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همه میتوانند ببینند که شما
نامه مسیح هستید ،نامهای که ما
نوشتهایم ،نه با قلم و جوهر ،بلکه
بوسیله روح خدای زنده؛ و نه روی
لوحهای سنگی ،بلکه بر دل انسان.
قرنتیان دوم فصل سه آیه سه

سخنی با خوانندگان
نخستین بولتن آژانس خبری مسیحیان فارسی
زبان ایران در قالب ماهنامه در واپسین روزهای
خردادماه سال  1395در حالی به دست شما رسیده
که از انتشار تا توزیع آن در ایران با محدودیتهای
فراوانی روبه رو بودیم.
در حالی که دگراندیشان دینی و اقلیتهای
مذهبی در ایران حتی از حقوق اندک مورد اشاره
در قانون اساسی جمهوری اسالمی برخوردار
نیستند صد البته داشتن یک رسانه مکتوب یا
وبسایت و پایگاه خبری در فضای مجازی برای آنان
غیرممکن خواهد بود .سرکوب رسانهای در ایران
و عدم فعالیت رسانههای آزاد سبب شده تا اخبار
جامعه مسیحیان ایران که شمار آنها با سرعت رو به
افزایش است به گوش دیگرشهروندان جامعه نرسد.
از این رو اهمیت داشتن یک رسانه مکتوب
به ما این اجازه را میدهد تا صدای خود را به
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فریبرز انصاری؛
مدیرعامل شبکه
شبکه تلویزیونی
محبت:
آرزوی مسیحیان
برقراری صلح و
دوستی در ایران
است

مناطقی برسانیم که حتی دسترسی به اینترنت و
اپلیکیشنهای خبری و شبکههای اجتماعی میسر
نیست.
اطالع رسانی در مورد تهدید و دستگیری نوکیشان
مسیحی ،تعطیلی کلیساها ،تخریب بناهای باستانی
و تاریخی متعلق به مسیحیان و به طور مسئله
شفافش سازی جفا بر جامعه مسیحیان محور اصلی
برنامههای این ماهنامه خواهد بود.
ما وظیفه داریم بر اساس حقوق شهروندی با
مخاطبانمان در داخل کشور ارتباط برقرارکنیم و
در حالیکه هیچ رسانه آزادی به صورت مکتوب
در این حوزه فعال نیست نخستین گامهایمان را
با حمایت آزاداندیشان و جامعه مسیحیان ایران
محکم برداریم و در این مسیر از هیچ کوششی
دریغ نخواهیم کرد.
هیات تحریریه
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بازارگرمی با عنوان «مسیحیت»،
استراتژی بیت و سپاه !

طبق گزارشات غیررسمی از داخل ایران حداقل
 ۹۲مسیحی در کشور در بازداشت به سر می برند
و یا در انتظار برگزاری دادگاه می باشند.
«محبتنیوز» – روز شنبه هشتم خردادماه خبرگزاری
«تقریب» به نقل از روزنامه «وچرنی لیست» کرواسی
گزارشی درباره وضعیت مسیحیان ایران منتشر کرد که
در آن عنوان شده بود مسیحیان در ایران در آزادی و
آرامش کامل هستند و در امنیت مناسک دینی خود
را اجرا می کنند.
«حسن حیدر دیاب» خبرنگار این روزنامه که از
نامش پیداست یک مسلمان است به شهر اصفهان سفر
کرده و ضمن بازدید از بناهای تاریخی ،صنایع دستی
و گردشگری حتی درباره شرایط اقتصادی ایران هم
اظهار نظر کرده است.
او نوشته در ایران  ۱۲هزار مسیحی در  ۷کلیسای
مهم و در آزادی کامل و آرامش به اعمال و مناسک
دینی خود می پردازند و این امنیتی است که جمهوری
اسالمی ایران برای پیروان مسیحی آماده کرده است.
یک هفته پیش از این ماجرا تعدادی کشیشان
کاتولیک از کشورهای فرانسه ،آلمان ،کنیا و استرالیا
که به دعوت موسسه بینالمللی مطالعات اسالمی حوزه
علمیه قم برای شرکت در هفتمین نشست گفتگوهای
کاتولیک و شیعه به ایران آمده بودند از موزه مردم
شناسی «آستان قدس رضوی» بازدید کردند که باشگاه
خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیما خبر آن را با
تیتر «تشرف جمعی از رهبران کلیسای کاتولیک به
حرم مطهر رضوی» منتشر کرد.
اما این همه ماجرا نیست ،وبسایت خبری «اطالعات
روز» در خبری با عنوان «دیدار رهبران کاتولیک جهان
با آیتاهلل فاضل لنکرانی» عنوان کرد جمعی از سران
کاتولیک واتیکان که به دعوت نماینده علی خامنهای
در بریتانیا ،به ایران سفر کردهاند و شیخ فاضل
لنکرانی درباره موضوع «کرامت انسانی در فقه شیعه
و مسیحیت» گفتگو کردند.
نکته مهم تصاویر این جلسه بود که چندان با موضوع
جلسه همخوانی نداشت ،حجاب اجباری بانوی مسیحی
کاتولیک حاضر در جلسه!
طبق گزارشات غیررسمی از داخل ایران حداقل ۹۲
مسیحی در کشور بااتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و یا
اتهام به براندازی و توهین به مقدسات در بازداشت به
سر می برند و یا در انتظار برگزاری دادگاه می باشند.
بازداشت و تحت فشار قراردادن رهبران کلیساهای
خانگی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه دارد.
کلیساهای فارسی زبان عمومن یا با دستور نهادهای
امنیتی تعطیل شدند و یا فعالیت آنها محدود شده
است.
در این سالها وزارت اطالعات سپاه بارها تالش کرده از
آنچه داخل کلیساها میگذرد از اسم و مشخصات افراد
تا محتوای حتا دعاها اطالع داشته باشد ،تا آنجا که حتی
دستور داده شده کلمه «اسرائیل» از نیایشها حذف
شود! در چنین شرایطی بزرگ نمایی دیدارهای سطح
پایین با استفاده از واژ ه «رهبران کاتولیک» یا «رهبران
مسیحی» به چه منظور است؟ نماینده علیخامنهای در
بریتانیا از چه رو و با چه هدفی به دنبال فراهم آوردن
موجبات سفر مسیحیان به ایران است؟

