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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:[ 

   ١٣٩۵ بهشتیارد  ۴]تاریخ:[ 

 

 و نهرو  یگاند نیآموزش بهائى ها در سرزمدفاع از حق 

  یاز جوانان هند یتعداد نوی . حاال در دهل داندی را م ضیطعم تلخ تبع یبه خوب ،یاستعمار خیها تاربا سال هندوستان

 رانیا انیاعمال شده بر بهائ یآموزش ضیتا به تبع دهیکش یوارید ینقاش ست«،ی»#جرم ن نیاز کمپ تیدر حما

با گذر از  نیکمپ نی . اکندی اعتراض م رانیبشر در ا قکه با استفاده از هنر، به نقض حقو ینی اعتراض کنند؛ کمپ

  یوارید یهایکه نقاش    (Harsh Raman)»است و »هاش رامان دهیرس نوی دهل یوارهایشهر، اکنون به د نیچند

 .کندی دفاع م ران یا انیبهائ لیاز حق تحص شناخته شده اند،  اریبس نوی او حاال در دهل

آغاز به کار کرد.   ست«یجرم ن لیبا عنوان »تحص ینشست یبا برگزار ١٣٩٣بار سال  نیاول ست«ی»#جرم ن نیکمپ 

که به  نیکمپ نینگار و مبتکر اروزنامه «،یبهار اریاز »ماز یروشن کن«، کار یمستند »شمع لمیفاصله، ف نیدر ا

 شیبار در نقاط مختلف جهان به نما ٣۰۰ زا شیب پردازد، یم (BIHE) » انیبهائ یموضوع »موسسه آموزش عال

 .درآمد

محک  نی. امیبتابان  رانیا انیحق سلب شده از بهائ ی ک ی بر تار ینور میمهم است ما بتوان اریدارد: »بس دیتاک یبهار

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

 »ر؟یخ

داشته  یگرید یمعن تواندیبود، م ضیها شاهد مبارزه با تبع که سال  یدر شهر نویهاش رامان در دهل یوارید ینقاش

کردم،  قیتحق  یو کم دمیشن نیکمپ ن یمن در مورد ا ی: »وقتدیگو ی م ینقاش نیا دنیکش لیباشد. رامان در مورد دل

 ».باور کنم توانستمیگرفته شده است. اصال نم دهیناد لی صحق تح یعنی حقوق ممکن،  ن یتر یاهیاز پا یک یمتوجه شدم 

 ».برسانم، انجام خواهم داد گرانیرا به د نیکمپ ن یا یکه صدا نیا یبرا یدارد: »هر کار ممکن دیاو تاک حاال

 یدست یو حت شودیم یک یگراف یجذب طراح جیُمد در دانشگاه رفته بود، به تدر یرامان که ابتدا به سراغ طراح هاش

  وارها ید یبه رو نویاست که در دهل ییهایتیرافشناخته شده در گ یروزها او نام نیکند. اما ا یم دایهم پ یسازلم یدر ف

 .شده اند دهیکش

به حق  خواهدیم یبهائ یاست؛ جوان میواضح و مستق یلیخ ریتصو ام،ی: »پدیگویخود م یوارید یدر مورد نقاش او

حق را   نیاست که ا یحکومت  او هم نشانه مانده وارید  ریکند اما دستان او بسته است. دستان ز دایخود دست پ لیتحص

 ».شده است یافتنیجوان حاال دست ن نیا یو تمام آرزوها ندهیاز او سلب کرده است. آ

فکر    رانیدر ا انیبهائ یبه نقض حقوق شهروند نند،یبیرا م یوارید ینقاش نیکه ا یاست کسان دواریرامان ام هاش

 .نندک یرسان یکرده و در مورد آن آگاه

صورت من به هدف   نی باشد: »در ا یآگاه  نیا جادیقدم به جلو در ا کی بتواند  ینقاش ن یاست که ا دواریام نیهم چن او

 ».امشده کیخود نزد
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کند: »تمام   یم دینه، تاک ایخواهد داشت  رانیدر رفتار حکومت ا یرییگونه کارها امکان تغ نیکه ا نیدر مورد ا او

  یراه تواندیدهد اما م رییحکومت را تغ کیرفتار   تواندینم یوارید ینقاش کیهستند.  یکوچک  یهاکارها قدم  نیا

 ».ختم شود ران یادر  انیآزادانه بهائ لی به حق تحص دوارمیباشد که ام

است از اعتراض به   ی شده و نماد ینقاش  ایتانیبر یکنسول گر کینزد یوارهایاز د یک ی یهاش رامان بر رو ینقاش

 شود،یم دهید یوارید  ینقاش نیکه در ا ییهاکتاب یواقع شده است. بر رو ضیها مورد تبعکه سال  ییدر جا ضیتبع 

