهی متشکل از حدود (2339سپتامبر  14) 1388شهریور  23در 

  خواهان فشار بیشتر بر بهائیان شدند.« مرگ بر بهائی»دار گرد آمدند و با سردادن شعار شهرداری سمنان و دفتر استان

سپاری یک بهائی سمنانی به داخل گورستان یورش برده و با مشابهی هنگام مراسم خاک روز پیش از آن، گروه

 .ناسزاگویی و تهدید سعی در متوقّف ساختن مراسم نمودند

های تا در کالسدعوت شده در طی این دوره از روحانیون مسلمان رسیده از سمنان  که هاییگزارشبنا به همچنین 

 ها حاکی از آن است کهگزارش .  در بعضی مواردتوهین به آئین بهائی ایراد کننددر هایی درس سخنرانیمدارس 

آموزان مسلمان به ضرب و شتم ، دانشدر دو مورد اقلّ  حدّ   .اند کرده جداهای خود کالسیاز همرا آموزان بهائی دانش

 آموزان بهائی تشویق شدند. دانش

)ژوئیه   1386 مرداددر شهر یزد  بهائی قبرستان

گران ناشناسی ویران شد.  ( توّسط یورش2337

آن است که  ۀجا مانده و شّدت ویرانی نشانآثار به

تخریب با بولدوزر  یا وسائل سنگین دیگری انجام 

ا مگر با اجازۀ رسمی به آسانی هشده که استفاده از آن

ها قبرستان بهائی به همین پذیر نیست.  دهامکان

 اند.ویران شده ترتیب
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 بهائیان تاریخچۀ آزار ۵

حد اقل   اند.ن بهائی در ایران در اواسط قرن نوزدهم، بهائیان با امواج متناوبی از آزار مواجه شدهاز آغاز تأسیس آئی

که در آن زمان به جنبش بابی معروف  – آئین  نوزاد را این که کشته شدندن اولیۀ آن توسط کسانی ینفر از مؤمن 4333

 دیدند.بدعتی بر اسالم می –بود 

دار شده خدشهگیری این آئین، با آزار دائم از زمان شکل»اساریان، تاریخ بهائیان ایران الیز سانپروفسور به نوشتۀ 

  اند.های مذهبی ]در ایران[ همیشه خصومت عمیقی نسبت به بهائیان داشتهروحانیون و بخش»نویسد: او می « است.

 «شدند...شد و نابود مینت رفتار میبهائیان 'کافر' حقیقی به معنای واقعی کلمه بودند که باید با ایشان با خشو

آن  توان ، میانگاشته شوداما بیش از آن که تبلیغات مداوم ضد بهائی توسط حکومت ایران صرفاً یک مسئلۀ آزار دینی 

عنوان پاسخ حکومت به تالش مردم ایران برای ایجاد یک تحول دموکراتیک در کشور دانست. استفاده از بهائیان به  را

تاریخی است بخشی از یک الگوی هایی که نظام گرفتار آن است، یا سپر بالیی مناسب برای همۀ مصیبت حهالمصالوجه

 آن گروهقید و شرط از رهبران خود علیه اطاعت بیرا به مردم تخیّلی  یدشمنانکه برای توجیه استبدادگرائی با ساختن 

 کند. میمتّحد 

های تاریخی احساسات ضد بهائی در دوران معاصر نوشته است ربارۀ ریشهدانشگاه تورنتو د استادمحّمد توّکلی طرقی 

ط این المصالحه کردن بابیان در زمانی که دولت قاجار با بحران جّدی مشروعیت مواجه بود، فّعاالنه توسّ وجه»که 

امالً سازماندهی سیاستمداران قاجاری برای جلب حمایت طاّلب و علمای شیعه یک اقدام عمومی ک شد. دولت ترویج می

های مذهبی ملّی به صورت همزمان... دولت با 'دگرسازی' بابیان و تأکید بر برخی سنت  شده علیه بابیان به راه انداختند.

 «قاجار اسالم شیعه را به عنوان هستۀ هویّت نوین ایرانی فّعاالنه ترویج داد.

سران »  دینی نبود. هایتفاوتبرآیند ناگزیربهائیان  با رباخشونت رفتارکند که توّکلی طرقی همچنین اشاره می استاد

شیعه به جای این که با بابیان به سبک علما و با گفتگو و مناظره مقابله و به این ترتیب به ایجاد یک فضای عمومی 

 .«ندپیش گرفت دموکراتیک در کشور کمک نمایند، گزینۀ سرکوب شدید را  برای رویاروئی با بابیان و بهائیان در

به عنوان یک ابزار مؤثّر برای خاموش »کند که اتّهامات مطرح شده علیه بابیّت پروفسور توّکلی طرقی خاطر نشان می

 شد.به کار گرفته می« کردن صداهای مخالف در مرحلۀ تکوین سیاست مدرن ایران

 که طرح شده علیه بهائیان سبب شداسالمی، اتّهامات م سال قبل و بعد از انقالبدر چند  محّمد توّکلی طرقی به نظر

دینی ناپذیر یک نهضت اسالمی شود که سخت در صدد تأسیس یک آیندۀ تک جنبش ضد بهائی یکی از اجزای جدایی»

 «  برای ایران بود.

