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سخن آغازین

نوروز آئین باستانی ایرانیان شکوه بهار جانها
با حرکت گردشــی زمین بر مدار خود
به دور خورشــید که از یکم فروردین ماه
جاللی شــروع می شود فصل بهار و سال
نو شمسی در جهان آغاز می گردد .اقوام
ایرانی و فارسی زبانان عالم این روز آغازین
را «نوروز» می خوانند و آن را جشــن می
گیرنــد .برخی از مورخین ســابقه نوروز
و آئینهــای آن را به پنج هزار ســال قبل
نسبت می دهند .عده ای نیز جشن نوروز
را مربوط به بیش از پنج هزار ســال قبل
دانسته اند و عمر آن را با شروع مهاجرت
قوم آریائی از شمال سیبری به سوی فالت
ایران همزمان می دانند .اما آنچه مسلم می
باشد این است که نوروز باستانی در زمان
امپراطوری هخامنشی و شاهان مقتدر آن
یعنی کوروش ،کمبوجیه و داریوش به اوج
عظمت و شکوه خود رسیده است.
قابل انکار نیســت که تمدن پارس یا
همان «پرشیا» یکی از استوانه های تاریخ
بشری است .امپراطوری هخامنشی که از
اتحاد دو پادشــاهی پارت و ماد به دست

کوروش کبیر در سرزمین ایران به وجود
آمد بی شــک بزرگترین فرمانروائی همه
تاریخ بشر از ابتدای خلقت انسان تا امروز
محســوب می شــود .در این امپراطوری
قدرتمند جشن نوروز نقش بسیار مهمی
در همگرائی اقــوام و ملیتهای گوناگون
ایرانی بازی می کرد.
ظهور عیسی مسیح بر روی زمین که
با فاصله پنج قرن بعد از تاسیس سلسله
هخامنشــی توســط کوروش انجام شد،
دوره نوینــی در تارخ انســان را آغاز کرد

که بسیاری معتقدند تشکیل تمدن پارس
پیش در آمدی برای آن بوده است .ویژگی
مشــترک نوروز با ظهور عیســی مسیح
«نوشدن» است.
در بهار طبیعت که ابتــدای آن نوروز
اســت انقالب جوی پایان مــی پذیرد و
اعتدال طبیعت جای آن را می گیرد .همه
چیز رنگ و بوی تازگی می یابد و درختان
رخت نو به تن می کنند و شکوفه هایشان
بیرون می زنــد .در بهار جانها که همان
غلبه عیسی مسیح بر دنیای مردگان است

و پیروزی آدم بر شــیطان می باشد ،تمام
رســوم کهن مدفون می شوند و تولد تازه
انسان نو صورت می پذیرد.
پس نوروز ســرزمین عزیزمــان ایران
را مقدمــه ای بر بهــار دل انگیز جانهای
عالمیان می گیریم که در روز قیام مسیح
فرزند خدای زنده از قبر صورت می پذیرد.
آغاز بهار طبیعــت در نوروز بهترین مژده
برای وصل دوبــاره به جان جانان خدای
زنده است.
آژانس خبری مسیحیان ایران ،محبت
نیوز فرا رســیدن بهار طبیعت ،عید نوروز
باســتانی و سال نو شمســی را به همه
مردمان ایــران زمین از هر قــوم و زبان
و دینی تهنیت می گوید و آرزوی ســال
خــوش و پــر از برکت و فیــض خداوند
را بــرای تک تک ایرانیــان در همه جای
جهــان دارد .امیدواریم که ســال ۱۳۹۶
برای همه خوانندگان عزیز ماهنامه محبت
نیوز ســالی سرشــار از برکت و معجزات
خداوندی باشد.
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نوروزهای زندان

عدم موافقت مسئوالن
قضایی با مرخصی
نوکیشانمسیحی

تعطیالت نوروز  ۱۳۹۶نیز به پایان رسید  .طبق آخرین گزارشهای رسیده مسئوالت قضایی به جز یک
مورد به هیچ یک از زندانیان مسیحی به مرخصی ندادند ،این در حالیست که استفادهی زندانی از مرخصی
به خصوص چنین ایامی مرسوم است.
ابراهیم فیروزی ،نوکیش مســیحی زندانی در زندان
رجایی شــهر کرج که او حدود چهار سال است که در
زندان به سر میبرد ،در تمام دوران زندان حتی یک روز
هم به مرخصی نرفته است .دوران زندان وضعیت جسمی
این زندانی عقیدتی را به شــدت ضعیف کرده است .در
عین حال اوضاع روحی ابراهیم فیروزی خوب نیست.
ابراهیم فیروزی ۳۲ ،ســاله ،ساکن شهرستان رباط
کریم تا کنون ســه بار به اتهام گرویدن به مسیحیت و
فعالیت بشارتی بازداشــت و محاکمه شده و هم اینک
در سالن دوازده زندان رجایی شهر کرج (موسوم به بند
زندانیان عقیدتی و سیاســی) نگهداری میشود..حکم
اولیهی فیروزی  ۲۵دی ماه ســال گذشته ( )۱۳۹۵در
دادگاه تجدید نظر تایید شــد و او باید پنج سال زندان
را تحمل کند وی از ســال  ۱۳۹۸در زندان است .از آن
گذشته او با تمام شدن مدت زندانی به استان سیستان
و بلوچستان تبعید خواهد شد.
دادگاه انقالب اســامی به ریاســت قاضی مقیسه،
ابراهیم فیروزی را به اتهام «تشکیل گروه به قصد بر هم
زدن امنیت کشور» موضوع ماده  ۴۹۸قانون مجازات ،به
پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد«.امیر افشار نادری»
و «هادی عسگری» از دیگر نوکیشان مسیحی هستند
که از زمان بازداشــت همچنان در زندان بالتکلیف بسر
می برند تاکنون چندین بار مورد بازجوی قرار گرفتند و
حتی به آنها تفهیم اتهام هم نشده است .این دو به همراه
«امیر سامان دشتی»« ،محمد دهنوی» و «رامئیل بت
تمرز» دوشنبه پنجم شهریور ماه  ۲۶( ۱۳۹۵آگوست
 )۲۰۱۶در باغی در فیروزکوه دستگیر شدند.
«امیر افشار نادری» و «هادی عسگری» به علت عدم

