
 
  

IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

 

 

 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

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

 

 ]برگرفته از سایت:[ حصار نیوز

 ۱۳۹۵اردیبهشت  ۲۶]تاریخ:[ 

 

 فعاالن سیاسی و عقیدتی ایرانکانون حمایت از 

 نامه زندانیان سیاسی افشین بایمانی و خالد حردانی به بهانه هشتمین سال دستگیری رهبران جامعه بهاییان ایران

حصار نیوز: نامه زندانیان سیاسی افشین بایمانی و خالد حردانی به بهانه هشتمین سال دستگیری رهبران جامعه 

 بهاییان ایران

 های مذهبی هم وطنمان بشتابید"اقلیت"به یاری 

 )به عنوان یک مسلمان شیعه اثنی عشری(

دهم در این کنم شهادت میسالی است دوستان بهایی را میشناسم و با آنها زندگی می ۶من افشین بایمانی که نزدیک 

ران هموطنان ما هستند و مدت آشنایی هیچ حرکت منفی از آنها مشاهده نکردم و آنها هم مثل هفتاد میلیون جمعیت ای

ترین بر روی کره زمین گویم که نجسزند میهر کس به آنها اتهامات ناپسندی مانند گروه ضاله و نجس بودن می

خودشان هستند که از روزی که به حکومت رسیدند هیچ کس از آنها حرکت مثبتی ندید و کل منطقه و ایران را نابود 

ها از آزادی کامل برخوردار باشند و این مردم هستند که در دارند مثل سایر اندیشه اند. دوستان هموطن بهایی حقکرده

کنم که آنها که به هر شکلی به دهند که نظر و اندیشه آنها را قبول بکنند یا نه و اضافه میجامعه آزاد تشخیص می

 د و به تعبیر دیگر ضد بشرند.کنند مشکل به خودشان برمیگردد که با بشریت مشکل دارنجامعه بهاییت توهین می

 ۱۳۹۵اردیبهشت ماه  ۲۷ –زندان گوهر دشت )رجایی شهر کرج(  –افشین بایمانی 

مصادف با هشتمین  ۱۳۹۵اردیبهشت ماه  ۲۵نامه زندانی سیاسی خالد حردانی در همبستگی با بهاییان زندانی: 

ی یادآوری آنکه در قرن تمدن، اندیشه و تفکر آدمی، ای براسالگرد زندان رهبران بهایی موسوم به "یاران ایران" بهانه

ها معضل بزرگ بشریت ایم که هنوز درک معنای برابری و احترام به حقوق اولیه و انسانی آدمدر ناکجا آبادی ایستاده

 است.

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

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

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

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

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

 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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