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 میلیون نفر را در بر گرفت  ٨٨کمپینی که  –#ایران_بدون_نفرت 

پراکنی حکومتی علیه کمپینی که خواستار پایان دادن حکومت ایران به چهل سال نفرت   ۲۰۲۱اوت  ۲۰ نیویورک 

میلیون نفر مخاطب پیدا کرد و در سراسر دنیا به ترند تبدیل شد. دفتر جامعۀ جهانی  ۸۸بهائیان این کشور بود بیش از 

های  توییتر، اینستاگرام و سایر شبکههزار مطلب منتشرشده در ارتباط با این کمپین در  ۴۲بیش از از ( BICبهائی )

 از حمایت است. سابقهدهندۀ موجی بی که نشاناجتماعی خبر داده 

هانی متشکل از مقامات  اتحادی ج StopHatePropaganda#در کمپین اخیر جامعۀ جهانی بهائی، هشتگ انگلیسی 

شده، رهبران دینی و افراد  های شناختههای جامعۀ مدنی، فعاالن حقوق بشر، چهرهدولتی، رهبران اندیشه، سازمان

هاست تحت سابقۀ خود را از جامعۀ بهائی ایران که مدت تأثیرگذار از جمله بسیاری از ایرانیان برجسته، حمایت بی

 سرکوب قرار دارد اعالم کردند.

های متمایز این کمپین حمایت فزایندۀ ایرانیان داخل و خارج از کشور از حقوق هموطنان بهائی خود بود. یکی از ویژگی 

مورد استفادۀ مدافعان حقوق بشر و فعاالن ایرانی قرار گرفت که برای   ،ایران_بدون_نفرت# ،هشتگ فارسی کمپین

ستم ایران قوای خود را بسیج کرده بودند. این هشتگ   های تحت پذیر برای تمامی اقلیت ای متنوع و شمولداشتن جامعه 

 تبدیل شد.  های اجتماعی فارسی زبان محبوبیت پیدا کرد و به نمادی برای اتحاد ایرانبه سرعت در شبکه 

زبانان پرداختند. از  رسانی در مورد این کمپین برای فارسی الین به اطالعای ایرانی در فضای آن های رسانهفعاالن و چهره 

حقوق بشر ساکن ایران که در مورد کمپین و هشتگ آن در صفحۀ اینستاگرام خود   ۀجمله نرگس محمدی فعال برجست 

. برخی حامیان این کمپین در میان فعاالن ایرانی خارج از کشور عبارت بودند از: اساتید دانشگاه  منتشر کرد مطلبی

مسیح اهلل مجری تلویزیون و فعاالن حقوق بشر بازیگر، سینا ولی مهناز افشار، عمار ملکیو  تورج اتابکی، عباس میالنی

 .  آزاده پورزند و  الدن برومند ، علینژاد

دیوار  »از این نکته استقبال کرد که این کمپین به شکسته شدن  ،، پروفسور تاریخ دانشگاه استنفوردعباس میالنی

 های تاریخی و خشونت علیه بهائیان ایران کمک کرده است.عدالتی« در مورد بی وحشتناک سکوت

»ایرانیان از این هشتگ برای انتقاد از  :اضافه کردخبرنگار، در توییتر این هشتگ را »مهم« خواند و ، گلناز اسفندیاری

 «کنند.پروپاگاندای )جمهوری( اسالمی علیه پیروان آئین بهائی که با سرکوب حکومتی مواجه هستند استفاده می 
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گوید: »تبدیل شدن هشتگ ی ارشد جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد م ۀبانی دوگال، نمایند 

به نمادی از وحدت میان همۀ ایرانیان ما را بسیار تحت تأثیر قرار داد. بهائیان در ایران و در سراسر   ایران_بدون_نفرت#

اند. حکومت ایران باید بپذیرد که دوران کاشتن بذر اختالف و  ها را برای ایران در قلب داشته زوی بهترینجهان همیشه آر