 به'ملّت مسلمان'  های های مدنی همۀ بهائیان در دست' آزادی شان،در جنبش 'مردم ایران' برای 'به دست آوردن آزادی»

  «در نتیجه در نیمۀ دوم قرن بیستم، جامعۀ مدنی ایران تناقضی را برگزید که تا امروز پابرجاست. . اسارت در آمد

 داد. المصالحه قرار را وجه آنانعلیه بهائیان ادامه یافت و حکومت اغلب گاه بهگاههای در قرن بیستم، ظهور خشونت

های بهائی به رسمیت بهائی ممنوع شد، ازدواج های هو نوشت ها تابک، (1933) 1313های دهۀ برای مثال از اّولین سال

، پس از (1955) 1334در  شد و بهائیان در مشاغل دولتی تنزیل رتبه یافتند یا شغل خود را از دست دادند. شناخته نمی

ی بهائیان در تهران های ضد بهائی یک روحانی تندرو از رادیوی ملّی، حکومت به تخریب مرکز ملّ آغاز سخنرانی

 های بسیاری از بهائیان به تاراج رفت.مبادرت ورزید و خانه

پاسخ یک حکومت سکوالر به فشارهای روحانیون مذهبی و احزاب سیاسی در حالی که بیشتر موارد قبلی آزار بهائیان، 

ه چیز برای بهائیان به مراتب ( هم1979) 1357دینی در سال  واقعاً  تحت نفوذ آنها بود، با سر کار آمدن یک حکومت  

 .بدتر شد

حق شمار دیگری زندانی و شکنجه شدند و از استخدام، آموزش و تعداد بی  بهائی ایرانی به قتل رسیدند. 233بیش از 

نیز از سیاست  بهائی هایو حتی قبرستان کن مقّدس بهائی با خاک یکسان شداما  مالکیّت  اموال خود محروم گردیدند.

ایرانیان برای برابری همۀ  ۀخواست علیرغم باالگرفتنهای اخیر، در سالت. یافایی نسازی این جامعۀ دینی رهکنریشه

ملّی را زندانی کرده و ارعاب  در سطح همۀ مدیران بهائی را شّدت بخشیده است، بهائیانشهروندان، حکومت سرکوب 

 موده است.و بدرفتاری با اعضای این جامعه را در سراسر کشور تشدید ن

پس از صدور چندین قطعنامه از سوی سازمان ملل متّحد در محکوم کردن اعمال ایران، حکومت ایران کشتار بهائیان 

های اجتماعی، اقتصادی و عمال محدودیتتمرکز خود را بر ا  ( 1993اوایل دهۀ ) 63را متوقّف ساخت و از اواخر دهۀ 
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هدف ویژۀ این اقدامات متوقّف ساختن   ی در آن زمان نیز به آن دچار بود.جامعۀ بهائ شدیدتری متوّجه نمود که فرهنگی

از وسایل امرار معاش، ویران کردن میراث  نهایی برای محروم کردن آنارشد و توسعۀ بهائیان بود و شامل تالش

  شد.فرهنگی آنها و تضمین محرومیت بهائیان جوان از ورود به دانشگاه می

ده که به کرگرانۀ خود را چنان تنظیم دوباره آزار بهائیان را شّدت بخشیده و سیاست سرکوبدر دهۀ گذشته، حکومت 

های نامهدرپی، ازدیاد تعداد بهائیان زندانی و صدور یک سلسله بخشهای موقّت و پیافزایش دستگیری و بازداشت

 .ه استکند، انجامیدبهائی را اعالم یا تکرار میوضوح ضد ای بههدولتی که سیاست

اصل یا در  ،های دینیآزار اقلیت»ها منتشر شد، تأکید شده که  که اخیراً توسط  گروه بین المللی حقوق اقلیت یگزارشدر 

های قانون از ضمانت ]بهائیان[ این گروه اقلیت دینی  بیش از همه در مورد بهائیان مشهود است.  هر اقلیت ایرانی،

دیان و زرتشتیان فراهم است، و در حقیقت از هر گونه حمایت قانونی طبق قوانین اساسی که رسماً برای مسیحیان، یهو

نوعی اپوزیسیون سیاسی و نه یک جامعۀ آنها را و  شوندشناخته می اسالمی ایران، محروم است.  بهائیان رسماً مرتد

