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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[

 

 ایران وایر]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩۵  نیفرورد ٢۵]تاریخ:[ 

 

 هنرمندان نیویوركى: تحصیل بهائى ها جرم نیست

با  ست«ی»#جرم ن نی است. کمپ رانیا انیبهائ لیاز حق تحص تیدر حما یتالش جهان یبرا گرید یمقصد ورکی وین

اصول   نیتر یاهیاز پا  یک یسلب  یبه دنبال بلند کردن صدا یاجتماع یهاو رسانه یوارید یهایکمک هنر، نقاش

 .است اهدر دانشگاه سیو تدر لیحق تحص یعنی ران،یا انیحقوق بشر از بهائ 

گذشته  یهاروبه رو بودند و در سال  یادیبا مشکالت ز ١٣۵۷در سال  یانقالب اسالم یروزیپس از پ رانیا انیبهائ 

، آن ها  (BIHE)» انییبها ی»موسسه آموزش عال سیاند. با تاسحق محروم شده  نیخود از ا ینید یباورها لیتنها به دل

 یریو دستگ  رانیا ییو قضا یتیامن یروهایباشند اما هجوم ن اشتهچند محدود، د حق را هر نیبودند که بتوانند ا دواریام

 .را از آن ها گرفت یمجاز یحت لیتحص یایدانشگاه، رو نیا انیاز دانشجو  یاستادان و تعداد

»#جرم   نیکمپ ،یدانشگاه مجاز  نیدر مورد ا ینگار پس از ساخت مستندمستندساز و روزنامه «،یبهار اریماز«

از سراسر جهان را در کنار هم جمع کرده تا از حق   انیربهائیاز غ یاریکه حاال بس ین یرا به راه انداخت؛ کمپ ست«ین

 کمیو  ستیجهان در قرن ب نیاز ا یدر بخش لیتحص هموضوع ک نیا دنیشن دیدفاع کنند. شا رانیا انیبهائ لیتحص

»#جرم   نیکمپ یوار ید یهایاز نقاش یک یکه  ی، هنرمند(Rabi)» یرا متعجب کند. »رب یاریممنوع باشد، بس

" از ستیجرم ن لیبه نام "تحص ینیبه من گفتند کمپ  ی: »وقتدیگوی از آن ها بود. او م ی ک یرا انجام داده است،  ست«ین

 ».دانندی را م نیهمه ا ست؛یجرم ن لیمعلوم است که تحص دانم؛ی را که م نی! ا؟یاست، گفتم چ ردهمن دعوت ک

 David)»تیلو دیهمراه با »دو شناسند،یم یاو را به نام رب یاریکه حاال بس  (David Torres)»تورس دیوید«

Leavitt)  هارهیبه نام »دا یگروه«(CYRCLE)   تر به  شیآن ها ب یبه راه انداختند. کارها ٢۰١۰را از سال

به  لیمتفاوت حاال تبد یی هاخاص و طرح  یهاگتمرکز دارد و استفاده از رن یانسان طی و شرا یدوگانگ  ،یزندگ یرو

 .آن ها شده است یبرا یهنرشناسه کی

  یگذاشته شده اند. نقاش شی به نما یمشهور جهان یهایاز گالر  یاریآثار آن ها در بس گرید ،یوارید یهای از نقاش جدا

از هنگ کنگ و الس وگاس تا   سبون،یآنجلس تا لندن و للس  یوارهایو د های گروه در گالر نیا یوارید یهایو نقاش

 ».میریم یما هرگز نم م،یهست هارهی: »ما داندیگوی و م ارندشعار هم د کیشوند. آن ها  یم دهیمالمو در سوئد د

را جرم   لیکه تحص یی: »آن ها دیگو یم شود،یگوشه جهان جرم محسوب م کیدر  لیکه چرا تحص  نیدر مورد ا یرب

 دایدست پ یباالتر از هوشمند یها و شهروندان هوشمند به سطحهستند که دوست ندارند انسان یکسان کنند،ی اعالم م

 ».جواب نه روبه رو شده اند  کیبا  شهیهم یکنند ول

 ».است یانقالب آرام و درون کیو انقالب، البته  رییتغ یابزار قدرتمند برا کی ل ی: »تحصدهدی ادامه م او

  نیبا خودم گفتم ا دم،یرا با دو ستون برآمده د وارید  نیا  ی: »وقتدهدیم حیخود توض یوارید یدر مورد نقاش یرب

 ».شروع کردم ع یسر یلیاست و کار را خ یعال

  ل یدفاع از حق تحص یاست برا یشده، نماد دهیکش ورکیویدر »هارلم« ن یوارید یشکسته شده که حاال رو کشخط

 .رانیا انیبهائ 
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  ».را فراموش کند دیام دینبا گاهچیاست اما انسان ه یکار مشکل شهیهم  رییتغ جادی: »ادیگویخطاب به آن ها م او

 .داندیبشر م «یانسان عتیاز طب یرا »بخش دیام نیا او

به »باغ ماندال« مشهور است. نسلون ماندال، رهبر  ورک یویمحله هارلم شهر ن یوارهاید یشکسته رو یهاکش خط

کشور، فارغ از رنگ پوست  نیحق برابر شهروندان ا یها براسال  یجنوب یقای( در آفردی)آپارتا ینژادییمبارزات جدا

  بایمناسب و ز یرا که قبال مخروبه بوده، به شکل یطی حاز شهروندان م ی عده ا ورک،یویآن ها تالش کرد. حاال در ن