 « های دینی به سر آمده است.تهمت و افترا علیه اقلیت 

های مشهور همچنین در سایر کشورها مورد حمایت وسیع قرار گرفت. بازیگران و کمدین StopHatePropagandaهشتگ 

( و مکس امینی  Maz jobrani) ماز جبرانی، (Justin Baldoni) جاستین بالدونی(،  Rainn Wilson) رین ویلسون

(Max Amini در ایاالت متحد )گری لینکرآمریکا، ستارۀ فوتبال بریتانیا   ۀ (Gary Lineker  به عالوه بازیگران و )

شاپی  (، sDavid Walliam) یامزالدیوید و(، Rob Brydon) راب برایدون(، David Baddiel) دیوید بادیلها کمدین

 Craig) کرگ فاستر(، بازیکن سابق فوتبال استرالیا  Janey Godley)  نی گادلیی ج(، Shapi Khorsandi) خرسندی

Fosterمایا ژوپیترهاپ (، هنرمند استرالیایی موسیقی هیپ (Maya Jupiterنمایندگان مجلس ،) سناتور   استرالیا از جمله

 Stephen) استفن الرنس(، شهردار دوبو، Kevin Andrews)  کوین اندروز(، نمایندۀ مجلس  Janet Rice)  جنت رایس

Lawrence جس فیلیپز(، نمایندگان مجلس بریتانیا (Jess Philips( و الستر کارمایکل )ichaelAlistair Carm  ،)

 Cathay) کتی واگانتال( و  Kerry Diotte) کری دیوت(، Judy Sgro)  جودی اسگرونمایندگان مجلس کانادا 

Wagantall های  های برجستۀ دیگر از جمله افرادی بودند که در این کمپین در شبکه ( و صدها رهبر جامعۀ مدنی و چهره

 اجتماعی فعالیت داشتند. 

زدایی از بهائیان  تفکر پشت پروپاگاندا انسانیت: »خود نوشتتوییتر    (، بازیگر آمریکایی درPenn Badgley) پن بجلی

 ها بکند.«است... تا حکومت ایران بتواند هر چه خواست با آن 

بریتانیایی منتشر  -، کمدین و بازیگر ایرانیامید جلیلیویدئوهایی را ریتوییت کردند که توسط  بسیاری از افراد، مجموعه 

به دلیل اعتقاد به آئین بهائی  ۱۹۸۰شدن توسط دوستانش در دهۀ  ندهراشده بود. او در این ویدئوها دربارۀ تجربۀ 

 صحبت کرده بود. 

قضائیه و دادستان کل کانادا، احمد شهید، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد   ۀ(، وزیر پیشین قوIrwin Cotlerاروین کوتلر )

ها« در مرکز رائول  پروژه ها و گزاری ، مدیر بخش »سیاست( Brandon Silver) در زمینۀ آزادی دین و عقیده و برندون سیلور

های ناعادالنه و از »نظام آپارتایدگونۀ حبس  نشریۀ نیوزویکای در در مقاله   (Raoul Wallenberg Centre) والنبرگ

و بحران و تنش را سرعت   کند سست می »نفرت شیرازۀ اجتماع را  :اد کردند و نوشتند توقیف امالک بهائیان ایران« انتق

 شود.« جمعی منجر می  د، فرآیندی که طبیعتًا به خشونتبخشمی 

ای حکومت علیه  های رسانه( گفت: »افزایش اخیر پروپاگاندای نفرت که از پایگاهBen Cardin) نبن کاردی سناتور 

ای را به  نامهاو اضافه کرد که مجلس سنای آمریکا قطع .«کننده استشود بسیار نگرانجامعۀ بهائی ایران منتشر می

 کند.  ی تصویب رسانده که »سرکوب اقلیت بهائی توسط حکومت ایران« را محکوم م 

(، از اعضای پارلمان اروپا که ریاست هیئت روابط با ایران را بر عهده دارد اظهار داشت  Cornelia Ernst) کرنلیا ارنست

