رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ در اﯾﺮان
رﺷﺪ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺘﺮﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ

ﺳﺎزﻣﺎنﻫـﺎﯾ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎﯾ در ﺣـﻮزه ﻣﺴـﯿﺤﯿﺖ اﻗـﺪام ﻣﮐﻨﻨـﺪ ﮔـﺰارش دﻫﻨـﺪ ﮐـﻪ رﺷـﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﻣﺤﺒﺖ ﻧﯿﻮز« ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻔﺘ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ اﯾﺮان ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﺮی در
ﺟﻬــﺎن در ﺣــﺎل رﺷــﺪ اﺳــﺖ و دهﻫــﺎ ﻫــﺰار ﻧﻔــﺮ از ﻣﺴــﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﺸــﻮر اﺳﻼم را رﻫــﺎ ﮐﺮدﻧــﺪ و ﺑــﻪ ﻣﺴــﯿﺤﯿﺖ
ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ.ﭘﺎﯾﺎه ﺧﺒﺮی ﺷﺒﻪی  CBNآﻣﺮﯾﺎ ﺑﺎ اﻋﻼم اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻧﻮﯾﺴﺪ ﺑﺤﺮان

ﺳﯿﺎﺳ در اﯾﺮان و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺸﻢ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺷﺪه
اﺳﺖ.اﯾﻨﻪ ﯾ رﺳﺎﻧﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠ روی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن در اﯾﺮان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﮐﻨﺪ ﺣﺎﮐ از
اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ.ﮔﺮوﯾﺪن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺣﺎﻟ ﺻﻮرت ﻣﮔﯿﺮد ﮐﻪ
از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋ ارﺗﺪاد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﺷﻮد و اﺷﺪ ﻣﺠﺎزات ﺟﺰای آن اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺮدم از ﻃﺮﯾﻖ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎن اﯾﻤﺎن ﻣآوردﻧﺪ و آﻣﻮزشﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط را ﻣﺗﻮاﻧﻨﺪ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺮاﺳﻢ

دﻋﺎ و ﻧﯿﺎﯾﺶ ﺧﻮد را در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ در ﮐﻨﺎر دﯾﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﻪ و دور از ﭼﺸﻢ
ﻣﺎﻣﻮران ﺣﻮﻣﺘ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﮐﻨﻨﺪ.ﯾ از ﻋﻤﺪه ﻫﺸﺪارﻫﺎی اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﻨﺒﺮ ،ﻣﻘﺎمﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﻪ
ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ و ﻣﺮاﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ و ﺟﺬب ﻣﺮدم ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﻠﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﺷﻬﺮوﻧﺪاﻧ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن
آوردﻧـﺪ و در ﮐﻨـﺎر دﯾـﺮ ﻧﻮﮐﯿﺸـﺎن ﻣﺴـﯿﺤ در ﮐﻠﯿﺴﺎﻫـﺎی ﺧـﺎﻧ ﻣﺮاﺳـﻢ اﯾﻤـﺎﻧ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ اﺣﺘﯿـﺎط ﺑﺮﭘـﺎ
ﻣﮐﻨﻨﺪ.ﮔﺮﭼﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪس و ﺟﺰوات آﻣﻮزﺷ ﻣﺴﯿﺤ ﭼﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ و ﭼﻪ ﻓﺎﯾﻞﻫﺎی

ﻓﺸﺮده اﻟﺘﺮوﻧﯿ ﺑﺎ دﺷﻮاری روﺑﺮوﺳﺖ و رﯾﺴ ﺑﺎﻻﯾ دارد و ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران و وزارت اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ
ﺷﺪت اﯾﻦ ﺣﻮزه را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارد اﻣﺎ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای و وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺴﯿﺤ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾ در رﺷﺪ
ﻣﺴــﯿﺤﯿﺖ در اﯾــﺮان داﺷﺘﻨــﺪ.ﮔﺮﭼﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮنﻫــﺎی ﻣــﺎﻫﻮاره ای ﺑــﺎ ﭘــﺎرازﯾﺖ روﺑــﺮو ﻫﺴــﺘﻨﺪ و ﺳﺎﯾﺖﻫــﺎ ﺑــﺎ
ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨ اﻣﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و اﺛﺮ آن را ﺑﻪ وﺿﻮح ﻣﺗﻮان دﯾﺪ.ﺟﻤﻬﻮری
اﺳﻼﻣ ﺳﺎﺧﺖ دهﻫﺎ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺿﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ و دهﻫﺎ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺬﻫﺒ و اﻣﻨﯿﺘ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺒﺎر ﻏﻠﻂ و اﻧﺤﺮاﻓ ﺳﻌ در ﻣﺨﺪوش ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ دارﻧﺪ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﺳـﺘﯿﺰی را ﭘﻤﭙـﺎژ ﻣﮐﻨﻨـﺪ و ﻫﻤﯿـﻦ ﻃـﻮر ﻧﻈﺎرتﻫـﺎ و ﻓﺸﺎرﻫـﺎی دﺳـﺘﺎه اﻣﻨﯿﺘـ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﻧﺮاﻧـ از اﻓﺰاﯾـﺶ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ ﮐﻪ اوج آن در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻮد ﺳﺒﺐ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾ در ﺣﻮزه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﻗﺪام ﻣﮐﻨﻨﺪ ﮔﺰارش دﻫﻨﺪ ﮐﻪ رﺷﺪ
ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﺎﻧ در ﻫﯿﭻ ﮐﺠﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﯾﺮان ﻧﯿﺴﺖ.ﯾ از دﻻﯾﻞ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ،ﺑﺮﯾﺪن
آنﻫﺎ از ﺣﻮﻣﺘ از ﮐﻪ ﻣﺮوج و راوی اﺳﻼﻣ وﻻﯾﺘ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻟ ﻓﻘﯿﻪ در راس آن اﺳﺖ و ﺧﻮد را ﻧﺎﯾﺐ
اﻣﺎم زﻣﺎن ﻣداﻧﺪ و دﺳﺘﻮرات ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻢ اﻟﻬ ﺑﺮ اﺣﻮاﻻت ﺷﺨﺼ ﻣﺮدم اﻟﻘﺎء ﻣﮐﻨﺪ.ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺷﺎف ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم و ﺣﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ دﯾﻦ ﮔﺮﯾﺰی و ﻓﺮار از اﺳﻼم اﻧﻘﻼﺑ و ﮔﺮاﯾﺶ آنﻫﺎ ﺑﻪ
ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ آراﻣﺶ را در آن ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﯿﺎه  ۱۰ﮐﺸﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ در
آن آزار و اذﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫ ﺷﺪه از ﻃﺮف ﺣﻮﻣﺖ ﯾ روال اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻨﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﻫﻤﻮاره آن را رد
ﻣﮐﻨﺪ.