از  یمشارکت مدن کی محل بتوانند فارغ از رنگ و نژاد و مذهب، در  یر آورده و نام او را بر آن نهاده اند تا اهالد

 .سالم و شاد اطراف خود لذت ببرند یزندگ طیمح

اما   ندیبی را به خود م  یمتفاوت یهاامیباغ پ نیا یوارهای: »ددیگوی تامپسون«، مسوول باغ ماندال در هارلم م یفانیت«

را به   امیپ نیخوشحال کننده بود تا ا اریما بس یبرا م،یرا داشته باش یکار لیشد در مورد حق تحص شنهادیبه ما پ یوقت

 ».میهمه جوانان برسان

دفاع از   امیپ گرید یوارید ینقاش کینامه »آمستردام« هم ساختمان هفته وارید یتر از باغ ماندال، روآن طرف  یکم

 شیب خیشروع به کار کرده و در تار ١٩۰٩نامه از سال  هفته نیگذاشته است. ا شیرا به نما رانیا انیبهائ لیحق تحص

در  یشهروند یاوج مبارزات برابر یها. آمستردام در سال استرا پوشش داده  یمهم عیخود وقا تیسال فعال ١۰۰از 

 .طلبان بود یبرابر یهابونی تر نیاز مهم تر  یک ی نگ«،یلوتر ک نی»مارت یبه رهبر کایامر

تمرکز دارد و  ییقایفرهنگ و هنر آفر یتر بر رو ش یب یلی، هنرمند برز(Alexandre Keto)» کتو الکساندر«

 رانیا انیبهائ لیخود را از حق تحص تیحما امی، پ(Baobab)» خانواده در کنار درخت »بائوباب کی یحاال با نقاش

الکساندر کتو با  یدانش است که در نقاش رختاز د یگذاشته است. بائوباب نماد شیبه نما ست«ی»#جرم ن نیو کمپ 

  میتوانی:»در کنار هم مدهدی نشان م ینقاش نیباور است که ا ن یشده است. او خود بر ا قیسر در دانشگاه تهران تلف

کار منتقل   نیبا ا خواستمیبود که من م یامیپ نی. امیاموز یب گریدکیو البته از  میاطالعات به هم بده م،یکن صحبت

 ».کنم

ساختمان   نیسال است که ما در ا ۷۰: »دیگویهفته نامه آمستردام م ری، سردب(Elinor Tatum)» تاتوم نوریال«

  یکه حق آزاد دهدینشان م ینقاش نیشود. حاال ا یم دهیکش وارید نیا یرو ینقاش کی بار است که  نیاول نیو ا میهست

به   یدسترس یاز حق برابر برا دیها باکه همه انسان   مییگو یاست. ما م یموضوع جهان کی لیو البته حق تحص انیب

 ».آموزش و اطالعات برخوردار باشند

صحبت   یدارتنها در مورد دوران برده قایآفر خی: »در مورد تاردیگوی خود م یواری د یکتو در مورد نقاش الکساندر

با   ینقاش نیو در ا دهم ی را نشان م قایخودم فرهنگ آفر یاز آن و نه پس از آن. حاال من در کارها شینه پ شودیم

 ».مردم و آموزش را نشان دهم هنگ،کنار هم بودن، فر خواستمیمحور بودن درخت بائوباب م

که ما امروز  یتیباورند که وضع نیبر ا یاری: »بسکندیو اضافه م داندیو توسعه جهان م شرفتیآموزش را راه پ او

  ن،ی. بنابرامیکه از گذشته به همراه دار است یزیآن چ جهیبلکه نت ستین میخواهیلزوما آن چه ما م م،یکن یم یزندگ

برابر  ییایدر دن میتوانیو همه ما م ستیبه تکرار آن ن یم، لزومیرا خوانده باش خیو تار میکرده باش لیاگر ما تحص

 ».میکن یزندگ

از نقاط جهان مشکالت ما مشترک   یاری: »در بسد یگویم ست«ی»#جرم ن نیدر مورد کمپ نیکتو هم چن الکساندر

از   یبخش یرا برا لیآزاد به کار و تحص یکه حق دسترس ییها ستمیتا س سیگر و پلسرکوب یروهایاست؛ از ن

 میو تالش کن  میارتباط داشته باش م،یکار کن عموضو نیا یهمه برا دیبا کنمیاند. من فکر مشهروندان خود ممنوع کرده

 ».میهمه بساز یبهتر برا ییایکه دن

را خواهم رساند   امیپ نی کار به مردم ا نیدارد: »با ا دیو تاک داندیارتباط گرفتن با جامعه م یراه برا نیهنر را بهتر او

 ».دهدی در جهان رخ م یکه با هم ارتباط داشته باشند و تالش کنند تا متوجه شوند که چه اتفاق

 یباز هم نقاش یآغاز به کار کرده است و به زود  ست«ی»#جرم ن نیاست که در آن کمپ یشهر نیاول ورکی وین

 .دیدر آن خواهد د ران یا انیبهائ لیرا در دفاع از حقوق بشر و حق تحص یگرید یوارید
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با  ست«ی»#جرم ن نیمبتکر کمپ ،یبهار اریمصاحبه ماز دیتوانی م وارید نیتر در مورد ا شیب یهایآگاه یبرا

 .دیجا مشاهده کن ن ی»من و تو« را در ا ونیزیتلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[

https://iranbahaipersecution.bic.org/

