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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:[ 

 ١٣٩۵خرداد   ۴ ]تاریخ:[

 

 د یآپارتا نیدر سرزم رانیا انیبهائ لیدفاع از حق تحص

ها که سال ینیاست. سرزم یجنوب یقایآفر آورندیم ادیکه به  یمکان نینخست یاریبس شودیکه صحبت م ضیتبع از

دوران پر از خشونت توانست عالوه بر   کیکه بعدها از دل  یا( را تجربه کرد. جامعهی)جدانژاد دیطعم تلخ آپارتا

 یهامبارزه لیبه دل نکهیشود. نلسون ماندال به ا لیتبد  زیخشونت پره یهااز مبارزه گرید یبه نماد ضیرفع تبع

توانست   زیخشونت پره  انیجر کیتحمل زندان و با شروع  یطوالن یهامسلحانه خود به زندان افتاد اما پس از سال 

پوست   اهیس یجمهور سیرئ نیشرکت در آن داشتند به عنوان اول یبرا یسن تیکه همه تنها محدود یانتخابات نیدر اول

 .انتخاب شود یجنوب یقایآفر

  گرید یک ی زبانیبزرگ م یواریرواج دارد، د یگرید  یهابه شکل ضیهمچنان تبع یاریکه به باور بس یشهر نیا در

 کیاست که  دهیرا کش یاز پسر جوان یبزرگ یسم« نقاش یاست. »فرد ست«ی»#جرم ن نیکمپ یوارید یهایاز نقاش

 »کم ییهاو دانسته یادیز ی ما، با احساس امآن نوشته است: »قلب آر ریرا در دستان خود گرفته و ز یپرنده زخم

  شانلیکه حق تحص یانیبه آن دسته از دانشجو یامی تنها پ نیدارد که »ا دیتاک یوارید ینقاش نیا فیاو در تعر خود

که در سراسر جهان   ییهاتمام قدرت  یاز برا  یامیپ نیهمچن یوارید ینقاش نی . استیگرفته شده است ن دهیناد

. او م«یهست یک یو همه در واقع   میدر ارتباط هست گریکدیما به  یرا منکر شوند که همه تیواقع نیا خواهندیم

و   یآزاد میبرس یآگاه نیما به ا کهیاست، زمان وستهیبه هم پ زیچ ما همه یایاضافه کرده است که »در دن نیهمچن

 «.شودی م جادیا یصلح واقع

ما درد، رنج و   دی" شاستیاز "#جرم ن تیگفته است: »با حما نیکمپ نیخود با ا یدر مورد همراه نیسم همچن یفرد

هستند که پس از  ینید تیاقل نیبزرگتر رانیدر ا انی. بهائ میبرس یبه شاد میهمه ما بتوان دیو شا میکن دایپ ییجهل رها

شده، از   دهیاند. محل کسب و کار آنها به آتش کشقرار گرفته یاریبس تیمورد آزار و اذ  ١٩۷٩در سال  یانقالب اسالم

ها را منع کرده است و آنها در دانشگاه لیصو اعدام شدند. دولت تح یاند و هزاران نفر از آنها زندانکار اخراج شده 

را آغاز   یعدالتیب نیمبارزه با ا یبرا نیکمپ  کی شدند و حاال ما  یمخف یهاتیمجبور به فعال لیتحص یآنها برا

 «.میکرد

در ژوهانسبورگ است و در   ١٩۸۴متولد سال  شناسندی سم« م یاو را به نام »فرد یار یگوردون« که بس یل یک یر«

او از  یو کارها ستین یجنوب یقایاو اما منحصر به آفر یوارید یهایکند. نقاش یم یتاون زندگ پیحال حاضر در ک

 یبا تمرکز بر مسائل اجتماع یوندی و همپ یردوگانگ یغ  تیبر ماه  شتریاو ب یشده است. نقاش دهیاستانبول تا کاتماندو د

 .استوار است

مورد   یو مجله نشنال جغراف نیو گارد لیم یهاان ان، روزنامه یهمچون س یجهان  یهاها و مجلهشبکه او در  آثار

وحش، گوگل و پزشکان  اتیح یالمللنیهمچون صندوق ب یجهان یهابا سازمان نیقرار گرفته است. او همچن دیتمج

 .داشته است یبدون مرز همکار

آنها شما عشق  قیاز طر دیتوانی است. شما م دیاز ام یتنها نماد  یوارید یهاینقاش نیگفته بود »با ا  گرید ییدر جا او

 « .دیگذاریهنرمند جوان به اشتراک م کیرا به عنوان  رییتغ یبرا یو انرژ
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به جامعه بدون  زیخشونت پره یگذار خواهندیکه م یآنان یبرا یاریبس یهادرس تواندیم یجنوب یقایآفر یتجربه اما

به   رانیمبارزه کرد و پس از ترک ا یمبارزه با برابر یها براکه سال  یانیرانیاز ا یک ی به همراه داشته باشد.  ض،یتبع 

دان و فعال حقوق بشر است. کار، حقوق  زیمفصل انجام داده است مهرانگ  یقیتحق زی ن یجنوب یقایآفر یتجربه یرو

