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ÁSIA/IRÃ - Libertado um cristão que estava preso porque se “converteu”
Teheran (Agência Fides) – Davoud Alijani, iraniano cristão convertido ao cristianismo do islamismo e líder da
“Assembleia de Deus” na cidade de Ahwaz, foi libertado do cárcere de Karoon em 13 de janeiro passado, 20 dias
antes de expirar o seu tempo de prisão. Como informado à Fides pela ONG “Christian Solidarity Worldwide”
(CSW), Alijani revelou ter sofrido maus-tratos físicos e psicológicos no cárcere e que várias vezes os guardas o
ordenaram a se converter ao islamismo.
Alijani foi preso em 23 de dezembro de 2011 durante uma celebração do Natal na Igreja da Assembleia de Deus
em Ahwaz, junto com o Pastor Sabokrouh e sua esposa, e com o líder leigo Naser Zamen-Dezfuli. Os quatro
permaneceram presos até fevereiro de 2012. O Pastor Sabokrouh foi proibido de organizar encontros de culto em
Ahwaz. Em outubro de 2012, os quatro cristãos foram condenados a um ano de prisão, acusados de “conversão ao
cristianismo e de tramar contra a República islâmica através da evangelização”. Convocados em um tribunal em
maio de 2013, foram detidos e encarcerados para cumprir a sentença. Em 4 de dezembro de 2013, foram soltos o
Pastor Sabokrouh, sua esposa e Naser Zamen-Dezfuli. Agora, Alijani também foi libertado.
Mervyn Thomas, presidente da CSW, declara em nota enviada à Fides: “Enquanto recebemos favoravelmente a
libertação de Alijani, recordamos que estas pessoas foram presas e condenadas somente por ter celebrado o Natal
em sua Igreja, legalmente registrada. Tal atividade não justifica as acusações políticas pelas quais foram
condenados. Negar às minorias religiosas a liberdade de manifestar sua fé no culto e na comunhão com outros
viola o artigo 18 da Convenção internacional sobre direitos civis e políticos, assinada pelo Irã. Exortamos o
governo iraniano a não criminalizar a conversão religiosa e a libertar todos os prisioneiros de consciência
encarcerados sob acusações políticas falsas”. (PA) (Agência Fides 30/1/2014)
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