مسیحیان حسینی با کیس پناهندگی!
آژانش خبری مسیحیان ایران (پیش شماره)

صف طول و درازی از ایرانیها ،عربها ،افغان و حتی آفریقاییها
شکل گرفته بود .مأمور تُرک دست و پا شکسته با چاشنی خشونت
صدا میزد «فارسی؟عربی؟» با چمدانی از دلهره گفتم «ایرانی» ،در
صف ایستادم ،آنچه بر من گذشته بود مثل فیلم از مقابل چشمانم
میگذشت .مراحل طوالنی و پر استرس ثبت نام که تمام شد من
ماندم و سرنوشت نامعلوم و سوالی که هر لحظه از خودم میپرسم
اینجا چه کار میکنم؟ سرنوشتم چه میشود؟
ی است ،به قول شاملو
اینها روایتی از اولین ساعتهای پناهجوئ 
درد مشترک…
آنهایی که در کشور به جرم دگراندیشی ،مسیحیت ،مشکالت
سیاسی و اجتماعی و خیلی دالیل دیگر مجبور به ترک خانه
و کاشانه خود شدند از بیم جانشان خود را به ترکیه رساندند و
پناهنده شدند .اما پرسش این است چه میزان از آنهایی که از طریق
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل درخواست پناهندگی
میکنند در ایران مشکالتی داشتند و یا با مخاطرات امنیتی و جانی
روبه رو بودهاند؟
خبرنگار«محبتنیوز» در ترکیه به سراغ پناهندگانی رفته که
ایماندار (مسیحی) هستند و با آنها درباره «مسیحیت نه برای ایمان
بلکه به عنوان کِیس پناهندگی» گفتگو کرده روایاتی تلخ از حقایقی
تلختر و اضافه میشود (تمام اسامی بنا به دالیل امنیتی مستعار
انتخاب شده و برای صحت آنها از منابع مختلف تحقیق صورت
گرفته است)
ردیفهای خاص برای افراد «خاص»
منصور از نوکیشان مسیحی است که دو سال پیش در ایران به

اتهام «گرویدن به مسیحیت و تبلیغ علیه نظام به زندان»
افتاده و حدود یک سال و نیم است که در ترکیه پناهنده
شده.
او میگوید «باور بر این است که اگر کسی در کلیسا
خدمت کند کیس قویتری خواهد داشت ،بنابراین بعضی
از افراد برای رسیدن به یک جایگاه خدمتی در کلیساها
دست به هرکاری میزنند ،بدترین اتفاق در بسیاری از
کلیساهای ترکیه (به گفته منصور) باند بازی است،
یعنی آنهایی که به دالیل فامیلی یا پیشینه دوستی به
کشیش یا مسئوالن کلیسا نزدیک هستند عهدهدار
مسئولیت میشوند .منصور اضافه میکند؛ کشیشهایی
را میشناسم که تمام مسئولیتها در کلیساها را به اقوام
خود داده اند ،بعضی کلیساها افراد خاص سوگلی هستند
و در ریفهای جلو صندلی ویژ ه دارند یعنی یک هزار
فامیل انحصاری!»
تجارت پر سود برگه تعمید
منصور درباره واقعیت تلخ دیگری صحبت میکند که
همراه با گردش مالی قابل توجه ای برای بانیان آنان همراه
هستند.
او میگوید گرچه بسیاری از کلیساها و ایمانداران و
کشیشها مسیری انسانی و به دور از انحراف را میروند
اما کم نیستند سازمانهایی با عناوین مختلف و به اصطالح
مسیحی که در این وادی وارد شدند و فکر جیبشان
هستند .اشاره او به غسل تعمیدهای تجاری است…« .
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گزارشهای غیر رسمی ،اما مستند درباره (تعدادی) از کلیساهای فارسی زبان در ترکیه نشان میدهد که
فعالیت آنها به علت «وجود بعضی حواشی» از مسیر اصلی خود دور شده و عملکرد منفی آنها به جایگاه
این نهاد مقدس لطمه وارد میکند و به نوعی در جامعه مسیحیان فارسی زبان تاثیر منفی گذاشته است.
حدود شش صبح به آنکارا رسیدم ،آنکارا و آن سرمای استخوانسوزش ،سرانگشتانم بیحس شده بود،
زبان ترکی بلد نبودم ،آشنا و فامیلی هم نداشتم ،همه حواسم به دو سه هزار دالری بود که به زحمت در
ایران جفت و جور کردم ،مبادا گم کنم مبادا دزد ببرد ،دار و ندارم همان بود .پُرسان پُرسان با ادا و اشاره
«آسام» را پیدا کردم.

