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 پراکنی های ساختگی و نفرت برای متهم ساختن بهائیان با ویدئو  انگیزبرَمال شدن ترفند تبلیغاتی حیرت 

دریافت  جدید   ۀدهنده و ظالمانبهائی اخباری دربارٔه یک ترفند تبلیغاتی تکان جهانی   جامعۀ  -۲۰۲۲اوت   ۱۹  -ژنو

سازی و فیلمبرداری شده  کرده که در آن برای متهم جلوه دادن بهائیان ایران، ویدئویی در یک مهدکودک صحنه

 است.  

های  شغول یورش به خانهدبستانی مدستگیری مربیان پیش به بهانۀ ژوئیه، همان روزی که مٔاموران امنیتی  ٣١روز 

های  ها و جزوهبهائیان بودند، مٔاموران همچنین وارد مهدکودکی در یکی از شهرهای بزرگ ایران شدند، کتاب 

بهائی را میان معلمانی که هیچ کدام بهائی نبودند پخش کردند. سپس به کارمندان مهدکودک دستور دادند که در  

 اند.  شی را بهائیان به مهدکودک آورده و میان مربیان توزیع کرده مقابل دوربین بگویند که این مواد آموز

در یک مهدکودک   ریاکاری کهاین گوید: »جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو می  ٔه سیمین فهندژ، نمایند

ها  د دینی آن حقیقی دولت ایران در سرکوب بهائیان تنها به دلیل اعتقا  دهد که انگیزٔه اجرا شده بار دیگر نشان می 

ندارد و حال به جعل مدرک   کندبرای اتهامات مضحکی که علیه بهائیان مطرح می  ی مدرک هیچایران  است. دولت 

 «روی آورده است تا بهائیان را به تالش برای نفوذ در کودکان مسلمان و بهائی کردن آنها متهم کند.

رای بهائی کردن کودکان مسلمان متهم کند اما اسناد متعدد  تا بهائیان را به اقدام ب  دارداگر چه دولت ایران تالش 

 ی است. ئ کردن کودکان بها   های ایران برای مسلمانرسمی، در حقیقت گواه برنامه

در آن    وای رسیده اهلل علی خامنهبه امضای رهبر ایران آیت که شورای عالی انقالب فرهنگی    ۱۹۹۱  ۀسند محرمان

المقدور در  کند که کودکان بهائی باید »حتی کید می ٔا ت  ،شد  فشاسازمان ملل متحد ا ٔهژیتوسط گزارشگر وزمان 

نام شوند« و با بهائیان به نوعی رفتار شود که »راه ترقی و  مدارسی که کادر قوی و مسلط بر مسائل عقیدتی دارند ثبت 

 « .توسعه آنان مسدود شود

کند تا برای حذف آئین بهائی از تاریخ ایران و واداشتن کودکان  گوید: »دولت ایران نه تنها تالش می خانم فهندژ می 

مدارک جعلی برای پیشبرد   ۀ های درسی تحریف کند، بلکه حال مشغول تهیبهائی به تغییر دین، تاریخ را در کتاب 

 پایه و اساس خود علیه بهائیان نیز هست.«اتهامات بی 
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ژوئیه تا   ۳۱های اخیر است. جامعۀ جهانی بهائی از  یران در هفته به بهائیان ا  این رخداد بخشی از حمالت فزاینده 

مورد آزار و اذیت علیه بهائیان ایران دریافت کرده است از جمله دستگیری،   ۱۹۶هایی مبنی بر  به امروز، گزارش

 کار و ممنوعیت ورود به دانشگاه.   و  خانه و امالک، بستن اماکن کسب ٔهزندان، مصادر

بهائی را به »تبلیغ   ۀمنتشر کرد و در آن اعضای جامع ایبیانیهژوئیه   ۳۱ران در اقدامی نادر، روز  وزارت اطالعات ای

ها متهم کرد. همان  شی« از جمله مهدکودکهای آموزبهاییت و نفوذ در محیط  های استعمار ساختهآموزه گسترده 

حال  وزارت اطالعات دستگیر شدند.  ۀبیانی  های ذکر شده دردبستانی به بهانهروز تعدادی مربی مهدکودک و پیش 

شده  های ساختگی، نشانگر این است که مقامات امکان دارد بخواهند از ویدئوهای ضبط فیلمبرداری از صحنه 

 شان و برانگیختن افکار عمومی علیه بهائیان استفاده کنند.  برای اثبات ادعاهای دروغین 

شورای عالی انقالب    ۱۹۹۱سند سال  پراکنی علیه بهائیان سیاستی دولتی است. ها برای نفرت در ایران تالش 

مستقل برای مقابله با   ایتبلیغی )مانند سازمان تبلیغات اسالمی( شعبه مؤسسات  فرهنگی خواستار این است که »

 « .ای اعتقادی و تبلیغی بهائیت تٔاسیس نمایندهفعالیت 

المللی حقوق بشر«،  دو گروه حقوق بشری، »جامعۀ دفاع از حقوق بشر در ایران« و »فدراسیون بین   ۲۰۲۱در مارس 

را افشا کردند که در آن از مقامات محلی ساری خواسته شده بود که بهائیان شهر را »به دقت   ای رسمیمصوبه 

ها به آموزان بهائی« و »جذب آن ها« را زیر نظر بگیرند و تمهیداتی برای »شناسایی دانش »تحرکات آن  ،کنترل« کنند

 اسالم« فراهم کنند.   

ها ایرانی  اند. اما میلیون پراکنی کرده ال علیه بهائیان ایران نفرت س  ۴۳گوید: »مقامات ایرانی برای خانم فهندژ می 

  پراکنیپراکنی و نفرت دروغ بلند از فهرست  ترین مورد تازه ،ها هستند. واقعۀ مهدکودکضمیر، متوجه این دروغ پاک 

نشان  و همچنین   است  کشور ماند و تنها به ضرر منافع نمی المللی دور  ها از نظر جامعۀ بین اما این تالش  است.

 «ها است.گناه تنها اعتقادات آن آزار و اذیت مردمی بی  اصلی ٔه دهد انگیزمی
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