المللی های بینقوانین و میثاق عدم رعایتجهانی در مورد تا از این طریق دولت بتواند اعتراضات کنند  می معرفیدینی 

 «.اهمیت جلوه دهد بیدر زمینۀ آزادی دین را 
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نفرت و  المللی برای مبارزه با تحریکِ های بینتالش ۶

 پاسخ ایران
 برای استقرار برابری حقوق همۀ مردم در همه جا کوشیده است.  1324ش در سال ا سازمان ملل متّحد از زمان تأسیس

های اساسی برای همه بدون تبعیض بر مبنای نژاد، جنس، زبان یا و آزادی احترام به حقوق بشر»از  منشور ملل متّحد

توسط مجمع عمومی سازمان ملل تصویب  (1948) 1327اعالمیۀ جهانی حقوق بشر که در سال  کند. می حمایت« دین

همچنین  این اعالمیّهدر  . شناسدمی بشریرا به عنوان یک حق بنیادی « حق آزادی اندیشه، وجدان و دین»شد، به ویژه 

حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعالمیۀ حاضر باشد و بر ضد هر تحریکی که »شود که همۀ افراد اظهار می

 «مند گردند. به چنین تبعیضی منجر شود، از حمایت یکسان قانون بهره

(، به ICCPRالمللی حقوق مدنی و سیاسی )گون مانند میثاق بینها و معاهدات گونامیثاق تصویببا پس آن از  باورهااین 

آن،  18، و ماّدۀ تضمین شده میثاق حّق آزادی بیان در آن. برای مثال ستا المللی تبدیل شدهوظایف و تعهّدات قانونی بین

 :گوید میآزادی دین یا عقیده در مورد 

 انتخاب به دهیعق ای نید کی قبول ای داشتنی آزاد لشام حق نیا. دارد نید و وجدان فکر،ی آزاد حق کس هر   .1

 در خفا در ای یطورعلن به خواه ،یجمع ای یفرد بطور خواه خود،ۀ دیعق ای نید ابرازی آزاد نیهمچن خود،

 است. غیتبل و اعمال و آدابی اجرا و عبادت

 موردۀ دیعق ای نید کی بولق ای داشتن در اوی آزاد به قیطر نیا از و ردیگ قرار فشار تحت دینبا کس چیه   .2

 .دیآ وارد لطمه خود انتخاب

ی برا و کند نییتع قانون که نمودیی ها تیمحدود تابع توانیمی موارد در تنها را دهیعق ای نید ابرازی آزاد   .3

 .باشد داشته ضرورت گرانیدی ادیبنی هایآزاد و حقوق ای یعموم اخالق ای سالمت نظم، ت،یامن از تیحما

 کند:را ممنوع اعالم میکنندۀ نفرت  تحریکسخنان  صراحتبهاعالمیه  23آن، مادۀ عالوه بر 

موجب قانون هر گونه ترغیب به تنفّر ملی، نژادی یا دینی که محرک تبعیض، دشمنی یا خشونت به حساب آید، به»

 «ممنوع است.

)دهۀ  73از کشورها در اواخر دهۀ  های آشکار علیه تبعیض بر مبنای عقیدۀ دینی، تعدادیبا وجود این ممنوعیّت

ها برای مبارزه با حمالت وارده بر دین و مؤمنان به ادیان هایی را آغاز کردند تا ببینند آیا این حفاظ ( بررسی1993

ای توسط شورای  نامه قطع که توسط کشورهای اسالمی آغاز شده بود، سرانجام به پذیرش مذاکراتاین  . نهکافی است یا 

 است: جمله شامل موارد زیر( انجامید که از 2311)مارس  1393در فروردین حقوق بشر 

 «کند.را محکوم می« هر گونه ترغیب به تبعیض یا خشونت بر مبنای دین یا عقیده 

 «های جهان، از جمله آمیز در بسیاری از بخشو اَعمال خشونت ،با نگرانی عمیق به موارد ناشکیبایی، تبعیض

های دینی، عالوه بر ارائۀ تصویر منفی از پیروان ادیان و اجرای عیض علیه پیروان اقلّیتموارد برآمده از تب

 کند.اشاره می« کنداقداماتی که به ویژه بر مبنای دین یا عقیده علیه افراد تبعیض ایجاد می

 «نفی از افراد های مهای مربوطه، و همچنین ارائۀ کلیشهاز این که موارد ناشکیبایی و تبعیض دینی و خشونت

کند[ و در این مورد هر گونه بر مبنای دین یا عقیده در سراسر دنیا رو به ازدیاد است ]ابراز نگرانی می

آید محکوم میحمایت از تنفّر دینی نسبت به افراد را که تحریک به تبعیض، دشمنی و یا خشونت به حساب 

