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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 ١]تاریخ:[ 

 

 یاما واقع یباورنکردن ران؛یدر ا یآموزش دیآپارتا

 «.فتدی[ بیاتفاق ]بد تواندیم هیکه هر ثان شودیترس بزرگ م نیبا ا رانیدر ا یبهائ کی«

ترس با من هنگام کنکور  نی: »اکندی . او اضافه مدیگو یساله از تهران م ۲٩ ییبها  کی «،یگلریب میرا »نس نیا

 « .دانشگاه هم وجود داشت

  افتیدر یکه برا یاما زمان شودیاجازه شرکت در کنکور داده م  رانیدر ا یکه به شهروندان بهائ دهدیم حیتوض مینس

آن ها   ینام آن ها در دانشگاه براو عمال ثبت شوندی»خطا« و »نقص« روبه رو م  امیبا پ کنند،یمراجعه م هاجهینت

 .است رممکنیغ

 دشانیدر کشور که با وجود تاک یمذهب تیاقل نیبزرگ تر کند؛یم تیروا میاست که نس رانیا انیداستان تمام بهائ نیا

در دانشگاه  لیها است آن ها را از حق تحصسال  رانیخود، حکومت ا ینید یبر اساس باورها  یبر آموزش همگان

 .محروم کرده است

  یمجاز یدر »موسسه آموزش عال یهنر و عکاس یمحروم شده ها است. او که دانشجو نیاز هم یک ی  زین مینس

. شودیم ریدستگ  یجمهور استیانتخابات ر جهیاعتراضات به نت انیو در جر ١٣۸۸بود، در سال   (BIHE)»انیبهائ 

شب  کی: »دیگویمشغول بود. م عکسشرکت نداشت و تنها به گرفتن  یحرکت اعتراض چیتجمعات، در ه نیدر ااو 

 یهانتیو کاب خچالی  یها و حتها، کتابکردند؛ لباس  یمن را بازرس لیپنج مرد به خانه ما هجوم آوردند و تمام وسا

 « .آشپزخانه را. آخر هم گفتند لباس بپوشم و همراه آن ها بروم

از دوستان   گریها نفر داما به گفته او، آن شب ده شودیاست که به کجا برده م دانستهیچشم بند زده اند و نم مینس به

 .بود دهیآن ها را در بازداشتگاه شن یکه صدا یشدند؛ دوستان ریدستگ  زین یو یبهائ

اشتباه بوده  کی ،یاسالم یجمهور هیاست و شرکت او در تظاهرات عل یکه بهائ دیخواسته اند بگو میآن جا از نس در

هم   ی بعد از آزاد ی. مدتشودینم یاعتراف  نینداشته است، حاضر به چن یاز آن جا که در تظاهرات نقش میاست. نس

 .کندی را به اجبار ترک م رانیا

شده است. هر روز   ی( نقاشورک یویدر »هارلم« )ن یامدرسه یاو در حال خواندن کتاب، روبه رو ریتصو حاال

قطار  را از پنجره می نس  ریتصو کنند،یرفت و آمد م  وکیوریهارلم به سمت شمال ن  یکه با مترو یاز کسان یاریبس

 .نندیبیم

نسبت به نقض   یآگاه شیکه به منظور افزا ینی است؛ کمپ ست«ی»#جرم ن نیاز کمپ گرید یبخش ،یوارید ینقاش نیا

فشارها بر   شیافزا ن،ی کمپ نیبه راه افتاده است. هدف از ا ران یدر ا انیبهائ  یدانشگاه لیحقوق بشر و سلب حق تحص

  نیا رشیپذ یکشورها برا گریکمک گرفتن از د نی و هم چن یرفتار خود با شهروندان بهائ رییتغ ی برا رانیدولت ا

 .اندمحروم شده لیخود از تحص یباورها ل یست که تنها به دلا یانینشجودا

  اتیسازمان ملل متحد که ه یمجمع عموم یزمان با برگزاردر نظر دارد تا ماه سپتامبر و هم ست«ی»#جرم ن نیکمپ 

 .ببرد هاوار ید یبه رو ورکیویمضمون در ن نیبا هم گرید یوارید ینقاش ١۵در آن حضور دارد،  زین رانیا یندگی نما
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 گریو د انیبا خشونت با بهائ  رانیکه دولت ا ی: »در زماندیگویم نیکمپ نینگار و مبتکر اروزنامه «،یبهار اریماز«

 کنند،یم دیرا به جنگ تهد ران یمردم، ا یبه رو یکشورها و گروه ها با چشم پوش یو برخ کندیشهروندان برخورد م

از   یبخش بزرگ میرژ ن یکه ا میتوجه داشته باش دی. بامیکن اجد رانیا  میکرد که مردم را از رژ میما تالش خواه

 «. خود محروم کرده است هیرا از حقوق اول گرید یاریو بس انینگاران، معلمان، دانشجوروزنامه

خواهد کرد و با   یهمراه نیبا کمپ ر،یمس نیدر ا زین (Street Art Anarchy)» یآرت آنارش تی»استر گروه

