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 -واشنگتن دی سی 

 کشیش یوسف ندرخانی، 

کنم. هرچند شما ارسال می ( این نامه را برایUSCIRFمن در مقام کمیساریای ایالت متحده آمریکا در امور آزادی مذهبی بین المللی )

تان خواهم بدانید پروندههایی از آن را دریافت کردید میکامالً آگاهی دارم ممکن است این نامه هرگز به دست شما نرسد، اما اگر بخش

 اید.در شورای بین المللی نادیده گرفته نشده است. شما فراموش نشده

اند، دهد. مقامات نه تنها آزادی شما را سلب کردهورد آزار و تهدید قرار میدولت ایران نزدیک به یک دهه است که شما را م 

اند، بلکه حق تحصیل فرزندانتان را نیز تان را از دیدار پدرشان و انجمن مذهبی شما را از دسترسی به کشیش خود محروم کردهخانواده

لزامی تحصیالت قرآنی در مورد فرزندانتان و به دلیل ثبت کلیسایتان، به دلیل مخالفت با اعمال قانون ا 2009زیر پا گذاشته اند. در سال 

تان را مورد آزار قرار به شما حکم ارتداد و اعدام داده شد. هرچند که در دادگاه بعدی تبرئه شدید، اما مقامات همچنان شما و خانواده

 دهند.می

سال  10برای شما حکم « ترویج صهیونیسم مسیحی»به دلیل « منیت ملیاقدام علیه ا»وقتی در ماه مه در یک دادگاه ایرانی به اتهام  

بار شما در ماه جوالی خواندم درحالی که زده شدم. سپس خبرهایی را درباره دستگیری خشونتحبس را صادر کردند، بسیار وحشت

ا به زندان بدنام اوین منتقل کردند. به عنوان مقامات امنیتی سرزده به خانه شما آمدند، پسرتان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و شما ر

توانم تصور کنم که این رویدادها چقدر ممکن است برای شما فردی معتقد که فقط تالش کرده است در آرامش عقایدش را بیان کند نمی

 سخت و دشوار بوده باشد.

کنید کم کند، اما ما، خانواده و انجمنتان تحمل میدانم که این ابراز احساسات فقط ممکن است کمی از رنجی را که شهرچند که می 

تواند صرف نظر از باورهای دینی یا عدم ها میاستفادهخواهم بدانید که اعتقاد و تعهد شما به عدالت و ایستادگی در برابر این سوءمی

دوارم که اگر این نامه هیچ کمکی به شما اعتقاد دینی افراد، درس عبرتی برای سایرین باشد، چه در ایران و چه در سرتاسر جهان. امی

 کند حداقل نشان دهد که چقدر مورد تحسین من هستید.نمی

دانم که مردم ایران که وارث کنیم که وضعیت ناگوار شما مورد توجه قرار بگیرد. من میمی تالش USCIRFمن شخصآً به همراه   

 ای زندگی کنند که در آن بتوانند آزادانه پیروی ندای درونشان باشند.در جامعهخواهند و لیاقت دارندتاریخ و اعتقادی غنی هستند، می

 تان در سالمت باشند.ام برای آزادی شما تالش کنم و امیدوارم که خانوادهکنم که متعهد شدهدر آخر باز هم تکرار می 

 با احترام،

 

 نادین مائنزا