رسیدگی به پرونده شان دست به اعتصاب غذا میزنند.
اما با وخیم شدن حال جسمی آنها مسئوالن زندان به
این دونوکیش مســیحی قول مساعد می دهند که در
صورت شکستن اعتصاب غذای خود مشکالت پروندهی
آنها کمتر و به وضعیت بالتکلیفی آنها رسیدگی شود ،اما
وعده ایی که هنوز محقق نشد.این دو نوکیش مسیحی
همچنان بالتکلیف در بند  ۴زندان اوین بسر می برند.
روز دوم اسفند ماه  ۱۳۹۵برابر با ( ۲۰فوریه )۲۰۱۷
«انوشــه (ورونیکا) رضابخش» و «سهیل (آگوستین)
زرگرزادهثانی» دو نوکیش مسیحی فارسی زبان ساکن
ارومیه هســتند که آنها نیز توســط نیروهای امنیتی
بازداشت شدند.
این مادر و پســر مســیحی در منزل خود و توسط
نیروهای لباس شخصی اطالعات سپاه ارومیه دستگیر
شدهاند و دلیل بازداشت آنها تاکنون اعالم نشده است.
به گفته شاهدان عینی در هنگام دستگیری ،نیروهای
امنیتی بسیاری از کتابها و دیگر وسایل شخصی ایشان
را از منزل خارج کردند که در بین آنها چند جلد کتاب
مقدس و جزوات الهیاتی هم وجود داشته است.
واکنون با گذشت نزدیک به یک ماه و نیم از بازداشت
این مادر و فرزند هنوز تاکنون علت و دلیل بازداشت این
افراد مشخص نشده است.
طبق آخرین گزارشهای رســیده به محبت نیوز از
منابع نزدیک به خانوادهی مریم (نسیم) نقاش زرگران
تنها نوکیش مسیحی بود که به مرخصی عید اعزام شد.
آنهم در شــرایطی که وضعیت جسمی او در هفتههای
گذشته وخیم و بار دیگر با کاهش وزن روبرو شده است.
نوکیش مسیحی زندانی مریم نقاش زرگران در بند
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نســوان زندان اوین اســت و از بیماری « »ASDرنج
میبرد .پیشتر تحت عمل جراحی قلب نیز قرار گرفته
و طوالنی شدن زندان همراه با ضعف جسمی بر شدت
بیماری او افزوده است  .به گفتهی همبندیهایش وزن
او به سرعت کاهش داشته است.
این نوکیش مســیحی بار دیگــر از  ۱۵تیر ماه در
اعتراض به بالتکلیفی و عدم رسیدگی به پروندهی خود
دســت به اعتصاب غذا زد .او خواستار آزادی بیقید و
شــرط بود .مسئوالن امنیتی و قضایی اجازه استفادهی
او از حق آزادی مشــروط را ندادند .این قانون شــامل
زندانیانی میشود که نصف بیشتر دوران حبس خود را
گذراندهاند.
این نوکیش مســیحی اولین بار در اسفندماه ١٣٨٩
پس از احضار به دفتر پیگیــری وزارت اطالعات مورد
بازجویی و تهدیــد قرار گرفت.خانم نقاش زرگران پس
از تشکیل دادگاه در شعبه  ۲۸دادگاه انقالب اسالمی به
ریاست قاضی محمد مقیسه به جرم « فعالیت تبلیغی
علیه نظام جمهوری اســامی و اجتماع و تبانی علیه
امنیت کشور به چهار سال زندان محکوم می شود» .بر
این اساس حکم صادره در دادگاه تجدید نظر نیز تغییری
نکرد  ” .نســیم” در تاریخ  ۲۴تیرماه سال  ۱۳۹۲برای
اجرای حکم فراخوانده شد و از آن زمان تاکنون در بند
نسوان زندان اوین به سر می برد.
طبق گزارش ســالیانه «وضعیت آزادیهای مذهبی
در جهان» که در ( ۱۰آگوســت  )۲۰۱۶از سوی وزارت
خارجه آمریکا منتشرشد در ایران آزادیهای مذهبی،
احکام زندان و اعدام اقلیتهای مذهبی و قومی شدت
بیشتری گرفته است .با اینحال جمهوری اسالمی این
گزارش را غیرسازنده و غیر واقعی توصیف کرده بود.
اوایل آذرماه سال گذشته ۱۹ ،سازمان حقوق بشری با
انتشار بیانیهای مشترک از جامعه بینالمللی خواستند تا
به آزار و اذیت نوکیشان مسیحی در ایران خاتم ه بدهند.
دولت ایران سیاست منع تغییر دین مسلمان زادگان
از طریق شرکت در “کلیسای رسمی” را در سال ۲۰۱۲
اتخاذ کرد .از اینرو نوکیشان مسیحی مجبور به تجمع
در گروههای غیر رسمی مانند “کلیسای خانگی” شدهاند.
این تجمعات از سوی حکومت غیرقانونی قلمداد شده و
غالبن مورد هجوم نیروهای امنیتی قرار میگیرند .تنها
در آگوست  ۲۰۱۶حداقل  ۴کلیسای خانگی و اعضای
آن بازداشت و بازجویی شدهاند.
مقامات جمهوری اســامی ایران در تابستان ۱۳۹۵
فشار بر جامعه نوکیشان مسیحی که پیشینه اسالمی
داشتند را به باالترین حد خود رساندند.
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انقالب اسالمی با ارامنه ایران چه کرد؟
 ۲۰دی مــاه ســال  ۱۳۹۳روبرت
ی ارمنی
صافاریــان ،در دوهفتــه نام ه 
«هویس» شماره  ۱۸۵مینویسد« :در
همین هشــت ســال فعالیت مجله ما
[مجله] دست کم نیمی از کارکنانمان
رفتهانــد و برخی دیگر دارند بار ســفر
میبندند .مدارس ارمنی به سبب نبود
دانشآموز یکی پس از دیگری تعطیل
میشوند .آزاد ماتیان ،استاد دانشگاه و
مهمترین نویســنده ارمنی ایران سال
گذشته رفت».
او در این نوشــتار با اشــاره به دیگر
اقــوام و آشــنایانش کــه در این چند
گلندل
ســال ایران را ترک کردند و به
ِ
کالیفرنیا رفتهاند نوشــته« ،تنوع دینی
جامعــه در حال از میان رفتن اســت.
فارغ از ارزیابی مثبت یا منفیمان از این
مهاجرت ،رویداد مهمی است .در سطح
جامعه ایران رویداد مهمی اســت .در
جامعه کوچک ارامنه ایران که مسلمن
مهمترین رویداد است».
مهاجرت نویسندگان ،روزنامهنگاران
ارمنی و تیغ سانسور بر گلوی نشریات
مســتندات تاریخی نشان میدهد که
صنعت نشــر و چاپ را ارمن ه به ایران
وارد کردند .بر همین اساس فرهنگ و
ادبیات ارمنی به طور قابل مالحظهای
رشد داشت .همچنین چاپ کتابهای
مربوط به نویســندگان و شــاعران و
مترجمان ارمنی و همینطور کتابهای
الهیاتی مسیحیان در مقاطعی از تاریخ
رونق زیادی داشت که تا پیش از انقالب
هم ادامه داشت.
امــا تیراژ این کتابهــا و مجالت و
شــمارش آنها پس از انقالب به یکباره
کاهش یافت و درســت نقطهی مقابل
آن افزایش شمار کتابها و نشریاتی بود
که در حوزهی اسالمی و ایدئولوژیکی با
انبوهی از سرمایه منتشر میشدند.
اولین نشــریه ارامنه با نام «شاویق»
(کوره راه) با مدیریت هوهانس ماسحیان
در  ۱۸۹۴منتشــر شد .در سال ۱۹۶۱
«انجمن نویسندگان ایرانی ارمنی» در
تهران تأسیس شد.
جامع ه ارامنهی ایــران حدود چهل
و هشت نشــریه در تهران ،دو ماهنامه
در جلفای اصفهان و حدود  ۱۶نشریه
در آذربایجان و یک روزنامه در رشــت
داشتند ،اما شمار آنها امروز به زیر ۱۰
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در چهار دههی گذشــته بیش از  ۸۰درصد نویسندگان،
مترجمــان ،شــعراء و روزنامهنــگاران ارمنــی ،ایران را
ترک کردند .در ســی و هشتمین ســالگرد پیروزی انقالب
اسالمی به آثار و تبعات انقالب اسالمی بر جامعهی ارامنهی
ایران و اقلیتهای مســیحی پرداخته شد که بخش اول آن
ب اعتقادات و استیالی نظام آموزشی
شامل مهاجرت ،سرکو 
و تاثیرات منفی انقالب اسالمی بر ورزش ارامنه بود.
آســیب جدی ارامنه عدم آموزش و
نشریه رســیده و تنها روزنامهی آلیک،
ماهنامههایی مثل آرارات ،آباگا (آینده) ،پروش نویســندگانی بود که جایگزین
پیمان ،هفته نامه آراکس ( به دو زبان پیشکســوتان و نخبگان ارمنی باشــد
ارمنی ،فارســی) و چند مجلــه و دو و این خالء به خصوص در رســانههای
ارمنی بســیار
هفتهنامه مثل
مشــهود است.
لویس (نور) به
شمار زیادی از
اضافه تعدادی
سانسور و
ارامن ه ی مستعد
وب ســایت
رصد محتوای
در نویسندگی،
مانند مؤسسه
کمر
کتاب
و
ترجمــه
ترجمــه و
روزنامهنگاری در
تحقیق «هور»
فرهنگ و
سالهای اخیر
و  ...باقــی
ارمنی
ادبیات
ایــران را ترک
ماندهاند.
را هم در ایران کردند.
ر و بــر ت
از طرفــی
صا فا ر یــا ن ،
شکست
انتشار مجالت،
ســر گئی
ب در جامعهی ارمنی با
بارســقیان ،آزاد ماتیــان ،کارو دردریا ،نشــریات و کت 
یوریک کریممسیحی ،زویا پیرزاد و واهه محدودیتهای زیادی روبرو اســت که
آرمن نویسندگان معاصر و به نام ارامنه یک سرش عدم حمایت مالی و معنوی
بودند که به نظر آخرین نسل نویسندگان از نویســندگان مستقل است و سرش
حرفهای در جامعهی مسیحیان ارامنهی دیگــر آن سانســور و محدودیتهای
ایران باشند که بعضی از آنها در داخل حکومتی که ریشه به تیش ه ی فرهنگ
غنی ارمنــی در ایــران زده و آن را با
کشور فعال بودند.

ماهنامه آژانس خبری مسیحیان ایران
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بخش
دوم

سیاست و ایدئولوژی متعصب اسالمی
شیعه زخم زده است.
در همین ارتباط خبرگــزاری ایلنا
چندی پیش نوشت که انتشارات نائیری
(که با ســرمایهگذاری مرحوم ساموئل
ساروخانیان راهاندازی شد) نیز حدود ۷۰
سال است به عنوان تنها ناشر ارمنیزبان
ایران در کنار انتشار فرهنگهای لغت،
کتابهــای مردمشناســی ،هنری و
تاریخی و حتی آثــار کودک و نوجوان
به زبان ارمنی و ســابقهای  ۶۲ساله در
چــاپ تقویم دیواریهــای ویژهای که
شامل روایتی از نیمقرن زندگی ،فعالیت
اجتماعی فرهنگــی و تولیدات فکری
ارمنیان ایران هستند ،فعالیت دارد.
اما اینها در آیندهای نه چندان دور
موسساتی خصوصی خواهند بود که از
نیروی انســانی و نیروی فکری ممتاز
ارمنی خالی هستند.
پیش انقالب بخش خصوصی ارامنه
کتابهایی با تیــراژ ۵۰هزار تا ۷۰هزار
جلدی منتشر میکردند که شامل رمان
و داستان با محتوای تاریخی-اجتماعی
بود .اما در حال حاضر اصلیترین حوزه
ی انتشــارات جامعهی ارمنی شورای
خلیفهگری ارامنه شده که به طور خاص
تحت نظارت و همــکاری با جمهوری
اسالمی است.
از این رو سانســور و رصد محتوای
کتــاب کمر فرهنــگ و ادبیات ارمنی
را هــم در ایــران شکســت و تقریبن
پس از انقالب هیچ اثــر قابل توجهی
از نویســندگان و شاعران ارمنی ایرانی
منتشر نشد.
روبــرت صافاریان ،مرداد ماه ســال
 ۱۳۹۵در گفتگــو با ایلنــا صراحتن
اعالم کرد ،ارمنیها به شــدت در حال
مهاجرت از ایران هستند و این موضوع
باید توسط مطبوعات و رسانهها مطرح
شــده و دالیل آن را واکاوی کنند ،در
قالب یک آمار کلی میگوید« :براساس
آمارهــا بعــد از انقالب بــه این طرف
تعــداد ارمنــه در ایران بــه ۲۰درصد
کاهش یافتــه (از این تعداد هم بخش
قابــل توجهی در تــدارک برنامهریزی
بــرای مهاجرت هســتند) و این یعنی
۸۰درصد از ارمنهی ایران کشور را ترک
کردهاند».
ادامه دارد...

