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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 ٢٣]تاریخ:[ 

 

 دفاع از حق آموزش بهائى ها در شهر مارتین لوتركینگ 

 -ییکایامر یحقوق مدن یرهبر جنبش برابر نگ«،یلوتر ک نیزادگاه »مارت کا،ی امر یایجورج التیآتالنتا در ا

  ییهاو مبارزه هاتیبزرگداشت فعال یبرا یشهر محل ن یو بشر« در ا ی»مرکز حقوق اجتماع است. موزه هاییقایآفر

  نیا یک یو در نزد شود یشناخته م نگ«یبا نام »ک نتا . آتالدیانجام یقانون برابر بیها به تصواست که پس از سال 

 نیاز کمپ  تیتوسط سه هنرمند در حما واریرا بر خود دارد، سه د نگیلوتر ک نیکه آن هم نام مارت یابانیموزه و خ

 .شده است ینقاش ست«یجرم ن»#

  یتا شاعر یو عکاس یاز نقاش شناسند،ی م «JOEKINGATL» که او را با نام  (Joe Dreher)»دِرهر جو«

بخش   نیترو محبوب نیو موضوع »مردم« را مهم تر  داندیم «ی»هنرمند اجتماع کی در هنر دارد. او خود را  یدست

 ایدن ستند،ین «یکه مردم »خط یادر زمانه  خواهدیدارد که م دیتاک  ییکا یهنرمند امر نی. اکندی خود عنوان م یکارها

 .ندیبب یرا چند بعد

 زهیبرنده جا نیچندارد. او هم یارشد معمار ی»ساوانا« است و کارشناس یدانشگاه هنر و طراح لیفارغ التحص جو

«AIA» شده است کا«یامر یمعمار توی»انست ی از سو. 

  ریکودکان درگ یبرا یپروژه هنر کیگفته است: »من در  ست«ی»# جرم ن نیخود با کمپ ی در مورد همراه جو

  نگیک ابانیدر خ واریکار را داد، قبول کردم. اول به من گفتند سه د  نیا شنهادیبه من پ یآتالنتا وقت یبودم. جامعه بهائ

همراه شوم   یگریر است که با هنرمندان دمن فکر کردم بهت ماکنم ا یاز آن ها نقاش یکی یرو توانمیوجود دارد که م

 ».میکن یرا نقاش واریو هر سه د

کارها   نیکه از ا یامیبلکه تمام هدف ما به پ ستیهنرمندان مربوط ن گرید یکارها به من و حت نیکند: »ا یم دیتاک او

 ».مرتبط است پنیکم ی خواهد آمد و در واقع، هدف اصل رونیب

 که با آن توانسته داندیاز »روح بزرگ« او م یالبته کار جو را بخش یوارید یهاینقاش  نیکنندگان ا دیاز بازد یک ی

 .بگذارد شیدرک کند و آن را به نما یرا به خوب ضیاست موضوع تبع

 نیمارت  میتوانیکند: »همه ما نم یاضافه م یوارید ینقاش نیانجام ا یبرا اشزهیدر مورد کار خود و انگ  نیچنهم جو

 ».کردم یمن است که امروز نقاش یو صدا امیهم پ ن یکه ا میصدا دار کی اما همه ما  میباش نگیلوتر ک

گفته است: »در بخش    ینقاش نیا حیشده است. او خودش در توض لیتشک  وستهیجو از سه نسل به هم پ یوارید ینقاش

سر خود نگاه  یباال یایبه دن شهیدوران، او هم نیدر دست دارد. در ا یکوچک نشسته است که کتاب یدختر ،ینیی پا

را به  یاجتماع رییرو به باال است و او تمام بار تغ تشاست که انگش ستادهیسال ا انیم ی دختر ،یانی. در بخش مکندیم

را   لیحق تحص یکار فقط مبارزه برا نیدر ا خواستمیاست. من نم ستادهیمادرانه ا  ی. در آخر هم کسکشدیدوش م

 ».کنم انیب یرا هم به شکل شرفتیو پ رییدر تغ لینقش تحص خواستمی نشان دهم بلکه م

 .دارد دیتاک ر«ییتغ یدر کار خود، بر »قدرت جوانان برا او
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دعوت کرده است.  نگیدر آتالنتا را جو ک ست«ی»# جرم ن نیکمپ یوارید یهایدر پروژه نقاش ریهنرمندان درگ گرید

مشهور است،  «Occasional Superstar» که به یگری، هنرمند د(Fabian Williams)» امزیلیو انی»فاب

  یهایاز کمپان یانیبا مشتر  غات،یتبل وزهدر ح تیها فعالکرده است. او پس از سال  یرا نقاش وارهایاز د گرید یک ی

  یبه سو  (HBO)».اوی»اچ.ب یکابل یونیزی»برادران وارنر« و شبکه تلو ک«،یچون »ناهم یبزرگ جهان

  -یاسیو تحوالت س انیب یموضوع آزاد یاو حاال بر رو یهنر یهاتیتر فعال شیآمد و ب یاجتماع یهاتیفعال

 .متمرکز است یاجتماع

بخش کار   نیکند: »بهتر یو اضافه م داندی م «یاجتماع یکارها دارند را »برابر ن یکه همه ا یامیخالصه پ انیفاب

از آن   ی. بعضکنندیو در مورد آن صحبت م گذارندیوقت م  یکم ستند،یایکار م دنیگذران بعد از د است که ره یوقت

