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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 ریت ١٣]تاریخ:[ 

 

 در هارلم  ان،یرانیا  یبرا لیبا عشق از برز

»الکساندر کتو«،  ورک،یویدر شرق »هارلِم« ن  ۷شماره  یمدرسه دولت رونیعصر، ب کیدل ازدحام و تراف در

  یخود را بر نما یوارنگاریاست. او د زانیآن نشسته، آو ی که رو یاز نرده ا شیکه پاها مین یب یرا م یابانیهنرمند خ

که تا کمر در آب فرو رفته است و   مینیب یم ییروستا ییرا در فضا یکار، زن  ن یمدرسه تمام کرده است. در ا

 .رود یتا دو طبقه باال م یهستند. ارتفاع نقاش یفرزندانش در کنارش مشغول باز

: دیگو یکار آمده اند، م دنید ی ساله که برا ١٣تا   ١۲از دانش آموزان   یساله، اهل سائوپائولو، به گروه ۲۸ کتو

 ».دیهم ندار یزندگ د،یآب نداشته باش ی»وقت

هدف که   نیکند با ا یم یهمکار ست«ی»#جرم ن نیوابسته به کمپ  «،یابانی»هنر خ نیبا کمپ  یلیهنرمند برز نیا

اجازه  انییبه جامعه بها رانیدهد. در ا شیعموم را افزا یکند و آگاه یاطالع رسان رانیدر ا یلیتحص ضیدرباره تبع 

و از حقوق  رندیگ یقرار م تیمورد آزار و اذ کیستمات یشود. آن ها به طور س یدر دانشگاه داده نم سیو تدر لیتحص

برند و بنا  یبه سر م یاسالم یجمهور ی در زندان ها رانیا انییتن از جامعه بها ۸۰شوند. هم اکنون  یخود محروم م

 .بازداشت شده اند ییبها ۸۰۰از  شیتا به حال، ب ۲۰۰۵از سال   ان«،ییبها یالملل نیبر آمار »جامعه ب

  جادیشوند: »حمله و تعرض، قتل، ا یبدون مجازات« م ی»خشونت ها یها قربان ییگزارش سازمان ملل متحد، بها به

اجرا   رانیکه اغلب توسط عامالن حکومت ا یگرید زیو خشونت آم انهیاز اعمال وحش یاریو بس یعمد یاحتراق ها

 ».شوند یم

 یبرا انییبها ١٩۸۷در سال   ل،یدل نیکند. به هم یمحروم م یرا از حق آموزش عال انییجامعه بها  رانیا حکومت

کردند.  سیتأس  (BIHE)»انییبها یآزاد مجاز  یبه نام »موسسه آموزش عال ینیرزمی ز یاقدام، دانشگاه نیمقابله با ا

 نیمؤسس کمپ ،یبهار اریماز یبه کارگردان( ۲۰١۴روشن کن« )محصول سال   ی»شمع لمیف هیمادانشگاه دست نیا

 .قرار گرفت ر«یواران ی»ا گذارانی و بن ریو سردب ست«ی»#جرم ن

  نیا ی. کالس هارندیگ یتعرض و بازداشت قرار م ت،یاغلب مورد آزار و اذ یررسمیدانشگاِه غ نیا انِ یدانشجو

و دروس توسط  لیو دست اندرکاران آن تشک  انیدانشجو  یخانه ها یو آشپزخانه ها ییرایپذ یدانشگاه در اتاق ها

 .شود یم سیتدر نیبه صورت آنال رانیخارج از ا یاستادان

بود که  ایدر سراسر دن اریپروژه پس از اکران مستنِد ماز نی: »ادیگو یوالنکورت«، از همکاران پروژه م میسل»

هدف که   نیرا مطرح کرد با ا ورکیوین  ژهیو به و ایدر سراسر دن یوارنگارید یاجرا دهیبعدها ا اریشکل گرفت. ماز

 ».بگذارد انیدر م دیجد یاز رسانه ا دهو با استفا دیجد یرا با مخاطبان رانیا انِ ییبها  تی موقع

 اسپورایو د یغرب یقایآفر

به   کا،یمنطقه در قاره امر نیا اسپورا«ی»د ایدور از وطن  تیو جمع یغرب یقایآفر تیدرباره موقع یرسان اطالع

