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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[

 

 ریوا ران یا]برگرفته از سایت:[ 

 [ ١٣٩۵فروردین  ٢٠]  ٢٠١۶ لیآور  ٨]تاریخ:[ 

 

 جهان یوارهایبر د رانیا انیبهائ هیعل  یآموزش ضیاعتراض به تبع

با استفاده  رانیبازتاب نقض حقوق بشر در ا یاست برا یحرکت جهان کی (#NotACrime)» ستین#جرم » نیکمپ 

  لیتنها به دل رانیا انیرود که از بهائ یبه شمار م یحقوق هر شهروند نیتر یاهیاز پا  لیاز زبان هنر. حق تحص

 .آن ها سلب شده است یمذهب یباورها

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 

به   رانیا یهارا در زندان  یخود مدت ینگارروزنامه یهاتینگار که به واسطه فعالو خبر سازلم یف «،یبهار اریماز«

 .است  نیکمپ نیسر برده، مبتکر 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

محک  نی. امیبتابان رانیا انیحق سلب شده از بهائ یک ی بر تار ینور میمهم است که ما بتوان  اریکند: »بس یاضافه م او

  ایرا دارد  یدولت مدرن و منطق کیبه  لیتبد یآمادگ رانیا دولت ایآ دهدیخواهد بود که به ما نشان م یمهم اریبس

 »ر؟یخ

آغاز به کار کرد. در   ست«یجرم ن لیبا عنوان »تحص ینشست یبا برگزار ١٣٩٣بار در سال  نیاول یبرا نیکمپ نیا

 ) یانبهائ یکه به موضوع »دانشگاه مجاز یبهار اریماز یروشن کن« به کارگردان یفاصله، مستند »شمع نیا

(BIHE »آمددر شیبار در نقاط مختلف جهان به نما ٣٠٠از  شیب پردازد،ی م. 

اند؛ اسقف کرده تیحما ست«یجرم ن لی»تحص نیاز کمپ  یو اجتماع یهنر ،یحقوق بشر یهاتیمدت شخص نیا در

مشهور  نیکمد «یلیجل دیصلح نوبل و فعاالن حقوق بشر، »ام زهیبرندگان جا «،یعباد نیری»دزموند توتو« و »ش

 گریباز لسون«یو نیرا«، (The Avengers)»انیجو»انتقام لمیمشهور ف گری»مارک رافلو« باز ،ییایتانیبر -یرانیا

  (Homeland)»نیمشهور »سرزم سلایر گریباز «یادیبن نیو »نازن (The Office)» محبوب »دفتر کار سلایر

خود از آن   یهاامیو با پ وستهیپ نیکمپ نیبه ا رانیدر ا انیبهائ لیدفاع از حق تحص  یهستند که برا یاز جمله افراد 

 .اندکرده تیحما

نقض حقوق بشر  یاز هنر به کمک بلندتر کردن صدا گرید یاروشن کن« بود که جنبه  یمستند »شمع شیاز نما پس

 یاز کشورها یبه راه افتاد. هنرمندان یابانیخ یهایبا محور قرار دادن نقاش ست«ین#جرم   ن»یآمد و کمپ ران یدر ا

را   رانیدر ا انیبهائ لیدفاع از حق تحص  امیخود پ یارهاها و ابتک گوناگون پنج قاره جهان به صورت جداگانه با طرح

هنرمندان با  ،یدنینو تا س یتاون و لندن و از دهل پی ک تا رویودوژانیاند؛ از رکرده  یشهر نقاش یوارهاید یبه رو

 .همراه شدند   (#NotACrime)»ستین#جرم  » خود با یهاها و نقشرنگ
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مهم در مبارزات  یکه نقش ورکیویآمستردام در ن هینشر واریاند؛ از دانتخاب شده یمشخص لیبه دل وارهاید نیا یتمام

  یهاابانیمترو لندن. از خ یهاستگاهیا نیاز پر رفت و آمدتر یک یکرده است تا کنار  فایا کایدر امر ینژاد یبرابر

 .و سائوپائولو یدنیاست تا س دهیشرا چ ینژاد ضیها طعم تلخ تبعژوهانسبوگ که سال

به زندان   ده،یبه اثبات نرس یادادگاه صالحه  چیکه در ه ییناروا یهاگذشته همواره با اتهام یهادر سال  رانیا انیبهائ 

و   لیآن ها از تحص ،یبهائ  انتیها و تنها بر اساس باور به داتهام نیاند. بر اساس همبه اعدام محکوم شده یرفته و حت

و فرد  شودیمحسوب م ینید  ضهیفر کی لیتحص ان،ی بهائ  ینید یباورها هیپا براند. ها محروم شدهدر دانشگاه سیتدر

شد تا امکان   یاندازراه انیبهائ  یاساس، دانشگاه مجاز نیباشد. بر هم لیبه دنبال تحص یطیدر هر شرا ستیبایم

  ی و فشارها رانیدر ا یدانشگاه مجاز ن یاستادان ا یریکه با دستگ  یفراهم سازد؛ اقدام  رانیآن ها را در ا لیتحص

در   یدانشگاه مجاز ن یاستاد ا ٩آن روبه رو شد. دست کم  انیبر دانشجو یاسالم یجمهور  یتیامن یهادستگاه اریبس

  انیاز دانشجو ی. برخکنندیم یمدت خود را سپر یطوالن تی و دوران محکوم برندیاکنون در زندان به سر مهم  رانیا

 .اندو البته زندان روبه رو شده دیخود با تهد یاعتراض به سلب حقوق شهروند  لیبه دل زین لیمحروم از تحص

#جرم  » نی»كاویان صادق زاده میالنى« پزشک، مدافع حقوق بشر و محقق تاریخ ایران در گفت وگو با کمپ  کترد