هستند افرادی که حاضرند برای اینکه تعمید داده شوند
مبالغ هنگفت پرداخت کنند تا برگه غسل تعمید را
دریافت کنند و معتقدند برگه تعمید برخی از کلیساها
و یا سازمانهای مسیحی خارج از ترکیه (عمومن اروپا و
امریکا) کیسشان را قویتر میکند ،بسته به میزان اعتبار
کلیساها ،دالالن بین  ۲۰۰تا هزار لیر برای انجام و برگه
غسل تعمید دریافت میکنند ،کاری که منافع شخصی
است و در نهایت بدنام کردن کلیساهای راستین .در واقع
کسی که چیزی از مسیحیت نمیداند و تعریف درستی از
آن ندارد اما به لطف پول و پارتی تعمید میگیرد».
توجه بر اساس جنسیت و جذابیت
در این بین اما عدهای هستند که درباره نوعی تفکیک
بر اساس جنسیت و جذابیتهای ظاهری حرف میزنند.
کم نیستند مسئوالنی که در سپردن خدمات یا مشارکت
دادن افراد در فعالیتهای کلیسایی ،براساس جنسیت و
ظواهر افراد آنها را به کار میگیرند.
علیرضا ،که کمتر از شش ماه است در ترکیه پناهنده
شده میگوید که اهل شهرستان خوی در استان
آذربایجان غربی است و «بارها به چشم دیده زنان و
دخترانی که زیباترند از احترام بیشتری برخوردار هستند
و مورد توجه مسئوالن آن تشکیالت واقع می گردند ،آنان
مخاطبان خاص مسئولین اینگونه کلیسا نماها می شوند
و حتی نگاهها بیشتر درگیر آنان است که جذابیتهای
جنسی بیشتری دارند تا افرادی که ظاهر معمولی دارند».
این نوکیش مسیحی خاطره ناخوشایندی هم از این
ماجرا دارد .روزهای اول که در ترکیه به کلیسا رفته و
از سلسله مراتب تقرب آگاهی نداشته روی صندلیهای
ردیف جلو نشسته که از او خواستند عقبتر برود!
در گفتگویی که «محبت نیوز» با ایمانداران و حتی
غیرمسیحیان درباره مسیحیت به عنوان کیس پناهندگی
انجام داد نقاط مشترک زیادی بیان گردید .مثلن اینکه
بسیاری از آنان که به ترکیه آمدند در ایران مسلمان
بودند و با ورود به ترکیه با پرس و جو متوجه شدند
«مسیحیت» کیس قابل قبولی است و عنوان کردند که
مسیحی هستند و تا زمانی هم که به پیش مصاحبه یا
مصاحبه اصلی میروند در کلیسا و یا کلیساهای خانگی در
ترکیه آموزشهای مقدماتی را برای خالی نبودن عریضه
میبینند و روایات ساختگی از شرایطشان در ایران بیان
میکنند و جالب اینجاست که اکثر مسئوالن کلیسایی نیز
حتی به این حقیقت وقوف کامل دارند !
اتفاقاتی که بعضی از آنها روایت میکنند مشابه همان
برخوردهایی است که نهادهای امنیتی جمهوری
اسالمی با نوکیشان مسیحی داشته و آنها با استفاده از
برخی اسامی و یا روایتهای مشابه برای دریافت قبولی از
کمیساریای عالی پناهندگان سوءاستفاده میکنند.

آژانش خبری مسیحیان ایران (پیش شماره)
ویژه ماه اردیبهشت و خرداد 1395
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مسیحیان حسینی!
وحید میگوید «خیلیها در ایران اهل هیات و حسینیه
بودند و برای پناهندگی در ترکیه ،مسیحی شدند ،یا
چند ماه قبل از اعالم پناهندگی در ترکیه غسل تعمید
میگیرند به ایران باز میگردند و در بازگشت به ترکیه
اعالم میکنند که در ایران تحت فشار نهادهای امنیتی
قرارگرفتند».
این در حالیست که بسیاری از نوکیشان مسیحی
که در ایران به اتهام مسیحیت و یا فعالیتهای کلیسایی به
زندان افتادهاند خیلی کمتر حاضرند درباره آن رویدادها
اظهار نظر کنند و تا جای ممکن آن را علنی نمیکنند.
وحید به کنایه میگوید «از دوستی پرسیدم دینت
چیست جواب داده مسلمانم ،پرسیدم کیس شما
چیست؟ گفته مسیحیت! او با افرادی آشناست که در
ایران به واسطه مهریه همسرانشان ،چک برگشتی و
مسائل مالی به ترکیه فرار کردند و در اولین قدم خود
را مسیحی معرفی کردند!» آنهایی که به گفته وحید به
خاطر منافع شخصی ،دیگر نوکیشانی را که در کشور
متحمل جفا شده اند زیر سوال میبرند.

او از به ظاهر مسیحیانی میگوید که در کلیسا در
جلسات پرستشی به ناگاه از روح القدس پر می شوند
به زبانها تکلم میکنند و در مکالمات عمومی خود قسم
قرآن یا حضرت ابوالفضل میخورند و به رسم مسلمانان
ی مسیح را حضرت میخوانند!
عیس 
این دسته که حتی از وضع ظاهری یک ایماندار
مسیحی نیز برخوردار نیستند و رفتار غیر ایماندارانه
آنان در محیط های خارج از کلیسا زبانزد خاص و عام
است و برای گرفتن خدماتی کیس تقویت کن همچون
حضور در گروههای پرستشی یا بشارتی ،بدون هیچگونه
تعلیم یا نظارت ویژه از جانب مسئوالن کلیسایی انتخاب
میگردند که کوس رسواییهای گوناگونشان تنها زمانی
به صدا در میآید که دیگر هیچ آبرویی برای آن جماعت
باقی نمانده است.
زمان پاکسازی کلیساها!
“حقیقت حضور مسیحی نمایان در بین نوکیشان
مسیحی ایرانی در ترکیه مسالهای غیر قابل کتمان
میباشد که متاسفانه جماعتی بزرگ از به ظاهر
پناهجویان را نیز همین اکثریت تشکیل میدهند،
کسانیکه غالبن از رفاه مالی خوبی نیز برخوردارند و با
آسودگی خیال دوران پناهجویشان را ( همانند توریست
) در ترکیه با انواع و اقسام تفریحات مفرح آنچنانی
میگذرانند و به ناگاه در جلسات کلیسایی از پاپ هم
کاتولیکتر میشوند!” این یعنی تاخیر در رسیدگی به
پروندههای واقعی مسیحیان راستین و تحمل رنج و عذاب
صد چندان برای آنان.
وحید در خاتمه صحبتهایش میگوید برخی کلیساها
یا کلیساهای خانگی نما بیش از آنکه محلی برای جالل
دادن نام خداوند باشند تبدیل به تاالر مد شده اند،
یا بنگاهی برای معامله و کیس نویسی و دوستیابی و
کاریابی… شاید اکنون زمان پاکسازی کلیساها فرا
رسیده باشد!

