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 حقوق بشر یجھان يهاع�م  18ماده 

 . کس حق دارد که از آزادي فکر، وجدان و مذھب بھره مند شود ھر
اين حق متضمن آزادي تغيير مذھب ياعقيده و ھمچنين متضمن آزادي اظھار عقيده و ايمان ميباشد و نيز شامل آزادي 

 . تعليمات مذھبي و اجراي مراسم ديني است
 .عمومي برخوردار باشد بطورق منفردا يا مجتمعا بطور خصوصي يا ھر کس ميتواند از اين حقو

  

  استمحکوم  بازداشت گسترده و برنامه ريزی شده شھروندان مسيحی

در آستانه سال جديد مي?دی و در شرايطی که ھموطنان مسيحی ما برای برگزاری مراسم جشن سال نو مي?دی 

ھای امنيتی  بسياری از سوی رژيم مذھبی ايران مواجه ھستند، دستگاه رھایو فشا ھمچون سالھای گذشته با محدوديتھا

به جمھوری اس?می طی ھفته گذشته در حرکتی ھماھنگ و برنامه ريزی شده تعداد زيادی از ھموطنان مسيحی را 

  .اتھام تبليغ مسيحيت بازداشت نموده و اين افراد در وضعيت نامعلومی بسر می برند

زداشتھا که از حيث وسعت طی سالھای گذشته کم سابقه بوده است بدنبال اشاره مستقيم رھبر آغاز موج جديد با

جمھوری اس?می به موضوع مسيحيان در سخنرانی اخير وی در شھر قم صورت می گيرد که طی آن نسبت به رشد 

استاندار تھران نيز طی . دشمنان انق?ب اس?می خوانده بودو گسترش کليساھای خانگی ھشدار داده و آن را توطئه 

خواند که افکار خود " فاسد و منحرف" يانیکنند جر یم يتفعال يرانرا که در ا يریتبش يحيانمسسخنرانی اخير خود 

 یگتھاجم فرھن"اقدامات آنھا را مصداق  وی .کند یم يجترو" است يردا يسکه در انگل یمحافل فرھنگ يقاز طر"را 

سيحی حکايت از آن اين سخنرانی ھا و بدنبال آن بازداشت وسيع ھموطنان مسيحی بويژه نوکيشان م .خواند" دشمن

ھای امنيتی جمھوری اس?می مجوز ]زم برای برخورد شديدتر با جامعه مسيحيان ايران را از مقامات دارد که دستگاھ

  .ی آينده شکل گسترده تری به خود بگيرددريافت نموده و بيم آن می رود که طی روزھا و ماه ھا

کميته دفاع از حقوق پيروان اديان در راستای تعھدی که در قبال دفاع از حقوق شھروندی کليه ھموطنان بويژه 

مذھبی کشورمان دارد ضمن محکوم نمودن اقدامات اخير جمھوری اس?می در بازداشت و سرکوب  دينی و اقليتھای

مسيحی، از کليه انسانھای آزاده، سازمان ھا و نھادھای دفاع از حقوق بشر و نيز  گسترده و سازمان يافته شھروندان

ارگان ھای بين المللی دعوت می نمايد با موضع گيری بموقع و افشاگری مؤثر عليه اين اقدام رژيم ايران، مانع از 

 .تداوم فشارھای حکومتی عليه جامعه مسيحيان ايران شوند
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