شان تحت قانون بین المللی حقوق بشر، برای رسیدگی فنماید که طبق وظائها توصیه میکند، و شدیداً به دولت

 «نامه مقّرر شده، اقدامات مؤثّری به عمل آورند.طور که در این قطعگونه رویدادها، همانو مبارزه با این

  های چاپی، دیداری و شنیداری، هر گونه حمایت و دفاع از تنفّر دینی را چه از طریق استفاده از رسانه»و

 .کندمحکوم می« و یا هر وسیلۀ دیگر، که محّرک تبعیض، دشمنی یا خشونت به حساب آید الکترونیکی
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 موضع ایران و تعّهدات آن

 .است مشارکت فعال داشته ایران  ،سازی منفی از دیننحوۀ مبارزه با کلیشه مربوط به گفتگوهایدر 

استفاده از »ی حمایت کرد که از جمله ا، در مجمع عمومی سازمان ملل از قطعنامه(2335) 1384برای مثال در 

های چاپی، دیداری و شنیداری  و الکترونیکی مانند اینترنت و هر وسیلۀ دیگر را برای تحریک به اعمال رسانه

 کرد. محکوم میرا  « و تبعیض علیه اسالم یا هر دین دیگریهراسی یا ناشکیبایی آمیز، بیگانهخشونت

مربوط موضوع نژادپرستی و ناشکیبایی  در بارۀهای سازمان ملل متّحد از کنفرانس ، ایران در یکی(2339) 1388در 

آمیز و موارد اهانت به ادیان که در قالب تصاویر منفی، توهین»کرد که نگرانی شدید آن دولت را از  ایرادسخنانی  به آن

ای نسبت به ادیان به ویژه اسالم ابراز میهتعمیم داده شده و کلیش های دینی و انتسابات  تحقیرکننده از ادیان و شخصیت

«شود 
13
وق المللی حقکنندگان میثاق بین تر ذکر شد، ایران از امضاتر از آن، همان طور که پیشمهم  کرد.بیان می 

  .کندآشکارا تبلیغ و ترویج نفرت را ممنوع اعالم می، و را داردالمللی اعتبار یک معاهدۀ بین مدنی و سیاسی است، که

در حقیقت  امضا کرد و هرگز اعالن انصراف از آن را نکرده است.  (1976) 1354ایران این میثاق را در سال 

کوشد به میثاق وفادار بماند و ایران آشکارا شان میاند که دولتهای نمایندۀ جمهوری اسالمی همیشه اّدعا کردهدیپلمات

به کمیتۀ حقوق بشر که مسئول نظارت بر اجرای آن است،  در اجرای مستمر میثاق شرکت کرده و به طور منظّم

 گزارش ارسال کرده است.

 حمایت گستردۀ خود از تبلیغات ضد بهائی را توجیه کرده است؟ عالوه بر آنو آزار بهائیان  گونه چه پس ایران

-اند، پاسخقرار گرفتهمورد سؤال  از سوی حکومت بهائیان نمایندگان جمهوری اسالمی ایران هنگامی که دربارۀ آزار

 .ستا بوده اند که اغلب ضّد و نقیضهای متنّوعی ارائه کرده

اند که در واقع بهائیان اند، اّدعا کردهاز جمله آزار بهائیان را انکار کرده – اندایرانی مکّرراً اکاذیبی منتشر کردهمقامات 

و  –نیست « الهی»یانت بهائی از نظر اسالم یک دین اند که دبه عنوان یک جامعه وجود خارجی ندارند، اظهار داشته

 هاینامهمذکور در ضمانت ای مستحّق برخورداری از حمایتها برای آن است که تأکید کنند که بهائیان به گونهتمام این

 المللی در مورد آزادی دین یا عقیده نیستند. بین

 از او در وقتی که نژاد از سازمان ملل متّحد،احمدی (، طی دیدار رئیس جمهور ایران محمود2337) 1386در سال 

.اش همین گونه بود برخوردبارۀ آزار بهائیان سؤال شد، 
11
 او به راحتی پاسخ داد: 

اند. وقتی از در قانون اساسی ما مسیحیت، موسویت و یهودیت و اسالم و زرتشتی به عنوان ادیان رسمی شناخته شده»

کنیم، قانونی که بر مبنای رأی در کشور ما، ما از این قانون پیروی می  الهی اشاره داریم. زنیم، به ادیانادیان حرف می

 «اکثریت ملّت است.

بهائیان را با کوشد  میروشنی است از قسمت اعظم  تبلیغات ضد بهائی که همان طور که گفته شد این استدالل انعکاس 

الزم به ذکر نیست که چنین  یک ساختار سیاسی است نه یک دین.  های بیگانه ارتباط دهد و نشان دهد که بهائیحکومت

کند تنها به آزادی کسانی در واقع حکومت اعالم می  اّدعایی با هر تعریف معقولی از حقوق بشر تناقض فاحشی دارد.