 ».کردندیمو کمک  آمدندیدر حال انجام کار بودم، م یوقت یها حت

ماتر   مییفقط بگو میتوانی. نمستیچ قایکه آن موضوع دق دیبدان دیبا د،یکنیرا شروع م ی شما کار یدارد: »وقت دیتاک او

 ».او چه بود یایرو میندان یداشت ول ایرو کی نگیلوتر ک

در   سیو تدر لیتحص ی برا رانیدر ا انیبهائ یلیتحص ضینشان دهد که موضوع تبع  خواهدی م انیفاب ه،یزاو نیا از

  یرا برا یتر شیب یاساس کار خود را انجام داده است. او که وعده داده است کارها نی و بر هم فهمدیها را مدانشگاه

است که هر موضوع   نی چننیو ا کندی ل ذهن شما را خالق میکند: »تحص یم دیانجام دهد، تاک ست«ی»# جرم ن نیکمپ 

 ».دیکنیرا قبول نم ینادرست

خود  یتر کارها شیدر ب نیو اجرا کرده است. چارم یطراح  لد«یف ینیم نیدر آتالنتا را »چارم یوارید ینقاش نیسوم

در بخش  ،یداشته اند. او در کنار نقاش یادیز ریاو تاث  یو اجتماع یشخص یکرده است که در زندگ یرا نقاش یزنان

 National Black Arts)»هااهیهنر س یمل والیر »فستیمد یطوالن یمدت یمشغول بوده و برا زین یفرهنگ  تیریمد

Festival)ی»ها یموزه هنرها تیری، مد «(High Museum of Art)  بخش فرهنگ و هنر    تیریمد نیچنو هم

 .را برعهده داشته است اینیرجیو االتیدر ا (Fulton Hill) » لی»فولتون ه یمرکز سکونت

جو به من  یکارش گفت: »وقت هی اول دهیهمراه شد و در مورد ا ست«یجرم ن»# نیبا کمپ نگ،یک یبه دعوت جو زین او

 »." بودی تماس با دکتر "درب د،یکه به ذهنم رس یزیچ نیزنگ زد، اول

 یاستاد بازنشسته مردم شناس نیچنگر، عکاس و مستندساز و هم، کنش(Doris Derby) »یدرب سی»دور دکتر

  نگیلوتر ک نیدر کنار مارت کایمتحده امر االتیدر ا یاجتماع یاست. او از فعاالن جنبش برابر ا«یدانشگاه »جورج

 .کرد یم تیفعال یو هنر  یعلم ،یاجتماع ،یاسیمختلف س یهادر رده ،یبود و در جوان

در آتالنتا رفته بود.   ست«یجرم ن»# نیکمپ یوارید یهاگانهبه محل سه  نیچارم یاز نقاش دیبازد یبرا یدرب دکتر

 یهااز عکس یک یو  یهمکار یتوانسته است با دکتر درب نیکمپ نیاست که در ا ی: »افتخار بزرگدیگو یم نیچارم

 ».کند ی نقاش وارید یاو را رو یخیتار

 ».است یافتخار بزرگ نگی لوترک نیمارت ابانیآن هم در خ ،ینقاش نیا دنیکند: »کش یم اضافه 

و محروم کردن آن ها از حق   رانیا انیاعمال شده بر بهائ  ینابرابر هیبر عل نیکمپ نیدر مورد ا زین یدرب دکتر

 .است یو شهروند یو بهداشت دو بخش بزرگ حقوق اجتماع لیتحص دیگو ی م یدانشگاه سیو تدر لیتحص

 کجاچیکند: »ه یم  دیکرده است، تاک  تیفعال ضیو مقابله با تبع یاجتماع یبرابر یها در راه مبارزه برا که سال  او

 ».گرفت کسچیکتاب را از ه توانینم

صحبت   گریدکیخود با  یگفت: »در مورد کارها کنند،ی م تیراه فعال نیکه در ا یو تمام کسان  انیخطاب به بهائ او

 ».دیو به راه خود ادامه ده دیکن

 نیاز مشهورتر یکیکرده است،  ینقاش ست«یجرم ن»# نیاز کمپ تیو در حما وارید یرو نیکه چارم یریتصو

  یجنازه دختر عییدر مراسم تش گریاز او و چهار زن د ١٩۴٢در سال   ون«یل  یاست که »دن یدرب سیدور یهاعکس

 .ساله که کشته شده بود، گرفته است ١6
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 یهادر دانشگاه انیبهائ   سیو تدر لیدفاع از حق تحص یاست که برا یحرکت حقوق بشر کی ست«یجرم ن»# نیکمپ 

  ٢۰۰٩که خود در سال  ینگار و مستندسازروزنامه «،یبهار اریبه ابتکار »ماز نیکمپ نیبه راه افتاده است. ا رانیا

 .شده بود، به راه افتاده است یزندان ران یدر ا

امکان   ی. آن ها حتشوندیمحروم م یحقوق اجتماع نیتر یاه یخود، از پا ینیباور د لیتنها به دل ران یدر ا انیبهائ 

 انیاز استادان و دانشجو یتعداد  رانیدر ا ییو قضا یت ی امن یروهاینکرده و ن دایخود را پ یدر دانشگاه مجاز لیتحص

 اند.داده  رقرا بیتحت تعق  ایبازداشت و  زیدانشگاه را ن نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراصل سند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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