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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:[ 

 ١٣٩۵خرداد  ١۵]تاریخ:[ 

 

 ران یدر ا انیبهائ لیدفاع از حق تحص  در سالوادور در یوارید ینقاش

که به  ییها بوده است؛ حکومت یکتاتورید یهاو برآمدن حکومت ینظام یکودتا نیشاهد چند لیمعاصر برز خیتار

شمار   ل،یدل نیو مردم کشور خود روا داشته اند. به هم شانیدر جامعه را در حق دگراند ضیگوناگون، تبع یهاشکل

  وستهیپ ست«ی»#جرم ن نیکشور حاال به کمپ ن یا دان. هنرمن کنندی درک م یرا به خوب ضیاز آن ها مساله تبع یادیز

 .دفاع کنند رانیدر ا انیبهائ لیاند تا از حق تحص

 یک حرکت جهانی است برای بازتاب نقض حقوق بشر در ایران با استفاده از زبان هنر. حق ست«ین ن»جرمیکمپ 

 تحصیل از پایهای ترین حقوق هر شهروندی به شمار می رود که از بهائیان ایران تنها به دلیل باورهای مذهبی آن ها

 سلب شده است.

و  رایگ یرا با زبان یاقدام ضد حقوق بشر نیتا ا کنندیخود تالش م یوارید یهایهنرمندان با نقاش نیکمپ نیا در

 .برسانند انیمتفاوت به گوش جهان 

بوده،   یزندان رانیدر ا  یخود مدت ینگارروزنامه یهاتینگار که به واسطه فعالو خبر سازلم یف «،یبهار اریماز«

 .است نیکمپ  نیمبتکر ا

 هیشب یزیچ ،یابانیخ یهایاست؛ نقاش ختهیرا در هم آم دیو جد یمیقد یراه ارتباط کی نیکمپ نی: »ادیگو یم او

 ».هستند یامروز یا  دهیکه پد یاجتماع یهاو استفاده از رسانه  شوندی م دهید میکه در غارها از دوران قد ییهاطرح

 حق دانستن و آموختن سائوپائولو؛

را   رانیدر ا انیبهائ هیعل ضیاعتراض به تبع ی صدا زین یلیهنرمند برز  (Tadeu Fernandes)»فرناندس تادو«

  دهیکش واناتیصورت انسان و ح بیرا با ترک یبزرگ یدر غرب سائوپولو نقاش نا«،یکرده است. او در »لوندر  ینقاش

 شودی م دهیجوان د یدختر  ،ینقاش نیمرکز ا ر. ددیآن ها سخن بگو انیم یاز گفت وگو یانتزاع یاست تا به صورت

 لیکند: »تحص یم دیهستند. او تاک لیاست که به دنبال تحص یرانیا یاز دختران بهائ یکه به گفته تادو فرناندس، نماد

 ».ردیحق دانستن و آموختن را از مردم بگ  تواندینم کسچیجامعه مدرن است. ه کیاز  یبخش

  لیدارد: »ما از برز دیکه مبارزه خود را ادامه دهند و تاک خواهدیاز آن ها م رانیا انیفرناندس خطاب به بهائ  تادو

  یبرا یچالش نیچنو هم رییتغ کی جادیبه ا هاتیفعال نیکه ا دوارمیو ام کنمیرا ارسال م یمثبت یهاامیشما پ یبرا

 ».انجامدیب رانیدر ا انیمحدود کننده حقوق بهائ یکتاتورید

 یحق دختران بهائ یبرا سالوادور

هنرمندان به دفاع از   گریخود در کنار د یوارید یاست که با نقاش  یگریهنرمند د (Eder Muniz) «زیمون ادر«

نقش   وارید یبه رو ا«یاستان »باه تختیاو در سالوادور، پا یوارید یبرخاست. نقاش رانیدر ا انیبهائ لیحق تحص

از  یرا کنار هم قرار داده است تا نماد واناتیچهره انسان و ح ،یانتزاع یخود به صورت یبسته است. او در نقاش