 یمعنبشر را بیحقوق  مسلّماین رویکرد مفهوم  هستند.  شایان برخورداری از آزادی دولتگذارد که به نظر احترام می

 .دسازمی

بلکه  شودنمیمحدود « سنّتی»یا « شناخته شده»به ادیان رسماً تنها حق آزادی دین یا عقیده نظران، در نظر کلّیۀ صاحب

 1386این مطلب را در سال   گیرد. اعتقادی را هم در بر می الحاد و بی ااعتقادات ازجمله ادیان جدید و حتطیف کامل 

گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متّحد دربارۀ آزادی دین و عقیده بود، در گزارش آن  وقت هانگیر که آنسما ج(، اَ 2337)

 سال خود به شورای حقوق بشر این گونه عنوان کرد:

کاربرد آزادی دین و عقیده منحصر به ادیان سنتی یا به ادیان و اعتقاداتی که دارای خصوصیّات تشکیالتی یا مراسمی »

حقوق مدنی و  میثاق بین المللی 18تثبیت شده است که مادۀ  نکته عالوه اینه ب شود.  سنتی هستند نمی مشابه با ادیان

 « نداشتن هیچ عقیده و یا دینی حمایت می کند. از حق   خدائی و الحادگرایی و همچنیناعتقادات الهی، بی'سیاسی از 

                                                 

13
(. ترجمه شده از: 2339آوریل  7) 1388فروردین  18بان ملل متّحد، دیده« تالش ایران برای تسلّط بر بحث نژادپرستی،»  

http://blog.unwatch.org/index.php/2009/04/07/iran-attempts-domination-of-racism-debate 

 
11
 http://www.youtube.com/watch?v=fm8QK3sLp6I جز کلمات اول نقل قول، بقیۀ ترجمه از برگردان سخنان .

 مترجم کنفرانس ویدیویی است. ]مترجم[

http://www.youtube.com/watch?v=fm8QK3sLp6I
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به ‘ بهائیان مرتّد هستند’اند و از این استدالل که  تغییر دادها کارهای خود ر راه تا حّدی اخیر هایدر سال مقامات ایرانی

اند، و اکنون به این اّدعای تازه روی دهدا بیانتغییر  ‘آنها یک گروه ضد اسالم و سیاسی استعماری هستند’استدالل 

خطرناکی  «انندمکالت »محسوب شود، باز دارای عناصر « غیر الهی»حتی اگر دیانت بهائی یک دین ’اند که آورده

   . ‘کنداست که  سرکوبش را توجیه می

   

باال از سوابق حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در  توّسط مقاماتبرای مثال، در یک بررسی 

 :عای زیر را مطرح کرد(، رئیس ستاد ملّی حقوق بشر ایران، محّمد جواد الریجانی، ادّ 2313)فوریه  1388بهمن 

 کند. در مورد حقوق بهائیان، همۀ شهروندان ایرانی از حقوق برابر برخوردارند و رنگ و نژاد مصونیتی ایجاد نمی»

آیند، بهائیان از آن جمله نیستند، ولی از حقوق شهروندی رسمی تعدادی ادیان هستند که رسمی به شمار می

 «برخوردارند.

ای نهفته  حساسیت مسئله در نوعی فعالیت فرقه  گیرد.حت تعقیب قرار نمیهیچ بهائی در ایران به خاطر بهائی بودن ت»

ها[ غیر قانونی این ]فعالیت  توانند آزادانه به خواست خود از آن خارج شوند.شوند و نمیاست. ]افراد[ وارد آن می

«است.فعالیت از نوع کالتی بر خالف حقوق اساسی بشر متعلّق به مردم   هستند، حتی برای شیعه.
12
  

 .تا با آن سرکوب حقوق بشر را توجیه کندکند سوء استفاده میزبان حقوق بشر  از به این ترتیب حکومت

                                                 

12
بان ملل متّحد. توسط دیده ترجمه از نسخۀ تهیه شده  

http://www.unwatch.org/site/apps/nlnet/content2.aspx?c=bdKKISNqEmG&b=1316871&ct=8008557

&printmode=1 

 

کمپین ایران برای تضعیف روحی ۀ بهائیان سعی می
کار گیرد و بکوشد کند که حت ی کودکان را هم به

تعص ب ضد  بهائی را تا آخر عمر در آنها القا کند.  
( اولیای مدارس 8002)مه  ۰۸2۱مثال  در خرداد 

ای با صفحه ۰8در شیراز یک کتاب داستان مصور 
آموزان را بین همۀ دانش« غل کاربابک د»عنوان 

