
Entenda a perseguição contra a fé bahá’í que desencadeou a 

campanha global online Stop Hate Propaganda 

Religião sofre perseguição do governo iraniano há anos e a comunidade registrou 

aumento de discurso de ódio nas redes sociais contra adeptos nos últimos meses 

 
Vídeo expondo a opressão diária sofrida pelo bahá’ís iranianos (International Campaign for 

Human Rights in Iran and Impact Iran) 

No dia 15 de julho, foi realizada uma campanha online ao redor do mundo envolvendo, 

além do Brasil, países como Estados Unidos, França, Índia e Alemanha. Com o nome 

Stop Hate Propaganda (“Pare com a propaganda de ódio”), a ação busca enfrentar e dar 

visibilidade à problemática do crescente discurso de ódio na internet contra os seguidores 

da fé bahá’í, religião que surgiu em 1844 na antiga Pérsia, atual Irã. 

 

O que é a fé bahá’í? 

Os adeptos da religião seguem os ensinamentos de Bahá’u’lláh, visto como o mensageiro 

de Deus. De acordo com a advogada e funcionária do Escritório de Assuntos Externos da 

Comunidade Bahá'í do Brasil, Renata Bahrampour, os bahá’ís se baseiam no princípio de 

“unidade na diversidade”, reconhecendo que a diversidade é uma riqueza e que todas as 

religiões são verdadeiras, pois se baseiam na mesma essência. A comunidade tem como 

missão “servir à humanidade” por meio de programas que ensinam as orientações de 

Bahá’u’lláh. 



Bahrampour afirma que existem cerca de 5 milhões de bahá’ís no mundo inteiro, em mais 

de 100 mil locais diferentes. No Brasil, há cerca de 60 mil bahá’ís, com comunidades 

espalhadas por todos os estados e capitais do país. A advogada de 25 anos, além de ser 

bahá’í e fazer parte dessa comunidade, é filha de pai bahá’í refugiado do Irã e neta de avó 

muçulmana e avô bahá’í. “Uma parte dos meus tios é bahá’í, outra é muçulmana e outra 

não tem religião”, conta Bahrampour. 

Em Curitiba, a bahá’í e professora da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Glaucia 

Brito (54), entrou em contato com a religião quando se deparou com um panfleto da 

comunidade bahá’í que parabenizava os profissionais da educação pelo Dia dos 

Professores. “Eu lembro que eu achei muito interessante uma religião valorizando a 

educação”, recorda Brito. 

 

Intolerância e perseguição 

De acordo com Renata Bahrampour, os bahá’ís tem sido perseguidos desde o início da 

sua história, a começar pelo Império Persa. Desde o seu surgimento, com diversas pessoas 

sendo atraídas pelos princípios da nova crença, houve grande pressão sobre a religião para 

que ela não se espalhasse. Apenas nos primeiros anos de história da fé bahá’í, mais de 20 

mil pessoas foram mortas. 

No século 20, a partir da Revolução Iraniana de 1979, ocorreram mudanças bruscas no 

país. “Meu pai conta que é impressionante como, do dia para a noite, o Irã mudou”, lembra 

Bahrampour. Com a chegada de um clero muçulmano fundamentalista, a perseguição à 

comunidade bahá’í se intensifica, passando a ser mais sofisticada e tornando-se 

claramente parte de uma política de Estado. “Aqui, preciso dizer que a culpa não é da 

religião, mas sim de quem faz o mau uso dela”, diz a advogada. 

 

 

 

 

 

A jornalista Rita Panahi, filha de pais 
iranianos, mostra fotos de sua infância 
antes e depois da Revolução do Irã (Rita 
Panahi/Twitter) 



Desde então, bahá’ís tem sido assassinados, demitidos inesperadamente dos empregos, 

expulsos de escolas e impedidos de ingressar nas universidades. Seus espaços sagrados 

são vandalizados ou destruídos e suas lojas são confiscadas. Durante um período, as 

instituições bahá’ís, assim como atividades comerciais e administrativas geridas pelos 

adeptos da religião, foram consideradas ilegais. 

Além de tudo isso, logo após a revolução, estava acontecendo uma guerra entre o Irã e o 

Iraque, conflito iniciado em 1980 com a duração de oito anos. 

Bahrampour lembra das histórias do pai sobre esse período: “Ele disse que ele havia sido 

convocado como todos os jovens iranianos, mas ele sabia que se ele fosse à guerra ele 

certamente estaria morto. Morto ou por causa da guerra em si ou porque, por ele ser 

bahá’í, os próprios compatriotas na guerra iriam matar ele. ” 

Tendo isso em vista e se sentindo sem perspectivas no país que não o deixava exercer sua 

religião, o pai da advogada decide não se apresentar para a guerra e foge do Irã por meio 

de um deserto, chegando ao Paquistão, onde fica por dois anos. Depois, com a ajuda de 

uma ação da Organização das Nações Unidas (ONU), o iraniano chega ao Brasil em 1986. 

