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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:[ 

 [ ۱٣٩۵مرداد  ۱۲]  ۲۰۱۶اوت   ۲ ]تاریخ:[

 

 دیوارى براى دانشجویان بهایى در قلب برزیلنقاشى هاى 

کند و در   یشود، پنجره را باز م یم داریساله هر روز صبح که در آپارتمانش در دل سائوپائولو ب ۶۶ انا«ید لزایم«

کند   یم یسع یشود که در آن دختر جوان و کنجکاو  یم رهیخ یمیعظ یوارنگاری»روزولت«، به د  دانیم یآن سو

زهرآلود مثل عقرب،  یبرساند. موجودات اندسرش در حرکت یکه باال ییاز کتاب ها  یدست خود را به گردباد

 .او حلقه زده و آماده حمله اند یعنکبوت و مار دور پاها

گردد و   یکنم.« برم یم یک یاندازد. به او احساس نزد یدختر خودم م  ادی: »من را دیگو یم ر«یواران یبه »ا اناید

 .کند ینگاه م یدوباره با حسرت و اندوه به نقاش

اجرا شده   ست«ی»#جرم ن نیساله اهِل سائوپائولو و به سفارش کمپ ٣۰توسط »آپولو تورس«، هنرمنِد  میاثِر عظ نیا

  ران یدر ا انییبها تیاست که درباره وضع نیکه تا کنون به شش کشور جهان سفر کرده، ا نیکمپ نیاست. هدف ا

 رندیگ یقرار م تیحکومت مورد آزار و اذ یمدام از سو رانیا انییمردم را باال ببرد. بها یکند و آگاه یاطالع رسان

 .مانند یدر دانشگاه محروم م سیو تدر لیو از حق تحص

  یشهر بزرگ جهان جا نیکه درست در قلب سوم ی نقاش نیمتر عرض دارد. ا ۱۲متر طول و  ۴٣تورس،  ینقاش

 .اجرا شده است ست«ی»#جرم ن نیبوده که در کمپ یکار نیگرفته، تا به حال بزرگ تر

بالفاصله با آن   افت،یها و اهداف آن اطالع  زهیو انگ  نیکمپ نیاز ا شیسال پ یوقت دی گو یم ر«یواران یبه »ا تورس

مردم را تحت   یعاد یاست که زندگ یزیآم ضیتبع  کِ ی دئولوژیکرد و واقعاً نگران موانع و مشکالِت ا یدلاحساس هم 

 .دهد یالشعاع خود قرار م

ها هم   یلیکند که برز یم  یدواریبه گوشش خورده است. او اظهار ام تیی بار بوده که نام بها نیاول نیا دیگو  یم تورس

را به   یهدف شروع کرد تا مشکالت نیارتباط برقرار کنند. در واقع، از همان ابتدا کار را با ا یوارنگارید نیبا ا

 .ها ییها است و هم بها یلیبکشد که هم خاص برز ریتصو

حکومت  یها استیض به سدر اعترا رستان،یسائوپائولو، از دبستان گرفته تا دب التی ، دانش آموزان ا۲۰۱۵در سال  

 .مدرسه، صدها مدرسه را به اشغال خود درآوردند ٩۴ یلیتعط یبرا

جوار بروند هم یدر شهرها  ییشدند به مدرسه ها یهزار دانش آموز مجبور م ٣۰۰از  شیها، ب استیس نیا جهینت در

 .آن ها از حد نصاب باالتر رفته بود تیکه جمع

ً یبود که مستق نیتورس ا قصد   ی حق برخوردار یو برا ستادندیکه ا یمسأله بپردازد:»دانش آموزان نیدر کارش به ا ما

 « . به آن پرداخته شود یوارنگاریاست که در د یاز آموزش مبارزه کردند، موضوع خوب

که   ییاز غذا استمدارهایمثالً س م؛یهم دار یگریمشکالت بزرگ د ،یلیو تحص یآموزش لی: »ما در مورد مسادیگو یم

 « .ناهار ندارند گریبچه ها د ل،یدل نیزنند. به هم یم بیشود، پول به ج یبچه ها در مدرسه سرو م  یبرا
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امسال، دانش آموزان سائوپائولو در اعتراض به   یو م  لیآور یدر ماه ها ل«،یبرز ای»آژنس یگزارش خبرگزار بنابر

اعتراض ها، دانش   نیا انیزدند. در جر ییمایلغو بودجه ناهاِر مدارس، دست به تظاهرات و راهپ یبرا یا حهیال

 .از مدارس را به اشغال خود درآوردند  یآموزان ساختمان بعض

با آن  نند،یب یاثر را م نیکه ا یکنم تا مردم یبوده است که کار نیمن ا ی: »سعد یگو یراستا، تورس م نیهم در

