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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[

 

 خبرگزاری هرانا ]برگرفته از سایت:[

 ۱۳۹۲مرداد  ۱۰ ]تاریخ:[

 

 هرانا؛ نامه کامران رحیمیان شهروند بهایی زندانی به فرزندش آرتین

سال حبس تعزیری محکوم شده، در طی نامه  ۴کامران رحیمیان از اساتید دانشگاه بهاییان که به  –خبرگزاری هرانا 

نویسد: کند میای به فرزند خردسال خود که با محکومیت و زندانی شدن مادر اکنون در نزد بستگان خود زندگی می

شود به دنبال شناخت و یادگیری از ماندال و گاندی باشم و چه باعث کنم چه باعث میآرتین، مدت هاست فکر می“

باشم و و دنبال « یک مرد»شود دنبال کتاب الش را برای شناخت مولوی و خرقانی نکنم؟ چه باعث میهمان ت شودمی

 ”.های دیگرنباشم و خیلی نمونه« پنجاه و سه نفر»

 :خوانیدمتن کامل این نامه که یک نسخه از آن در اختیار خبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می

 آرتین

داشت و ها برایت چه معنایی خواهد ها بعد وقتی بزرگ شدی این نامهدانم سالنویسم و نمیبرایت هر هفته نامهٔ می

نهرو شود، چرا که اصالً ” نگاهی به تاریخ جهان“دانم چیزی مثل کتاب برای آنچه ارزشی قایل خواهی بود؟ بعید می

 .ترین مطلب استدر فکر آموزش دادن نیستم، بلکه ارتباطمان برایم مهم

شود به دنبال شناخت و یادگیری از ماندال و گاندی باشم و چه باعث کنم چه باعث میین، مدت هاست فکر میآرت

باشم و و دنبال ” یک مرد“شود دنبال کتاب همان تالش را برای شناخت مولوی و خرقانی نکنم؟ چه باعث می شودمی

 .های دیگرنباشم و خیلی نمونه” پنجاه و سه نفر“

ها و ها منتظر فرصت برای شناختشان، بودن با آنهایی هستند که خیلیدانم که خیلی از اطرافیانم آدمو می باور دارم

ها از ها خیلی چیزشود و خیلیانجام کاری برایشان هستند. باور دارم که خیلی از این افراد نامشان در تاریخ ثبت می

 .را دارندهای دیگر اشتیاق همراهیشان ها آموختند و خیلیآن

ساله بودم و به خاطر پدرم، مادرم  ۱۲او را دیدم، آن وقت  ۱۳۶۰یکی از این افراد کسی است که اولین بار در سال 

مان آمد و شد داشتند، که از آن بسیار خاطرات برخی در گاه در منزلمان ساکن بودند، بسیاری به خانهو دوستانشان که

 .ذهنم ماندگار است

کنم یدن دوست مادرم، ژینوس محمودی که چند روزی مهمان ما بود بیاید و آدرسمان را که فکر میاو قرار بود به د

خیلی واضح است را پیدا نکرده بود و مرا چند باری به دم در و حتی سر چهار راه فرستادند تا مرد جویای آدرس را 

 .بیابم، که البته خودش قبل از برگشتن من یافته بود

 ۶۲ود که به منزل ما آمد و دیدمش و آخرین بار چند روز قبل از دستگیری پدرم در اردیبهشت سال این اولین باری ب

اش تر، خطر دستگیریدیدمش، هر روز نامش مشهوربود. دیگر به منزلمان نیامد، هر از گاهی و به مناسبتی می

هایش، هایم از کارها با شنیدهتمامی این سال تر. درهایش سنگینها بر شانهها در طی سالبیشتر و احتماال بار مسئولیت

 .گاه پسندیدمگاه تحسینش کردم ومتاثر شدم و اشکی بر چشمم آمد،… هایش وتصمیم

زندان رجایی شهر بودم، بیش از هر کسی مشتاق دیدارش بودم. در  ۱۲وقتی در حال ورود به سالن  ۹۰تا آذر سال 

گاه صدای دعایش را شنیدم و اندک باری اشکش را گاه نظاره گرش،هایش همراهش بودم وگاه در پیاده رویاین مدت
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، باورش به گاه حمایتش را و در طول این دوران آنچه بیش از همه برایم قابل تحسین استگاه خشمش را دیدم ودیدم،

 .اش در راه ایماناش در صرف بدون قید و شرط زندگیدعا، عشقش به اعتقادش، امیدش به ساختن و اراده

ساله شد، او جمال الدین  ۸۰زندان رجایی شهر است. او امروز  ۱۲ترین فرد سالن و این جلوه کوچکی از وجود مسن

 .خانجانی است

 .رک باداش و تاریخ مباتولدش بر خودش، خانواده

 بابا کامران

 ۹۲مرداد  ۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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