فریبرز انصاری؛ مدیرعامل شبکه تلویزیونی محبت:

آرزوی مسیحیان برقراری
صلح و دوستی در ایران است

ی کالن در
ت رسانهها در عصر ارتباطات نیازمند مدیریت جامع و برنامهریز 
در شرایطی که رقاب 
حوزههای مالی و فنی است در نظرگرفتن سالیق مخاطبان برای تولید برنامههای پُرمحتوا کار
سادهای نیست .در این بین و به خصوص در تولیدات شبکههای تلویزیونی که برای مخاطب خاص
برنامهسازی میکنند پیچیدگی ها ،دشواری های مدیریتی و برنامه سازی دوچندان است .شبکه تلویزیونی
 ۲۴ساعته «محبت» از جمله اولین رسانههایی است که آغازگر ساخت برنامه های تلویزیونی برای مسیحیان
فارسی زبان بود و به جرات میتوان گفت پس از یک دهه فعالیت به تدریج به الگوی مناسبی برای سایر
رسانههای مسیحی فارسی زبان بدل شد .برنامهها ،محدودیتها و اهداف شبکه موضوعاتی هستند که
درمورد آنها با دکتر «فریبرز انصاری» مدیر تلویزیون محبت به گفتگو پرداختیم.

دکتر انصاری به عنوان نخستین پرسش،
شبکه محبت یکی از شبکههای تلویزیونی
مسیحی است که با زبان فارسی فعالیت خود را
در جامعه مسیحیان ایران آغاز کرد .به اعتقاد
شما با توجه به محدودیتهای موجود در ایران
تا چه اندازه توانسته با مخاطبین داخلی خود
ارتباط برقرار کند؟
شبکه محبت در طی  ۱۰سالی که مشغول خدمت
به جامعه فارسی زبان بوده توانسته از رابطه قوی
با مخاطبین خود برخوردار باشد.مانند هر رسانه
تلویزیونی روز ،از تمام وسایل رسانهای موجود اعم از
ِ
ماهواره ،اینترنت و انتشارات برای ارتباط با بینندگان
خود بهره میبرد .در مقطعی از تاریخ زندگی میکنیم
که رسانههای تلویزیونی را نمیتوان جدا و منفک از
اینترنت در نظر گرفت و به همین دلیل ،شبکه تلویزیونی
محبت ،هرگاه با مشکل پارازیت و محدودیتهایی

اعمال شده از طرف دولت روبرو میشود ،خدمت خود
را از طریق اینترنت (وب سایت ،شبکههای اجتماعی
و وبالگ) به پیش میبرد و میتوان به جرات گفت که
بینندگان مجازی شبکه محبت ،دست کم از بینندگان
تلویزیونی ندارد.
به لحاظ فنی و برنامهسازی از چه طریق
سنجیده میشود که آیا تولیدات شبکه محبت با
ذائقه مخاطب ایرانی (چه مسیحی و غیرمسیحی)
همخوانی دارد؟
این شبکه تلویزیونی همانطور که اشاره شد ،یک
شبکه فارسی زبان است که تالش میکند ایمان و
جهانبینی مسیحی را در قالب بومی منطقه (ایران،
افغانستان و تاجیکستان) به بینندگان خود ارائه
دهد .بنابراین بومیسازی برنامهها در اولیت کار این
شبکه قرار دارد و این مهم توسط ارتباط مستقیم و
پیوسته تهیه کنندگان ،مشاورین و مسئوالن شبکه با

بینندگان روزانه شبکه و همینطور مشاورینی که در داخل ایران با ما
همکاری میکنند به انجام میرسد .با این وجود فرهنگ ایران شیرین است
و امید ما این است که بتوانیم برنامه هایی ارائه دهیم که در خور بینندگان
خوب ایرانی باشد.

درصد باالیی از بودجه کشور در ایران صرف تولید برنامههای
مذهبی و تبلیغ علیه مسیحیت میشود .به اعتقاد شما به عنوان
مدیر یک رسانه ،حکومت ایران از کدام بخش تعالیم مسیحیت و
اهداف شما در تلویزیون نگران است؟
شبکه ما هرگز یک رسانه سیاسی نیست و به شدت از هرگونه ستیزهجویی
برنامه گذارانش نسبت به ادیان غیر مسیحی جلوگیری میکند .پیام اصلی
ما همانا گفتارصلح جویانه مسیح است که اگر محبت بدانی و محبت نکنی،
خدا را نشناختهای زیرا خدا محبت است .پس جای تعجب نیست که
موج زیادی از ایرانیان مقیم ایران چه در خفا و چه علنی پس از مشاهده
برنامههای شبکههای مسیحی فارسی زبان ،به پیروی از تعلیمات عیسی
مسیح گرویدهاند.
مسیحی شدن ایرانیان مسلمان به طور طبیعی برای حاکمان جمهوری
اسالمی امری غیرقابل قبول است .از این رو حکومت اسالمی با استفاده
از برچسبهای کاذب نسبت به رسانههای مسیحی و خادمین امین،
تهدیدها ،دستگیریها و حتی انکارانجیل ،میخواهد از رشد مسیحیت در
ایران جلوگیری کند .مسیحیان ایران همگی انساندوست ،وطن پرست و
انسانهای نیکویی هستند که برای همه غیرت دارند .امید ما مسیحیان
ایرانی این است که چه مسلمان ،چه یهودی ،چه بهایی و چه مسیحی
بتوانیم باری دیگر در ایران با هم در صلح و دوستی زندگی کنیم.