که گرد   یدهد. آن طور که خود به دانش آموزان یالکساندر کتو را شکل م یِ وارنگارید  یاصل زهیانگ  ل،یدر برز ژهیو
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بودند که کشور من را   یغرب  یقایمردمان آفر ن ی: »ادی گو  یم د،تر بدانن شیاو ب یوارنگاریاو جمع شده اند تا درباره د

 ».مخود را محترم بشمار ییِ قایآفر راثیارتباط برقرار کنم و م یغرب یقایاست تا من بتوانم با آفر یساختند و هنر راه

 ،یدرباره آموزش در خصوص محافظت از منابع آب ۷شماره  یمدرسه دولت وارِ یاو بر د یدهد که نقاش یم حیتوض

 .است گریدکیهمه افراد جامعه به مراقبت از  ازیو آموختن و ن ستنیحق ز

  یدر غرب هارلم اثر وز«یساختمان روزنامه »آمستردام ن واریبر د ست«،ی»#جرم ن نیکمپ یگذشته، کتو برا سال

که به فرزندان خود   مینیب یرا م یکار، پدر  نیدرخت بائوباب بود. در ا کیآن کار،  یخلق کرد. عنصر اصل یهنر

به چارچوب   لیندارد آموزش و تحص یکه لزوم تیواقع نیاست از ا ینماد ینقاش نی دهد. ا یم میدرخت تعل نیا ریز

 .مدارس محدود شود

کشور،  نیدر ا رایخود فکر کنند ز ییقایآفر راثیها با دقت به م یلی: »مهم است که برزدیگو یم ر«یواران یبه »ا کتو

  یملت به دست م نی ا راثیاز م ینادرست اریبس ریتصو ،یمردم ینژاد مردم را از هم جدا کرده است و رسانه ها

 ».دهند

که  یبدتر است چون مردمان طیشرا لیشود اگرچه در برز یم دهیهم د کایدر امر تی وضع نیکند که ا یاشاره م کتو

 .دهند یم لیکشور را تشک  نیا تیجمع  تیدارند، اکثر ییقایآفر یتبار ل،یدر برز

پوستاِن ما از سنگال و توگو هم   اهی. تعداد سمیهست قایآفر رونیپوست ب اهیس تی جمع نی: »ما بزرگ تردیگو  یم کتو

  ینگاه م ونیزیتلو یوقت یاست ول لیتر از برز شیپوستانش ب اهیاست که تعداد س یتنها کشور هیجر یتر است. ن شیب

 ».دینیب  یها را م دپوستیفقط سف د،یکن

  ١۵برقرار کند: »در  یپل اسپورایو د قایآفر انیخود، م یدارد در آثار هنر یطرز فکر، کتو سع نیمقابله با ا یبرا

کار کرده ام. در سنگال،   قایدر ارتباط با فرهنگ آفر ییها یوارنگارید کایاروپا و آمر قا،یکشور مختلف در آفر

 ».برگزار کرده ام یوارنگاریو د یتیگراف یهم کالس ها نیغنا و برل ،یتانیمور

پوست ها و  اهیاز س می خواه یم مییگو یم یاست: »وقت خیتار ریاو درباره تعم یکارها د،یگو یطور که خودش م آن

است  نیفقط منظور ا م؛یست یها قائل ن دپوستیسف یبرا یتی که اهم ستین نیا یبه معنا  م،یکن  تیپوست ها حما یقهوه ا

  یبه کمک هم جهان میتوان  یبرابر شدند، آن وقت م زهایچ یم. وقتیبرابر بساز یتا جهان میکن ریرا... تعم خیتار دیکه با

 ».میبهتر بساز 

 مانند؟ یمحروم م لیاز حق تحص رانیدارند که در ا ییها ییبه بها یبه آب چه ارتباط یو دسترس لیبرز قا،یآفر یول

و   یعدالت یب کینسبت به  یواکنش هنرمند یدهد: »وقت یم حیطور توض نیا ر«یواران یوالنکورت به »ا میسل

کرد،   یبخش یدرباره آن آگاه دیاشاره کند که با ی به مسأله ا ایصحبت کند و  گرید ضی تبع کیباشد که از  نیا ضیتبع 

دو گروه مختلف و دو نگاه  نیشود ب یم ینی به کپم لیکند؛ تبد  یم جادیو گفت و گو ا یبستگ هم  یخودش نوع نیا