  گهواره تا گور تحت آزار و ستم قرار دارند.«شان... از های زندگیکه بهائیان ایران »در تمامی جنبه
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دار ارتش گفت که  ، سرهنگ و افسر درجه (Dr Divakaran Padme Kumar)  ارپادمه کومدر هند، دکتر دیواکاران 

و   بهائیان دنیاست« و او »از مقامات و مردم ایران تقاضای عاجل دارد... تا نفرتترین جمعیت کشورش میزبان »بزرگ 

 بهائی این کشور را متوقف کنند.« ۀپراکنی علیه جامعدروغ 

ر توییتر خود نوشت که حکومت ایران »باید« حقوق بشر را  (، عضو پارلمان برزیل، دErika Kokay) اریکا کوکای

شود و ما نباید اجازه دهیم که تاریخ برای »جنایت علیه بشریت با کلمات آغاز می  :»تضمین نماید.« او اضافه کرد

 بهائیان تکرار شود.«

 کمپین  انجامعۀ جهانی بهائی پس از مشاهدۀ افزایش مقیاس و پیچیدگی پروپاگاندای ضد بهائی در ایر

#StopHatePropaganda اندازی کرد. دیان عالئی نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در  راه  اخیرًا را

ها را دامن زده  پراکنی آن اندازی این کمپین گفت: »تاریخ آکنده از قربانیان جرائم فجیعی است که نفرت ژنو در زمان راه 

ها را در پی داشته  آن ند افزایش شدید سرکوبتواپراکنی فزاینده علیه بهائیان می پراکنی و دروغ است... افزایش نفرت 

 « .باشد 

های  سایت، صفحات اینستاگرام، کانالها شبکۀ وسیعی از صدها وبپراکنیرسمی از نفرت های رسمی و نیمه نمونه

«، بهائیت نجس و دشمن دین و ایمان شماست»گیرد که محتواهایی همچون هاوس را در بر می های کالبتلگرام و اتاق 

حقوق بشر مدرن دروغی بزرگ  و » «خرید از مغازۀ یک بهائی حرام است»«، ار کردن با بهائیان ممنوع استارتباط برقر»

ها ایرانی در معرض چنین پروپاگانداهایی قرار دارند که شامل تصاویر ساختگی و  . میلیونکنند را منتشر می  «است

 گزارانش نیز هست. ئی و بنیانمنزجرکننده از آئین بها 

. این فعاالن و کنیمصمیمانه قدردانی می جهان با بهائیان ایران  ۀالعادهمبستگی فوق از گوید: »ما خانم دوگال می 

علیه بهائیان  پراکنی اند که حکومت ایران باید نفرتصدا اعالم کرده های برجسته با حمایت از این کمپین یکشخصیت 

 را متوقف و حقوق تمامی شهروندانش را رعایت کند.«ن کشور و همۀ اقلیتهای آ

 

 شودپراکنی منجر به خشونت می دهد که نفرتالمللی هشدار می جامعۀ بین

در یوتیوب  بیانیۀ ویدئویی، سناتور جنت رایس، سخنگوی امور خارجۀ حزب سبز با انتشار یک استرالیادر  -

گفت: »بهائیان ایران بخشی از بشریت مشترک ما هستند... مقامات ایرانی با اطالعات نادرست و  

 دهند.«پروپاگاندای نفرت، بهائیان را تنها به دلیل اعتقاداتشان مورد حمله و حبس قرار می 

هایی در یوتیوب منتشر کردند. نیز بیانیه  استفن الرنسنمایندۀ پارلمان استرالیا و شهردار دوبو  کوین اندروز -

دکتر کایلی مور  ، استاد دانشگاه ملبورن و زندانی سابق حکومت ایران مقامات پیشین تعدادی از رهبران جامعه و 

به کمپین  مایا ژوپیتر( و هنرمند Julian Burnside) جولیان برنساید (، وکیل Gilbert-Dr Kylie Moore) تگیلبر

 ملحق شدند. 

