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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[

 

 راه دیگربرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۹۲مرداد  ۲]تاریخ:[ 

 

 :نامه پدر آرتین به محمد نوری زاد از زندان رجایی شهر

 سپاسگزارم براى بوسه به روح پاک انسان

رحیمیان و فاران حسامی، از چندی پیش، محمد نوری زاد با انتشار شرح دیدارش از آرتین، کودک چهار ساله کامران 

در زندان بسر می برند، و بوسیدن پای او، به دفاع از « بهائیت»اساتید دانشگاه آنالین بهاییان، که هر دو به جرم 

 های مذهبی و بهاییان پرداخت. اما این رویکرد، انتقادات بسیارى را برانگیخت.حقوق اقلیت

آن بر حقوق شهروندی و نیز آزادی  اصل بیستم و بیست و سوم  اگرچه در قانون اساسی جمهوری اسالمی که در

داشتن عقیده و بیان آن تاکید شده است، اما سالهاست که نظام حاکم بر ایران بهائیان را به دلیل داشتن مذهبی دیگر 

ی می کند و مورد آزار و اذیت قرار می دهد؛ از انجام فرائض دینی و هر گونه فعالیت جامعه بهاییان ایران جلوگیر

  تاکنون بسیاری از آنها را بازداشت و محکوم به احکام سنگین زندان کرده است.

در آن خانه ی کوچک، گرچه جای پدر و مادر او خالی بود، “محمد نوری زاد در شرح دیدارش از آرتین می گوید: 

. و من، بجای همه ی آنانی که اما جای رهبر و مراجع صاحب نام و مسئولین روحانی و غیرروحانی ما خالی تر بود

در آنجا نبودند، از آرتین پوزش خواهی کردم. به وی گفتم: آرتین عزیز، نگران مباش، اگر پدر و مادرت بی دلیل و 

همزمان در زندان اند، رهبر شیعیان ایران که نه، رهبر مسلمین جهان اما هست. او خود شخصاً به تأسی از علِی 

کند و حق تو را از حلقوم قانونی که در این ملک به طنز گراییده بیرون می کشد و مرتضی تو را سرپرستی می 

برکات آن را بر سر تو می بارد. اگر این روزها پدر و مادرت بی دلیل در زندان اند، مراجع صاحب نام و پرآوازه ی 

  از هستی ساقط نمی کنند. ما هستند و به تو نشان خواهند داد که: در قاموس الهی، مردمان را بخاطر عقایدشان

به آرتین گفتم: پسرکم، من از طرف آنانی که در این سالهای اسالمی، بر تو و بر همه ی همکیشان تو جفا باریده اند، 

از تو پوزش می خواهم. به او گفتم: وقتی پاپ، رهبر کاتولیک های جهان خم می شود و پاهای یک دخترِک بزهکار 

ن بوسه می زند، من چرا به نمایندگی از دم و دستگاه عریض و طویل رهبر مسلمین جهان مسلمان را می شوید و بر آ

  ”و مراجعِ پشت به پشت شیعه بر پاهای کوچک و بهشتِی تو بوسه نزنم؟

کامران رحیمیان، پدر آرتین پس از این دیدار در نامه ای از زندان رجایی شهر خطاب به محمد نوری زاد، عمل او 

ی عینیت بخشیدن به ارزش هایی چون احترام، محبت، عدالت، حمایت، مسئولیت پذیری، یکسانی، را کوششی برا

صلح به معنی پذیرش کثرت ها و هماهنگی کثرت ها برای یک هدف و آن “آگاهی و هم دلی دانسته و نوشته است: 

به فعل در آورد، آزادی به  آسایش و سعادت همگان عدالت به معنی فرصت برای هر کس تا بتواند تمام قوای خود را

معنی ظرفیت و توانمندی انسان برای رشد، تحول و آمادگی برای تغییر در جهت ارزش های انسانی و نوع بشر بدون 

نوع بشر به … هیچ استثناء و صرف نظر از هر ویژگی تمایز ساز مثل قوم، نژاد، ملیت، جنسیت، دین و تحصیالت

  ”هی خلق شده است.وسعت خلقتی که به صورت و مثال ال

 متن نامه

  قرار گرفته است را با هم می خوانیم:” راه دیگر“متن کامل نامه کامران رحیمیان به محمد نوری زاد که در اختیار 
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آقای نوری زاد! از زندان رجایی شهر برای شما می نویسم. حدود دو سال است که در زندانم، حتی یکروز هم به 

ز یکسال زندانی بودن همسرم فقط دو مالقات با او داشتم و در بیش تر از دو سال هر دو مرخصی نرفته ام، در بیش ا

  هفته یکبار امکان مالقات با فرزندم را داشته ام.