 ».کنند یصحبت م زیچ کیانگار هر دو دارند در واقع، از  یمختلف. ول  یعدالت یمختلف نسبت به دو ب

  نیبرگزارکنندگان کمپ ی دو رنگ مختلف، برا انیم ل،یو برز قایآفر انیارتباط م جادیا ی عنیکاِر کتو،  یاصل هیمادرون 

حقوق خود در حال   یکه برا یمختلف یگروه ها انیبرقرار کند م یوندیتواند پ یکه م لیدل  نیجالب و جذاب بود به ا

 .مبارزه اند

  نیاز ا یشود به بخش یچه طور م میبفهم  میداشت یسع م،یکرد یها را اجرا م یوارنگارید ی: »وقتدیگو  یم والنکورت

 یبود که گروه ها و طبقات مختلف نیکردند، ا یجا مطرح م نیاز دوستان ما ا یکه بعض یا دهیجامعه ]هارلم[ در آمد. ا

که با مقابله با  یوجود دارد که گروه تیظرف نیکنند. ا دایپ یقبا هم تال دیکنند، با یحقوق خود مبارزه م یکه برا

 ».ابدی وندیدارد پ یکه تجربه مشابه یگریوه دها آشنا است، به گر یعدالت یها و ب ینابرابر

سازمان  کی، (Street Art Anarchy) »یابانیهنر خ یبا »آنارش ست«ی »#جرم ن نیمنظور، کمپ  نیا به

هنرمندان و   افتنی یبرا گریدکیدو گروه با  نیخود را آغاز کرد. ا یهمکار ورکی و یدر ن یابانیهنر خ یرانتفاعیغ

 .کنند یم یفکرو هم یهمکار یآثار هنر یاجرا  یمحل ها
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  قیگفته است که کتو را از طر ر«یواران یبه »ا «،یابانیهنر خ ی»آنارش گذارانانیاز بن یک ی «،یالب اندرو«

گذاشتم و به او گفتم من به کارها و سرگذشت او عالقه   یکرده اند: »با او قرار مالقات دایهنر پ یایدوستانش در دن

ها را نه   ینقاش نیکه ا  نیو ا دهیکش ینقاش لیکه در برز ییوارهایکه گفته؛ به د ییزهایکه کرده و چ ییمندم؛ به کارها

کرده باشد. با جان و دل کار   ی مردم محل یبرا یکه کار نیا یدست و پا کند بلکه برا یکه شهرت دهیکش ل یدل نیبه ا

کنند،  یم رکنکته را د نیکه ا یانجام دهد. من از کار با هنرمندان  یکار گرانید یخواسته واقعاً برا یکرده و م یم

هستند   گرانید نیامر، ا تِ یاست چون در نها گرانید یبرا ست،یخودشان ن یبرم. هنر از نظر آن ها فقط برا یلذت م

 ».کنند یم نیو تحس نندییب یکه آثار آن ها را م

: دیگو یکار کتو آمده است، م دنید یکه برا ۷شماره  یساله در مدرسه دولت ١۲از دانش آموزان  یک ی «،یجکا«

 ».ستین یزی. نگران چستین ییآبه و انگار اصالً فردا یآد. تو  یخوبه. اون خانم به نظر راحت و آرام م یلی»خ

چه   ،ینگذارند درس بخوان یتواند درک کند که وقت یم دیگو یسال دارد، م ١۲که او هم  نگ«یپی»وا ،یجکا دوست

فرصت را از   نیخواهم ا یگذاشتند دانشگاه بروم. نم یشدم اگر نم یم وانهیکند: »د یم جادیا یو سرخوردگ أسی

 ».دست بدهم

  یگرفته است، م ادی ران یدر ا انییبها تیکه درباره وضع ییزهایکتو و چ یوارنگاریدرباره نقطه اشتراک د یجکا

 یلیمدرسه خ مییگو یم یاست و حت یهی بد زیچ کیما، مدرسه رفتن   ی سن و سال هاهم یکنم برا ی: »فکر مدیگو

 زیخواهد بروند و چ یبروند، واقعاً دل شان م  درسهتوانند م یکه نم یکسان ی. ولمیبرو ستیخسته کننده است و الزم ن

 روند.«  ی. همه که مثل ما هر روز مدرسه نمرندیبگ  ادی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/