دورۀ ابتدائی توزیع کردند.  این کتاب در لفافه 
داستان حضرت باب، مبشر دین بهائی را با دروغ

 دهد.پردازی و لحنی موهن و تمسخرآمیز ارائه می
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 پاسخ بهائیان –نتیجه  ۷
های آزادی و مدارای دینی که امروزه در عمق تار و از آرمان که انددر سخنان عمومی خود اّدعا کردهمقامات ایرانی 

المللی های بین از تالش در لفظکنند. آنها همچنین های حقوق بشر تنیده شده، حمایت میهنجار المللی وانین بینوپود ق

 اند.نفرت در زمینۀ باور دینی پشتیبانی کرده برانگیختنیا  برای مبارزه با اَشکال گوناگون خشونت

 دارد. آشکارها تناقض اّما واقعیت با این تالش

عمال خشونت علیه هر شهروندی است که باورهایش با ایدئولوژی رعاب و ا  ا  وع ن ازامروزه اقدامات حکومت ایران 

از  دور شدنتر برای گسترده تالشاحترام به حقوق بنیادی بهائیان بخشی از  از این نظر  رسمی دولت مطابق نباشد.

 به سوی دموکراسی و عدم خشونت است. و حرکت طلبی و خشونتقدرت

.  این سال گذشته بر شهروندان بهائی خود وارد آورده، به خوبی مستند شده است 33ر مندی که حکومت دسرکوب روش

و اجرای صحیح المللی مربوط به تضمین آزادی دینی کند در ایران قوانین بینکه ثابت میدهد  نشان میحقایقی را اسناد 

بلکه بسیاری دیگر از شهروندان ایرانی  نه تنها بهائیان ایران و این نقضشود و دیگر حقوق اساسی بشر نقض می قانون

 .گیردرا در بر می

 – بیفزاییمرا  نفرت علیه بهائیان ایران برانگیختندولتی برای  روشمندباید شواهد یک اقدام ، گفته شد در باال به آنچه

 دهد.از جمعیت بومی کشور را تشکیل میشناخته شده بخشی  عضو 333333با بیش از که ای جامعه

میممنوع را رفتار  این گونهالمللی که کنندۀ تعهدات کلیدی بینالمللی و امضابه عنوان یکی از اعضای جامعۀ بین ایران

 ها باشد.فّعالیت گوی اینپاسخ ، بایدکند

شان تعّصب دارند، حکومت حتی اگر احتمال داده شود که بعضی از مسلمانان ایرانی علیه اقلّیّت بهائی در میان خود

را ای حمایت کامل خود از بهائیان المللی قطعاً موظّف است در برابر چنین تبعیض ناآگاهانهموجب قوانین بینن بهایرا

 نشان دهد.

 ای است.جویانهاّما برعکس این خود حکومت ایران است که منبع اصلی چنین تبلیغات فتنه

( 1993) 1371عالی ایران رسیده و در  به تصویب رهبر (1991) 1369که در سال   محرمانه نامۀبخشدر یک 

را از  نآنا که ای فراگیر برای سد کردن راه توسعه و پیشرفت بهائیان ارائه شدهتوسط سازمان ملل منتشر شد، برنامه

 کند.تن بر جامعۀ ایران محروم اثر گذاشهر فرصتی برای 

تردید،  حسّ ی ارتباطی خود کوشیده است تا مشی روشمند، از طریق مجراهاحکومت ایران به عنوان بخشی از این خط 

تقریباً همۀ مقاالت بررسی  کنند، برانگیزد. شان زندگی میاعتمادی و نفرت مردم نسبت به بهائیانی را که در میانبی

 ران ای طّراحی شده که عقاید منسوب به بهائیالب آنها به گونهدهند و مطاشده تصویر نادرستی از عقاید بهائیان ارائه می

 جلوه دهد.مسلمانان  توهینی به اعتقادات

های توانند به باورها میامان و روشمندی، اکاذیب و افسانهتاریخ نشان داده است که در نتیجۀ یک چنین تکرار بی

که بارها به  –شان علیه همسایگان تحریک شده وقتی شهروندان    .تبدیل شده و نفرت همگانی را برانگیزند عمومی

توانند با احالۀ مسئولیت دهند، مقامات متخلّف میآمیز انجام خشونت یاقدام –اند خائن، فاسد یا نجس معّرفی شده عنوان

 به تودۀ مردم، خود را از سرزنش مبّرا کنند.

بت و ، چه مثپرقدرتیتوانند انرژی که مینگاه کرد باید به کلمات به عنوان عاملی : »نویسدمی پروفسور الیز ساناساریان

از مفاهیم، عقاید و  ای های کامالً پیچیدهبا نظام'حقایقی  منزلۀها در اثر تکرار به ها و کلیشهبرچسب چه منفی، آزاد کنند. 