نخستین شبکه تلویزیونی مسیحیان
فارسی زبان اکنادا

استان کردستان همه ماجرا نبود ۲۳ .اردیبهشت ماه (کمتر
از  ۱۰روز پیش از تقدیر نماینده یونسکو از ایران) کلیسای
«مریم مقدس» واقع در شهرستان سلماس در استان ارومیه
تخریب شد.
وب سایت خبری -تحلیلی «آذریها» عنوان کرد که
تخریبگران با ورود مخفیانه به محوطه کلیسا با اطالع از
وجود درب آهنی و نبود پنجره در بنای کلیسا از راه سقف
و با تخریب «راه روشنایی» وارد کلیسا شدند و با دیلم و تبر
به تخریب صلیب کلیسا پرداختند و مجسمههای مریم را
شکستند و حتی تصویر نقاشی شده روی دیوار را پاره کردند و
اسباب و اثاثیه را بر هم ریختند .این در حالیست که در همین
شهرستان بهمن ماه سال گذشته تندیس «فردوسی» نیز با
دستور فرماندار این شهر برداشته شد و نام این میدان تغییر
کرد .تخریب کلیساها در نقاط مختلف کشور سابقه طوالنی در
جمهوری اسالمی دارد .فروردین  ۱۳۹۱منابع خبری گزارش
دادند که «کلیسای هفتوان» در توابع سلماس در آستانه
نابودی قرار گرفته است .شهریور  ۱۳۹۰به دستور مسئوالن
قضایی با لودر به بنای کلیسای تاریخی در شهر کرمان تخریب
شد و با وجود اینکه در سال  ۱۳۸۷در لیست آثار ملی ایران
ثبت شده بود به تلی از خاک تبدیل شد.
 ۱۷فروردین  ۱۳۹۱قبرستان تاریخی مسیحیان با بیش از
 ۲۰۰سال قدمت بار دیگر در استان کرمان کاملن تخریب شد.
کلیسای تاریخی انجیلی واقع در میدان «ده دی» در مشهد
نیز که در سال  ۸۴از سوی اداره میراث فرهنگی در فهرست
آثار تاریخی قرار گرفت در سالهای گذشته تخریب شد .طبق
اعالم مراجع رسمی ۵۰۰کلیسا در ایران وجود دارد که بخشی
از آنها به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی
ایران متروک یا تخریب شدهاند.
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بخش عمده شهروندانی که ایماندار هستند به واسطه همین
شبکهها با تعالیم مسیحیت آشنا و رشد کرده اند ،اما پس از چند
سال به اجبار مجبور به ترک کشور میشوند ،این روند تا کجا
میتواند ادامه داشته باشد؟
حقیقت جفا و محدودیتها و فشارهای اعمال شده توسط حکومت در
ایران را نمیتوان کتمان کرد .با اینکه بسیاری از مسیحیان در طی سالهای
گذشته ،علیرغم این موج مخالفتها ،در کشور باقی ماندند و سختیها را
به تن میخرند ،اما گروهی نیز تصمیم به مهاجرت به کشورهای آزادتر را
گرفتهاند .ای کاش سران مملکت جوی سالم را ایجاد میکردند که همه
ایرانیان از هر زمینه مذهبی میتوانستند با هم در صلح زندگی کنند.

آنچه یونسکو ندید!

هماکنون ۵۰۰کلیسا در ایران وجود دارد که بخشی از آنها
به گفته مدیر پایگاه میراث جهانی کلیساهای تاریخی ایران
متروکیاتخریبشدهاند.
اواسط خرداد ( 1394می  )2016به مناسبت هفته میراث
فرهنگی ،در تهران در کلیسای مریم مقدس که ثبت ملی آن
تازه صورت گرفته بود مراسمی با حضور «استرکیش الروش»
نماینده یونسکو برگزار و از جمهوری اسالمی برای ثبت جهانی
تعدادی از کلیساهای ارامنه در فهرست آثار ملی تاریخی تقدیر
شد .اما همزمان در همین مراسم «روبرت بیگلریان» نماینده
ارامنه در مجلس شورای اسالمی ،در سخنانی افشا کرد که
چند روز پیش گروههای افراطی اقدام به تخریب کلیسای
روستای ساوا از توابع شهرستان مریوان استان کردستان کرد
که نماینده ارامنه اعتراض خود را در این خصوص اعالم کرده و
مسئوالن در حال پیگیری موضوع و یافتن مسببان این حمله
هستند.
گزارش این نماینده محافظهکار درباره تخریب یک کلیسا در

آژانش خبری مسیحیان ایران (پیش شماره)

اصلیترین هدف شبکههای فارسی زبان مسیحی و در مجموع
تمرکز آنها روی چه برنامههایی است؟
اهداف شبکه محبت وسیع و طوالنی مدت است .اما با توجه به اینکه نیاز
اولیه و اصلی فارسی زبانان پیش از هر چیز شنیدن خبر خوش انجیل است،
به همین جهت این شبکه در اعالن پیام انجیل تالش فراوانی دارد.
اما در کنار آن آگاه هستیم که بسیاری طی ۱۰سال فعالیت مستمر شبکه
محبت و همکاری سازمانهای دیگر ،به مسیح ایمان آوردهاند و نیاز آنها به
رشد و پرورش به همان اندازه واقعی و مهم است .به همین جهت ،شبکه
محبت ،خدمت آموزش و تعلیم به نوکیشان مسیحی را نیز جدی میگیرد.