وانان  از ج یجا نماد نیدختر به دنبال دانش است و ا نیکند: »ا یم دیباشد. ادر تاک عتیانسان و طب انیم یگفت وگو

 ».سلب شده است  لیآن ها به تحص یخواهد بود که امکان دسترس رانیدر ا یبهائ
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 ».دیمبارزه حفظ کن نیخود را در ا دیکه ام خواهمیگفته است: »من از شما م رانیا انیخطاب به بهائ  زیمون ادر

  یکه آزاد رانیموجود در ا یکتاتورید دنیدر به چالش کش یخودش کمک  یوارید یاست که نقاش دواریام نیچنهم او

 .را به شدت محدود کرده است، باشد انیبهائ 

 مذهب یو مدارا لیحق تحص کانا؛یامر

بر   یعدالتی ب هیرا عل یگرید  یوارید یهم نقاش  (Leonardo Smania Donanzan)»دونانزن ایسَمن لئوناردو«

 است دهیکش رانیا انیبهائ 

خود به موضوع  یشگ یرا عالقه هم ست«ی»جرم ن نیبه کمپ وستنیپ یخود برا زهیانگ  ر«،یواران یدر مصاحبه با »ا او

 یهر نوع تعصب و جداساز ای یزیست گانهیب ،یدر مقابل نژادپرست شهی: »من همدیگو ی کند و م یحقوق بشر عنوان م

 یبرا ن،یبوده است. بنابرا یخیاز اتفاقات مشابه تار یاریسامروز مشابه ب رانیا انیبهائ تیکردم. موقع تیفعال ینژاد

نژادپرستانه  یهادر مقابل تعصب ژهیبه عدالت در سراسر جهان، به و دنیرس یو تالش برا یناعدالت نیمن مبارزه با ا

 ».دارد تیاهم یو مذهب

خود از   یمذهب یباورها لیبه دل یچنان افرادهم  رانیکه در ا نیا دنیواکنش خود بعد از شن نیاز اول نیچنهم لئوناردو

که  نیچنان باور اموجود در جهان، اما هم  یهاو قساوت هایمحروم هستند، گفت: »با وجود تمام بد یدانشگاه لیتحص

که  شودیم تردهیچی پ یاتفاق زمان نیباور است. ا رقابل یغ صراحتبه  افتد،یم یاتفاق نیچن  کمیو  ستیدر قرن ب

 هیعشق پا ایگفت آ دیها با نیااز نگرش تفرقه افکن قدرت دارند. بعد از همه  یتر شیگرا قدرت بجمع یامروزه باورها

  یو در حال استشکل ممکن در حال وقوع  نیموضوع به تندتر نیکه ا میمورد، ما شاهد هست نیدر ا ست؟ین انیتمام اد

ما شاهد   ن،ی. جدا از اشودیاز مردم سلب م یبخش یبه آن برا یرود، دسترس یبه شمار م یحق جهان کی لیکه تحص

. باز هم کنندیم یستادگیا یعدالتی ب نیکه در مقابل ا  میهست یکسانخود سرانه  یهایر یو دستگ  انیو آزار بهائ تیاذ

 ».بار استتلخ و تاسف  اواقع لیسلب حق تحص نیا کنم،یتکرار م

از مشارکت در  ریاحساس وصف ناپذ کی نیکند: »ا ی کارش اضافه م انیدر مورد احساس خود پس از پا نیچنهم او

  انیسخن گو ،یوارید یهاینقاش نیاست. خوش بختانه ا یاحساس شخص کیکه فراتر از  یتیاست؛ رضا نیکمپ 

شده اند و من   لیمبارزه تبد یبرا ولکه امروز به عنوان ابزار متح ییهایهستند؛ نقاش نیهدف کمپ یبرا یبرزگ

روش در راه   نیانتخاب ا یبرا یدرست میتصم یبهار ار یخوشحالم که توانستم از آن استفاده کنم. من باور دارم که ماز

