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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 عصر نو ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲اسفند  ۲۱ ]تاریخ:[

 

 شهروند بهایی به روحانیون ایران  ۵۰۰نامه ی بیش از 

 ارزش نهادن به کرامت انسانی اصلی است که در سرزمین ما نادیده گرفته می شود

 حضرات آیات عظام، مراجع عالیقدر، فضال و علمای اعالم، 

همانگونه که مستحضرید چند صباحی است در این مرز و بوم انسانهایی پاک و خدوم به ضرب گلوله یا چاقوی  

و کینه توزی دینی از پای در می آیند و به خاک می افتند . هنوز چند هفته ای از کشته شدن عطاء هللا  تعصب 

رضوانی شهروند بهایی به ضرب گلوله فردی ناشناس در بندرعباس نگذشته بود که اینبار تعصب دینی چهره زشت 

صاحبان اندیشه و فکر و دین مداران واقعی  خود را به گونه ای دیگر و در پشت نقاب در شرق ایران )بیرجند( به رخ 

کشید و سه تن دیگر از هموطنان بهایی را به ضرب چاقو مجروح کرد . 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 خانواده های این کشته  

 پاسخگو نیست.شدگان و مصدومین 

عجب است که این حوادث در کشوری رخ می دهد که پایگاه و جایگاه حکومت اسالمی و عدل علی است و حاکمان و  

مسئوالن آن همگی در برابر این ظلم و بی عدالتی تنها سکوت پیشه کرده اند و ناظر بر اعمال و رفتار این خودسران  

 و لجام گسیختگان هستند. 

ت انسانی اصلی است که در سرزمین ما درباره تمام کسانی که فقط تفکر و اعتقادشان، تفکر ارزش نهادن به کرام

حاکم نیست، نادیده گرفته می شود . از مورد خشم و ضرب و جرح قرار دادن به قصد مصادره و اخراج و تبعید و  

 محروم کردن از تحصیل و مشاغل دولتی تا قتل و زندان و اعدام و….

سخت و بی مهر، فکرمان این بود که ای کاش مراجع و علما و مردان قانونگذار و فرهنگ ساز و در این سالهای 

تاثیر گذار کشورمان، مانعی بر سر راه ایجاد تبعیض و کاشتن تخم تعصب در ذهن و دل هم میهنانمان میگشتند و  

 اساس و قوانین و فتاوی مناسب تری می نهادند .

عدالتخواهی علی گونه شما حضرات آیات عظام، مراجع عالیقدر و فضال و علمای  ما ناظر و مشتاق پی گیریها و 

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 . 

داریم شما بزرگواران در آینده ای نزدیک این مظالم وارده به هموطنان بهایی و سایر دگراندیشان ایرانی را   ما یقین

 محکوم نموده و با درایت و عدالتخواهی از تمام توان خود در جهت کنترل تعصبات کور مذهبی، استفاده خواهید کرد.

 

 نفر[ ۵۰۰]اسامی بیش از 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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