  نیاست. او در ا یجنوب یقایکار و حضور او در آفر زیحاصل مطالعات مهرانگ قت«یدر حق ایرو یابیکتاب »باز

داشته و   ییهایژگیچه و دیآپارتا  هیکشور عل نیدر ا زیها خشونت پره کتاب تالش کرده است تا نشان دهد که جنبش

پرداخته است   ران یدر ا طیشرا سهیکتاب به مقا نیاز ا گر ید ی. بخشابدیدست  یکشور توانست به دموکراس نیچگونه ا

به   رانیا  دنیرس یبرا تواندیچگونه م یجنوب یقایمردم آفر یهاتا نشان دهد که آموزه کندیکار تالش م زیو مهرانگ

 .اثرگذار باشد ضیجامعه بدون تبع  کی

مبارزه با  ریتجربه را در مس نیاز ا ییهابخش زین ست«ی»#جرم ن نیبا کمپ یاختصاص ییکار در گفتگو زینگمهرا

 ضیتبع  نکهی. او در ابتدا با اشاره به اکندیم انیاز آنان ب لیو سلب حق تحص انیجامعه بهائ ه یموجود عل یعدالتیب

  ضیما تبع رانیدارد »در ا دیدارد اما تاک یاریبس یهاتفاوت ودرخ داده ب یجنوب یقایبا آنچه در آفر رانیموجود در ا

 ضیبا تبع  یبه صورت رسم یرانیدرصد شهروندان ا  ٩۰که  مییبگو میتوانیاما نم نمیب یگوناگون م یهارا به صورت 

 رمسلمانان،یزنان، غ. ستین نگونهیا یو قانون یباشد اما به صورت رسم نگونهیدر عمل ا دیروبرو هستند هرچند شا

  رند؛یگی قرار م ضیتبع  طیشرا نیدر بدتر یبنددسته ن یدر ا انیقرار دارند. بهائ ضیتبع  طیمخالفان و منتقدان در شرا

 انیبهائ جیرا ترک کنند تا به تدر رانیا یآن است که جوانان بهائ  لیکه در بخش آموزش اعمال شده به دل یضیتبع 

 .»هستند رانیدر ا ینید تیاقل نیبزرگتر انیبهائ دیدانیکه م انطورخودشان را از دست بدهند. هم تیاقل ت  یاکثر

  ضیجامعه بدون تبع  کیبه  زیگذار خشونت پره  ،یجنوب یقایمصاحبه با اشاره به تجربه آفر ن یاز ا گرید یدر بخش او

حرکت و   کیبه  لیتبد رانیدر ا دیبا ضی: »رفع تبعکندیو اضافه م داندیم کیدانشگاه و جامعه آکادم تیرا با محور

کرد که فقط  دیتاک د یسوال است و با ی ن حرکت را دارد خود جایا لیتا چه اندازه پتانس رانیدر ا نکهیجنبش شود. ا

 .حرکت نباشند نیعضو ا انیبهائ 

  سهیشد. اگر مقا هیپوستان تئورز دیاتفاقا سف لهیو به وس یجنوب یقایآفر یهادر دانشگاه دیضد آپارتا یهاحرکت بحث

زنان به  یحت ایو  انیاز بهائ ضیکه بحث رفع تبع میرا داشته باش نیا دیام میتوانی م رانیدر کدام دانشگاه ا میکن

قرار دارد   یدیامروز تحت کنترل شد رانیا یهاکند. دانشگاه نروش یمساله را کم دیمطرح شود شا کیصورت آکادم

  کی دیحرکت با نیکرد ]...[ ا  سهیمقا توانینم یجنوب یقایدر آفر دیزمان آپارتا یهابا دانشگاه یآنرا حت زانیکه م

باشد.  قدانو منت شانیو دگراند رمسلمانانیکه شامل زنان، غ ضیتبع هیبرعل یحرکت یعن یداشته باشد.  یعموم فیتعر

شامل حال  شتریب نی قیها که به در دانشگاه یعموم  لیمثال حق تحص یشود برا فیهم تعر یجزئ دیدر کنار آن با

مبارزه  یبرا میخواهیما م  ی. وقتمیدار هم روبرو هستستاره انیدانشجو دهیاما ما امروز همچنان با پد شودیم انیبهائ 

 لیو اسرائ کایکه دائما متهم به رابطه به آمر یگروه م،یرا انجام ده  یکار رانیدر ا انیبهائ  یلیتحص ضیتبع هیعل

  اورندیرا به وجود ب ینهضت نیچن رانیدر درون ا توانندینم ییآنها به تنها دهندیم یو به آنها اتهام برانداز شوندیم

به  ییهاشکاف تی اول را بردارند و درون حاکم یهاکشور را در دست دارند گام  تیابتدا مسلمان که اکثر نکهیمگر ا

 « . انجام شود یجد یهاتی باال فعال اریبس یهانهیوجود آمده باشد تا به واسطه آن بدون هز

 

 

 

 

 

 

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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