در دوازده سالگی سر کالس درس امور تربیتی با متهم شدن به آن  ۱۳۶۰آقای نوری زاد! من کسی هستم که در سال 

اج می کنند مورد تمسخر واقع شدم، در همان سال از رفتن به سر مزار مادربزرگم که که بهاییان با محارم خود ازدو

سال پیش از آن فوت کرده بود محروم شدم چون محل دفنش مصادره و بعدها شد فرهنگ سرای خاوران. کسی هستم 

پدرم دستگیر شد و پس از یازده ماه زندان بدون خداحافظی از ما اعدام و  ۱۳۶۲که در چهارده سالگی یعنی سال 

بدون اطالع ما در خاوران دفن شد و قبل از آن با یک چمدان حاوی لباس برای مادرم، برادرم، خودم و کتاب های 

کان شرکت ام ۱۳۶۶درسی من به خاطر مصادره اموال از خانه مسکونی امان اخراج شدیم. کسی هستم که در سال 

  در کنکور را نیافتم.

آقای نوری زاد! کامران رحیمیان هستم. پدر آرتین چهارساله که به منزلمان رفتید، به دیدار خانه کوچک شده ی ما، به 

دیدار سه نفری که هر کدام عضو یک خانواده اند و حاال یک خانواده شده اند، مادرم که همسرش را نزدیک به سی 

دوران بر شانه هایش سنگینی می کند، یک نوه اش ژینای سیزده ساله سال قبل با اعدام از او گرفته اند و رنج همه این 

تجربه بازداشت هم زمان پدر و مادرش را تجربه کرده و حاال پدرش در زندان و مادرش در  ۱۳۸۳که یکبار در سال 

صت ابراز آسمانهاست. نوه دیگرش آرتین که او هم والدینش در زندانند. با آنچه نوشتید نیازم به شنیده شدن و فر

متحقق شد و با وجودی سرشار از رضایت و تاثر از شما سپاسگزارم. و همزمان به نظرم آگاهانه برای شنیدن درد 

  خانواده ام خود را در معرض آسیب قرار دادید.

 آقای نوری زاد! از البه الی کلمات شما شنیدم که طلب پوزش کرده اید و من آن را میل به پذیرش و درک شنیدم، بر

پای آرتین بوسه زدید و آن را نماد احترام و محبت درک کردم، جای بسیاری را در منزلمان خالی دانستید و آن را 

تمایل تان به مسئولیت پذیری دانستم، امید به حمایت و عدالتتان را برای والدین آرتین شنیدم، در منزلمان آب میل 

عبیر کردم و با ذکر حدیث نبوی اهمیت و احترام به آگاهی را کردید و این را نماد نشان دادن پذیرش و یکسانی ت

  استنباط کردم.

آقای نوری زاد! عمل کردنتان را کوششی برای عینیت بخشیدن به ارزش هایی چون احترام، محبت، عدالت، حمایت، 

ی ام را به شما ابراز مسئولیت پذیری، یکسانی، آگاهی و هم دلی درک کردم و تالش می کنم در البه الی کلماتم قدردان

کنم. همچنین امیدم را به هم دلی راهی برای ساختن دنیایی صلح آمیز همراه با عدالت و آزادی برای همه نوع بشر 

  اعالم می کنم.

صلح به معنی پذیرش کثرت ها و هماهنگی کثرت ها برای یک هدف و آن آسایش و سعادت همگان عدالت به معنی 

اند تمام قوای خود را به فعل در آورد، آزادی به معنی ظرفیت و توانمندی انسان برای فرصت برای هر کس تا بتو

رشد، تحول و آمادگی برای تغییر در جهت ارزش های انسانی و نوع بشر بدون هیچ استثناء و صرف نظر از هر 

که به صورت و مثال نوع بشر به وسعت خلقتی … ویژگی تمایز ساز مثل قوم، نژاد، ملیت، جنسیت، دین و تحصیالت

  الهی خلق شده است.

