»ﺷﯿﻤـﺎ« و »ﺷـﻮﻓﻪ« دو ﻧـﻮﮐﯿﺶ ﻣﺴـﯿﺤ ﺑـﺎ ﻗﯿـﺪ
وﺛﯿﻘﻪ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ “ﺷﯿﻤﺎ و ﺷﻮﻓﻪ” ﺑﺎ ﻗﺮار وﺛﯿﻘﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه از زﻧﺪان ﺳﭙﯿﺪار

اﻫﻮاز ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ آزاد ﺷﺪﻧﺪ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان » ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«؛ » ﺷﯿﻤﺎ« و »ﺷﻮﻓﻪ زﻧﻨﻪ« دو ﻧﻮﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤ
ﺑﺎ ﻗﯿﺪ وﺛﯿﻘﻪ ﺑﻪ ارزش  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ از زﻧﺪان آزاد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﻮﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤ“ ﺷﻮﻓﻪ زﻧﻨﻪ” ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن  ۲۴روز در ﺑﺎزداﺷﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎرم دی ﻣﺎه ۱۳۹۷
ﺑﺮاﺑﺮ )  ۲۵دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۸از زﻧﺪان ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ آزاد ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن دﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺮش “ﺷﯿﻤﺎ زﻧﻨﻪ” ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﮔﺬراﻧﺪن ﯾ ﻣﺎه در ﺑﺎزداﺷﺖ در ﻣﻮرخ دﻫﻢ دی ﻣﺎه  ۳۱) ۱۳۹۷دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۸ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺖ از زﻧﺪان
»ﺳﭙﯿﺪار« اﻫﻮاز ﺗﺎ زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری دادﮔﺎه آزاد ﺷﺪ.
اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﻫﻮاز روز ﯾﺸﻨﺒﻪ ﯾﺎزدﻫﻢ آذرﻣﺎه  ۱۳۹۷ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ )دوم دﺳﺎﻣﺒﺮ  (۲۰۱۸ﺣﻮاﻟ ﺳﺎﻋﺖ
 ۱۲ﻇﻬﺮ ﺑﻪ اﺗﻬﺎم اﻗﺪام ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﺒﺎس ﺷﺨﺼ وزارت
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺠﻮم ﻣﺎﻣﻮران ﺑﺮای ﺑﺎزداﺷﺖ اﯾﻦ دو ،در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﻌﺪادی ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس ،ﭼﻨﺪ ﻣﻤﻮری و
ﺟﺰوات ﺑﺸﺎرﺗ و ﺗﻌﻠﯿﻤ ﺟﻤﻊ آوری و ﺿﺒﻂ ﺷﺪ.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﮐ از آن اﺳﺖ اﯾﻦ دو در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﯾ در زﻧﺪان ﺗﺤﺖ ﺷﻨﺠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﻗﺎﺿ ﭘﺮوﻧﺪه ﻃ ﺣﻤ ﺑﺮای آزادی ﻣﻮﻗﺖ اﯾﻦ دو ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻧﻔﺮ  ۵۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع
ﯾ ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن وﺛﯿﻘﻪ ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻨﯿﻨ اﺳﺖ.

در ﻫﻔﺘﻪﻫـﺎی اﺧﯿـﺮ ﺷﻤـﺎری از ﻧﻮﮐﯿﺸـﺎن ﻣﺴـﯿﺤ در ﻧﻘـﺎط ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﮐﺸـﻮر ﺑـﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧـﺪ و رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎی
ﺣﻮﻣﺘ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ ﺑﯿﻦ اﯾﻤﺎﻧﺪاران در ﻧﻘﺶ ﺑﺎزوﻫﺎی ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺪاوم ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ
اﺧﺒﺎر ﮔﻨ و ﻣﺒﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎ ﻣﺒﺎدرت ﻣﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣدﻫﺪ ﻣﻮج ﺗﺎزهای از ﺣﻤﻼت رﺳﺎﻧﻪای و ﺳﺨﻨﺮاﻧﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻠﺴﺎت و
ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ .آﻧﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎﻟﺠﺎری “اﺣﻤﺪ واﻋﻈ ”رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
اﺳﻼﻣــ ﺣــﻮزه ﻋﻠﻤﯿــﻪ ﻗــﻢ در دﯾــﺪار ﺑــﺎ آﯾــﺖ اﻟــﻪ “ﻧﺎﺻــﺮ ﻣــﺎرم ﺷﯿــﺮازی” ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺒــﺎرزه ﺑــﺎ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺖ
ﺗﺒﺸﯿﺮی ﺑﺨﺸ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺻﻠ ﻣﺎﺳﺖ .وی ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻨﺎر آن ﺑﺎ
ﺗﺼﻮف ،وﻫﺎﺑﯿﺖ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺗﻔﯿﺮی ﻧﯿﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮد.
” ﺑﺮاﯾﺎن ﻫﻮک” ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه وﯾﮋه اﻣﻮر اﯾﺮان در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ در ﺳﺨﻨﺎﻧ ﺷﺪﯾﺪاﻟﺤﻦ
درﺑﺎره وﺿﻌﯿﺖ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی دﯾﻨ در اﯾﺮان ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ روز در اﯾﺮان ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎورﻫﺎی
دﯾﻨﺷﺎن از وﺣﺸﺖﻫﺎی ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ زﯾﺎدی رﻧﺞ ﻣﺑﺮﻧﺪ و اﻋﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺎﯾ ،ﻣﺴﯿﺤ ،ﮐﻠﯿﻤ ،زرﺗﺸﺘ ،ﺳﻨ
و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دروﯾﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﻫﺪف اﯾﻦ رژﯾﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ.

