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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[

 

 دم جنبانکبرگرفته از سایت:[ ]

 ۱۳۹۱شهریور  ۱۹]تاریخ:[ 

 

 از تاریخ شکوه می کنم

شنوم که از  ی. مدییبفرما میگو یدهد، م یتلفن را به من م یکه مهمان دارم مامان گوش یامروز بعد از ظهر در حال

شده  دییمگر تا میگو یم دیکن یحکم خود را معرف یاجرا یبرا رمیگ یاحکام تماس م یمقدس اجرا دیشه یدادسرا

زودتر از دو  میگو یهر چه زودتر. م دیگو یم م؟یایب دیاب یپرسم ک ی. منجاستیبله پرونده تان االن ا دیگو یاست؟ م

توانم خالصه بعد از  ینم میگو یسه شنبه م گریشود حداکثر هفته د ینم دیگو یپرسد م یم یتوانم از فرد یهفته نم

 رد نایکنم. از اواسط گفتگو ژ یخود را معرف وریشهر ۲۵ یعنی ندهیشود شنبه آ یچند بار ردو بدل شدن حرف قرار م

 نایژ هیکنم. گر یخودم را معرف دیشده است با دییحکمم تا میگو یبود؟ م یپرسد ک یکنارم است به محض قطع شدن م

چرا باز هم خانواده ما؟ من چه کار کنم؟ و  ؟یبرو دینرو، فرار کن، چرا تو با دیگو یکند م یشود هق هق م یبلند م

ربع  کیبعد از حدود  میگو یم یزیآرامش با او حرف بزنم در قبال هر حرف و سوالش چ تیکنم در نها یم ی... سع

کنم نرو و من از  یکنم نرو، خواهش م یبابا خواهش م دیگو یم صالیاست تیشود و در نها یآرام تر م یاش کم هیگر

زنم  ینم یحرف گریمجدد او د یشود و با خواهش ها ینم یبابا من هم دوست ندارم بروم ول میگو یم او مستاصل تر

 کنم و ... یدستش را گرفته ام و سرش را نوازش م

اشک  نیچشمان آرت نمیب یگردم م یساعت بر م میروم در کمتر از ن یاز خانه م یکار بانک یافتم برا یم روزیپر ادی

ماه گذشته هر  کی!؟ در نیعمو هم رفته او د؟یآ یکرده است گفته عمو کجاست چرا نم هیگر دیگو یم نایآلود است ژ

دانم از  یگردم. نم یگفتم بله عمو بر م یتا االن م نو م ؟یگرد یپرسد عمو بر م یم نیروم آرت یم رونیوقت ب

 .مینگو ای میاصال بگو م؟یامروز به او چه بگو

 یاش م یراض م؟یاآلن بگو ؟ییبگو یخواه یچه م نیبه آرت دیگو یکند و م یم هیگر یقبل از خواب مجددا کم نایژ

 !نه؟ ای میدانم به او بگو یوهنوز نم دیکنم فعال نگو

ورودم به  وریشهر ۲۵و در  دیآ یحکمم م دییها خبر تا تیها و سا لیمیکنم احتماال از فردا در ا یخودم فکر م با

به  انیمیرح وانی. کییبها انتید خیاز تار ییمرز و بوم و جز نیا خیاز تار ییشوم جز یشود و م یزندان خبر داده م

 .گرید یاریخاطر اعتقادش به زندان افتاد همان گونه که برادرش، زن برادرش و بس

 شیآغاز شده بود و روز به روز افزا ییانقالب که فشارها و ظلم ها بر جامعه بها لیدر او ۱۳۵۹در سال  دیآ یم ادمی

کند و من در اوج  یِشکوه م خیمنتشر شد به نام تار نیو مسئول رانیخطاب به مردم ا یاز دکتر داود یمقاله ا افتی یم

 میخواهم بگو یاآلن م یردم. وللذت ب ییوارده بر جامعه بها ظالمبود بر م یکه تظلم مشیاز نثرش و مفاه ینوجوان

ها و کال  یها، نگران یدیترس ها، ناام کند. غم ها، یو اتفاقات را ثبت م عیکنم چراکه فقط وقا یِشکوه م خیمن از تار

 مینوشتم، برا انفار یریکه من بعد از دستگ ستیشود. کامران در پاسخ نامه آسمان گر یاحساسات آدم ها فراموش م

ثبت شود  خیدر تار دیکه شا سمینو یجا م نیکرده است در ا انیوجه فکر مرا ب نیکنم به بهتر ینوشت و فکر م نیچن

که در دهه هفتاد تالش  یکار کار هنرمندان باشد. نیهم ا دیهم توجه کنند. شا عیبعد وقا نیمورخان به ا ندهیو در آ

 .میموفق نشد یول ردیکه صورت پذ میکرد
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." آره سندینو یکنند نم یکه کرده و م ییها هیکشند و گر یم نیو آرت نایکه ژ ییاز رنج ها ی" کس ینوشته بود وانیک

 یاست که از زندگ نیهم یکنم برا  ینخواهد بود. فکر م یادیو از احساس آدم ها  میشو یو اتفاقات م عیما غرق وقا