تخریب سازمانی کلیساهای باستانی ایران،

استقبال گسترده مردم از کتابهای با مضمون مسیحی
واکنش منفی رسانه های حکومتی

آژانش خبری مسیحیان ایران (پیش شماره)
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استقبال گسترده مردم از کتابهای با مضمون مسیحی واکنش منفی رسانه های وابسته به حکومت
در ایران را به همراه دارد.
در حالیکه پایین بودن ساعت مطالعه و عدم استقبال عمومی به کتابخوانی در کشور ،تیراژ و تعداد تجدید
چاپهای آثار مکتوب را در وضعیتی نامطلوب قرار داده «چهار اثر از فلورانس اسکاول شین» عنوان کتابی است
که در چنین فضایی از چاپ شصتم هم فراتر رفته و خوانندگان بسیاری را به خود جلب کرده است.
نویسند ه این کتاب اتفاقن هنرمند نقاش متبحری هم بوده و در مقام یک استاد الهیات و سخنران بلندآوازه ،به
عنوان یکی از پایه گذاران کلیسای اتحاد شناخته میشود .تاکنون افراد بیشماری در کالسهایش شرکت داشتند
و از این طریق ،پیام مسیح را به گروهی وسیع در سراسر جهان میرساند .بزرگترین راز موفقیتش این بود که
همواره خودش بود« :ساده و صمیمی و بیتکلف و شوخطبع».
هنر خانم شین ،مهارتش در ارتباط گرفتن با مخاطب بود .او با شفا بخشیدن به دهها تن از مردم ،در گشودن
گرهها و حل مشکالت زندگی افراد ،شریکی یاور شناخته میشد.
استقبال گسترده مردم از این اثر و انتشار پی در پی آن ،با واکنش منفی رسانه های وابسته به حکومت در ایران
همراه بوده و در خطی سازمان یافته بارها خواستار لغو مجوز انتشار آن شده اند.همزمان با انتشار نسخه الکترونیک
اسالمی حوزه فرهنگ موجی از مخالفتها با این کتاب را به راه
این کتاب در فضای مجازی ،رادیکالیستهای
ِ
انداختند و در فضای اینترنتی شروع به تحریف و وارونه جلوه دادن مفاهیم کتاب و آثار مشابه کردند .حساسیت
جمهوری اسالمی نسبت به انتشار کتابهایی با موضوع مسیحیت پدیده تازه ای نیست .چنانکه پیش از این هم
شاهد برخورد با سازمانها و انتشاراتی بودیم که اقدام به کتابهایی با محتوای اندیشههای مسیحی کرده بودند.
به عنوان نمونه در گذشته نه چندان دور یکی از پژوهشگران اسالمی که مدعی مطالعه در جنبش های نوپدید
دینی بود ،مدعی تبلیغ مسیحیت تبشیری در انجمنهای ( )NAگردید و برخی از عناوین کتابهای منتشر شده
وآموزه ها ،مشارکتها و فعالیتهای گروههای این سازمان مردم نهاد را در ایران تبلیغ برای مسیحیت تبشیری خواند.
این در حالیست که مسئولیت این سازمان مردم نهاد ،یاری به مددجویانی بود که به دنبال ترک اعتیاد بودند!
رسانه های حکومتی ،از صدا و سیما گرفته تا روزنامهها و سایت های خبری رسمی و نیمه رسمی وابسته به آن،
نیز با اشاعه این قبیل اتهامات می کوشند افکار عمومی در داخل کشور را نسبت به مسیحیان و نوکیشان بدبین
کنند .از جمله این اتهامات نسبت دادن آنها با صهیونیست ،یا رابطه با آمریکا و انگلیس (جاسوس) ،اتهاماتی که
دقیقن همان را هم برای جریانهای سیاسی منتقد داخلی به کار میبرند .این سنتی ناپسند و غیرانسانیست که
حتی به حوزه فرهنگ هم نفوذ کرده است.
در این میان زیر سوال بردن و محدود کردن برخی از عناوین کتابها و نشریات حتی با کمترین مضمون مسیحی
در ایران به امری هدفمند و از قبل برنامه ریزی بدل شده است.
شایان ذکر است چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع است و
بسیاری از نسخههای کتاب مقدس مصادره شده از نوکیشان مسیحی در کنار
مواد مخدر و بطریهای مشروب الکلی به آتش کشیده میشود یا به عنوان
مثال داشتن و حمل بیش از یک کتاب انجیل جرم است و افراد مذکور به جرم
تبلیغ دین مسیحیت بازداشت میشوند.
گزارشهای زیادی وجود دارد در مورد اینکه از ورود و چاپ کتابهای
الهیاتی مسیحی به ایران ممانعت میشود و یا کسانی که در چاپ این کتاب
ها نقش دارند دستگیر می شوند و اینکه شبانان و مبشرین مسیحی حق
بشارت و توزیع انجیل را ندارند و همواره از سوی نهادهای امنیتی و اطالعاتی
تحت کنترل می باشند.

نفوذ مذهبی در آمریکای التین
استراتژی :فرار رو به جلو

از ابتدای سال  1394خورشیدی با البی بخش
فرهنگی سفارت ایران در ونزوئال پخش سریال
«یوسف پیامبر» به کارگردانی فرجاهلل سلحشور
از تلویزیون دولتی این کشور « »Viveآغاز شده
است .آنطور که خبرگزاری تقریب عنوان کرده
این سریال با نام  Perofeta Jose elو برای سه
ماه پخش خواهد شد.
همزمان مجله «نشنال اینترست» در گزارشی عنوان
کرده ایران همچنان نفوذ مذهبی خود در آمریکای
التین را ادامه میدهد .این مجله در مقدمه گزارش
نوشته چهره عمومی ایران در آمریکای التین با
مساجد ،مراکز فرهنگی ،مدارس ،بازرسان گوشت
حالل و حتی گروههای پیشاهنگ پسران ،آرام و بی
آزار می نماید ،اما در زیر پوشش پارسایی و گفت و
شنود بین ادیان ،تهران از ارتباطهای خود با رژیم ها
و جنبش های ضدآمریکایی برای یافتن جای پایی

در منطقه و القای اسالم انقالبی به مسلمانان محلی
استفاده می کند ،و به جای تکیه بر ابزار سنتی
سیاستمداری ،برنامه خود را از با مساجد و هیات های
مذهبی پیش میبرد.
استفاده تهران از طلبههای شیعه ایرانی و لبنانی به
عنوان ماموران غیررسمی ،موضوعی جدید نیست.
«محسن ربانی» نخستین روحانی بود که به آمریکای
التین رسید ،در سال  ۱۹۸۳برای هدایت مسجد
التوحید و کار به عنوان بازرس گوشت حالل در
بوئنوس آیرس وارد آرژانتین شد .هر دو کار بی خطر
مینمود ،اما ربانی با انفجار بمب در یک مرکز فرهنگی
یهودیان در پایتخت آرژانتین در سال  ،۱۹۹۴ارتباطی
تنگاتنگ داشت .از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا
اعالم کرد که حضور ایران در آمریکای التین به دلیل
کاهش تجارت و دیدارهای مقامات رسمی از زمان
روی کار آمدن دولت حسن روحانی کمرنگ میشود.
با این حال «نشنال اینترست» در پایان نتیجه گرفته
نفوذ ایران نباید در تعداد دیدارهای رسمی اندازه
گیری شود بلکه ایران از طریق فرستادگان مذهبی
در آمریکای التین نفوذ میکند و آنها پیام های
ضدآمریکایی و نفرت از اسرائیل را ابالغ میکنند.

