ﻟﻔــﺎﻇ» ﻣﯿــﺮزا ﺑﻨــﻮﯾﺲ ﻫــﺎ« ﻋﻠﯿــﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫــﺎی
ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ
ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﺿﺪﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎﯾﺪ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﮐﻤ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮐﺎری ﮐﻪ

ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و ﻓﺎرس ﺣﺮﻓﻪای ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ.

»ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز«‐ در اﯾﺮان ﻃ ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﯿﺮی داﺷﺘﻪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟ دﯾﻨ و ﻣﺬﻫﺒ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آن واﻗﻒاﻧﺪ.
ﮔﺮوﯾﺪن اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهی دﯾﺮی ﺑﺎ اﻧﯿﺰهﻫﺎ و دﻻﯾﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺮرﺳ
آن در ﺟﺎی ﺧﻮد ﻣﻬﻢ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻗﻀﺎوت در ﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺷﺨﺼ اﻓﺮاد ﺑﺮای ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔ ﻣﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﺳﺎل  ،۱۳۹۵آژاﻧﺲ ﺧﺒﺮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮان »ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز« در ﮔﺰارﺷ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺣﺴﯿﻨ ﺑﺎ ِﮐﯿﺲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ «!در ﮔﺰارﺷ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳ ﻣﯿﺪاﻧ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻌﺪادی از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻓﺎرﺳ
زﺑﺎن در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣداد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﺑﻌﻀ ﺣﻮاﺷ از ﻣﺴﯿﺮ اﺻﻠ ﺧﻮد
دور ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﺮد ﻣﻨﻔ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﻣﻘﺪس ﻟﻄﻤﻪ وارد ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻧﻮﻋ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ روش ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮارد »ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ« را زﯾﺮ ﺳﻮال ﺑﺒﺮد ،در
ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺳﺘﯿﺰی« ﺑﺮای ﺑﺨﺸ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻮﻣﺘ در اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎی
ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﺑﺮﺧ ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی رﺳﻤ ﺑﻪ ﯾ رﺳﺎﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در روزﻫﺎی اﺧﯿﺮ وﺑﺴﺎﯾﺖ »ﻓﺮق و ادﯾﺎن« و ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﺮاﻣ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟ اﺳﺖ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ آﮐﺎدﻣﯿ در ﺣﻮزه رﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﻤ» ﻧﺎ روزﻧﺎﻣﻪﻧﺎری« ﻣﺒﺘﺪی ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﻧﺎه اﻣﻨﯿﺘ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾ ﺑﺎ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
اﯾـﻦ وﺑﺴـﺎﯾﺖ اﺧﯿـﺮن در ﮔﺰارﺷـ ﺑـﻪ وﺿﻌﯿـﺖ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮاﻧـ در ﺗﺮﮐﯿـﻪ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ و ﻧـﻮﺷﺘﻪ» :ﮔﺮوهﻫـﺎی
ﺗﺒﺸﯿﺮی از دﻫﻪﻫﺎی ﭘﯿﺶ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﺎرا ،اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ،اﺳ
ﺷﻬﯿﺮ ،ازﻣﯿﺮ و دﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﭘﺬﯾﺮ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ آﻏﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ«.
در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه »در ﺳﻨﻮات اﺧﯿﺮ ،ﺗﺤﺮﮐﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ در ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﺮاﻧ
ﺷﺪت ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻗﺪام ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در راﺳﺘﺎی ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳ ،ﻓﺮﻫﻨ و اﻣﻨﯿﺘ اﺳﺖ،
ﺑﻠﻪ ﺳﻮاﺑﻖ و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﺮدی آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن داده ،ﺿﺮﺑﻪ زدن ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨـﻮان ﯾـ از اﻫـﺪاف اﺻـﻠ ﺧـﻮد دﻧﺒـﺎل ﻣﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ .ﻫـﻢ اﮐﻨـﻮن ﺣـﺪود ﺷـﺶ ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﺧـﺎص ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺴـﯿﺤ ﺷـﺪه و ﻓﺎرﺳـ زﺑـﺎن در ﺗﺮﮐﯿـﻪ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرتاﻧـﺪ از :ﮐﻠﯿﺴـﺎی ﮔـﺪﯾ ﭘﺎﺷـﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺒﻮل،

ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﻣﮋده ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﺎﯾﺴﺮی ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﺴﯿﺢ ،ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻧﯿﺰﻟ
)ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن اﯾﺮاﻧ (و ﮐﻠﯿﺴﺎی اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻧﺘﺎﻟﯿﺎ«.
“ﻓــﺮق و ادﯾــﺎن” در ﭘﺎﯾــﺎن ﭼﻨﯿــﻦ ادﻋــﺎ ﻧﻤــﻮد؛ »ﮔﺮوهﻫــﺎی ﺗﺒﺸﯿــﺮی از ﺷﺮدﻫــﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔــ ﺑــﺮای ﺟــﺬب
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺮه ﻣﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ اراﺋﻪ ﮐﻤﻫﺎی ﻣﺎﻟ ،ﻗﻮل ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای اﺧﺬ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ و ﯾﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪت در ﮐﺴﺐ وﯾﺰای آﻣﺮﯾﺎ و اروﭘﺎ ،از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﺑﺎﺷﺪ«.

آندﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ واﻗﻒاﻧﺪ ﻣداﻧﻨﺪ ﮐﻪ در ﻃ اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﺑﺰاری از
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾ ﺑﻬﺎﻧﻪ و ﯾ ﮐﯿﺲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ در آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﻦﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﺎﺑﻠﺪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﻤداﻧﺴﺘﻨﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ در ﻃ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ آنﻫﺎﯾ ﮐﻪ
ﻗﺼـﺪ ﺳـﻮء اﺳـﺘﻔﺎده از ﻋﻨـﻮان ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ را دارﻧـﺪ ،از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﻀـﻮر و ﺷﺮﮐـﺖ در ﺟﻠﺴـﺎت ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾ در
ﺗﺮﮐﯿﻪ راه ﺑﻪ ﺟﺎﯾ ﻧﺒﺮده و ﻧﻤ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﯿﺲ ﺳﺎزی ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﻪ ﮔﺮوﯾﺪن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾ ﺗﺼﻤﯿﻤ ﮐﻪ در اﯾﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺟﻔﺎﻫﺎ و ﺧﻄﺮاﺗ را ﮐﻪ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﯾﻤﺎﻧﺸﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺢ در اﯾﺮان ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺟﺎن ﺧﺮﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ اراﺋﻪ و اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﺴﺌﻮﻻن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺘﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن زﺣﻤﺖ ﻣدادﻧﺪ و از ﻧﻔﻮذیﻫﺎی وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت
ﺳﭙﺎه ﺣﺎﺿﺮ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن ﺗﺮﮐﯿﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾ ﻣﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺣﺘﻤﻦ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ روال ﮐﺎری
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ و ﮐﯿﺲ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ را ﭼﻪ زﻣﺎﻧ اراﺋﻪ ﻣدﻫﻨﺪ و اﮔﺮ ﻣﺒﺸﺮان ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮاﻧ ﻣروﻧﺪ ﮐﻤ ﺑﻪ ﮐﯿﺲ و ﯾﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت آنﻫﺎ ﻧﻤ
ﺷﻮد و اﺛﺮی در درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤ ﻣﺎﻟ از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ ﻧﺪارد .ﭼﻮن اﯾﻦ ﮐﻤﻫﺎ اﺳﺎﺳﻦ ﻧﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ
ﺑﻠﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی و ﯾﺎ در ﺑﻌﻀ ﻣﻮارد از ﻃﺮﯾﻖ اداره ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺗﺮﮐﯿﻪ اراﺋﻪ
ﻣﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺪﻋﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤ ﻫﺎی ﻣﺎﻟ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺑﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ “ﻫﺪاﯾﺎ” و “ده ﯾ ”ﻫﺎی
اﻋﻀﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن اداﻣﻪ داده و ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎدﻣﯿﻦ و ﺷﺒﺎﻧﺎن اﯾﻦ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻣﺎﻟ و ﺳﺨﺖ ﺷﻐﻠ در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣ ﺑﺮﻧﺪ .از ﻃﺮﻓ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ درﺟﻪ ﭼﻨﺪم ﺑﻪ
ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﻧﺰدﯾ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار زﻧﺪﮔ و ﺑﻼﺗﻠﯿﻔ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﯾﺮاﻧ
ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎوت ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای اﻋﻄﺎی وﯾﺰا آﻣﺮﯾﺎ و اروﭘﺎ ﮐﻤ
ﻣﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ!

وﻗﺘ ﯾ ﮔﺰارش ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد و ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﺷﻮد از اﺳﺎس ﭼﯿﺰی ﻓﺮاﺗﺮ از
ﻏﺮضورزی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺑﺎﯾﺪ آرزو ﮐﺮد ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﭘﺲ از آﮔﺎﻫ از اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻠﻄ ﮐﻪ
در اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺧﻮد دادهاﻧﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻣﯿﺮزاﺑﻨﻮﯾﺲ( ﻣﺬﮐﻮر را ﺷﺐ ﻋﯿﺪی از دﺳﺘﻤﺰد
ﺑﺑﻬﺮه ﻧﺬارﻧﺪ .اﺳﻢ ﭼﻨﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎی ﻓﻌﺎل در ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدن ﮐﻤ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺷﺪن آن ﻧﻤﮐﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﺗﻤﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺰارشﻫﺎﯾ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﭙﺎه ﮐﻤ
ﮔﺮﻓﺖ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻣﻬﺮ و ﻓﺎرس ﺣﺮﻓﻪای ﻣﮐﻨﻨﺪ و در ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ﻣﺎﻫﺮ ﺷﺪﻧﺪ!