 .وندندیحرکت بپ  نیکه به ا خواهدی از آن ها م ،یالمللن یدعوت از هنرمندان ب

احترام و   امیتا پ می کن یبلکه ما تالش م ستین یکار هنر  کیتنها  نی: »ادیگویگروه م نیموسس ا ه«،یالب اندرو«

 «.میبرسان رانیا انیخود را به بهائ تیحما

 یهاینقاش یهستند که بر رو یاست، هنرمندان دهیبه ثبت رس  ورکیویدر ن  ۲۰١۲گروه که از سال  نیا ی اعضا

کنار  ورکیویجا در ن  نیاز رهبران جهان ا یاریکه بس ی: »درست زماندیگو یم هیاند. اندرو البتمرکز کرده یابانیخ

  ی]برا لیتحص یاه یهم خواهند بود تا از حق پا راز سراسر جهان کنا  زیاز هنرمندان ن یتعداد شوند،یهم جمع م

 «.[ دفاع کنندرانیا انیبهائ 

متحده   االتیدر ا یلیتحص ضیمبارزه با تبع یمنحصر به فرد برا یکه داستان (Storefront)» »استورفرانت یآکادم

 .آن نقش بسته است یرو ی لگریب مینس ریاست که تصو یوار ید یک یدارد، در نزد کایامر

کرد که در آن   سیرا تاس یامدرسه ییکایو شاعر امر سنده ی، نو(Ned O’Gorman)»ند اوگورمن» ١٩۶۶سال   در

مدرسه به آن ها   نیشده بود. در ا ایشاد مح یطیآن ها مح یو برا شدیمناسب داده م ییغذا یهاآموزان وعده به دانش

مدرسه  کیبود که خدمات  یمحل یامدرسه  اقع،دادند. در و یآموزش م ریشکسپ ،یاهیپا یهاعالوه بر درس

 یهاو مشاوره یآشپز یهاخدمات مشاوره، کالس ،یهنر یها. برنامهکردیم ه یارا گانیرا به صورت را یخصوص

آموزان  از دانش یاری بودکه بس یدرست زمان نیوجود داشت. ا یآکادم  نیاز مهد کودک تا کالس هشتم در ا یبهداشت

اتفاق مهم در مبارزه  ک یاستورفرانت  یهم محروم بودند. آکادم لیتحص هیاز داشتن حق اول ورکیویپوست در ن اهیس

 .شدیمحسوب م ضیتبع نیبا ا

آموزان  به سراغ دانش ،یوارید ینقاش نیا انیپس از پا ست«ی»#جرم ن نیکنندگان کمپهوستن«، از هماهنگ انایآ«

داد:   حیآموزان توضدانش نیا  یصحبت کند. او برا رانیا انیاستورفرانت رفت تا با آن ها در مورد مشکل بهائ یآکادم

مربوط به  یهافرم  یآموز سخت کوش بود اما وقت نشدا کیاست که مثل شما  رانیاز ا انه،یاز خاورم یدختر می»نس

در دانشگاه را  لیپاسخ داد که او حق تحص میبه نس رانیشرکت کرد، حکومت ا یدانشگاه را پر و در امتحان ورود

 « .ندارد

که اگر به آن ها گفته شود تنها به  ندیتصور کنند و بگو ی تیموقع نیآموزان خواست که خود را در چنسپس از دانش  او

 خواهند کرد؟  دایپ یچه احساس د،یندار یدانشگاه لیاجازه تحص  ی فرد یباورها لیدل

 »نیصدا گفتند: »غمگ  کیو  ستادندیاستورفرانت کنار هم ا یآکادم آموزاندانش

نبود که هنوز در   یآن ها باور کردن یبرا دیهوستن را گوش کردند. شا انایآ یهاگفته یاز آن ها با شگفت یاریبس

 تیهمه، فارغ از جنس میکرد:»ما اعتقاد دار دیتاک انیدر پا انایوجود دارد. آ یلیتحص دیامروز، آپارتا یایاز دن یبخش

 « .دارند  لیحق تحص ،یفرد یو باورها

نحوه  دانندیم یآکادم ن یگفت که دانش آموزان در ا ر«یواران یکالش ششم به »ا یمعلم علوم انسان «،یروسل گیگر«

کند. او اضافه   داینابرابر پ یحالت تواندیو م ردیگیقرار م یو اقتصاد یاسیس یهاستمی س ریچه گونه تحت تاث لیتحص

کند و آن ها با رفتن به    جادیرا ا یراتییتغ تواندیچه گونه م یاسیس ستمیس کیکه  دانندیآموزان ما قطعا مکرد: »دانش 

 « .کنندینم تیدر مدارس خود احساس امن  یاریست که بسا   یدر حال نیدهند. ا یم رییخود را تغ ندهیمدرسه، آ

مضحک است. چراکه به   یگفت: »جداساز انیبهائ هی عل ران یموجود در ا یآموزش دیدر ادامه نسبت به آپارتا یروسل

با قدرت و ورود همه شهروندان به اجتماع وجود  یوند یپکه در آن امکان هم  دیسازی را م یاروش، شما جامعه نیا

 نخواهد داشت.« 
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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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