دو سال پس از آغاز به کار دولت تدبیر و امید اما وضعیت
حقوق بشر در ایران چندان تغییری نداشت .احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در
سی و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل
در ژنو برای پنجمین سال متوالی وضعیت حقوق بشر در
ایران را تاسف بار توصیف کرد.
گرچه در گزارش امسال احمدشهید درباره وضعیت
حقوق بشر ایران بندهایی در خصوص بهبود خفیف
در بعضی حوزهها بود ،اما در مجموع بازهم افزایش
اعدامها ،دستگیری روزنامهنگاران و فعالین سیاسی و
اجتماعی ،افزایش شمار زندانیان دگراندیش و پایین بودن
استانداردهای زندانها ،بسته شدن روزنامهها و فشار بر
فعالین سیاسی و اجتماعی همچنان گویای وضعیت حقوق
بشر در ایران داشت .احمد شهید در بخشهایی از گزارش
سال  ۲۰۱۶خود به بررسی وضعیت اقلیتهای دینی ایران
از جمله مسیحیان ،بهائیان و دراویش پرداخته بود.
وضعیت مسیحیان ایران در سال 93
با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ایران در سال  1392گروهی بر این باور بودند که
اعالم
با
ویژه
گزارشگر
در بند (-۶۰صفحه  )۱۹این گزارش،
او با توجه به شعارهایی که در رقابتهای انتخاباتی خود میداد عظمی جدی برای بهبود وضعیت
حقوق بشر و به تبع آن حقوق اقلیتهای دینی در ایران به وجود آید .تدوین منشور حقوق
نگرانی از وضعیت مسیحیان ایران که از اسالم برگشتهاند
شهروندی و همین طور تعیین معاون در امور اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی نیز در همین راستا
اعالم میکند که آنها با دستگیریهای خودسرانه ،آزار
انجام شد .اما سپردن این معاوت به علی یونسی وزیر اطالعات سابق را که در کارنامه خود ریاست
و اذیت و بازداشت روبه رو هستند و برخالف ماده ۱۳
سازمان قضایی نیروهای مسلح را نیز داشت خود گویای عمق بحران بود.
قانون اساسی ایران که حقوق اقلیتهای دینی از جمله
ایمانداران مسیحی را به رسمیت می شناسد اغلب با اتهام
این کمیسیون پیشنهاد کرده مسائل مربوط به آزادی مذهب در بحثهای دوجانبه و
«اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» و به جرم ارتداد تحت پیگرد چندجانبه با ایران گنجانده شده ،تاکید بر آزادی اقلیتها و دگراندیشان مذهبی و شناسایی
قانونی قرار میگیرد .طبق این گزارش دهها تن از مسیحیان در زندانهای و تحریم مقامهای حکومتی که متهم به «نقض حقوق و آزادیهای مذهبی در ایران»
ایران بازداشت شدند ،بسیاری از کلیساهای خانگی تحت فشار هستند و در هستند ،ادامه پیدا کند .همچنین گفتند ایاالت متحده باید با استفاده از بودجهای
یک نمونه در دسامبر  ۲۰۱۵زمینهای متعلق به یک کلیسای کلدانی آشور اختصاصی ،دسترسی به فناوری و برنامههای جدید را گسترش داده و زمینه را برای
مصادره شده است.
دریافت آزادانه اطالعات برای شهروندان ایرانی ،فراهم کند.
شهید در این بخش از گزارش خود با استناد به گزارشی در روزنامه شرق
(چاپ تهران) به تبعیضهای گسترده علیه اقلیتها اشاره کرده و نوشته از
نگاه دولت ایران کلیساهای خانگی غیرقانونی است و برای دایر کردن آن نیاز
به مجوز قانونی است!
کمتر از یک ماه پس این گزارش در حالیکه شهید بار دیگر به عنوان گزارشگر
ویژه ایران انتخاب شد طی سخنانی در اندیشکده شورای آتالنتیک واشنگتن،
n a raid by security of the Islamic Republic of Iran, five
members of a non-Trinitarian group called the “The Church
بار دیگر تاکید کرد وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نشده است .او در پاسخ
of Iran” including Yousef Nadarkhani were arrested in the
به انتقادهایی که در مورد گزینشی برخورد کردن و استانداردهای دوگانه در
Northern city of Rasht.
موضوع حقوق بشر میشود ،با اشاره به کشورهایی مثل عربستان سعودی
Sources in Rasht confirm that on Friday, May 13, 2016, in a
گفت ،وضع حقوق بشر در همه کشورها باید جدی گرفته شود.
sudden and unexpected raid by the security forces on a house
gathering of a group of non-Trinitarian believers, Yousef
گزارش کمیسیون آمریکا در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران
Nadarkhani and his wife Fatemeh (Tina) Pasandideh along with
در
مذاهب
دو سه هفته بعد از این ماجرا کمیسیون آمریکا در امور آزادی
other members of the group by the names of Yaser Mosibzadeh,
جهان ،در گزارش سالیانه خود میگوید که وضعیت آزادی مذاهب در ایران
Saheb Fadayee, and Mohammad Reza Omidi, AKA Youhan,
were arrested.
بدتر از گذشته شده است .نمایندگان کمیسیون به دولت آمریکا پیشنهاد کرد
Published reports indicate that Yousef Nadarkhani and his wife
به شناسایی و تحریم ناقضان حقوق اقلیتها و آزادی عقاید در ایران ادامه
were freed on the same day, but the other 3 arrested members of
دهد .این کمیسیون مشورتی که کنگره آمریکا آن را ایجاد کرده و نهادی
the group are being held in an unknown location.
News sources emphasize that the 3 arrested had precious arrest
مستقل و فراحزبی محسوب میشود ،میگوید حکومت ایران «همچنان به
records and this may cause more severe consequences for them.
نقض هدفمند ،مداوم و فاحش» آزادیهای مذهبی ادامه میدهد که نمونه آن
Having previous arrest record may forces security and judicial
«زندانهای بلندمدت»« ،شکنجه» یا «اعدام» است.
authorities to re-open criminal cases against these individuals.
As an example Yaser Mosibzadeh was arrested in 2014 and
به گفته آنان از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در انتخابات
interrogated by the security forces and was sentenced to one
ریاستجمهوری سال  ،۱۳۹۲این وضعیت «بدتر» شد ه و او به «وعدههایی که
month prison and was released by posting bail.
برای تقویت حقوق و آزادیهای فردی اقلیتهای مذهبی داده بود ،عمل نکرده
Other reports from the city of Rasht indicate that during the
است» .نقض حقوق مسیحیان و نوکیشان مسیحی ،حمله به کلیساهای آنها و
raid on this gathering, plain-clothes officers conducted raids
on 8 other homes of the members of this cult who names have
در حبس بودن بالتکلیفی «حدود  ۹۰تن» از آنها «به دلیل عقاید مذهبی» از
not been published yet. These individuals and their homes
موارد دیگریست که در گزارش سال  ۲۰۱۶به آن اشاره شدهاست.
were searched and some personal belongings and books were