  ماریو دو روساریوو همچنین  اریکا کوکای( و Frei Anastacio) فری آناستاسیو، نمایندگان پارلمان برزیلدر  -

(Mario do Roasario وزیر پیشین حقوق بشر این کشور و )شورای ملی کلیساهای مسیحی (ational N
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Council of Christian Churchesهایی در حمایت از این کمپین منتشر کردند. بازیگر و ( در توییتر بیانیه

 . کرد  مشارکتدر این کمپین ( نیز Emanuelle Araujoخوانندۀ محبوب امانوئله آرائوژ ) 

هایی صادر کردند. مرکز حقوق  بیانیه کتی واگانتالو   کری دیوت، جودی اسگرونمایندگان پارلمان  کانادادر  -

 Parliamentarians for Global) ت »نمایندگان پارلمان برای اقدام جهانی«عی بشر رائول والنبرگ با جم 

Action  المللی آزادی دینیمؤسسۀ بین( و (International Institute for Religious Freedom  بیانیۀ خود را )

گفت که پروپاگاندا   ( Dr Mark Freimann) دکتر مارک فریمنصادر کردند. معاون دادستان کل سابق اونتاریو، 

دهد و قربانیان خود را  ها را اهریمنی جلوه می زدایی کرده، آن گیرند انسان»افرادی را که هدف حمله قرار می 

، سفیر کل »سازمان جهانی جآکاش مهارادهد.« هدف تبعیض، سوءاستفاده و در نهایت خشونت قرار می 

( از  Global Organization of Parliamentarians Against Corruptionنمایندگان پارلمان علیه فساد« ) 

المللی خواست تا »حکومت ایران را پاسخگو بدانند در غیر این صورت در فجایعی که این رژیم علیه جامعۀ بین

 .«کند شریک هستندشهروندان خود اعمال می 

به همراه احمد  (Newsweek) نشریۀ نیوزویکای برای نمایندۀ پیشین پارلمان کانادا، اروین کوتلر در مقاله -

برندون سیلور خواستار  ،شهید گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در زمینۀ آزادی دین یا عقیده و وکیل حقوق بشر

 پردازند. پراکنی می های بیشتر علیه ناقضان حقوق بشر و مقاماتی شدند که به ترویج نفرت اعمال تحریم

( هر دو دربارۀ این کمپین صحبت کردند. Evin Incir) اوین اینچرو  کرنلیا ارنست، پارلمان اروپانمایندگان  -

ری گفت که بهائیان ایران »از گهواره تا گور... در  ارنست که رئیس هیئت روابط با ایران است بعد از وبینا 

(، یکی از اعضای پنل  Joelle Fissشان تحت آزار و اذیت هستند.« یوئل فیس )های زندگی تمامی جنبه

ای منتشر  بیانیه یوتیوبو  توییتردر زمینۀ آزادی دین یا عقیده نیز در  (OSCE) او.اس.سی.ایکارشناسان سازمان 

 کرد. 

( و »کمیسیونر  Kai Gehring) کای گیهرینگو   (Heribert Hirte) هریبرت هیرته آلماننمایندگان پارلمان  -

 Commissioner for Human Rights Policy andهای بشردوستانه« )های حقوق بشر و کمک گزاری سیاست

Humanitarian Assistance  ،)بربل کوفلر (rbel KofleräBبیانیه ،)  هایی در حمایت از این کمپین صادر

 نیز بر پوشش خبری این کمپین افزود. ولهدویچه کردند. تعدادی از خبرنگاران و گزارشی در 

با ذکر این مطلب که »اجازه ندهید تاریخ خودش را تکرار   (David Norris) دیوید نوریسسناتور  ایرلند در  -

 Luke) لوک اسالتاگاندای نفرت علیه بهائیان ایران را متوقف کنید« به این کمپین ملحق شد. کند... پروپ

Slott ایران نوشته  هایش با عنوان »صدهزار پرده« را که به یاد بهائیان دان محبوب نیز یکی از ترانه (، موسیقی

 شده در یوتیوب منتشر کرد. 
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 Irfan) عرفان اینجینربه این کمپین ملحق شدند. مدنی  ۀهای جامعهای عمومی و سازمان، چهرههند در  -

