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ÁSIA/IRÃ – Cristãos chicoteados: executada a sentença para os que
bebem vinho eucarístico
Teerã (Agência Fides) – A sentença de 80 chicotadas aos cristãos condenados por consumo de álcool depois de
terem bebido o vinho eucarístico durante a liturgia cristã (veja Fides 24/10/2013), foi executada. Segundo Fides,
Behzad Taalipasand e Mehdi Dadkhah receberam 80 chicotadas com grande violência em 30 de outubro. Segundo
fontes locais, outro condenado, Mehdi Reza Omidi, foi chicoteado em 2 de novembro, e ainda não se sabe quando
será punido Amir Hatemi. As acusações na base da sentença são consumo de álcool e possesso de um receptor e
uma antena satelitar”. Segundo uma nota enviada à Fides pela ONG “Christian Solidarity Worldwide” (CSW),
não obstante os quatro tivessem 10 dias para apresentar o apelo, depois da sentença de 20 de outubro, a pena foi
executada com celebridade: não é claro se seus apelos foram recusados ou se não foram tomados em
consideração.
Mervyn Thomas, Diretor de “Christian Solidarity Worldwide”, declara numa nota enviada à Fides: “Estes homens
foram punidos simplesmente por terem participado de um Sacramento praticado há séculos pelos cristãos do
mundo inteiro. É uma violação terrível e injusta do direito de manifestar a própria fé nas práticas de culto e nos
ritos. O Irã se obrigou, aderindo à Convenção Internacional de direitos civis e políticos, a promover a liberdade
religiosa ou de credo para todas as comunidades religiosas. Além disso, a punição perpetrada contra os cristãos
viola o artigo 5 da Convenção que proíbe penas desumanas ou degradantes. Exortamos o governo iraniano a agir
na linha com seus compromissos internacionais”. (PA) (Agência Fides 4/11/2013)
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