 .شودیم دهیداست«  ندهیهم چون »آموزش قدرت است« و »آموزش آ ییهانوشته

نتوانسته است آن را محدود کند. در مورد   یقدرت چیاست که ه یقدرتمند اریبس لهیکند: »هنر وس یم دیرامان تاک هاش

از کنار   ادهیپ ای دیهست متیق گران نیسوار ماش  ستیتر است چرا که مهم ن شیب اریقدرت بس نیا ،یابانیخ یهاینقاش

 ».دیروبه رو شو یهست که شما با آن نقاش شهیشانس هم نیاما ا دیکنی آن عبور م

 اری[ بسیوارید ی]نقاش نینوشته است: »ا ده،یکش ست«ی»#جرم ن نیاز کمپ  تیکه در حما یوارید یبا انتشار نقاش او

مشکل   نیاست. ا رانیدر ا یجوانان بهائ لیاز حق تحص تی حما یبرا ریناپذ یو حاصل کار خستگ  کیبه قلب من نزد

و هند و   رانیکه بال جوانان در ا میاجازه نده دییایجامعه هند هم وجود داشته باشد. پس ب یهااز بخش یاریدر بس دیشا

مشکل کمک کرده و همراه آن   نیدر مورد ا یرسان یبه آگاه ر،یتصو نیشود. با انتشار ا دهیالبته سراسر جهان چ

 ».دیباش

در   زیکمک کرده است. او ن یوارید ینقاش نیا دنیاست که به هاش رامان در کش ییهااز نقاش گری د یک ی نا«یبو«

است که از حق   رانیاز جامعه ا یبخش یبرا ینقاش نی: »ادیگویم ست«ی»#جرم ن نیبا کمپ یهمراه لیمورد دل

فکر کند. ما  ران یحق در ا نیبه نقض ا ند،یبی را م ینقاش ن یا یکه هر کس دوارمیخود محروم هستند. من ام لیتحص

و نه   رانیدر ا لیکه ما در مورد حق تحص میتا نشان ده میاگرفته  رانی[ پرچم ایهاپسر را از ]رنگ نیطرح لباس ا

 ».میکنیالزاما در هندوستان صحبت م

 نیا ژهیاست؛ به و یخوب ده یا یلیخ نی: »ادیگوی است، در مورد آن م دهیرا د یوارید ینقاش نیکه ا یگذراناز ره یک ی

 ».وجود دارد  یادیز یهاها و کالج مدرسه  وارید  نیکه در اطراف ا

با   یاختصاص یدر گفت وگو زین « صلح سازمان ملل  زهیجا»و برنده  یرانیا لسوفیجهانبگلو«، ف نی»رام دکتر

کند. او در   یاشاره م  ضیتمام ابعاد تبع هیمبارزه هندوستان عل خیاز تار یگوناگون یهابه جنبه  ست«ی»#جرم ن پنی کم

و  ضیاز تبع یاکه در جامعه یرانیا کیبه عنوان  »من:  دیگو یم یوارید ینقاش نیمصاحبه، در مورد ا نیاز ا یبخش

  یباشم که روز دواریام توانمیدارم. من م ضیبه مساله تبع یهند کیکامال متفاوت با  یکرده، نگاه یتشنج زندگ

 یمشکل چیو بدون ه کنند یم یکه افراد آزادانه زندگ یهند باشد اما در جامعه ضیاز هرگونه تبع یخال یرانیجامعه ا

موجود در جامعه   یها . شما تفاوتمیمتفاوت هست اریمسلمان، بس یو حت کیهندو و س ایهستم و  یمن بهائ ندی گویم

  یعرصه عموم ،یو چه همان طور که گفتم قانون یاما چه از لحاظ فرهنگ  دین یبیم یهند را تنها در عرصه خصوص 

 .ستیو تفاوت ن  ضیتبع یبرا ییجا

اتفاق ناهنجار   کیتر از آن که  شیآن ها ب یبه نظرم برا میبگو دیداشته باشم، با یااشاره یوارید ینقاش نیبه هم اگر

امر روزمره است  کی  ضیمبارزه با تبع  ها،یهند یکند. برا جادیا یحس عاطف کی  تواندیتر م  شیمحسوب شود، ب

 منتشر خواهد شد( یمصاحبه به زود  نی.« )متن کامل ااستاستثنا  کیموضوع  نیا  ،یرانیما به عنوان ا یبرا یول

ها استقبال  دگاهیدر بخش وبالگ ها، از انتشار همه د ر یوا رانی. استین ریوا رانینظر ا انگریالزاما ب سندهینو دگاهید

 کند. یم

 

 

 

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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