Engineer سکوالریسممرکز مطالعات اجتماع و »(، رئیس» (Centre for Study of Society and 

Secularism اجازه دهیم به »و اضافه کرد:  «پروپاگاندای نفرت را متوقف کند » ( گفت که حکومت ایران باید

سرهنگ دکتر دیواکاران پادمه کومار، افسر   «پراکنی را به فراموشی بسپاریم.یکدیگر محبت کنیم و نفرت و دروغ 

ترین جمعیت بهائیان دنیاست« و او »از مقامات و مردم  بزرگ»کشورش میزبان ارتش گفت که  دار پیشین درجه 

پراکنی علیه جامعۀ بهائی این کشور را متوقف کنند.« مقامات و دروغ  ایران تقاضای عاجل دارد... تا نفرت

( نیز به Institute for Harmony and Peace) مؤسسۀ مطالعات صلح و دوستیو   (Tibet House) خانۀ تبت

 های اجتماعی پیوستند. موج این کمپین در شبکه 

ها علیه بهائیان ایران را پراکنی و افزایش نفرت  StopHatePropaganda#مقاالت خبری در هند نیز کمپین  -

 Outlook) آتلوک ایندیا (، Star News Agency) استار نیوز ایجنسیپوشش دادند از جمله انتشار مطالبی در 

India ،)دودیسکورس (Devdiscourse ،) ویکلیک تی (ClickTV و )دی ایژا الیو (The Asia Live .) 

، رئیس کمیسیون مشاوره دربارۀ حقوق بشر و روانشناس  لوکزامبورگ( از Gilbert Pregnoگیلبرت پرگنو ) -

برجسته، ویدئویی از خود منتشر کرد که در آن »پروپاگاندای نفرت« علیه بهائیان ایران را محکوم کرده و  

 تواند به جنایت علیه بشریت تبدیل شود.«گوید: »این تبعیض میمی 

و نمایندۀ پیشین هلند در  هلند (، یکی از نمایندگان پیشین پارلمان در ris van DamCh)  کریس وان دام -

( نیز به این Jashni Mitra) یاشنی میترا( و هنرمند محبوب Dennis de Jong)  دنیس دی یونگپارلمان اروپا، 

 کمپین پیوستند. 

مارته پراکنی(،  ( )سازمانی علیه نفرتStopp Hatpratهاتپرات« ) استپسفیر جوانان سازمان » نروژدر  -

 (، نیز به این کمپین پیوست.Marte Kristoffersen) کریستوفرسن

دون مانوئل والنسیا، -( و شهردار لیریا .Asuncion Sanchez Z) ون سانچز زیآسونسی ، سناتور پیشین، اسپانیادر  -

به   (Barcelona City Council) شهر بارسلون شورای( و  SalvadorCirvera Don Manuel) سیرورا سالوادور

 ال امپارسیال و  (El Correo Gallego) ال کورئو گالئواین کمپین پیوستند. چندین مقاله نیز در نشریاتی از جمله 

(El Imparcial به همراه ویدئویی از استنان ایبارا )(Estenan Ibarra)  شکیبایی«  رئیس »جنبش ضد عدم

(Movimiento Contra la Intolerancia.منتشر شد ) 

( و نمایندۀ مطلب دومو   مطلب اول)  (Anders Osterberg) پارلمان آندرش اوستربرگ ۀ، نمایند سوئد در  -

تاریا (، خبرنگار و نویسنده مطلب دومو  مطلب اول( )Azadeh Rojhanتبار پارلمان آزاده رجحان )ایرانی

(  Torsten N. Wiesel) ان.ویسل تورستن  ( و برندۀ جایزۀ نوبل Jacobson-Tarja Salmi) یاکوبسون-سالمی
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وزیر امور خارجۀ  همگی از کمپین حمایت کردند. آقای اوستربرگ همچنین سؤال مکتوبی را در این زمینه به 

