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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[

 

 از سایت:[ خبرگزاری بام ]برگرفته

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۵]تاریخ:[ 

 

 نامه خالد حردانی به بهانه هشتمین سالگرد زندان رهبران بهایی

زندان رجایی شهر در نامه ای به بهانه هشتمین   ۱۲در سالن   ۴خالد حردانی زندانی سیاسی بند  -خبرگزاری بام

سالگرد زندان رهبران بهایی نوشته: هشت سال می گذرد و رهبران بهایی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی به 

اولیه و انسانی خود در زندان به سر می برند و از   جرم حق خواهی و عدالت و انسانیت به جرم نگذشتن از حقوق

 .کوچکترین حقوق و امکانات اولیه محرومند

 :متن کامل این نامه به شرح زیر می باشد

مصادف با هشتمین سالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به “یاران ایران” بهانه ای   ۱۳۹۵اردیبهشت ماه  ۲۵ امروز

مدن، اندیشه و تفکر آدمی، در ناکجا آبادی ایستاده ایم که هنوز درک معنای برابری است برای یادآوری آنکه در قرن ت

 .و احترام به حقوق اولیه و انسانی آدم ها معضل بزرگ بشریت است

هشت سال می گذرد و رهبران بهایی مانند بسیاری از زندانیان سیاسی عقیدتی به جرم حق خواهی و عدالت و انسانیت 

حقوق اولیه و انسانی خود در زندان به سر می برند و از کوچکترین حقوق و امکانات اولیه  به جرم نگذشتن از

محرومند. به بهانه این روز به عنوان یک زندانی که سالهاست در پشت میله های زندان طعم تلخ و گس بی عدالتی را  

اعالم داشته و خواستار آزادی و احترام  تجربه و با آن دست و پنجه نرم کرده ام حمایت خود را در مورد این عزیزان 

 .به اقلیت های مذهبی و عقیدتی به عنوان اصل اساسی در منشور سازمان ملل هستم

 زندان رجایی شهر کرج -خالد حردانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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