  هم زمان دوست دارم از این فرصت برای ابراز چند آرزویم استفاده کنم و بگویم:

آقای نوری زاد! آرتین را کودک بهایی نامیدید، آرزو دارم آرتین و همه کودکان صرف نظر از اینکه در چه خانواده 

گیری و کسب آگاهی بیابند و با تالش برای کشف حقیقت، آگاهانه ای و با چه اعتقادی بزرگ می شوند، فرصت یاد

  اعتقاد خود را انتخاب کنند تا عملشان معرف باورشان باشد.

آقای نوری زاد! در مقابل آرتین زانو زدید و بر پایش بوسه، این را نهایت ابراز محبت و احترام نه به آرتین بلکه به 

هیچ انسانی در مقابل انسانی دیگر از روی شرم زانو نزند، چه  ن آرزو دارم روح پاک انسان دریافت کردم و همزما

احترام به هر فرد را ناشی از روح انسانی اش می دانم که دقیقا نقطه مشترک همه ماست و عزت و احترام هر دو 

  طرف به یک اندازه مهم و باارزش است.
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طلب کردید، من این تقاضا را تالش تان برای کاهش درد  آقای نوری زاد! از آرتین آب دهان انداختن و سیلی زدن

آرتین و اوج صداقت و مسئولیت پذیری تان شنیدم و همزمان آرزو دارم جسم هیچ انسانی بعنوان کالبد روح انسانی که 

  جلوه ای از روح الهی است در معرض این تجربه قرار نگیرد.

ان دارد و این درمان فرایندی است گاه بسیار طوالنی، و باز باور آقای نوری زاد! باور دارم دردمند احتیاج به درم

دارم اگر درمان فردی به قیمت درد فرد یا افراد دیگر تمام شود این چرخه ادامه خواهد یافت. پس آرزو دارم همه ما 

ن و الزمه تالش کنیم برای شکستن چرخه خشونت و این عملی نخواهد شد، مگر با تالش من، شما و همه مردم ایرا

اش در فرایند خود بخشش و دگر بخششی است که در پی آگاهی و مسئولیت پذیری می تواند عملی شود و این ایده ای 

  است که در طول هفت سال فعالیت روان شناسی ام برای تحققش تالش کرده ام.

کلماتی برای بیان احساس آقای نوری زاد! از قول آرتین سواالتی را مطرح کردید و حدس می زنم نیتتان یافتن 

احتمالی آرتین و شاید گوشزد مسئولیت به دیگران بوده است. آرزو دارم آرتین و همه ی ما احترام را شرط الزم هر 

ارتباطی بدانیم و بپذیریم اختالف عقیده، تفاوت باور و حتی تضاد ذهنی منافع وجود دارد و هیچکدام نه مجوز بی 

پس آرزو دارم بتوانیم یادبگیریم نظرات خود را صادقانه و در نهایت احترام ابراز  احترامی است و نه الزمه اش.

  کنیم.

آقای نوری زاد! باور دارم اگر بتوانیم صرف نظر از آن چه فردی می گوید یا انجام می دهد هر لحظه با روح انسانی 

این گام اول است برای ساختن دنیایی  طرف مقابل مرتبط بمانیم امکان خشونت ورزی را از خودمان خواهیم گرفت. و

که آرزویش را داریم و فکر می کنم شما در این راه قدم بر می دارید و نشستن روبروی آرتین و مادرم جلوه ای است 

  از پیمودن این راه، پس لطفا تبریک مرا بپذیرید.

ز کنم و تصریح کنم اگر در کالمم هر آقای نوری زاد! در پایان دوست دارم احترام و قدردانی ام را بار دیگر ابرا

کس، چیزی جز قدردانی و بیان آرزو بشنود؛ نشانی است از ناتوانی من در ابراز آنچه در درونم می گذرد و یادآور 

بیایید خودمان تغییری شویم که در دنیا “لزوم یادگیری و تمرین بیشتر برای من است. همچنان که گاندی گفت: 

  ”جستجویش می کنیم.

  امران رحیمیانک

  زندان رجایی شهر

 ۱۳۹۲ تیر ۲٧

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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