 فرستاد.  سوئد 

( و  Nazir Afsal) نظیر افصلو الستر کارمایکل، دادستان کل پیشین  جس فیلیپس، اعضای پارلمان بریتانیادر  -

 ، (Coalition for Genocide Response) کشی«ف برای پاسخگویی به نسلیکی از بنیانگزاران پیشین »ائتال 

و چندین   کیهان لندن، ایران اینترنشنال، شبکۀ تلویزیونی (Dr Ewelina U. Ochab) دکتر اولینا یو اوچاب

و  دیوید بادیل(، دیوید والیامز، Rob Brydonنویسنده و مجری تلویزیون، کمدین و بازیگر راب برایدون )

 د.هایی صادر کردند یا مطالب کمپین را ریتوییت کردن ( نیز همگی بیانیهSanjeev Bhasker) سانجیو باهاسکر

جان (، Ted Deutch) تد دویچ، نمایندگان ملی و ایالتی، بن کاردین، سناتور مریکاآ ایاالت متحدۀ در  -

(، کمیسیون ایاالت متحده در  Anna V. Eskamani) آنا وی اسکامانی(، Jan Schakowsky)  شاکوسکی

پن (، بازیگران Kristina Arriaga) کریستینا آریاگا (،  مطلب دومو   مطلب اولالمللی ) زمینۀ آزادی دینی بین

ها ماز جبرانی و مکس امینی  ( و کمدینPage Kennedy، پیج کندی )جاستین بالدونی، رین ویلسون، لیبج

های اجتماعی مطالبی  های رسمی صادر کردند، در شبکه ها نشان دادند، بیانیهنامه ت خود را از قطعحمای 

 های حمایتگرانه را به اشتراک گذاشتند. های دیگری پیاممنتشر نمودند و به شکل

 دکتر شارون نازاریان(، Defamation League-Anti« )توهین-لیگ ضد الملل سازمان »معاون ارشد امور بین -

(Dr Sharon Nazarianگفت که این سازمان »به شدت از گزارش ) ها در مورد افزایش پروپاگاندای ضد بهائی

های فجیعی خطرناک هستند و باید  اکنیپرکند. چنین نفرت های حکومتی ایران احساس نگرانی می در رسانه 

 ها مقابله کند.« المللی باید با آنها توجه شود و جامعۀ بین به آن

سیاوش ، مهدیه گلروحقوق بشر از جمله  اجتماعی و نگاران و فعاالنروزنامه های اجتماعی فارسی نیزدر رسانه  -

بیژن  ، ضیا نبوی ،پیمان عارف، کیوان حسینی، آرش عزیزی، حسین احمدی نیاز، سعید دهقان، اردالن

 از این کمپین حمایت کردند.  گلناز اسفندیاریو  محمد کریم آسایش، سپیده پورآقایی، پورخواجه 

 

 

 

 اطالعات بیشتر: 

ترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران هستند و از زمان انقالب اسالمی تا کنون به طور  بهائیان بزرگ ●

از   و امروزاعدام شدند  ۱۹۸۰بهائی در دهۀ  ۲۰۰اند. بیش از حکومت بوده  آزار و سرکوب سیستماتیک مورد 

شان اغلب با مشکل رو به رو  ها و کار در مشاغل دولتی محروم هستند، امرار معاش ر دانشگاه تحصیل د
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رسمی، از منابر و در مدارس و سایر  -های حکومتی و نیمهگردد و در رسانه هایشان تخریب می شود، گورستانمی 

 گیرند.  مؤسسات آموزشی مورد توهین و هتک حرمت قرار می 

و اسناد حکومتی که جامعۀ   توقیف شدهها ملک بهائی : ده تر شده استوضعیت وخیمهای گذشته در ماه  ●

 سازمان ملل متحد . وضعیت بهائیان در ایران به طور مفصل توسط افشا شده استدهند بهائی را هدف قرار می 

 و سایر نهادها گزارش شده است.

 مستند شده است. ستیزی در ایرانخانۀ اسناد بهائیسایت آزار و سرکوب بهائیان در ایران به طور گسترده در وب  ●
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