بازداشت و بیخبری از وضعیت دو نوکیش
مسیحیدرارومیه
انوشه رضابخش و سهیل زرگرزاده ،مادر و پسر نوکیش مسیحی بازداشت شده در ارومیه

در ادامــه تــداوم نقض حقوق
اقلیتهای دینی توسط جمهوری
اســامی در ایران ،روز دوم اسفند
ماه  ۱۳۹۵برابر با ( ۲۰فوریه )۲۰۱۷
دو نوکیش مسیحی توسط نیروهای
لباس شــخصی اطالعات سپاه در
شــهر ارومیه بازداشت و به مکانی
نامعلوم منتقل شدند.
«انوشــه (ورونیــکا) رضابخــش» و
«سهیل (آگوستین) زرگرزادهثانی» دو
نوکیش مسیحی فارسی زبان ،هستند که
ل شخصی
توسط نیروهای امنیتی در منز 
خود بازداشت شدند.
اکنون با گذشــت نزدیک به دوهفته
هنوز تاکنون علت و دلیل بازداشت این
افراد مشخص نشده است.
از وضعیت جسمانی و محل نگهداری
این مادر و پســر اطالعاتی در دســت
نیســت و تالش «محبتنیــوز» برای
پیگیری وضعیت این دو نوکیش مسیحی
همچنان ادامه دارد.
سهیل زرگرزادهثانی دانشجوی سال
چهارم روانشناسی است و شاهدان عینی
میگویند در هنگام دستگیری ،نیروهای
امنیتی بســیاری از کتابهــا و جزوات
او را از منــزل خــارج کردند که در بین
آنها چند جلد کتــاب مقدس و جزوات
الهیاتی هم وجود داشته است .سهیل و
مادرش از نوکیشان مسیحی با گرایش
(اعتقادات کلیسای کاتولیک) هستند و
تاکنون ســابقه دستگیری و یا بازداشت
نداشته اند.
گفتــهمیشــود در شــهر ارومیه،
شــهروندانی که با اتهامــات عقیدتی و
مذهبی روبه رو میشوند و یا دگراندیشان
سیاســی و مذهبی را پس از دستگیری

برای بازجویی به ســاختمان اطالعات
سپاه واقع در خیابان بهشتی ،دانشکدهی
سابق منتقل میکنند.
اول مهرماه سال  ۲۲ ( ۱۳۸۷سپتامبر
 )۲۰۰۸نیز مامورین اطالعات با ورود به
منزل «شرودر یادگار» یکی از خادمین
رسمی کلیســای ارومیه ضمن بازرسی
کامل منزل او بدون هیچ توضیحی وی
را بازداشت و با خود بردند .وی از اعضاء و
خادمین رسمی کلیسای انجیلی آشوری
ارومیه بــود .همراه وی نیز یکی دیگر از
نوکیشان مسیحی که از تهران ،در منزل
آقای یادگار مهمان بود نیز دستگیر شد.
ی خانوادهی آنان پس از چند
با پیگیر 
روز مشخص شد اتهام این دو جاسوسی
و ارتباط با بیگانه عنوان شــده است .دو
روز پس از دســتگیری این دو نفر یک
ایماندار مسیحی فارسی زبان دیگر به نام
«ســبحان»  ۲۸ساله نیز در ارومیه و به
جرم گرویدن به مسیحیت بازداشت شد.
با وجود آنکه حســن روحانی با شعار
برابری حقوق اقلیتهای دینی و قومی
دولت خودش را آغاز کرد ،اما در سالهای
گذشته طبق گزارش نهادهای بینالمللی
فشار و ســرکوب علیه اقلیتهای دینی
افزایش داشــته است و دهها دگراندیش
در زندان به سر میبرند.
در روزهــای گذشــته همزمــان با
دستگیری این دو نوکیش مسیحی در
ارومیــه ،علوی بروجــردی از حوزویان
مشهور قم و تولیت مسجد اعظم قم بر
لزوم الگوگیری از ایران اسالمی در زمینه
همزیستی مسالمت آمیز ادیان مختلف
تاکیــد کرده و مدعی شــده« ،در ایران
اقلیتهای دینی و مذهبی آزادی کامل
دارند».
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حکمقطعینوکیش
مسیحی زندانی « ابراهیم فیروزی»
صادر شد
دادگاه تجدید نظر،
حکم اولیه که پنج
ســال زندان بود را
بار دیگر تایید کرد،
این نوکیش مسیحی
باید تا سال  ۱۳۹۸در
زندان بماند .مقامات
قضایــی جمهوری
اسالمی اجاز ه ندادند
ابراهیــم فیروزی،
نوکیش مســیحی
زندانی در زندان رجایی شهر کرج در ایام نوروز به مرخصی اعزام
شود ،این در حالیست که او حدود چهار سال است که در زندان به
سر میبرد و حتی یک روز هم به مرخصی نرفته است.
وضعیت روحی و جســمی این نوکیش مسیحی به علت عدم
برخورداری از مرخصی درمانی ضعیف گزارش شده است ،در عین
حال او مادری پیر و مریضی دارد که یک ســال است از بیماری
سرطان رنج میبرد و برادر کوچکتر ابراهیم مراقب اوست و چون
تحت درمان قرار دارد شرایط جسمی خوبی ندارد که بتواند برای
مالقات فرزندش به رجایی شــهر کرج مراجعه کند و مسئوالن
زندان بدون درک این شرایط حتی اجازه نمیدهد ابراهیم فیروزی
برای مالقات با مادر خود به مرخصی برود.
دادگاه تجدید نظر این زندانی عقیدتی  ۲۵دی ماه سال گذشته
برگزار و حکم اولیه که پنج سال زندان بود بار دیگر تایید شد و او
باید تا سال  ۱۳۹۸در زندان بماند.
از طرفی او پس از پایان مدت زندان باید برای دو ســال نیز
به شهرستان ســرباز از محرومترین مناطق استان سیستان و
بلوچستان تبعید شود.او در حال حاضر در کنار گروهی از زندانیان
سیاسی در سالن  ۱۲بند  ۴زندانی و حتی دسترسی به تلفن برای
او بسیار دشوار شده است.
منابع مطلع با اشاره به موارد باال به «محبت نیوز» گفتهاند حتی
در صورت موافقت مسئوالن زندان با مرخصی او تامین وثیقه برای
خانوادهی فیروزی ممکن نیست.
اواخر تیرماه ســال گذشــته مادر ابراهیم فیروزی زمانی که
فرزندش هنــوز در زندان اوین بود در پیامی ویدیویی خطاب به
مســئوالن قوه قضائیه و با تاکید بر اینکه دلتنگ فرزند است و
به خاطر شرایط جســمانیاش هرگز نتوانسته است به مالقات
فرزندش در زندان برود ،از مسئوالن جمهوری اسالمی استمداد
کرده پسرش را آزاد کنند.
این فعال مســیحی پیش از این نیز در مورخ  ۲۲/۴/۱۳۹۲از
سوی دادگاه انقالب شهرستان رباط کریم به اتهام «تبلیغ علیه
نظام جمهوری اســامی»« ،راه اندازی و هدایت تشکل انحرافی
بشارتی مسیحیت»« ،ارتباط با عناصر ضد انقالب خارج نشین و
شبکه های ضد انقالب خارجی» و راه اندازی سایت مسیحی ،به
یکسال حبس و دو سال تبعید به شهرستان سرباز واقع در استان
سیستان و بلوچستان از استانهای محروم کشور محکوم شده بود.
ماهنامه آژانس خبری مسیحیان ایران
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وزارت خارجه آمریکا:

طی سال  ۲۰۱۶حکومت ایران
علیه اقلیت های دینی خشونت
بکار برده است
وزارت امور خارجه آمریکا گزارش حقوق بشر
سال  ۲۰۱۶را با تاکید بر محدودیت های شدید بر
آزادی ادیان در ایران منتشر کرد.
وزیر امور خارجه ایاالت متحده به دســتور کنگره
موظف است هرساله گزارش کامل و جامعی را درباره
وضعیت حقوق بشر ،براساس حقوق بشر شناخته شده
از سوی جامعه جهانی ،در کشورهای سراسر دنیا ارائه
دهد.
این گزارش موارد نقض آشــکار حقوق بشــر را در
کشورهای گوناگون مطرح می کند.
به گزارش وب سایت امور خارجه آمریکا ،در بخش
مربوط به حقوق بشــر در ایران در سال  ۲۰۱۶آمده
است :مهمترین مشکالت در حوزه حقوق بشر در ایران،
محدود شــدید آزادیهای مدنی از جمله آزادی بیان،
تجمع ،مذهب و رسانهها است.
در قســمت ایران ،محدودیت های شدید بر آزادی
های مدنی ماننــد آزادی تجمعات ،انجمن ها و بیان،
آزادی ادیــان و آزادی مطبوعات از موارد عمده نقض
حقوق بشر در ایران در سال  ۲۰۱۶نامبرده شده اند.
در این گزارش ضمن انتقاد از رویکرد حکومت ایران
در قبال اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده است،
طی سال  ۲۰۱۶حکومت ایران علیه زنان ،اقلیت های
دینی و قومی و همجنسگرایان خشونت بکار برده است.
وزارت امور خارجــه در این گزارش نگرانی خود را
نسبت به وضعیت رسیدگی قانونی به پرونده ها همراه
با استفاده از حکم اعدام برای جرمهایی که بسیار شدید
نیستند و یا علیه نوجوانان ابراز می دارد.
این گزارش همچنین درباره بازداشــت خودسرانه
زندانیان عقیدتی و شــرایط ســخت و خطرناک در
بازداشتگاهها از جمله عدم وجود مراقبتهای پزشکی
مناســب ابراز نگرانی می کند .در گزارش وزارت امور
خارجه آمریکا برای ســال  ۲۰۱۶از وضعیت زندانهای
ایران نیز انتقاد شده است.
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علییونسی :تعدادکلیساهایایران
بیشازنیازمسیحیاناست!
درحالیکه فشارها و سرکوبها اجازه حضور
مسیحیان در کلیساها و برگزاری مراسم دعا و
نیایش را از آنها گرفته ،دستیار حسن روحانی
ادعا میکند تعداد کلیساها بیش از حد مورد
نیاز مسیحیان است.
درحالیکه سال  ۱۳۹۵یکی از سالهای سخت
برای اقلیتهای دینی و قومی در ایران بود و تحت
فشــارحکومت دهها دگراندیش بازجویی ،زندانی و
حتی اعدام شدند ،دستیار ویژه حسن روحانی در امور
اقوام و اقلیتهای دینی و مذهبی مدعی شده« ،در
ایران اسالمی دهها کلیسا و کنیسه و مراکز عبادی
در امنیت کامل مراســم خود را دارند و حتی تعداد
کلیساها بیش از مورد نیاز مسیحیان ایران است در
حالیکه خبر داریم که در برخی کشورهای اروپایی
حتی یک مسجد برای مسلمانان وجود ندارد».
یونسی مدعی شده ،بین مسجد و کلیسا و کنیسه
هیچ جنگی نیســت و بین همه ادیان توحیدی در
ایران همزیســتی سطح باالیی وجود دارد و پیروان
همه ادیان در ایران از آزادی کامل برخوردارند.
او اشارهای هم به منشور حقوق شهروندی که از
ســوی دولت روحانی تدوین شد کرد و گفت« :این
اقدام دکتر روحانی برای دستیابی به جهان عاری از
خشــونت مقبول اعضای سازمان ملل قرار گرفته و
بیشــک حرکت و دعوت مهمی برای هم اندیشی
و عزم عمومی در جهت مقابله با خشــونت به ویژه
خشونت دینی است».
علی یونسی وزیر سابق اطالعات در حالی مدعی
است که تعداد کلیساها بیشتر از حد نیاز است که در
تاریخ جمهوری در این چهار دهه حتی یک کلیسا
اجازه ساخت نگرفت.
البته این مسئله که «کلیساها بیش از مورد نیاز
مسیحیان ایران» در شــرایطی که با سرکوبهای
جمهوری اســامی و نظارتهای امنیتی به مراسم
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برگزار شده درکلیسا شهروندان مسیحی و نوکیشان
اجازه ورود به کلیســاها را ندارند باعث شده که این
مقام امنیتی گمان میکند تعداد کلیساها بیش از حد
مورد نیاز اســت .اگر ادعای یونسی در مورد ازدیاد
شمار کلیساها واقعیت داشت ،چرا دهها مسیحی به
دلیل تشکیل کلیساهای خانگی و با اتهام برهم زدن
امنیــت ملی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه
نظام دستگیر و روان ه زندان میشوند؟
این که اسالم در ایران سر جنگ با مسیحیان و
یهودیان ندارد ،بیش از آنکه که یک حقیقت باشد،
شعاری اســت که به فکاهی نزدیک است ،حداقل
شمار زندانیان مســیحی در اوین و سایر زندانیان
مسیحی بینام و نشــان در شهرستانها که دربند
هستند نقض ادعای یونسی است.
حداقل در طی ماههای گذشــته مشخص شده
منظور جمهوری اسالمی از مسیحیان ،شخصیتهایی
به مانند یوناتان بت کلیا و کارن خانلری نمایندگان
وابسته به نظام اسالمی و تحمیل شده به آشوریان
و ارامنه در مجلس شورای اسالمی و یا اقلیت تحت
نفوذ شورای خلیفهگری ارامنهی ایران هستند که با
کمک ریاست این شورا ،ویترینی از روابط حسنهی
دوجانبه پر منفعت اقتصادی و سیاسی با جمهوری
اســامی ایجاد کرده اند و بر روی اکثریت جامعه
مسیحیان ایران و بخصوص نوکیشان مسیحی خط
قرمز کشیدند.
در خاتمه باید گفت حتی یکبار ســابقه نداشته
یکی از این مســیحیان حکومتی نسبت به افزایش
فشارها بر مسیحیان در دولت روحانی و دولتهای
پیشین جمهوری اسالمی انتقاد کند و یا در زمانیکه
برخی از سران و روحانیون سرشناس نظام مسیحیان
را نجس خواندند از خود واکنشــی در حفظ شأن و
منزلت ایمانداران به مسیح نشــان داده و یا حتی
کوچکترین اشاره ای به این موضوع بنماید!

کلیسایالکترونیک

ابزاریبرایتحول
دراختیارمسیحیانبشارتی
نخســتين جمعيتهاي دينی كه قدرت راديو و
تلويزيون را بــه عنوان ابزار تغيير و تحول دريافتند،
سازمانهاي بشــارتی مســيحي بودند .از اين رو،
شناخت سير تحول و انگيزههای به كارگيری وسايل
ارتباط جمعي مدرن در انتقال پيامهاي ديني و تبليغ
افكار و ارزشهای مسيحيت ،در گرو بررسي و شناخت
چگونگي ظهور و گسترش پروتستانيزم و تحول آن
در غرب به ويژه در آمريكا و انگلستان است كه ظهور
بنيادگرايي مسيحي و رشــد آن در اين جوامع ،در
واقع سرمنشأ توجه و استفاده از كاركردهاي راديو و
تلويزيون در حوزة دين به شمار ميآيد.

از اواخر دهة  ،1970برخي از گروههای بشارتی دور ه
افول خود را پشــت سرد نهاده و سير رشد و گسترش
اجتماعي خــود را آغاز نمودند كه ميتوان آن را احياء
بشارت دانست .اين جريان نوظهور كه «نئولونجليسم»
ناميده شــد ،به تدريج توجه رســانهها و مؤسسههاي
ســكوالر را به خود جلب كــرد« .يكي از عوامل اصلي
در اين احياء سياســي و ديني ،اســتفاده از رسانههاي
الكترونيكي براي ايجاد قدرت و سازماندهي بود .نقش
اين رسانهها هم در بيداري و آگاهيبخشي به مشاركت
كنندگان در جريان مذكور و هم در متقاعد ســاختن
عامــه مردم در خصوص اين تحــول فرهنگي و ديني
عظيم ،برجسته بود.)Hoover,1988,p.19( ».
عوامل اجتماعی و ديني نهضت نئواونجليسم كه تحت
تأثير گســترده راديو و تلويزيون دینی و نهادهای چند
رسانهای قرار داشتند ،كليساي الكترونيك نام گرفت .با
گسترش اين پديده عدهاي به حمايت و عدهاي به انتقاد
از آن مبادرت نمودند .حاميان معتقد بودند كه كليساي
الكترونيك زمينههای نويني را براي دين مطرح ميسازد
كه جايگزين نقش ديني رسانههاي مكتوب خواهد شد.
در مقابل ،برخي اين مســئله را تهديدی برای كليساها
ميدانستند كه ماية كاهش اعضاء و درآمد در آنها ميشود.
جدای از جريان پروتستانيزم ،واتيكان نيز به عنوان مركز
مســيحيت كاتوليك ،مطالعات و بررسيهاي متعددی
درباره رســانهها و چگونگي بهرهگيری از آنها ،در حوزة
دين انجام داده و نتايج آنها را به عنوان ديدگاههای خود
منتشر نموده است .واتيكان در دومين شوراي خود درباره
رســانهها و نقش و مسئوليت آنها در جامعه ،رسانهها را
هديههای الهي قلمداد نموده است كه زمينهاي را فراهم
ميآورند تا مردم را در كنار يكديگر متحد ساخته و براي
رســتگاري مطابق برنامه الهی به يكديگر كمك كنند.
كليســا امروزه براي گسترش معنويت و تعاليم الهی به
يكديگر كمك كنند .كليسا امروزه براي گسترش معنويت
و تعاليم ديني ،به طور اساسي نيازمند مطالعه ،ارزيابي و
استفادة صحيح از فناوري ارتباطات و رسانههاي جديد

