ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــ آزادی ﻣﺬﻫــﺒ :ﺣــﻮﻣﺖ
اﯾﺮان ﺳﺮﮐﻮب ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ آزادی ﻣﺬﻫﺒ در ﮔﺰارش  ۲۰۱۹ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮارد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در

اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.

»ﻣﺤﺒــﺖ ﻧﯿﻮز«‐ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠــ آزادی ﻣﺬﻫــﺒ اﯾــﺎﻻت ﻣﺘﺤــﺪه آﻣﺮﯾــﺎ روز دوﺷﻨﺒــﻪ  ۹اردﯾﺒﻬﺸــﺖ
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ،از
ﺟﻤﻠﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺻﺪای آﻣﺮﯾﺎ ،ﻣﺎﯾ ﭘﻤﭙﺌﻮ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ در ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۱۸اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه  ۹ﮐﺸﻮر
دﯾﺮ ﺑﺮﻣﻪ ،ﭼﯿﻦ ،ارﯾﺘﺮه ،ﮐﺮه ﺷﻤﺎﻟ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدی ،ﺳﻮدان ،ﺗﺎﺟﯿﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن را
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی »ﻣﻮرد ﻧﺮاﻧ وﯾﮋه« ﻗﺮار داد.

ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ آزادی ﻣﺬﻫﺒ در ﮔﺰارش  ۲۰۱۹ﺧﻮد ﺑﻪ دوﻟﺖ آﻣﺮﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮐﻨﺪ ﻧﺎم اﯾﻦ ده ﮐﺸﻮر
در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺎﻗ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﮔﻮﯾﺪ ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ ،ﺟﻤﻬﻮری آﻓﺮﯾﻘﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،روﺳﯿﻪ ،ﺳﻮرﯾﻪ ،ازﺑﺴﺘﺎن و وﯾﺘﻨﺎم
ﻫﻢ ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ را دارﻧﺪ.

در ﮔﺰارش اﻣﺴﺎل ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺷﻮد روﻧﺪ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ در اﯾﺮان در ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﻔ ﺑﻮده و ﺣﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﻬﺎﯾﻫﺎ و ﻣﺴﯿﺤﻫﺎ و ﺣﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﻗﻠﯿﺖ
ﺳﻨ ﻣﺬﻫﺐ و دروﯾﺶﻫﺎ ،را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ﻗﺴﻤﺘ از اﯾﻦ ﮔﺰارش درﺑﺎره ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ  ۳۰۰ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از اراﻣﻨﻪ
و آﺳﻮریﻫـﺎ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،در اﯾـﺮان زﻧـﺪﮔ ﻣﮐﻨﻨـﺪ .ﺣـﻮﻣﺖ ﻓﻌـﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀـﺎی ﮐﻠﯿﺴﺎﻫـﺎ را زﯾـﺮ ﻧﻈـﺮ دارد و
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾ را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻋﺒﺎدﺗﺎهﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﮔﺰاری
ﻣﺮاﺳﻢ و ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻ ،ﺑﺮﭘﺎﯾ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ ،ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎزداﺷﺖ و ﺑﻪ زﻧﺪان ﻣﺤﻮم ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻮارد ﺑﺎزداﺷﺖ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در اﯾﺮان در
ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .دﺳﺖ ﮐﻢ  ۱۷۱ﻣﺴﯿﺤ در اﯾﻦ ﺳﺎل ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ در
ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﻣﺴﯿﺤ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوﯾﺪن از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ
ﺟﺮم اﺳﺖ و دو ﺗﻦ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧ ﮐﻪ دﯾﻦ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮده و ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻫﺎدی ﻋﺴﺮی و اﻣﯿﻦ
اﻓﺸﺎرﻧـﺎدری ،در اﻧﺘﻈـﺎر ﺻـﺪور ﺣـﻢ دادﮔـﺎه ﻫﺴـﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺮوفﺗﺮﯾـﻦ اﯾـﻦ اﻓﺮاد ﯾﻮﺳـﻒ ﻧﺪرﺧﺎﻧ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .او در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺑﻪ ده ﺳﺎل زﻧﺪان و دو ﺳﺎل ﺗﺒﻌﯿﺪ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر
ﻣﺤﻮم ﺷﺪ.

اﯾــﺮان از ﺳــﺎل  ۱۹۹۹ﻣﯿﻼدی ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻃــﺮف ﻫﻤــﻮاره در ﻓﻬﺮﺳــﺖ ﮐﺸﻮرﻫــﺎی ﻣــﻮرد ﻧﺮاﻧــ وﯾــﮋه از ﻧﻈــﺮ
وﺿﻌﯿﺖ آزادیﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و آزادیﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﻣﺤﻮم ﮐﺮده اﺳﺖ.

در ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۸واﺷﻨﺘﻦ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﯾ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی آزادی ﻣﺬﻫﺒ در ﺟﻬﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در آن در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای از ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺣﻮﻣﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒ اﺑﺮاز ﻧﺮاﻧ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﻣﺎﯾ ﭘﻨﺲ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﺎ در ﺳﺨﻨﺎﻧ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪود  ۸۰ﮐﺸﻮر در
آن ﺣﻀـﻮر داﺷﺘﻨـﺪ ،ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﺣﻘـﻮق ﻓﻌـﺎﻻن ﻣﺬﻫـﺒ در ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـ اﺷـﺎره ﮐـﺮد و از ﻣـﺮدم اﯾـﺮان
ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻼشﻫﺎی ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.

در اوت  ۲۰۱۸ﮔﺮوه اﻗﺪام اﯾﺮان در وزارت ﺧﺎرﺟﻪ آﻣﺮﯾﺎ در ﮔﺰارﺷ ﺑﻪ ﺳﺮﮐﻮب و ﻫﺪف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
اﻗﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ ﺑﻬﺎﯾﻫﺎ ،ﻣﺴﯿﺤﻫﺎ ،ﯾﻬﻮدیﻫﺎ ،زرﺗﺸﺘﻫﺎ،
ﺳﻨﻫﺎ و درواﯾﺶ ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ و دادﮔﺎه ﻏﯿﺮﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و اﺣﺎم زﻧﺪان ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

