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تقاضای بهائیان از مراجع تقلید :حافظ جان ،مال و ناموس هموطنان غیر مسلمانتان باشید
بیش از  ۵۰۰نفر از بهائیان در ایران ،در نامهای به روحانیون ارشد و مراجع تقلید شیعه با اشاره به برخوردهای
اخیر صورت گرفته با بهائیان در مناطق مختلف ایران خواستار محکوم کردن این نوع رفتارها شدند.
در بخشی از این نامه آمده است" :ما ناظر و مشتاق پیگیریها و عدالتخواهی علیگونه شما حضرات آیات عظام،
مراجع عالیقدر و فضال و علمای اعالم در ارتباط با حفظ جان ،مال و ناموس هموطنان غیر مسلمانتان هستیم
همانگونه که وقتی در حوزه حکومت علی بر یک بانوی یهودی ظلمی رفت ،فریاد زد' :اگر در این غصه جان ببازیم
عجیب نیست"'.
امضاکنندگان این نامه در بخش دیگری از این نامه نوشتهاند" :ما یقین داریم شما بزرگواران در آیندهای نزدیک این
مظالم وارده به هموطنان بهایی و سایر دگراندیشان ایرانی را محکوم نموده و با درایت و عدالتخواهی از تمام توان
خود در جهت کنترل تعصبات کور مذهبی استفاده خواهید کرد".
بر اساس گزارشها ،شامگاه دوشنبه  ۱۴بهمن ،فرد ناشناسی که ماسک بر صورت زده بود ،بعد از ورود به خانه یک
خانواده بهایی در بیرجند ،با ضربات چاقو قدرتهللا مودی ،طوبی سبزهجو و دختر آنان به نام اعظم مودی را به شدت
زخمی کرد.
پس از این حادثه ،جامعه جهانی بهایی در بیانیهای از دولت حسن روحانی خواست به ماجرای سوء قصد به جان این
خانواده بهایی در بیرجند ایران رسیدگی کند.
در ادامه نامه پانصد بهایی به مراجع تقلید به کشته شدن یک شهروند بهایی به ضرب گلوله در بندر عباس و حمله به
خانواده بهایی در بیرجند اشاره شده و آمده است " :اما جالب اینجاست که در هر دو حادثه ضارب یا ضاربین فراتر از
قانون ،آزاد و رها درحال جوالن هستند و هیچ نهاد و مسئولی به خانوادههای این کشتهشدگان و مصدومین پاسخگو
نیست".
به گفته جامعه جهانی بهایی" ،در هشت سال گذشته ،یعنی از سال  ۲۰۰۵تا کنون به جان  ۵۰بهایی سوقصد شده و ۹
نفر کشته شدهاند بدون آنکه هیچ محکمه قضایی تشکیل یا قاتل شناسایی شود".
حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمیشناسد و به گفته گروه های مدافع حقوق بشز ،بهائیان را به خاطر
عقاید دینی آنان مورد آزار و اذیت قرار میدهد.
مقامهای جمهوری اسالمی همواره هرگونه تبعیض علیه بهائیان را رد کردهاند هرچند از بعد از انقالب اسالمی در
ایران ،بهائیان از تصدی مشاغل دولتی و تحصیل در دانشگاهها محروم بودهاند.
به گزارش جامعه بین المللی بهائیان در حال حاضر دهها بهایی در ایران به خاطر عقایدشان در زندان به سر میبرند.
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