آﻟﻤــﺎن ۴۰:ﻫــﺰار ﭘﻨــﺎﻫﺠﻮی ﻣﺴــﯿﺤ در ﻣﺮاﮐــﺰ
ﻧﻬﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزار و اذﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ!

آﻟﻤﺎن ۴۰:ﻫﺰار ﭘﻨﺎﻫﺠﻮی ﻣﺴﯿﺤ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺪاری ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آزار و اذﯾﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ!
در ﯾ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن در ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺪاری از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن در
آﻟﻤﺎن از ﺳﻮی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺮاﻃ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ و آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ!
ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺣﻘـﻮق ﺑﺸـﺮی دوﻟـﺖ آﻟﻤـﺎن را ﻣﻄﻠـﻊ ﮐـﺮده و در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﺷﺮاﯾـﻂ ﺳـﺨﺖ زﻧـﺪﮔ
ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ.
وﺑﺴﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی آﻟﻤﺎﻧ ﻓﺮاﻧﻔﻮرﺗﺮ در ﮔﺰارﺷ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﯾ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎص  ۲۳۱ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺷﺎﻏﻞ در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل وﻟﺮ ﺑﻮﻣﻦ ﺳﺨﻨﻮی ﺳﺎزﻣﺎن  Action for Persecuted Christiansﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۳۱ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﺎن  ۴۰ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻣﺎرﮐﻮس ﺳﻮار ،ﯾ از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ) Open Doorsدرﻫﺎی ﺑﺎز( ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
ﺗﺤﺖ آزار و اذﯾﺖ در ﮔﻔﺘﻮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﻔﻮرﺗﺮ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﻔﻨﺎک را ﺑﻪ “ﻧﻮک ﮐﻮه ﯾﺦ” ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ
اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪام ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ ﺟﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﮔـﺰارش ﺳﺎزﻣـﺎن درﻫـﺎی ﺑـﺎز آﻣـﺪه اﺳـﺖ در ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪه اﮐﺜـﺮ اﯾـﻦ ﻣﺴـﯿﺤﯿﺎن از ﻋـﺮاق،
ﺳﻮرﯾﻪ،اﯾﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻣﺪه اﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎور ﻣﺴﯿﺤ و ﻣﺴﯿﺤ ﺷﺪن ﻣﻮرد آزار
و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘ ﺑﺮﯾﺘﺒﺮت در ﮔﺰارﺷ از ﻣﺸﻼت و ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤﯿﺎﻧ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ
رو آورده اﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻮﮐﯿﺸﺎن ﻣﺴﯿﺤ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮک اﺳﻼم و رو آوردن ﺑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ در
زادﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺗﺮک آﻧﺠﺎ ﺷﺪه و ﺑﻪ
اروﭘﺎ ﭘﻨﺎه آورده اﻧﺪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در اردوﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﮐﻪ در زادﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ
ﻗﺮار ﻣﯿﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
در ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اوﻟﯿﻪ  ۹۶ﻣﻮرد ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻟﻔﻈ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ۸۶،ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ
ﺟﺴﻤ و  ۷۳ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ و اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم از
ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧ ﺣﻤﻼت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮده اﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻼن ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ و ﺣﻤﻼت ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﻧﻮﮐﯿﺶ ﻣﺴﯿﺤ را ﻣﺮﺗﺪ ﻣﯿﺪاﻧﻨﺪ ،ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﯿﻤ از اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ از ﺳﻤﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻏﻞ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺪاری ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن
ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
در ﭘـﺎﯾﺘﺨﺖ آﻟﻤـﺎن ﺷﻬـﺮ ﺑﺮﻟﯿـﻦ اﯾـﻦ رﻗـﻢ ﺑـﻪ دو ﺳـﻮم اﻓﺰاﯾـﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ  .ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﯿﺮوﻫـﺎی اﻣﻨﯿﺘـ
اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪارک
اﻗﺎﻣﺘ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ!
ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل وﻟﺮ ﺑﻮﻣﻦ ﺳﺨﻨﻮی ﺳﺎزﻣﺎن  Action for Persecuted Christiansﻣ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ وﺿﻌﯿﺖ
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۲۳۱ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ اﺳﺖ و ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻧﺎن  ۴۰ﻫﺰار ﻣﺴﯿﺤ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻤﺎن ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