( )Vatican, 1992اســت .امروزه در غرب ،ســازمانها
و آژانسهای متعدد ديني مشــغول فعاليت هستند كه
اغلب آنها متعلق به پروتستانها ،كاتوليكها و يهودیها
ميباشند .همچنين صدها ايســتگاه خصوصي راديو و
تلويزيونی و شبكههای متعدد محلي و ملي در كشورهای
مسيحی متولي توليد و پخش برنامههاي ديني هستند.
در مجموع ميتوان دوكاركرد كليساي الكترونيك را به
قرار زير تشخيص داد:
 -1تالش براي استفاده از ظرفيتهای طبيعي رسانه
به منظور درگير ساختن بخش بزرگتري از جامعه در
مسائل دینی كه عمدتن اجتماعي و سازماني هستند و
كاركردهاي اصلي آنها اطالع رســاني ،آموزش و ارشاد
است كه با قالبهای خبر ،سخنراني ،گفتگو ،مصاحبه،
پرسش و پاســخ ،ميزگرد ،آموزش ،مستند و نمايشي،
اعتقادات كاربردی مسيحيت را در پاسخگويي به حقايق
روز اجتماعي ارائه ميكنند.
 -2فراهم ساختن اشكالی از تجارب عبادی كه شامل
مراسم رسمي عبادی كليسا است كه يا در استوديو اجرا
ميشود و يا مستقيمن از كليسا گزارش ميشود.
تجربة بیش ازهشــتاد ســاله دنيای مســيحيت از به
كارگيري وسايل ارتباط جمعي نوين حايز دستاوردهای
مهمی در حوزة ارتباطات و دين بوده است كه به برخی
از نكات مربوطه براســاس پژوهشهای كتابخانهای و
پيمايشی انجام شــده ( ،)Michael(ed.)1997اشاره
ميكنيم:
به دنبال كاهش حاكميت كليسا ،سيال
شــدن فرهنگ عصر حاضر و جايگزيني
مراجع حكومتــي به جاي مراجع ديني،
كليســا به مقتضيات جديد عرضه دين توجه نمود و با
جديت به صنايع فرهنگي و بهرهمندي از تخصصها و
مهارتهاي الزم رســانهاي روي آورد ،اما حساســيت
نسبت به واكنشهای منفي احتمالی در جامعه سبب
گرديــد تا به نوعي تقليلگرايی روی آورد و ارزشهای
انساني را به عنوان محور مشترك كار رسانه و دين قرار
داده و حقانيت خواســتههاي غيرديني مردم در يك
جامعة متكثر را به عنوان يك اصل بپذيرد.
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پيامآفرينان برنامههای مسيحی به طور
عمده رهبــران دینــی و از روحانيون و
خادمین كليساها ميباشند.
پخش مراسم عبادتی و سنتي ديني و
موعظــهای روحانيــون بــدون دخل و
تصرفهای برنامهسازی جايگاه ويژهاي در
كليســاي الكترونيك دارد .بدين ترتيب ،به كارگيری
تعبير دين تلويزيونی دینی شده به جاي تلويزيون ديني
براي اين تجربة مسيحي صحيحتر به نظر ميرسد.
مهمترين معضل رســانههای الكترونيكي
مســيحي مربوط به كاركرد سرگرمي اين
رســانه اســت .طرح تعارض ذاتی دين با
ســرگرمي و ســقوط معنوی دين در اثر روی آوردن به
قالبهای سرگرم كننده در مقابل اعتقاد به وجود زمينههای
بيشمار جذاب و زيبا در معارف ديني براي طرح مناسب
آنها از جملة چالشهای موضوع به شمار ميآيد.
خصوصيات مخاطبان برنامههای راديو و
تلويزيونمسيحيباويژگيهایمسيحيان
متدين انطباق بيشتری دارد تا خصوصيات
عمومي بينندگان اين رســانهها .تجربه موجود هنوز
نتوانســته اســت كه به گونهای موفق پای خود را از
محدودة زندگي در جامعه كليســايی فراتر نهاده و با
طرح ايده و الگوهای نوين ،عاليق و نيازهای منتظران
پشت دربهای دنيای كليسا را پاسخی شايسته دهد.
كليســای الكترونيك هيــچگاه خود را
معارض يا نافي رسانههای سنتي ديني با
اتكاء بر ارتباطات چهره به چهره معرفي
ننموده اســت .بلكه صاحبان تجربه راديو و تلويزيون
مســيحي استمرار ارتباطات سنتي و مستقيم را امری
مكمل فعاليتهاي
الزم شــمرده و آن را پشــتوانه و ّ
رسانهای ديني میدانند.
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دیدار نمایندگان مسیحی مجلس شورای اسالمی با وزیر اطالعات
در این دیدار که دو طرف در آن به
تعریف و تمجید از یکدیگر پرداخته
و به این نتیجه رســیدند که ایران
رنگین کمان اقلیتهای دینی است!
وزیر اطالعات جمهوری اسالمی
در جلســهای با حضور نمایندگان
مسیحی شورای اسالمی گزارشهای
بینالمللی از ســرکوب اقلیتهای
دینی و مذهبی و اقلیت ستیزی در
ایران را واهی خوانده و مدعی شده،
«اینکه اقلیتهای دینی در کشور
آرامش داشته و ابراز رضایت میکنند
برای ما یک ارزش دینی است».
سید محمود علوی وزیر اطالعات
در اظهاراتــی مبهم تفکیک قومی
نمایندگان مجلس شورای اسالمی
را ویژگی منحصر به فرد و از الطاف
نظام جمهوری اســامی نسبت به
شهروندان غیرمســلمان دانسته
و گفته اینکه نماینــدگان ارمنی و
آشــوری در مجلس به لحاظ قومی
تفکیک شدهاند باعث میشود که
اقلیتهای دینی احســاس تعلق
بیشتری نســبت به کشور و میهن
خود داشته باشند.

وزیــر اطالعات گفتــه «اگر از
نگاه قانونی با یک نفر مسیحی در
قبال تخطی صورت گرفته برخورد
میشود ،دلیل بر عدم آزادی مذهبی
یا دشمنی میان اسالم و مسیحیت
نیست».
علوی اشــارهای به دستگیری
گسترده نوکیشان مسیحی در ایران
نکرده ،اما گفته اگر از نگاه قانونی با
یک نفر مســیحی در قبال تخطی

صورت گرفته برخورد میشود ،دلیل
بر عدم آزادی مذهبی یا دشــمنی
میان اسالم و مسیحیت نیست.
در ایــن جلســه کارن خانلری
و آبرامیان (نماینــدگان ارامنه در
مجلس شورای اســامی) ،بت کلیا
(نماینده آشوری در مجلس شورای
اســامی) و اسقفها آشــکاریان،
چفتچیان ،کاشجیان داودیان (ارامنه
منی ارتدوکس و کاتولیک) میرام و

بنیامین (آشوری) حضور داشتند که
همگی آنها دسته جمعی از اقدامات
وزارت اطالعــات تشــکر کردند و
گفتهاند ایران رنگین کمان زیبایی
است که از زندگی ادیان مختلف در
صلح و آرامش و آسایش است.
سخنران این هیات گفته همواره
از همکیشــان خارجی خود دعوت
کردهایم تا برای لمس واقعیتهای
موجود به ایران سفر کنند تا سموم
ناشی از تبلیغات ســوء را از اذهان
خود بزدایند و شاهد عینی آزادی در
ایران باشند.
وزیر اطالعات نیز ضمن و تشکر از
آنها در مقابل انتقادات به جمهوری
اسالمی گفته «از اینکه در دفاع از
حق خود کوتــاه نیامدید و با زبان
خود بیانگر حقایــق واقعی داخل
کشــور بودهاید تشکر میکنم چرا
که شــما از مظلوم دفاع و حقیقت
را بیان کردهاید» .آنها تاکید کردند
ارامنه در هر منطقهای ساکن بودهاند
شهروندانی وفادار به حساب آمدهاند
و خالصانهترین داشتههای خود را
تقدیم کشورشان کردهاند.

ابراز نگرانی نماینده خامنه ای
از رشد کلیساهای خانگی در استان هرمزگان

نماینــده ولی فقیه در دانشــگاه هرمزگان از
افزایش شمار کلیساهای خانگی و رشد مسیحیت
در استان هرمزگان ابراز نگرانی کرده است.

محمــد عبادیزاده روز پنجشــنبه ( ۲۸بهمن)

8

در نشســتی با گروهی از اســاتید دانشــگاهی و
نخبــگان علمی اســتان هرمزگان تاکیــد کرده،
«متاســفانه در اســتان هیچگونه حمایت بنیادی
از بنگاههــای تولیدی مولد کار جــدی انجام نداده
ایم .به طور مثال صنایع دســتی میتواند اشتغال
زنــان را در خانه فعال کند .برای داشــتن اقتصاد
پویــا باید به فعال ســازی چرخــه اقتصاد خانگی
کمک کرد».
او از مشــکالت اقتصادی و عدم سرمایهگذاری
برای بهبود وضعیت هرمزگان انتقاد کرده و نسبت
به وخیم شدن وضعت طالق نیز هشدار داده است.
به گزارش خبرگــزاری مهر وی با ابراز نگرانی از
افزایش آمار طالق در برخی از شهرستانهای استان
هرمزگان گفته« ،نسبت طالق به ازدواج سه به یک
است از هر سه ازدواج یک طالق به ثبت میرسد که
این آمار نگران کننده است و هنوز هیچ اقدامی برای
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ترویج ازدواج آسان در استان صورت نگرفته است».
اما یکــی از مباحثی که نمانیــده ولی فقیه در
استان هرمزگان نسبت به آن هشدار داده ،افزایش
گرایش مردم به مســیحیت و تشکیل کلیساهای
خانگی است.
او مدعی شــده «نحلههای انحرافــی با تامین
بودجه از خارج کشور فعالیتهای خود را در استان
هرمزگان گسترش دادهاند و شاهد ترویج مسیحیت
در استان هستیم و کلیساهای خانگی در استان در
حال شکلگیری است».
انتشــار اخبار و گزارشهای رسمی از گسترش
مســیحیت در نقاط مختلف کشور به خصوص در
سالهای اخیر روندی رو به رشد به خود گرفته ،اما
این از معدود دفعاتی است که گفته شده مسیحیت و
کلیساهای خانگی در بین شهروندان استان هرمزگان
مورد توجه قرار گرفته است.
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چاپ کتابهای ضد مسیحیت با حمایت
نهادهای اطالعاتی و امنیتی
در ادامهی تبلیغات منفی
ج سازی علیه مسیحیان،
و مو 
موسســه امنیتی دیدهبان
کتابی علیه مسیحیت منتشر
کــرد و در آن مدعی شــد
مســیحیان به دنبال فریب
افراد به نفع ظهور مســیح
هستند.
نهادهای امنیتی تبلیغاتی
ادامه