 « .برقرار کنند یدلارتباط و هم

آن بوده است را به    یاجرا زهیپردازد و انگ  یبه آن ها م یوارنگارید نیکه ا یلیخواسته مسا یگفته خودش، م به

 .هم آن ها را تجربه کرده اند و بتوانند با آن ها ارتباط برقرار کنند یلیبزند که شهروندان برز وندیپ یلیمسا

 حیکند. او توض یکار نگاه م نیبه ا یگریاز جنبه د ل، یدر برز ست«ی»#جرم ن نیکمپ ی راسخ«، از اعضا ویفالو«

را   یتیگراف نیو مرتفع تر نیکه بزرگ تر نیا یک یمطرح بود؛  یوارنگارید نیا یاجرا  یبرا زهیدهد: »دو انگ  یم

 «.یح و تند بزنیشود، حرف خود را صر یکه م ییکه تا جا نیا گریو د میاجرا کن

ها   ییدهد بها ینشان م ینقاش نیکار انتخاب کرد و هم تورس را، ا یاجرا  ی ساختمان را برا ن ینظر راسخ که هم ا از

نماد سرکوب  زین نیگرفتار شده است. آن موجودات زهرآگ یکه در دام طوفان ابندیدست  یدر تالش هستند تا به آموزش

 .هستند رانیحکومت ا زِ یآم ضیتبع  یها استیو س

را متحمل شد.   یاد یز یها یگرفتار ،یمجوز شهردار زیساختمان و ن نیاز ساکنان ا تیکسب رضا یبرا راسخ

کار   یلیکردم که خ یزدم و تک تک آن ها را قانع م یمالک مختلف سر و کله م  ۱۲۰با  دی: »بادیگو یخودش م

 ی. بعضمیداشت یاست. هر دو ماه جلسات ردهکار نک  یتیجا گراف نیا یبود که تا به حال کس نیآن هم ا لیبود. دل یسخت

 « .دادند یوقت ها هم اصالً راهمان نم

  کیمشاور پروژه و  کی ،یکننده آثار هنر هیته ک یکسب مجوز، پنج نفر را استخدام کرد؛ از جمله  یبرا راسخ

 یمعجزه م کیکار را مثل  ییِ شدِن نها یمشکالت و موانع، راسخ عمل نی. با توجه به تمام انیکارشناس ملک و زم

 .داند

و حقوق بشر به  یمبارزه در راه آزاد یبرا یترشی ب زهیانگ  ،یوارنگارید نیا دنِ یاست که مردم با د دواریام تورس

  دیامکان را داشته باش نیا دیو با دیبحث و جدل داشته باش یفضا دیبا د،یسؤال کن دیبتوان دی: »بادیگو یدست آورند. م

پرس و جو و بحث و جدل  یبرا یامکان چیه د،یداشته باش یجزم یاباوره ی. تا وقتدیسؤال ببر ریرا ز زیکه همه چ

 «.بست دیرشد و گسترش دانش خواه یهمه راه ها را برا  جه،یداشت و در نت دینخواه

با او صحبت و   یادیکرد، عابران و رهگذران ز یکار م یوارنگارید نیا یکه تورس رو یروز  ۱۱  نیطول ا در

دادند.   یم صی»دفاع از حق آموزش« را تشخ یعنیکار،  یدرباره کار پرس و جو کردند. همه بالفاصله موضوع اصل

 یگفتند وقت یآمدند و به او م یم ستور شی کنند، پ یم یزندگ دانیاطراِف م یهم که در آپارتمان ها یکسان

  شان یرا به خانه ها مشیتورس و ت زیاز آن ها ن یکردند. بعض یدر حال اجرا بود، روند کار را دنبال م یوارنگارید

 .رندیبگ  یادگاریکردند تا با هم عکس  یدعوت م

  نی: »ادیگو یم ر«یوارانیکند، به »ا یم یزندگ دانیم  یدر آن سو یآپارتمان ازدهمیکه بازنشسته شده و در طبقه  اناید

 ای یگروه سن ت،یجنس ن، یکه د نیفارغ از ا م؛یکند که ما همه از حق آموزش برخوردار یم یادآوریبه همه ما  وارید

 « .مباور دار نیما چه باشد. من به ا یطبقه اجتماع

  یادیحقوق بن یبرا  نیبه کمپ یوارنگاریپنج د یکنند، تا به حال در اجرا  یکار م لیکه در برز یابانیخ هنرمندان

توان به   یبوده اند، م نیکمپ  یها یوارنگارید زبانیکه م ییکمک کرده اند. از جمله شهرها ران یدر ا انییبها

 .رداشاره ک نا«ی»سالوادور«، و »لوندر کانا«،ی»امر ا«،یلی»برز

 

 

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[
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