شود. ثبت  یخاطره م ایو  میکن یرا فراموش م عیوقا ای. چون ودش یم دهیدوباره گز دهیمار گز م،یریگ یمان درس نم

با  ایکرد و  یریشود از آن اتفاق جلوگ یم میکن یشود و فکر م یمار فراموش م یدگیبدون احساس. دردگز عیوقا

 یو وقت دیآ یبه حساب نم ایشود و  یگم م یشود آن قدر که در زندگ یموضوع کوچک م ،یفاصله گرفتن زمان

و اتفاقات.  عیمملو از وقا خیما، شهر من و خالصه تار یمن، زندگ یزندگ خیتار خ،یشود تار یشد، م یکل اتاتفاق

 یاغراق م م،یپندار یدروغ م م،یکن یرا باور م عیبر فکرمان آن وقا یاز احساس و ما هم مبتن یحوادث و آمار خال

ترس  ای ییتنها ت،یحما ،یه، همکاراحساس، عاطف امان ب یکدام از قضاوت ها چیو ه میانگار یناقص م ایو  میدان

 یدرس نم خیاست که ازتار لیدل نیماند و به هم یپنهان م تیانسان ای یشود و در واقع زندگ یمرتبط نم عیپشت وقا

 عیشد و با وقا یممزوج م تیو انسان یو اتفاقات با زندگ عیاگر پشت وقا دیشود. شا ینم ندهیو گذشته چراغ راه آ میریگ

 یرا در آن م -یانسان -شد و ما خودمان یم نهیعبرت، آ نهیآ نیکرد، ا یم رییمان تغ ینوع زندگ م،یشد یمرتبط م

است و  ازیطرف احساس ون کی ندیب یخودش را در آن نم رد،یگ یقرار م عیمقابل وقا یکنم انسان ی. اآلن فکر ممیدید

شدند و  یمرتبط م ایدو دن نیاگر ا دیروند، شا یراه خود را م تمتفاو یایدو دن نی. اعیآمار و ارقام و وقا گریطرف د

 یمثال ها یلیتو و من وخ یمثل لرزش زانو ن،یآرت ناویژ یو دلتنگ هیبود مثل گر یاحساسات هم م عیدر ثبت وقا

وتو  نو م ۱۳۸۳شود اعدام بابا در سال  یتکرار در خانواده ما م نیشد. جلوه ا یم لیتعط خیتکرار تار نیا گر،ید

ساله.  ۲ نیمن و فاران و آرت یریساله، داستان دستگ ۴ ینایو ژ ۱۳۸۳تو و فرشته درسال  یرینوجوان، داستان دستگ

چرخه تکرار  نیو احتماال سواالت آرت نایبا ثبت سواالت ژ دوارمیکوچک شدن سن کودکان است و ام بینکته عج

 .تالش ها متوقف شود نیبه کمک ا عیوقا

 غیدر یو کمک ب تیگذارد و حما یکه مطمئنا بندگانش را به خود وا نم نیاز فضل حق و ا یقلب نانیاطم رغمیعل

کنم  یاعتراف م یما بوده است و قدردان آن باتومام وجودم هستم ول یدر زندگ هیسرما نیشتریخانواده ودوستان که ب

به او  ایکند و  حتشینص که نیشنود بدون ا یاش را م بانهش یها هیدرد دلها و گر یکه چه کس نایکه نگرانم. نگران ژ

آشوبد. چه  یکند و بر م یتر م یدهند که او را عصب یم شترشیبزم مقرب تر است جام بال ب نیهر که در ا دیبگو

که هر  یبوسد کار یپس عمو م نیبابا، مامان، زن عمو و از ا یکشد و به جا یرا در آغوش م نیهر روز آرت یکس

 .است رفتهیاز مامانم نپذ یحت گرید یدهم و از کس یدوماهه انجام م نیروز من در ا

که از تجربه ها، دانش و استعداد من، کامران، فاران و امثال  نیا یو متاسفم که در وطنم به جا دیناام ن،یغمگ اریبس

 میرو یو به زندان م میشو یمحکوم م م،یشو یمتهم م یمل تیما استفاده شود به صرف اعتقاد مان به اختالل در امن

 یگفت به کانادا رفت یآن را نخواند و گرنه به من نم یپرونده حت یاضمطمئنم که ق بایکه ساخته شد و تقر ییپرونده ها

 دیدادگاه تجد یکه مربوط به کامران بود که در کانادا درس خواند و ... قطعا قاض یدید یمراجع م رانیا کینیدر کل ای

خود را با همه،  یها ادگرفتهیبود که تجربه هاو  نیچند ساله تمام تالش ما ا نیکه در ا یدر حالنخوانده است.  نظر هم

 تیخاطر و در نها تیرضا ،یآرامش، شاد یبرا یو کمک میشو میخودمان سه یو اعتقادشان و باورها نیفارغ از د

 ییآزاد به جوانان بها یوسسه علمدر م یدروس روان شناس سیمان در تدر ی. تمام تالش هامیشان باش یزندگ یغنا