 «شوند.ها' تبدیل و پذیرفته میهسطورا

کوب نشده هایش، دلسرد و ناامید یا منطوالنی و روشمند بر تمامیت و ارزش تجامعۀ بهائی ایران با وجود این حمال

در  اند. نکرده ستفادهسرکوبگران خود اای ه در مقابله با حمله ترین خشونتییا کوچکزور  از هیچگاه بهائیان است. 

اند و تحسین خود شده یبشر بنیادی و ادب، خواهان حقوق آرامشکرده و با خود را به آرامی بیان  موقعیّتعوض 

ها ظلم کنند، اند به آنموجب سیاست حکومتی موظّفکسانی را که بههموطنان خود، ناظران و در بعضی موارد حتی 

 اند.برانگیخته

توانند برای بهبود شود، توّجه خود را به نقشی که میمی ا عمال نبهائیان ایران در بحبوحۀ ظلمی که به هدف نابودی آنا

ت، امانت، رفع تعّصب و برابری زن و مرد در عقاید بنیادین بهائی مانند صداق  اند.جامعۀ خود ایفا کنند، معطوف داشته
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تر جامعه هستند و بهائیان های گستردهناپذیر گفتمانگفتگوهایی که بخش جدایی –گیرند گفتگوها مورد بررسی قرار می

رغم های رسیده به جامعۀ جهانی بهائی حاوی شواهدی است که جامعۀ بهائیان ایران علیگزارش اند. از آن ممنوع شده

 است. ایران متعهد مانده به پیشرفت اجتماعیشود، دست زده میبه هر اقدامی آن که برای خاموش کردن صدایش 

کشف این مطلب که اکثر شهروندان ایرانی  گونه پاسخ به هجوم مداوم تبلیغات افتراآمیز، پدیدۀ قابل توّجهی است. این

هایی . گزارشنیز به همان اندازه غیر منتظره بوده است بینندکنند، نمیجامعۀ بهائی را آن طور که مقامات تصویر می

شجاعت، شهامت، صبر و استقامت ایران ای از مردم دهد که بخش فزایندهکه به جامعۀ جهانی بهائی رسیده نشان می

پیشرفت  خواهانکه  شانآن عّده از هموطنان هایآرمانهای بهائیان با اند که آرمانمردم دریافته ستایند. یان را میئبها

نگاران و فّعاالن اعّم از دانشجویان و استادان، روزنامه–بعضی از آنان نیز   ، هماهنگ است.هستندشان کشور

از ظلم مشابهی رنج  –ی اجتماعی، هنرمندان و شعرا، اندیشمندان  پیشرو و طرفداران حقوق زنان و حتی شهروندان عاد

 برند.می

اند که با افتخار به اصول خود وفادار ، به عکس مصّممظلم روحیۀ خود را از دست دهندبرابر دربهائیان به جای آن که 

 پلیدبرای تبلیغات عمومی که ی فرسااثرات جاناند که آنان اجازه نداده بمانند و به زندگی طبق تعالیم بهائی ادامه دهند. 

بهائیان ایران با نشان دادن اصولی که به   .ان تجّسم بخشدگونه اتّهامات را در وجودششود، آناجرا می جلوه دادن آنان

کنند که آرزویشان آنست که اگر هم نتوانند بهائیان را کامالً  ، پوچی و بیهودگی سخنان کسانی را ثابت میبندند آن پای

 .نفوذشان بکاهنداز شان را متوقّف نمایند و نابود سازند، ال اقل پیشرفت

 در  ها دولت تحت حمایت ضّد دینیهای مشابه  فعالیتای موجود بین اقدامات ایران  امروز با هدر هر حال شباهتاّما 

درآمدهای پیشترین مهممعموالً  اهکمپین گونه این است کهکننده این  نگرانحقیقت   پذیر است.ناانکار تاریخ طول

 هستند.کشی های مذهبی، یا در بدترین وجه، مقّدمۀ نسلاقلّیّت خشونت عملی علیه

بین  ۀجامعاست. نقاط جهان  در همۀ المللی و مردمان منصفبینحقوقی ، نهادهای هادولتتوّجه سزاوار بذل مسئله ین ا

حقوق و هنجارهای بین  بهالمللی باید اقدامات الزمه را به عمل آورد تا به ایران نشان دهد که چنین تجاوزات فاحشی 

 المللی تحمل نخواهد شد. 
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 هایی از مقاالت ضّد بهائینموه  –– الف ۀمیضم
برداری شده های دولتی یا مورد حمایت دولت عکسها و خبرگزاریکه از وبسایت هستندای از مقاالتی ها نمونهاین

 است.  