جمهوری اســامی در
ت مسیحیت ستیزی
سیاس 
در حوزه نشر کتابی با عنوان
«صهیونیســم مسیحی در
جغرافیای مسیحیت» منتشر
کردند که در آن نوشته شده،
مسیحیان تالش گستردهای
برای فریب و جذب افراد آغاز
کردند و قصد دارند با القای تفکــر مدیریت حوادث آخرالزمان
ظهور مسیح را عملی کنند.
در ایــن کتــاب که بر ضد مســیحیت نگارش گردیده اســت تاکید
شــده ،خطرناکترین جریانهــای موجود در مســیحیت بخصوص در
نیمکره شــمالی قاره آمریکا ،جنبش مسیحیت صهیونیستی است که با
رویکردهای «نو انجیلی» و با تلفیق باورهای مسیحیت و یهودیت شکل
گرفت و توانســت نقش بسیار ممتازی در شکلگیری رژیم صهیونیستی
ایفا کند.
موسسه امنیتی دیده بان با همکاری انتشارات گاهان کتاب “صهیونیسم
مسیحی در جغرافیای مسیحیت” را منتشر نمود .وظیفهی این سازمان
رصد سایتها و خبرگزاریها و کانال های ماهواره ای است که مخالف یا
منتقد جمهوری اسالمی به خصوص در مباحث نظری و عقیدتی هستند.
جمهوری اســامی با صرف هزینه های زیاد و ایجاد بیشــمار مراکز
تبلیغاتی و نشــر کتاب ،سایتها و خبرگزاری های جهت دار قصد توجیه
بسیاری از ایدئولوژی های فرسوده و تطهیر اعمال ناشایست و مسیحیت
ت و امثال آن برای
ســتیزانه خود را دارد و در این بین کاربرد این ســای 
بازجوهای قوهی قضائیه و اطالعات سپاه بسیار پر بهره است ،چون از متن
آن برای پروندهسازی علیه نوکیشان مسیحی و فعالین سیاسی و عقیدتی
و دگراندیشان مذهبی استفاده میکند.
حاال با تمامی این تفاسیر در این کتاب ادعا شده« ،نهضت مسیحیت
صهیونیســتی با در اختیار داشــتن صدها رســانه ،دانشگاه و همچنین
پشتیبانی غولهای مالی ،توانسته عقبهای چند دهمیلیونی برای خود در
کشــورهای غربی تدارک ببیند و در تالش است تا کشورهای اسالمی و
باألخص میهن اسالمی ما را هدف تهاجم خود قرار دهد».
چاپ و نشــر کتابهای مرتبط با مسیحیت ســتیزی عمری به درازای
جمهوری اســامی دارد ،چنانکه پیش از این نیز ســایر نشریات وابسته
به نظام کتابهای تبلیغی زیادی بر ضد مســیحیت منتشــر کرده بودند،
به عنوان مثال مرکز پژوهشهای جوان وابســته به پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اســامی در کتاب «خشونت در پناه مسیحیت» با درج مطالبی
دروغ مدعی شــده بود ،مسیحیان با تمســک دروغین به متون مقدس،
رفتارهای شهوانی و حیوانی خود را به مسیحیت منتقل میسازند!
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کلیسایانجیلیهمدان؛سالناجتماعات
بیمارستانویاموزهپزشکی؟
کلیســاها از جمله نمونه های
شــاخص از گذشــته تاریخی
مســیحیان همدان هســتند و
جزو آثار تاریخی منحصر به فرد
مسیحیان در این استان محسوب
می شوند اما پس از انقالب اسالمی
و فشــار روز افزون حکومت بر
اقلیتهای دینی ،جمعیت مسیحیان
در همدان نیز به مانند بسیاری از
نقاط کشور به شدت رو به کاهش
نهاد و اکثر کلیساهای ساختمانی
در این شهر به حالت تعطیل یا نیمه
تعطیل درآمدند به گونه ای که حاال
خبر از تغییر کاربری برخی از آنان
در رسانه ها به گوش می رسد.
کلیسای انجیلی همدان که در
خیابان طالقانــی ،داخل محوطه
بیمارســتان اکباتان ،واقع شده
است بنایی مستطیل شکل است
که با مصالح الشه سنگ به شیوه
هنرمندانه و منحصربه فرد با سنگ
سیاه دیوین به صورت خشکه چین
ساخته شــده و شامل یک سالن
تمام سنگی است.
قدمت این بنا بــه اواخر دوره
قاجاریه می رسد که بنا بر روایاتی
توسط شخصی به نام رابی اسحاق
اورشان احداث شده است.
این بنای مســیحی که در سال
های اخیر به عنوان سالن اجتماعات
بیمارستان اکباتان استفاده می شد
با وقوع تند باد در پائیز امسال در
قسمت پوشش سقف و سازه های
سنگی دچار خسارات جدی شد.
علی مالمیر مدیــرکل میراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اســتان همدان در
گفتگو با خبرنگار مهر گفته است:
«عملیات مرمت اضطراری کلیسای
«انجیلی» در محوطه بیمارستان
اکباتان همدان با بکارگیری توان
تخصصی بخش خصوصی و نظارت
میراث فرهنگــی در حال انجام و
اتمام است».
مالمیر گفت«:این بنا در پی وقوع
تند باد غیرمترقبه پاییز امســال
علیرغم اقدامات مرمتی ساله های

گذشته به دلیل فرسودگی و عدم
مقاومت ســازه در مقابل نیروی
تندباد در قسمت شیروانی و دیواره
سنگی سمت غربی دچار خساراتی
شد».
علی مالمیر افــزود« :این بنای
ارزشمند در سالهای اخیر به عنوان
سالن اجتماعات بیمارستان اکباتان
استفاده شده که با مرمت و احیاء
پتانسیل مناســبی برای تاسیس
موزه اختصاصی را خواهد داشت».
پیش از ایــن نیز معاون میراث
فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی
توگو با فارس
استان همدان در گف 
گفته بود «:هسته اصلی بیمارستان
اکباتان متعلق به اواخر دوران قاجار
و اوایل دوره پهلوی است بنابراین
پیشنهاد تأســیس موزه پزشکی
همدان و نمایش دســتاوردهای
پزشکی در آن ارائه شده است».
بهــرام توتونچی با اشــاره به
اینکه در زمانی که آمریکاییها و
انگلیسیها در ایران و به تبع آن در
همدان حاضر میشوند ،مسیحیها
بیمارستان را احداث میکنند.
توتونچی همچنین افزود« :وجود
این کلیسا در فضای بیمارستان نیز
برای تأمین محل عبادت کارکنان
بیمارستان بوده است».
شایان ذکر اســت بیمارستان
اکباتان در سالهای اولیه زیر نظر
مســیونرهای آمریکایی اداره می
شــد و به همین نام ( بیمارستان
آمریکایی هــا ) و بعدهــا بنام
بیمارستان مسیحی نیز شناخته
می شــد .پس از انقالب اسالمی
در ایران  ،مسیونرها بناچار ایران
را تــرک نمودند و از آن به بعد نام
بیمارستان به ” اکباتان ” تغییر نام
یافت و اجازه حضور مســیحیان
همدان به جهت برگزاری جلسات
دعا و پرستش نیز در کلیسا داده
نشد.
این اثر در تاریخ  ۱۹مهر  ۱۳۷۸با
شمارهٔ ثبت  ۲۴۵۹بهعنوان یکی
از آثار ملی ایران به ثبت رســیده
است.
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کمرنگ شدن اسالم در بین مردم و مسئوالن ایران

دور شدن مردم و مســئوالن از اسالم و کمرنگ
شــدن نقش دین در زندگی اجتماعی آنان ،مراجع
و روحانیون را در جمهوری اســامی به شــدت
نگران کرده است.

عالیترین مقام قضایی جمهوری اســامی صادق
آملی الریجانی هشــدار داده «اسالم و تحقق اهداف

بــا وجود اعدام گســتردهی
قاچاقچیان مواد مخــدر ،انواع و
اقســام مواد مخدر شیمیایی و
صنعتی تا مواد مخدر ســنتی به
وفور در ایــران مورد مصرف قرار
میگیرد ،آمار مصرف آن در بین
جوانان ســال به سال طبق اعالم
سازمانهای رسمی بیشتر میشود.
در اظهــار نظری تــازه دبیر
شــورای هماهنگی مبارزه با مواد
مخدر استان سمنان گفته ریشه
 ۶۴درصد جرایم امروز کشور در
مواد مخدر است و به همین دلیل
مقام معظم رهبری مبارزه با آن را
یکی از اولویت های نخست کشور
دانستهاند.
از سویی دیگر حمیدرضا صرامی
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش
ســتاد مبارزه با مواد گفته۳۷ ،
درصد از معتادان کشــور مدرک
فوق دیپلم ،لیسانس ،فوقلیسانس
و دکتری دارند.
مدیر کل دفتــر تحقیقات و
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
همچنین از متاهل بودن  ۶۷درصد
معتادان در ایران خبر داده و اعالم
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اســامی در کالم برخی مســئوالن کشور کمرنگ
شده است».
به باور او «با کثرت رســانههایی که از ناحیه غرب
ایجاد ،تغذیــه و تقویت میشــوند ،القائاتی صورت
میگیرد که موجب فاصله گرفتن دغدغههای اشخاص
از اهداف متعالی میشوند».
رئیس قوه قضائیه خطاب به همه دستگاهها و همه
مهمتر دستگاه اجرایی [دولت حسن روحانی] گفته
باید در مسیر تحقق احکام اسالم قدم بر دارند و بر این
اساس نباید مدیرانی به کار گماشته شوند که احکام و
معیارهای اسالمی را از صمیم قلب قبول ندارند.
در روزهای گذشت برای چندمین بار است که یک
مقام ارشد در حکومت نسبت به کمرنگ شدن اسالم
در بین مدیران و مردم هشدار میدهد.
پیش از این نیز محمدعلی موحدی کرمانی رئیس
موقت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته بود
«عدهای از مردم به دلیل مشکالت شدید اقتصادی از
مذهب دست کشیدهاند».

در واقــع آنطور که این مقامات میگویند وضعیت
کشور به ســمتی رفته که گروهی از مردم و مدیران
مسئولین قائل به اسالم نیستند.
فاصله گرفتن مردم از اسالم و دین حکومتی تا آنجا
رســیده که ناصر مکارم شیرازی در یکی از جلسات
ســخنرانی خود اعتراف کرده ،زمانی یک فتوا صادر
میشــد و همه گوشها شنوا بود ،اما اکنون شرایطی
اســت که گوشهای شــنوا کم شده اســت و ضرر،
خسارات و عواقب سوء آن را هم میبینند.
البته این مرجــع تقلید نگفته آثار و تبعات فاصله
گرفتن مردم از اســام چیست ،اما شاید حدس زدن
آنچه روحانیون و مراجع از آن نگران هستند چندان
دشــوار نیست ،گســترش مســیحیت ،بیحجابی،
فضای مجازی ،سبک زندگی غربی ،تاثیر شبکههای
ماهوارهای و ...مصداق این نگرانیهاســت که با وجود
میلیاردها تومان هزینه در سال برای آموزش و تربیت
جوانان مومن و تبلیغ اســام روز به روز حاکمیت را
بیشتر نگران خود میکند.

