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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:[ 

 ١٣٩٢خرداد  ١٦]تاریخ:[ 

 

 کامران رحیمیان به همسر دربندش فاران حسامی هرانا؛ نامه 

سال حبس تعزیری محکوم شده و حبس وی  ۴کامران رحیمیان، از اساتید دانشگاه بهاییان که به  –خبرگزاری هرانا 

 .بردزندان رجایی شهر کرج بسر می ١٢نیز در دادگاه تجدید نظر به تایید رسیده است هم اکنون در سالن  

سال حبس تعزیری محکوم شده و هم  ۴باشد و به ی نیز از اساتید دانشگاه آنالین بهاییان میهمسر وی فاران حسام

 .اکنون در بند زنان زندان اوین محبوس میباشد

 .ساله بنام آرتین دارند که با زندانی شدن پدر و مادر در وضعیت روحی نامناسبی بسر میبرد ٢این زوج بهایی کودکی 

نویسد. متن کامل این نامه که در اختیار  ای به همسر خود از مشکالت و آرزوهایش میکامران رحیمیان طی نامه 

 :خوانیدخبرگزاری هرانا قرار گرفته را در زیر می 

ساعت ده و نیم صبح است و برایت نامه مینویسم، بر عکس همیشه نه در نیمه شب بلکه در صبح برایت مینویسم چون 

 .روز مالقاتت خواهم کرد که نشد ١۶۸کردم من امروز بعداز قبل فکر می تا ساعتی

خروج از زندان به شانس دوباره پوشیدن لباس زندان الزامی شد، لباسی که مشترک است برای همگان و ظاهراً موقع 

از پوشیدن   که از زندان خارج شدم صحبتی بار اولی  ٢دانم چرا باید آنرا میپوشیدم؟ چون را به تو میدهند و نمی یکی

 .لباس زندان نبود و ظاهراً بندهایی از قانون با این امر منافات دارد

ندان مانع مالقات شده بود و در این بین با پیگیری  اجبار به پوشیدن لباس ز ٩١در این میان دوبار هم در بهمن ماه 

مامان در مالقات با مدیر ّکل زندانها، آقای سلیمانی و معاون دادستان آقای خدابخشی و خودم با آقای مردانی فکر  

ا فرار  خواهد شد و باز نشد. اگر قرار است این لباس را بپوشم و پابند و دستبند بزنند ت کردم اینبار مالقات عملیمی

 .نکنم این حرف برایم غریب و غیر قابل باور است

چون حتی ما امکان ارتباط تلفنی هم نداریم و میگویند مدد کاری مخالف است. آیا واقعاً از راه تلفن هم امکان فرار  

 .وجود دارد؟ یا کارکرد لباس، دستبند و پابند برای من قرار است چیز دیگری جز مانع فرار کردن باشد

داشتم. بعد از اعدام پدرم و   خواستم بروم دلیل و زمان به اندازه کافی که اگر می کس نداند، تو میدانین، هیچ فارا

 در ایران ماندم و وقتی   ۶۶در ایران ماندم. بعد از عدم اجازه ورود به دانشگاه در سال   ۶٣مصادره اموالش در سال 

 .به ایران بازگشتم ۸٢دا رفتم سر سال به کانا ۸۰برای ادامه تحصیل و یاد گیری در سال  

که اتوبوس برای استراحت مسافران ایستاده بود از من پرسیدی آیا به   فاران، یادت هست در راه شیراز در توقف گاهی 

ی مان آقای موحد را از دفتر پیگیری بعداز آنکه ام؟ پاسخ مرا چطور؟ پیغام یا تهدید کارشناس پروندهفکر رفتن افتاده 

کند که خانه نشین شویم و یا از های کارمان را وادار به قطع همکاری با ما کردند، برایم آوردی که کاری می محل

ایران برویم و باز تصمیم گرفتیم بمانیم، بمانیم تا تالش کنیم برای صادقانه زیستن، صادقانه باورمان را ابراز کنیم و 

برای آسایش همگان و نتیجه ماندنمان تالشمان و آرزوهایمان شد   همدالنه دیگران را بشنویم و درک متقابلی بسازیم

 .ساله ٢سرپرستی آرتین  زندانی شدن منو تو، بی
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فاران، پس اگر از مالقات با تو محروم شدم بدان که باز پیامد تالشیست برای ماندن، برای صادق بودن، برای احترام،  

 .مشترک انسانیهای برای زیبایی، برای اعتماد و برای همه ارزش 

فاران، دوست داشتم ببینمت، دوست داشتم صدایت را بشنوم، دستت را لمس کنم و از خودم بگویم و از تو بشنوم. از 

و نگرانیمان از ژینا بگویم که بالغ شده است و با توجه به فوت فرشته   بودن با کیوان در زندان بگویم، از خوشحالی 

های مناسب برای آرتین سه و نیم های الزم را به اوو بگویی. از کالسراهنمایی شاید در اندک زمان مالقات بتوانی

 .ساله برایت بگویم و نظراتت را بشنوم

ساله که نماینده  ١٣من و تو بیرون است، از ژینا  باهم درباره مفهوم خانواده برای آرتین صحبت کنیم که به نمایندگی

نفر هر کدام عضو    ٣میکنند مشورت کنم که چطور این  کنار مامان زندگی خانوادهٔ کیوان و فرشته است و باهم در

 .ل حاضر خودشان یک خانواده اندخانواده ای و در حا 

هایم را برای  خواستم درباره عدم موافقت مرخصی خودم و احتمال مرخصی تو صحبت کنم و پیشنهادفاران، می 

نوع مالقات کابینی و  ٢این به عنوان مالقات منزلی در کنار استفاده از آن و معرفی آن به آرتین که  چگونگی

 .حضوری که میشناسد صحبت کنم

خواستم بگویم که مجلس که به دیدن شما آمدند چه گفتند و شما چه گفتید؟ می دوست داشتم بدانم کمیسیون امنیت ملی

خواستم از ماجراهایت بشنوم که داریم. میسیاسی ن -اینجا نیامدند و شنیدم که گفتند در رجایی شهر زندانی عقیدتی

  ترین تجربه ات را بپرسم و از مسئولیتهایت، چگونگیترین و نا خوشیند، خوشایندکه دیدی و شناختی ترین آدمیاتفاقی

 گذاران روزت چیست؟ 

ها باشد و تصویری ای برای ندیدن ی خالء ارتباط باشد، وصله فاران، خالصه امیدوار بودم این تک مالقات پرکننده

کنم برای ماندن تا ماندنمان پذیرفته شود و صداقتمان  برای پر کردن همه زمانهای دوری و باز نشد و باز تالش می

 .باورشود و پلی شود برای ساختن آسایش برای همگان

 .کنمو شادمانی می پس با نامه ای بجای مالقات در زندان به جای خانه برایت آرزوی سالمتی

 زندان گوهردشت ٩٢/   ٢/  ٣١امید دیدار، کامران  به 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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