گزارش احمدشهید و کمیسیون آمریکا درباره وضعیت مسیحیان ایران
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mushrooming even as the
government has imprisoned or
harassed most pastors into exile, a
Christian held in Rajai Shahr Prison
in Karaj last week exhorted Iranian
Christians to expect persecution but
to continue proclaiming Christ.
“If you are courageous in God’s
way, God’s grace will be with you,”
31-year-old Ebrahim Firouzi stated.
“Do not fear what you are doing,
and raise the banner of Jesus in the
name of God.”
Paraphrasing encouragements by
New Testament writers, Firouzi
asked, “If you want to do good to

80 Muslim
Refugees
Convert to
Christianity
and are
Baptized

others, who can harm you? … Keep
your conscience clean so that people
will be ashamed if they cause you
harm. If it is God’s will that you
should suffer, it is better to suffer for
doing good.”
Firouzi, who is serving a five-year
sentence handed down in April
2015 after being convicted of crimes
commonly leveled at Christians –
“actions against national security,
being present at an illegal gathering

God, fear of sin, fear of punishment.
However, Christ is a God of love.”
Babajan conducted the baptism
ceremony in Hamburg city park.
Many refugees have converted
to Christianity since coming to
Germany. Babajan says he is aware
that some refugees will convert not
ver 80 Muslim refugees
out of true conviction, but because
from Iran and Afghanistan have
Christian converts are generally
converted to Christianity and been given added protection since they
baptized in Hamburg, Germany.
would face death should they return
Albert Babajan, the pastor who
to their home countries.
conducted the mass baptism, said In order to determine who the true
that the converts were dissatisfied converts are, Babajan says he asks
with Islam and were looking for
them how Christ has changed their
something more. “The motive for lives.
the change of faith is the same for “Because the Christian faith
many: they are disappointed with changed the way of thinking, the
Islam.”
world view. If someone told me that
Shima, one Christian convert who at night he can sleep again or an old
was recently baptized, shared about enemy could forgive, then I know
her conversion:
that in his heart he is a Christian.”
“I’ve been looking all my life for
“There are maybe 20 or 30 per
peace and happiness, but in Islam, I cent who really want to hear the
have not found it,” she said. “To be a gospel. For those who want to have
Christian means happiness to me.” a license, I must face the door… It is
Another convert, Somaz, said: “In very easy, whoever does not believe
Islam, we always lived in fear. Fear will not be baptised,” he added.
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With Iran’s house churches

and collusion with foreign entities” –
encouraged prayer for the shuttered
churches.
“I ask you to pray for the reopening
of the churches in Iran that the
government has closed by force, so
that the sound of worship and the
praise can be heard in the buildings
again,” he stated.
In his message to Iran’s Christians,
Firouzi said he wants his freedom
but asked for prayer to be a strong
example of Christ while in prison.
“We are trying to preach the gospel,
and Jesus is our example; the
Savior who came among us to be
crucified and save us,” he stated.
“We sometimes have to sacrifice our
freedom to live in God’s love, so I
can’t only think about myself when
there are so many believers and
churches suffering persecution.”
He said pursuit of his freedom must
not be his only purpose.
“We need to think especially about
the suffering of new believers,”
he stated. “If my being in prison
stirs the international community
to work to prevent such future
persecution of new believers, then
my choice is to remain in prison.”
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Iranian
Christian
prisoner
encourages
fellow believers

Female Christian Prisoner Faces
Health Issues in Iranian Prison

Reports from Iran indicate that Christian

prisoner, Maryam (Nasim) Naghash
Zargaran, is suffering physical illness while
officials refuse to transfer her to hospital
to receive proper medical care. Several
reports coming out of Iran indicate that Mrs.
Zargaran has been suffering from nausea
and pain in her ear. Clinical staff in Evin
prison advised her not to move her head for
two weeks and will need surgery in case her
symptoms do not disappear. Mrs. Zargaran
underwent a heart surgery nine years ago
and requires frequent medical attention.
She has been suffering from many other
symptoms including chronic pain in her
joints and spinal cord in the last year. Medical
staff in prison diagnosed her pains to have
been caused by lumbar disk, arthritis, and
osteoporosis. Despite this diagnosis and a
prescribed five day physiotherapy, prison
officials have refused to provide her with
much needed medical care.
Mrs. Zargaran was initially summoned to an
Iranian intelligence office for interrogation
in March of 2011. Interrogators constantly
threatened her and her family, insulted her
and questioned her Christian activities.