وضعیت قرمز اعتیاد در جمهوری اسالمی
آمارهای رسمی سخن می گویند!

کرده است زنان شش سال زودتر
از مردان به مواد مخدر وابســته
میشوند.
وی افزود ۶۴ :درصد از معتادان
کشــور متاهل هســتند و تنها
کشوری هســتیم در جهان که
میزان معتادان متاهل نســبت به
مجردها بیشتر است.
به نوشته ایرنا ،محمد حسین
همتی که در نشســت شــورای
هماهنگی مبارزه بــا مواد مخدر
شهرســتان شــاهرود حضور
یافته بــود گفته«:اعتیاد یکی از
آســیبهای جدی تهدید کننده
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نظام اسالمی است».
وی با بیــان اینکه مواد مخدر
شامل دو بخش صنعتی و سنتی
است ،افزود «مواد مخدر صنعتی
بیشــترین تهدید را برای اداره
کشور ،جوانان و بانوان دارد و در
این بین بانوان خانه دار بیشتر از
بانوان کارمند در معرض اعتیاد به
آن قرار دارند».
همتــی بــا تاکید بــر لزوم
ســازمانهای بومی برای مبارزه
با مواد مخدر بــه ویژه مواد روان
گردان ،گفت «مســووالن به این
نتیجه رسیده اند که جلوگیری و
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کاهش مصرف مواد مخدر در توان
دستگاه های اجرایی نیست و باید
با کمک مــردم تالش کنیم از این
معضل اجتماعی رهایی یابیم».
وی با اشاره به افزایش هدایت و
گرایش دخترهای جوان به مصرف
روان گردان به خصوص شیشــه،
یادآور شــد« :مصرف این مواد به
گونه ای اســت که با گذشت یک
ســال و نیم ،خانواده ها متوجه
عالیم آن نمی شوند چرا که رنگ،
بو و طعمی ندارد و زمانی می فهمند
که راهی برای درمــان آن وجود
ندارد».
دبیر شورای هماهنگی مبارزه
با مواد مخدر استان با بیان اینکه
اعتیاد از ســرطان و بیماری های
مزمن نیز بدتر است ،افزود« :فقط
 ۱۵تا  ۲۰درصد افراد با ترک مصرف
مواد مخــدر میتوانند به زندگی
طبیعی خود برگردنــد اما تمام
هزینه هایی که برای بازگشت آنان
به زندگی دوباره شده ،با کوچک
ترین مشکل و استرس در زندگی
هدر میرود و آنان به مصرف مواد
مخدر روی میآورند».

شهرداریتهران؛بهشتمداحانحکومتی

در حالیکــه رئیس مرکــز آمار
ایران نرخ بیــکاری فارغالتحصیالن
دانشــگاهی را ۱۸.۵درصد اعالم کرد
اســت و به عبارتی  ۵.۷میلیون نفر
در ایران اســامی درس خواندند تا
“تحصیلکــرده بیکار” شــوند ،حاال
رحمتاهلل حافظی ،رئیس کمیسیون
سالمت و محیط زیست شورای شهر
تهران به استخدام های غیر مجاز برای
افراد خاص (مداحان) خبر داده است.

مهدی چمران ،رئیس شورای شهر
با پذیرش تخلف صورت گرفته ،عنوان
کرد که شــهردار اشتباه کرده ،اما حاال
این چه ضرری دارد؟

حافظی جزئیاتــی از تخلف صورت
گرفته را در کانال تلگرامی خود منتشر
کرده و فایــل صوتی مجادله چمران و
حافظی نیز به شبکههای اجتماعی راه
یافته است.
این عضو شورای شهر تهران میگوید
که  ۴۰۰نفر از  ۴۲۰۰نفر نیروی مازاد
جذب شــده ،باالی  ۴۰سال سن دارند
که مدرک تحصیلی  ۵۰درصد این افراد
زیر دیپلم اســت .همچنین  ۳۰درصد
مــدرک زیر پنجم ابتدایــی دارند و یا
بیسوادهستند.
میزان حقوق و اضافه کاری این افراد
از حدود چهار میلیارد تومان در ســال

 ۹۰با  ۲۷۵درصد افزایش ،به حدود ۱۵
میلیارد تومان در سال  ۹۲رسیده است.
چنان چه سرانه حقوق این دسته بین ۹
تا  ۱۱میلیون تومان بوده است.
یک نکته مهم دیگر اینکه  ۳۰۰نفر
از نیروهای شــرکت بهره برداری مترو
«منتسب به افراد خاص» هستند که در
گزارش سازمان بازرسی کل کشور نام
آنها ذکر شده است.
در فایــل صوتی منتشــر شــده،
رحمتاهلل حافظی اشاره میکند که در
بین استخدامهای غیرمجاز ،مداحان هم
حضور داشتهاند.
پیش از این روزنامه شرق هم در دی

ماه  ۱۳۹۴گزارش داده بود که دوهزار و
 ٧١۵نیروی زن و مرد در سال ( ٩٢سال
انتخابات ریاســت جمهــوری) «بدون
آزمون استخدامی و با روندی سلیقهای»
جذب متروی تهران شدهاند.
سال  ۱۳۹۱علی آهی ،رئیس خانه
مداحان رســمن اعالم کــرد مداحان
وام  ۵۰میلیونی میگیرنــد ،در ایران
بیــن  ۵۵تا  ۱۰۰هزار مــداح فعالیت
دارند که نیمی از آنها فصلی هســتند.
بین  ۱۵تــا  ۲۰هزار مداح نیز زیر نظر
خانهی مداحن فعالیت میکنند که از
مجموعههای زیر نظر شهرداری تهران
است.

علوی بروجردی :در ایران اقلیتهای دینی و مذهبی آزادی کامل دارند!
مشکالت به هیچ وجه برای مسلمانان پیش نیاید.

علوی بروجردی از حوزویان مشــهور قم و
مسئول مسجد اعظم این شهر در جمع روحانیان
اندونزیایی با اشــاره به وضعیت مسلمانان در
فلسطین ،یمن و میانمار گفته اینها زخمهایی بر
پیکر اسالم است و باید به سمتی برویم که این

او مدعی شده ایران از معدود کشورهای اسالمی
اســت که یهودیان به آزادی تمام در این کشــور
زندگی میکنند؛ مســیحیان و زرتشتیان و ادیان
و فرق دیگر نیز در این کشــور به راحتی زندگی
میکنند و پرسیده چرا مسلمانان نباید [در دیگر
کشورها] در کنار هم به راحتی زندگی کنند؟
بروجردی اشارهای به تعداد نوکیشان مسیحی
و بهاییان محبوس در زندانهای ایران نکرده است
که هر روز بر تعداد آنان اضافه می گردد ،همچنین
در مورد مهاجرتهای اجباری مسیحیان ،یهودیان و
زرتشیان و بهاییان ...به دلیل فشارها و سرکوبهای
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حکومتی چیزی نگفته است.
در ماههای گذشته مراجع ،طالب و حوزویان و
همینطور چهرههای خاصی از مسیحیان نزدیک به
جمهوری اسالمی از جمله نمایندگان اقلیتهای
دینــی در مجلس موجــی از ادعاهای همجنس
با مضامین مشــترک در مــورد آزادی اقلیتهای
دینی در ایران بیان میکنند ،اما هیچگاه به تعداد
زندانیان عقیدتی واکنشی نشان ندادند .بسیاری از
زندانیان مسیحی در زندانهای جمهوری اسالمی با
اتهامات امنیتی روبه رو هستند و برای تکمیل روند
پروندهســازی آنها ماهها بالتکلیف در زندان مورد
بازجویی قرار میگیرند.

ماهنامه آژانس خبری مسیحیان ایران
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On 08/June/2016, protesting the
lack of attention to her court case
and uncertainty she went on hunger strike demanding her release
from prison without any proviso.
During this stage three times, she
was taken to health center in Evin
prison. Finally, after 27 days of
hunger strike, prison authorities
promised her release from jail and
she ended hunger strike on 18/
July/2016.
to protest against the neglect of
her health, disregarding her court
case, ignoring her appeal for unconditional release from prison
and resisting to give her medical
leave, she went on hunger strike
on 12/May/2016. After 11 days of
passing her first hunger strike with
ensuring a bail (financial guarantee), she went on medical leave.
Last year her condition was unpleasant. Despite the fact that she
had medical leave and prison authorities had promised her release
from prison simultaneous with her
medical leave but she has recalled
back again to jail and beside this
45 days of her absent during this
time was calculated as her absent
in prison.
This Christian converts was summoned to intelligence service
agency on 2011/ February and
was interrogated and intimidated.
During the interrogation, which
was accompanied by threatening
her family, she was questioned
about holding house churches and
cathedrals.
It is worth mentioning that only
a few days after arresting Saeed
Abedini on 2013 who traveled to
Iran for visiting family and study
on how to establish an orphanage, Mrs. Zargaran by a phone
call from security police was summoned and detained.
It is worth noting that the unpleasant situation of “Mrs. Zargaran”
caused her family bodily injury.
Maryam’s mother as a result of
high stresses over her daughter’s
health and consequent to her frequent visit to prosecutor’s office
asking about her case is now suffering and diagnosed with the
brain illness.