Passa um mês em São Paulo e depois vai para Recife, onde Bahrampour nasceu. No total, 

vieram cerca de 120 bahá’ís ao Brasil por conta da perseguição no território iraniano. 

Para os bahá’ís que permaneceram no Irã, a 

situação não melhorou. Em 1993, um 

relatório especial da ONU descobre e 

divulga um memorando secreto do estado 

iraniano chamado “A Questão Bahá’í”. 

Assinado em 1991 pelo líder supremo do Irã 

Ali Khamenei (chefe de Estado do país até 

hoje), o documento apresentava um plano 

que instruía o Estado a reprimir qualquer 

possibilidade de desenvolvimento e 

subsistência da comunidade bahá’í no país, 

tanto individualmente quanto coletivamente.  

“A questão é que esse documento se encontra 

em vigor até hoje e é muito seguro dizer que 

Família bahá’í sobrevivente de incêndio após 
homens colocarem gasolina na região. (G1/The 
Bahá'í International Community) 



no Irã não há um bahá’í sequer que não tenha sido atingido pela perseguição”, diz a 

advogada. 

 

Stop Hate Propaganda 

Este cenário opressivo é evidenciado pelo aumento de publicações de discurso de ódio 

contra os bahá’ís na internet. De 2017 até hoje foram contabilizadas mais de 33 mil peças 

de conteúdo anti-bahá’í sendo divulgadas pelos meios de comunicação estatais iranianos. 

Apenas nos quatro primeiros meses deste ano, houve um aumento de 44% da 

disseminação desse tipo de conteúdo em relação ao mesmo período do ano passado. 

Dezenas de contas no Instagram se dedicam a propagar informações e imagens falsas 

relacionadas à fé bahá’í. São comuns as imagens de símbolos e templos da religião que 

são deturpadas e distorcidas, sendo associadas ao satanismo. 

 

 
À esquerda: imagens deturpadas do símbolo e de um templo bahá’í. À direita: as imagens verdadeiras. (Comunidade 
Bahá’í do Brasil) 

O Irã é signatário do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos desde 1976. 

Bahrampour ressalta que um dos artigos desse pacto pontua que um Estado não pode 

empreender ações que visem discriminação e violência contra grupos minoritários. “O Irã 

está claramente violando o artigo desse tratado que ele mesmo é signatário”, afirma a 

advogada. 



Diante disso, a campanha Stop Hate Propaganda, surge em meados de junho deste ano, 

coordenada pela Comunidade Internacional Bahá’í (ONG que representa os bahá’ís na 

ONU), com o objetivo de chamar a atenção para este aumento de discurso de ódio que 

preocupa cada vez mais os adeptos da religião. 

A campanha tem buscado entrar em contato com pessoas que tenham visibilidade para 

que elas possam ajudar a colocar a problemática dos bahá’ís em evidência. Em vários 

países, parlamentares foram contatados e se dispuseram a falar sobre a situação, pedindo 

às autoridades iranianas que cumpram com os tratados de direitos humanos. Artistas e 

jornalistas ao redor do mundo também se envolveram com a ação. De acordo com 

Bahrampour, o ponto alto da campanha foi no dia 15 de julho, quando foi realizado um 

“tuitaço” com a hashtag #StopHatePropaganda, que chegou aos trending topics do 

Twitter em quatro países: Austrália, Índia, Estados Unidos e Canadá. 

 
Os atores Penn Badgley, Rainn Wilson e Omid Djalili participaram da 
campanha online. (Twitter) 

A professora Glaucia Brito foi uma das participantes da campanha nesse dia. Ela diz que 

achou necessário participar da manifestação porque considera desumanas as ações que 

acontecem no Irã. “Toda semana a gente tem notícia: ‘Fulano de tal foi preso, acusado de 

revolução’”, conta. 

Renata Bahrampour explica que a maneira como a comunidade bahá’í iraniana responde 

à perseguição é chamada de “resiliência construtiva” e consiste em uma resposta não 

violenta. Isto parte do princípio de reconhecer que a humanidade está em processo de 



evolução, sendo os bahá’ís também responsáveis por contribuir com esse caminho 

evolutivo. 

A advogada explica: “O que os bahá’ís fazem no Irã é empreender essas atividades sociais 

e econômicas, projetos educacionais, com o objetivo de realmente superar a perseguição 

a partir dessas iniciativas que visem o melhoramento da sociedade, da localidade onde 

eles vivem. A gente entende que a perseguição, na verdade, faz parte de problemas que a 

humanidade como um todo tem enfrentado. ” 

 

Por: Juliana Sehn 