کودکان،  یجنس تیازدواج، ترب از شیآموزش پ ،یزبان زندگ یکالس ها ،یفرد یمشاوره ها ل،یمحروم از تحص

با  ایوزارت ارشاد چاپ و  دییها که تماما با تا نهیزم نیکتاب در ا فیموثر و ترجمه و تال یینوجوانان و روابط زناشو

جا  نیاست. در هم هبود غیدر یو ب مانهیخالص، صم تیمورد استفاده قرار گرفته است با ن یستیسازمان بهز بیتصو

شان، احساسات شان و  یریادگیتجربه شان،  لیکنم در صورت تما یکه با ما مرتبط بوده اند دعوت م یاز همه افراد

. سندیاند و گرفته اند را بنو دهیفاران( دمن، کامران و ما )شان داشته است را از آن چه از  یزندگ یکه برا یراتیتاث

رسانده  بیشان آس یکه به زندگ یهر مورد ای... و ه،یگال ت،یکنم اگر شکا یم هشافراد خوا نیاز همه ا نیهم چن

 دنیبا د دوارمیو ام نندیبب گرید ربطیهر مقام ذ ایوزارت اطالعات و  ه،ییقوه قضا نیمسئول دیشا سندیاست را هم بنو

است که  یمجازات نیچن ستهیها شا تیالفع نیا ایکرده اند؟ آ تیعدالت را رعا ایآ نندیو ب ندیایجدان خود کنار ببا و نیا

 شیسن و سال آسا نیدر ا دیمادرم که با باشند و نیمحروم از آغوش گرم والد نایو ژ نیو آرت میما در گوشه زندان باش

مجبور باشد  ندیدو فرزند بدون پدر را بب تیترب یبرا شیها یاستراحت کند و ثمرات فداکار شتریداشته باشد و ب

 شقدمیاز دوستانم پ یکیکه  دوارمیرا بزرگ کند. ام نیبدون والد یو نوه ها ندیزندان بب نیپشت کاب ازفرزندانش را 

مانده  یده روز باق نیدهم ا یم حیمنظور درست کند و به همه اعالم کند چون من ترج نیرا به ا ینکیل ای یتیشود سا
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موهبت محروم باشم. کامران چند  نیسال از ا ۵تا  دیخودم که شا یآنان و هم برا یبگذرانم هم برا نیو آرت نایرا با ژ

داد  زیعز ینوشت که به من و دوست رانیوملت ا نیبه آرت یپارسال نامه ا وریشهر ۲۲اش در  یریروز قبل از دستگ

 خیتارو  ندگانیآ یبرا دیجا ثبت کنم. شا نیزمان آن را در ا نیدر ا لمیمن بود و ما شیسال امانتا پ کی نیو در تمام ا

 .دیبه کار آ

 رانیو ملت ا نیآرت

 سیآزاد درس خواندم و تدر یهستم، در موسسه علم ییکنم که: بها یهمگان اقرار م یدر منزل خودم برا امشب

نفر،  ۲۰۰۰مشاوره کردم با حدود  رانیا در ۱۳۸۳کردم، کارشناس ارشد مشاوره ام را در کانادا گرفتم، از سال 

آن راترجمه کردم و با مجوز وزارت ارشاد  ونآموزش دادم، مت یارتباط بدون خشونت را با نام زبان زندگ یالگو

 .چاپ کردم

شاد و خرسند  ،یدادم راض رانیه دست آوردم و آن چه به ملت اکنم و از آن چه ب یبه گذشته ام نگاه م تیرضا با

 .هستم

شد  رانیا یدر دانشگاه ها لیتحص تیبر تنبک، ممنوع تمیشد ضربات ر ۱۳۶۲شالق به پدرم در زندان سال  ضربات

 .و ارتباط بدون خشونت یان ال پ ،یمکمل مثل تئاتردرمان یارشد مشاوره از کانادا همراه با مهارت ها یکارشناس

 یپدرم، اعدام و شهادت او شد ارتباط من با آدم ها در جلسات مشاوره و کارگاه ها یشش ماه انفراد تیدر نها و

 انیرانیو تمام ا رانیبه ا انیمیوخاندان رح من هیشد هد یو زبان زندگ یارتباط یالگو نیو ا یآموزش زبان زندگ

 .رندیبپذ دوارمیکه ام ز،یعز

 .است رانیتو و تمام ملت ا یبرا میو آرامش آرزو یشاد ،یزندگ

را  نیام و اگر مجددا هم تکرار شود هم یام راض یزندگ یکنم که از تمام انتخاب ها یجا اذعان م نیهم در ا من

 یگذرد عامل یکه آن چه بر من وخانواده ام م دوارمیو ام میکنم به همه باورها و تالش ها یکنم و افتخار م یانتخاب م

 .کشورمان شرفتیو پ یعدالت، آزاد یشود برا

 الحکم هلل میگردن نهاد    ماه      آن  یبارد در کو غیگر ت

 انیمیرح وانیک

 ۱۳۹۱ وریشهر ۱۵بامداد  ۳ :۳۰ ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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