Iranian Christian Mother and
Son Arrested in Iran
Two Christian converts, a mother and
her son, were arrested by plain-clothed
security authorities and taken to an unknown location.
A Christian mother and her son were arrested on February 20, 2017 in Urmia by
the Revolutionary Guards Intelligence
officers. They were both immediately
transferred to an unknown location.
The two arrested were identified as
“Anousheh Reza-bakhsh” (Veronika)
and her son Soheil Zagarzadeh Sani
(Augustine). They were both arrested
in their home in Urmia, in the Western
Azerbaijan province in northwestern
Iran.
There has been no further update on
their whereabouts and well-being since
the day of their arrest.
Soheil Zargarzadeh Sani is a psychology university student in his senior year.
Eye-witnesses told Mohabat News that
a group of intelligence officers raided
their home and confiscated their books,
including their Bibles and some books
on Christian theology.
The mother and son who were arrested
were converts to the Catholic church
and had never been arrested before for
their faith or any other reason.
It is believed that those arrested in Urmia for faith related charges are normally detained in the Revolutionary Guards
Intelligence building.
The last reported Christian arrest in
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Urmia dates back to September 2008,
when the Revolutionary Guards raided
the residence of Schroeder Yadegar, one
of the ministers at the official Assyrian
Evangelical Church in Urmia. The Revolutionary Guards thoroughly searched
his house and detained him without any
explanation as to why he was being arrested. Along with him, another believer
who was visiting him from Tehran, was
arrested as well.
They were both charged with spying for,
and contact with foreign countries. Just
two days after their arrest, another Iranian Christian convert named Sobhan was
arrested as well for his conversion from
Islam to Christianity.
One of the campaign promises of the
supposedly more moderate president of
Iran, Hassan Rouhani, was equal rights
for religious and ethnic minorities.
However, since he took power, reports
indicate a more aggressive crackdown
on religious and ethnic minorities has
occurred.
Another Iranian official, Alavi Boroujerdi, a prominent Islamic cleric in Iran,
emphasized in one of his recent remarks
that people of all faith should co-exist
peacefully. He claimed religious minorities have absolute freedom in Iran.
These seemingly positive remarks do
not seem to have any effect on the way
Iranian religious minorities, including
Christians, are treated.

Iranian Christian News Agency
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Final court sentence was
issued for Christian
convert Ebrahim Firuzi
The Court of appeal was held for
this prisoner of
conscience last
year on 11th of
December, 2016,
and the initial
sentence of five
years of prison
was re-affirmed.
This
Christian
convert is due for
release from jail
in January 2020.
Islamic Republic
supreme judicial
authorities refused to grant Ebrahim, a Christian convert who has
been incarcerated in RajaiShahr prison for special leave during the
Persian New Year’s holiday. He has been in this situation in prison
for about four years and has not been given permission for temporary
leave even for a single day.The prevention of this Christian from going on medical leave he has caused physical and mental weakness for
this prisoner.
Concurrently he has an old and sick mother that is now for a year
suffering from cancer and Ebrahim’s younger brother has been caring
for his mother and as she is undergoing medical treatment coupled
with poor health condition which has prevented her from visiting her
son at the RajaiShar prison to meet his son and prison officials, being
insensitive to this situation, have prevented Ebrahim Firuzi from visiting his mother.
The Court of appeal was held for this prison of conscience last year on
11th of December 2016 and the initial sentence of five years of prison
was re-affirmed. This Christian convert is due for release from jail in
January 2020.
After release from prison he will be exiled to Sarbaz township, one of
the most deprived and disadvantaged areas of the Sistan-Baluchestan
province.
Right now he along with a group of political inmates has been confined in section 12, cell 4 and barely has access to a phone.
Also well-informed sources have detailed to the Mohabbat news that
even if the prison authorities comply with his temporary leave, posting property as bail for Firuzi’s family is impossible.
Last July, Firuzi’s mother, when his son was still in prison, through a
video tape message addressing to the officials of the judiciary, highlighted the fact that her inability to see his son was the main cause of
her illness, and asked Islamic republic authorities to release his son
from jail.
This Christian activist previously on 03-July 2013 detained by Robatkarim City revolutionary court on charges of propagating material
against Islamic republic, launching and leading deceptive Christian
evangelical organizations, connection with the anti-Islamic revolution elements in abroad, setting up the Christianity internet sites,
was sentenced for one year in prison and two years of exile to Sarbaz
township, one of the most deprived and disadvantaged areas of the
Sistan-Baluchestan province.
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Deteriorating
Maryam naghash
zargaran’s health status and refusing to
send her for medical
leave

According to the latest reports received from
sources close to the “Maryam Naghash Zargaran’s family, her health condition deteriorated
last week and she faced again with weight loss.
Reported from “Mohabat news” and following
the latest news by informed sources in Tehran,
over the past week health status of Christian
converts “Maryam (Nasim) Naghash Zargaran”, who is a prisoner in the women’s ward
of “Evin” worsened and she is in urgent need
of special care by specialists.
This Christian converts suffers from “ASD”
disease and has already heart surgery. Prolonging imprisonment along with physical
weakness has intensified her disease and according to her prison mate, drastically she is
losing her weight.zargaran’s family in midyear of 2016 announced: following frequent
hunger strikes, pressure from judicial authorities by leaving her court case pending and
poor prison conditions she is suffering from
depression and trauma
Zargaran’s family in mid-year of 2016 announced: following frequent hunger strikes,
pressure from judicial authorities by leaving
her court case pending and poor prison conditions she is suffering from depression and
trauma
Following several stages of hunger strike lastly
on 11/July/2016, she was sent for medical leave
but before completion of the medical treatment on 25/Aug/2016, she returned back to
jail again.
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Judicial authorities’ refusal
to grant Christian converts
prison leave during the
Persian New Year (Nowruz)
Almost all of Christian prisoners spent
the Persian New Year’s holidays in jail
and judicial authorities except for one
case did not permit others to have a prison leave.
Latest reports indicate that upon approaching the last days of the Persian
New Year’s holidays, judicial authorities,
except for one case, did not permit Christian converts to leave prison despite the
common and usual tradition that allows
prisoners to have a furlough during these
occasions.
Ebrahim Firuzi, a Christian convert inmate in RajaiShahr prisonin karaj (32
miles west of Tehran) has been in prison
for four years and all throughout his incarceration has not been given a prison leave
for a single day. During his imprisonment
the health of this prisoner of conscience
has been severely weakened and he is not
in good mental state either.
Ebrahim Firuzi, 32-years old, Robat
Karim city resident (16 miles southwest
of Tehran) had been arrested and put on
trial three times for alleged missionary
activities and his conversion to Christianity. Right now he has been held in ward
12 (the so-called cell of conscience and
political prisoners) of Rajaee Shahr Prison in karaj(32 miles west of Tehran). Initial sentence decided for Firuzi last year
on 11th of December 2016 was upheld
on appeal. He must endures five years in
prison. Since 2010 he has been in prison
and after serving jail term will be exiled
to Sarbaz village in Sistan-Baluchistan
province.
Supervisor of Islamic revolution court
Judge Mohammad Moghisseh sentenced
Ebrahim Firuzi to 5 years in prison based
on Article 498 of penal code, for allegedly “creating a group with the intention of
disturbing national security”.
Amir Afshar Naderi and Hadi Asghari are
other Christian converts that have been
kept in custody and interrogation were
held for them several times and even the

charges are not clarified. These two together with Amir Saman Dashti, Mohammad Dehnavi and Bat Ramyyl Tamraz on
26th of August 2016 were arrested in a
private cottage in Firuz kooh area. Amir
Afshar Naderi and Mehdi Asgari went on
hunger strike and with increasing weakness in their bodies, prison officials promised a speedy resolution of their court
case if they break their hunger strike. That
promise has not been kept yet..
The two Christian converts are still held
in custody in an undetermined state in
ward 4 inside Evin prison.
On February 20, 2017, Anousheh (Veronica) Reza-bakhsh” and Sohail (Augustine) Zargarzade sani Two Persian
native language Christian converts living
in Urmieh were detained by security forces. The Christian mother and son were
arrested by plain clothes officers of Urmieh intelligence and the reason for their
detention were not disclosed. According
to eyewitnesses at the time of arrest, security forces removed their personal books
and belongings out of their home that included several volumes of the Bibles and
theological leaflets.
Nearly a month and half after detention
of this mother and son still the cause and
reason for their arrest has not been announced.
According to the latest reports received
from sources close to the Maryam
Naghash Zargaran’s family, she was the
only Christian convert whom was sent
for leave during Persian’s New year’s
holidays. Christian converts Maryam
(Nasim) Naghash Zargaran, is prisoner
in the women’s ward of “Evin” and suffers from “ASD” disease and has already
had heart surgery. Prolonging imprisonment along with physical weakness has
intensified her disease and according to
her cell mate, she is drastically losing
weight.
On June 8, 2016, protesting the lack of
attention to her court case and uncertainty
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she went on hunger strike demanding her
release from prison. Security and judicial
authorities did not allow her the right to
have parole. This rule applies to prisoners who have spent more than half of their
prison sentence term.
This Christian convert was summoned
to intelligence service agency for the
first time in February 2011 and was interrogated and intimidated. After Court
hearing was held for her in branch 28 of
revolutionary court headed by Judge Mohammad Moghiseh, she was sentenced to
4 years prison for charges of propaganda
activities against the Islamic republic and
collusion against national security. The
verdict in the court of appeal upheld. On
July 2, 2013, she began her prison sentence since then she has been confined to
women’s ward of Evin prison.
According to the annual report of International religious freedom published by US
department of state on 10-august-2016,
opposition to religious freedom imprisonment and execution of religious and
ethnic minorities have been escalated in
Iran. However, the Islamic Republic had
described the report as counterproductive
and unrealistic.
Early December of last year, 19 human
rights organizations issued a joint statement urging the international community
to put an end to the persecution of Christian converts in Iran.
The Iranian government adopted policy of Moslem-born convert ban through
the official church in 2012. Hence Christian converts have to gather in informal
groups such as the “house churches”.
These gatherings are considered illegal
by the government and often have been
raided by security forces. Only in August
2016 at least four house churches have
been attacked and its members have been
arrested and interrogated.
Intense pressure by Islamic Republic of
Iran on Moslem-born Christian converts
were brought to its peak in the summer
of 2016.

Iranian Christian News Agency
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