  نیدر جهان از ب یعدالتیمانند تمام اشکال تعصب و ب  رانیدر ا انیبهائ تیگرفته است. آزار و اذ یعدالتیمبارزه با ب

 ».فتخواهد ر

مشغول به کار  لیمجبور به ترک کشور شد، حاال در برز یعدالتیها تحمل بکه پس از سال  یرانیا انیاز بهائ یک ی

  یآن ها مصادره شد و در همان روزها ینید یباورها لیخانواده تنها به دل نیا یانقالب مرغ دار  لیاست. در اوا

 .داشتند ی ارینخست انقالب مشکالت بس

از مدارس   یرا حت انیاز بهائ یاریبودم که بس رستانی: »سال دوم دبدیگویخودش م  لیدر مورد سلب حق تحص او

  یسر کیدر افکارم  یمساله فکر کنم اما به طور کل  نیبه ا  قایبود که بتوانم عم دهینرس ی اخراج کردند. سن من به حد

و  میمگر ما چه کار کرده بود م؟یشدیاخراج م مدرسه از  دیما با یلیکه به چه دل نیعالمت سوال مانده بود؛ ا

فکر   نیمهم بود. بعد از اخراج من بود که همه به ا اریمساله بس کی لیتحص شهیمخصوصا که در خانواده ما هم 

تهران  کینزد یام به شهر . آن موقع بود که من و خانوادهمیکن دایمشکل پ نیا یبرا  یراه حل یفور تا میکردیم

. بعد از آن بود که قرار شد تنها میایشرکت در کالس کنکور مجبور بودم به تهران ب یها برا و من شب میدمهاجرت کر

 ».نور" اقدام کنم امیدانشگاه "پ یبرا

 لیاز حق تحص تیدر حما یجهان یهاو تالش یوارید یهای نقاش نیاست، در مورد ا ل یبرز میکه امروز مق یبهائ نیا

  تیباعث شده که من دوباره حس خوب انسان ،یجهان یدردو هم  یهمراه نیو ا هاتیفعال نیگفت: »تمام ا رانیا انیبهائ 

. کندیم دایپ  ی" معنکرندیپ کی یآدم اعضا ی"بن ،یسعد  یبایاست که شعر ز تیموقع نیکنم. در هم یرا احساس م

گوشه  حاال در گوشه دیجد یهااست و نسل شرفتیهمواره در حال پ آدمیکه بن دهندی نشان م یوارید یهاینقاش نیا
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  رارق یخوب ریدر مس ایکه دن دهدیم نانیبه همه ما اطم ریمس نیسکوت نخواهند کرد. ا یعدالتیب چینسبت به ه ایدن

 ».نخواهد بود یعدالتی در رنجِ ب  یموجود چیآن ه یکه در انتها یریگرفته است؛ مس

از  ها،تیفعال گریآثار در کنار د نیشده است، گفت: »تمام ا دهیکش لیکه در برز یوارید یهایدر واکنش به نقاش او

  یبه روز دواری. امکندیم دواریو البته ام یرا احساسات ان یاز ما بهائ یاریبس ها،یسخنران یو حت هاینقاش ها،لم یجمله ف

  ی. روزمیبه نوع بشر خدمت کن  میفراهم خواهد آمد که همه ما بتوان یسخت، فرصت یروزها نیتمام ا انیکه از م

 ».داد میدوستانه را پاسخ خواهانسان یهاتی فعال نیکه ما تمام ا دیخواهد رس

و تمام  یلیصدا را به شهروندان برز کیاند تا زده یمتفاوت یهنرمندان دست به ابتکارها زین گرید یشهرها در

 ییهای عدالتیو اعتراض به ب رانیدر ا انیبهائ لیدفاع از حق تحص  یاقدامات برا نیمخاطبان خود برسانند. تمام ا

 .شودیآن ها اعمال م   هیاست که بر عل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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