ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎی ﻇﺎﻟﻤـﺎﻧﻪ ﺑـﺮ ﻧﻮﮐﯿﺸـﺎن ﻣﺴـﯿﺤ در
اﯾﺮان

ﺳﺎﻟﻬﺎ از ﺣﻀﻮر ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ در اﯾﺮان ﻣﯿﺬرد و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﺎﻫ ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺧﻮد ﻧﺮﯾﺴﺘﻪ اﻧﺪ،اﻣﺎ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از آزار و اذﯾﺖ ﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺨﻦ ﻧﻮﯾﯿﻢ ،ﻋﻠﺖ

ﻣﺒـﺎرزه و آزار و اذﯾـﺖ ﻫـﺎی ﺣـﻮﻣﺖ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳﻼﻣـ ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎﻟﯿﻦ ﮐﻠﯿﺴـﺎﯾ ﺑـﺪون ﺷـ ﺗـﺮس و واﻫﻤـﻪ
ﺣﻮﻣﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﯾﻊ و ﻓﺮاﮔﯿﺮ اﻧﺠﯿﻞ ﻋﯿﺴ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺑﯿﻦ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺨﺸ از ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ در اﯾﺮان ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روا ﻣﯿﺪارد ∴
 ۱ﻣﻤـﺎﻧﻌﺖ از ﮔـﺮد ﻫﻤـﺎﯾ ﻫـﺎی ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘ:ﺑﺮﮔﺰاری اﻋﯿـﺎدی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐﺮﯾﺴـﻤﺲ و ﺳـﺎل ﻧـﻮی ﻣﯿﻼدی در ﺑﯿـﻦ

ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ،اﻣﺎ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ در اﯾﺮان اﺟﺎزه ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻋﯿﺎد را ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ،رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺑﺮای ﻋﻮاﻣﻔﺮﯾﺒ اﯾﻦ اﻋﯿﺎد را ﺗﺒﺮﯾ ﻣﯿﻮﯾﻨﺪ،ﻟﯿﻦ در
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ﻫﻨﺎم ﺑﺮﮔﺰاری اﯾﻦ اﻋﯿﺎد ﺑﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻫﺎی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﯾﻢ.
 ۲ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدی:ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌ در اﻧﺠﯿﻞ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ،و ﺣﻀﻮر در
ﺟﻤﻊ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم دﻋﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋ ﻋﺒﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﺸﻮد،اﻣﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن
ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن را در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺷﺨﺼ اﺷﺎن را ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺸﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدﺗ در اﻣﻼک
ﺷﺨﺼـ را رﺳـﻤﺎ ﺗﺸﯿـﻞ ﮔـﺮوه ﺿـﺪ ﺣـﻮﻣﺘ ﺗﻌـﺒﯿﺮ ﮐـﺮده و ﺗـﺎﮐﻨﻮن ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﻮﮐﯿﺸـﺎن ﻣﺴـﯿﺤ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﺒﺎدﺗ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
 ۳ﻋــﺪم ﭼــﺎپ ﮐﺘــﺐ ﻣــﻮرد ﻧﯿﺎز:ﻧﻮﮐﯿﺸــﺎن ﻣﺴــﯿﺤ در اﯾــﺮان اﺟــﺎزه ﻧﺪارﻧــﺪ ﮐﺘــﺐ ﯾــﺎ ﺟــﺰوات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ

ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘ اﺷﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﻨﺪ،زﯾﺮا ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﭼﺎپ ﮐﺘﺐ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳ ﻣﻮﺟﺐ آﮔﺎﻫ ﻓﺎرﺳ زﺑﺎﻧﺎن از اﻧﺠﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﻨﻨﺪ،اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﺑﻪ آﺛﺎر ﻣﺘﻮب ﮐﻠﯿﺴﺎﻫﺎﯾﺸﺎن دﺳﺘﺮﺳ ﻧﺪارﻧﺪ.
آزاری ﮐﻪ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن از ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ  ۴ﻧﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ ﻧﻤﯿﺸﻮد،اﻣﺎ ذﮐﺮ
ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﻮﻣﺖ ﻓﻌﻠ اﯾﺮان ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﻤﯿﺒﺎﺷﺪ
و آزادی ﻋﻘﯿﺪه و ﺑﯿﺎن در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣ ﮐﺎﻣﻼ ﻋﻘﯿﻢ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ،ﻣﻦ از ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی اﻧﺘﻈﺎر دارم ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯿﺮی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﺸﺮوع از ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی
ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ در اﯾﺮان ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