بود   رانیا انیربوده شده محفل اول بهائ یاز اعضا یالنی . پدر دکتر مدیگویم ران یاز عشق خود به خدمت در ا ست«ین

شد. او از   رانیمحروم و مجبور به ترک ا یدانشگاه التیاز تحص یالنیم انیاتفاقات است که کاو نیو پس از ا

  یکند: »آگاه یم دیگفت وگو تاک نیدر ا یالنیشده و امروز مشغول به طبابت است. م لیفارغ التحص اینی رجیدانشگاه و

 « .برخوردار است یاریبس تیاز اهم یدر رابطه با سلب حقوق شهروندان در هر سطح یو مورد یکل یرسان

و در واقع،  ستین ی ربهائیو غ یالبته مساله بهائ لی که موضوع حق تحص میبگو دیکند: »من با  یاضافه م نیچن هم

ها را نماند قرار. ما همه  به درد آورد روزگار، دگر عضو  یچو عضو دیگویاست که م یمثال همان شعر معروف

  دیمهم است و نبا لیاست. تمرکز به حق تحص اررگذی تاث همه یما رو یو بد یو خوب میجامعه هست کی کریپ ی اعضا

به کل جامعه ضربه   نیقیبه  د،یاز جامعه سلب کن یرا از هر بخش لیمنحصر شود. شما حق تحص یبه جامعه بهائ

 « .زد دیخواه

ادامه    یدارد: »من مجبور شدم برا دیو تاک  دیگویم  رانیبازگشت به ا یاز عشق و عالقه خود برا یالنیم انیکاو

بمانم و تمام خدماتم را آن جا ادامه دهم؛ همان   رانیدر ا خواستمیم یعیخارج شوم اما به طور طب ران یاز ا لیتحص

بازگشتند تا در آن جا خدمت کنند. من هم  رانیبودند به ا کایامر یهااز دانشگاه لیکه فارغ التحص نیطور که پدرم با ا

 « .بازگردم  ران یفرصت به ا نیکه در اول کنمیفکر م نیبه ا شهیهم

ادامه   رانیآن ها است، سال ها توسط دولت ا نیتر یا هیاز پا لیکه تحص یو سلب حقوق شهروند انیبهائ  تیو اذ آزار

  جادیدر آن ا یرییتغ توانیم ت،یوضع نینسبت به ا یجهان یآگاه شیباور است که با افزا نیبر ا نیکمپ نیدارد. ا

 زیرود، تعجب برانگ  یجرم به شمار م نیکره زم نیا  یاج کیدر  ل یکه تحص نیا دنیشن یاریبس یکرد. امروز برا

 .افتندی به زندان م یدرس خواندن و درس دادن حت لیبه دل انیبهائ رانیاست اما در ا

 یهابه جنبه ست«ی#جرم ن » نیصلح نوبل و فعال حقوق بشر در گفت وگو با کمپ  زهیبرنده جا ،یعباد نیریش دکتر

 انیاز بهائ ی: »تعداددیگو یاشاره کرده و م رانی در ا یاز شهروندان بهائ هیعال  التیسلب حق تحص یرقانونیغ

مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده بودند. استناد  نونخود به کا یاحقاق حقوق قانون یدر دانشگاه برا لیمحروم از تحص

بود که هرگز  یانقالب فرهنگ  یعال یاز شورا یامصوبه ان،یدانشجو نینام اعدم ثبت ی ها و وزارت علوم برادانشگاه

  تیهمکار خود مامور یهم حاضر نشدند آن مصوبه را به ما نشان بدهند. کانون مدافعان حقوق بشر به چند تن از وکال

کند. به موجب  ینام از جوانان بهائ وزارت علوم را مجبور به ثبت ، یعدالت ادار  وانیدر د یکه با طرح دعو داد

  یریافراد جلوگ نینام او ثبت لیها حق ندارند از تحصرت علوم و دانشگاهوزا ،یقانون اساس نیو هم چن یعاد نیقوان

گفت پرونده را بدون   دی. در واقع بادندینرس جهیبه نت ی ادار تعدال وان یمطروحه در د یکنند اما متاسفانه تمام دعاو

 دیبا یکه چرا جوانان بهائ اورندیب یلیدل توانندیمعطل نگاه داشتند. علت آن هم مشخص است چراکه قانونا نم یبررس

  شوند،یم رفتهیذکه در کنکور دانشگاه پ یانیبهائ  مین یبی است که م لیدل نیدر دانشگاه محروم باشند. به هم لیاز تحص

ها که دانشگاه یکار قتی. در حقدیآیبه عمل م یریت نام آن ها جلوگپرونده از ثب لینام به بهانه عدم تکمدر زمان ثبت

 جهیقدر هم شهامت ندارند، در نت نیاست اما چون ا یاسالم یجمهور یرسم نیبر خالف قوان کنند،ی و وزارت علوم م
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در دانشگاه  لیادامه تحص یبرا رانیا انیاز بهائ یا. عدهستیکامل ن یجوانان بهائ ندهکه پرو شوندیبه دروغ متوسل م

 یو تعداد دیاسات یریها و دستگدانشگاه نیبه ا یتینام کرده بودند که متاسفانه با حمله ماموران امنثبت انیبهائ یمجاز

 یکه جمهور ی در حال گر،ید ی. به عبارتستخالف قانون ا یخود امر  نیموجب بسته شدن آن ها شدند که ا انیدانشجو

کرده  بیکه خودشان هم تصو ینیوجه به قوان چیکنند اما به ه تیرا رعا نیخود انتظار دارد قواناز شهروندان  یاسالم

 « .است رانیبا حکومت ا  انیبه خصوص بهائ ران،یمشکل مردم ا نیبزرگ تر نیو ا گذارندی اند، احترام نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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