دولتی ایران اینترنتی های را به برخی از صفحات شبکه عموم که هر گاه جامعۀ جهانی بهائی انظار استتوّجه قابل 

 اند. ، این صفحات متعاقباً ناپدید شدهاست جلب نموده

 برداری شده عبارتند از:صفحات نسخه

 بهائیّت »(، تحت عنوان 2311مارس  8) 1389اسفند  17موّرخ  «رسا»ای از سایت خبری حامی دولت مقاله

 شده است. پیوستالموت به این مقاله  .  تصویری از ملک«کوشد اسالم را براندازدمی

 نقل قول از نویسندۀ یک ادعای (، که 2313مارس  13) 1388اسفند  19موّرخ  «رسا»ای از سایت خبری لهمقا

به ایران  «جاسوس»گوید اسرائیل در زمان شاه با استفاده از بهائیان به عنوان کند که میکتاب صهیونیست می

 رخنه کرد.

 ( که بهائیان را نه فقط به 2313ژانویه  11) 1388دی  21موّرخ  «کیهان»رسمی یک داستان از روزنامۀ نیمه

 «خرابکاری سبز»آنان را جزئی از  کند، بلکه( متّهم می2339) 1388شرکت در اعتراضات روز عاشورای 

 نماید.معّرفی می

 (، که توضیح 23139نوامبر  28) 1389آذر   7، موّرخ «سپاه انقالب»، وبسایت «گرداب»ای از سایت مقاله

تصویری از این مقاله  در کنارکند. را در اینترنت منتشر می «ضالّه»مطالب  «فرقۀ بهائیّت»ه دهد چگونمی

 .  ، گذاشته شده استدارد که شمشیری در دستمانند یک هیکل غول

 ( که اّدعا 2313سپتامبر  8) 1393مهر  9موّرخ  «جوان آنالین»رسمی ای منتشر شده در وبسایت نیمهمقاله

فرستند.  این مقاله همچنین می «آب سردکن»، به مناطق گرمسیر «برای جذب جوانان» کند بهائیان می

شوند.  در این صفحه حاضر می «پرستی در معابر عمومینمادهای شیطان»که بهائیان با است  مدعی

 در آن گنجانده شده است. «گریبهائی»شود که کلمۀ تصویری از پرچم اسرائیل دیده می

  ایرانروزنامه بکۀ ش»یک داستان از» (Iran Newspaper Network موّرخ )سپتامبر  24) 1389مهر   2

 «فتنۀ»کند که اّدعا کرده بود بهائیان نیز در بین کسانی بودند که در ( از وزیر اطاّلعات نقل قول می2313

 ( شرکت داشتند.2339) 1388ضّد دولت پس از انتخابات 

 

اله که برای این مق ۴۱۱خالصۀ بیش از     –ب  ۀمیضم

 گزارش بررسی

 فقط بصورت آنالین: –شده است  
نفرت علیه اعضای جامعۀ  تحریک  ایران برای ابعاد و گسترۀ اقدامات در بارۀ اطالعات بیشتری خوانندگانی که مایلند 

 اینترنتی زیر مراجعه کنند:در نشانی گزارش این ای صفحه 197ضمیمۀ  توانند بهکسب کنند می بهائی

hatred-http://www.bic.org/inciting 

ای است که در فاصلۀ سند یا مقاله 433از هریک از بیش از  ایهای کوتاه  یک تا چند صفحهاین ضمیمه شامل خالصه

( توّسط جامعۀ جهانی بهائی 2311مه  16تا  2339دسامبر  17)  1393اردیبهشت  26 و 1388  آذر 26زمانی بین 

 آوری شده است.  برای این بررسی جمع

http://www.bic.org/inciting-hatred
http://www.bic.org/inciting-hatred
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ها، خبرهای پخش شده یا صفحات گیری از مقاالت، گزارشهمان طور که قبالً در مقّدمۀ این گزارش ذکر شد، این نمونه

 است: هایی از مطالب زیرشبکۀ جهانی، که به وسیلۀ ادارات رسمی یا نیمه رسمی منتشر شده شامل خالصه

 367 های آنالینمقاله در طیف وسیعی از مواد چاپی و رسانه 

 58 سمینار، کنفرانس و همایش 

 سه سریال مستند تلویزیونی و سه برنامۀ دیگر تلویزیونی 

 شمار دیگری که از رادیو پخش شده(های بیسه سریال رادیوئی )از میان اشاره 

 رس استآنالین و هم به صورت صفحۀ فشرده در دست ، که هم از طریقیهای اطالعات دو نرم افزار داده 

 حّد اقل دو وبسایت که کامالً به مبارزه با دیانت بهائی اختصاص داده شده، و 

 پنج نمایشگاه رسمی 
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