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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   ٨]تاریخ:[ 

 

 ا یدر استرال انییدر دفاع از حق آموزش بها یوارید یها ینقاش

  یکه در رفاه و آزاد ینی سرزم شناسند؛یم شیبایز  یهاآن را با آفتاب و ساحل  یاریاست که بس ینیسرزم ایاسترال

ها موجب نشده اند که فاصله   نیفاصله دارد. اما ا رانیاز ا هالومتریشهروندان خود مشهور است و البته ک یبرا

از هنرمندان سراسر   گرید یاریمانند بس زی. آن ها ننددفاع نکن رانیا انیبهائ لیکشور از حق تحص نیهنرمندان ا

اعتراض   ران یا انیبهائ  یبشر هیو نقض حقوق اول های عدالتیاند تا به بشده ست«ی»#جرم ن نیجهان، همراه با کمپ

 .کنند

حق سخن   نیاز ا یکدام به شکل شده اند که هر یوارید ی هاینقاش زبانیحاال م یدنیدر نقاط پر رفت و آمد س وارید سه

 .ندی گویم

 ست ین یکه شوخ یتی محروم

در  انیبهائ لیاز حق تحص تیدر حما یوارید ینقاش کیشهر  نیا انیبهائ یبا همکار یدنیس میهنرمند مق  کامو«،«

 ».دیمحروم کن لی از مردم را از حق تحص یدار است که بخشخنده  نی: »به نظرم ادیگوی است. او م دهیکش رانیا

  یمجاز ی»موسسه آموزش عال یآن ها عنوان اختصار یاند و روشده  ریکه زنج دهدیرا نشان م ییها او کتاب ینقاش

از   یشده تا نماد ینشسته است نقاش یکه با ناراحت یها فردکتاب نینوشته شده است. در کنار ا  (BIHE)انیبهائ 

 .شوندیم محروم هی عال التیباورشان از تحص لیباشد که تنها به دل یانیبهائ 

کند: »به شخصه   یمذهب ندارد، اضافه م  ایبه نژاد و  یربط چیحق است و ه کی لیکه تحص نیبر ا دیبا تاک کامو

حتما   توانستم،ی دهم. البته اگر م رییرا تغ رانی[ اتی ]حاکم یمن بتوانم همه باروها ،یوارید ینقاش نیباور ندارم که با ا

را   هاینقاش نیکه ا یمردم ی  عموم یکار، آگاه ن یبا ا کنمی م کر. من فدادمیکار را انجام م نیشکل ا نیبه بهتر

 «.شودیتر م شیحق ب کیهمه به عنوان  یبرا لینسبت به تحص نندیبیم

: »بعد از دیگو یم پنیکم نیبه ا وستنیپ یبرا شیهازهی از انگ  ست«ی»#جرم ن نیبا کمپ یاختصاص  یادر مصاحبه  او

 نیکمپ نیرا در مورد ا ی قاتیبا من تماس گرفته شد، من تحق ایدر استرال یجامعه بهائ یاز اعضا  یک یکه از طرف  نیا

نفر چه گونه  کیزبانم بند آمده بود که  یآغاز کردم. در واقع، شوکه شده بودم و به نوع رانیدر ا انیبهائ تیو وضع

  آن را از من تواندینم  کسچ یکه ه یحق است، حق کی  لیمن تحص یدر دانشگاه محروم شده است. برا لیاز تحص

 «.ردیبگ 

  یانجام داد، م ران یا انیبهائ یکه در مورد نقض حقوق شهروند یقاتیواکنش خود بعد از تحق نینقاش در مورد اول نیا

  ی در دانشگاه، نقض آشکار آزاد لیاعتقاد دارد و سلب حق تحص یاما به شدت به آزاد  ستمین یمذهب ی: »من فرددیگو

اتفاقات   نیمتوجه شوم که چه گونه ا توانستمیبود و نم دارنده من خ یها برخوردها برا نیاز ا یاریاست. در ابتدا بس

  تواندیبا حضور تمام افراد از تمام مذاهب م زیو جامعه ن شودیجامعه م کی شرفتیموجب پ لیرخ داده است. تحص

 « .خواهد شد  شرفتیپ نیتنها موجب آهسته شدن ا یاز هر شهروند لیکند. سلب تحص شرفتیپ
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خوشحال و البته مفتخر هستم که  اریکند:»بس یهم اضافه م یوارید ینقاش نیا انیدر مورد احساس خود پس از پا کامو

کند؛   جادیا رییتغ  کی تواندی م یجهان یادامه دار در بُعد نیکمپ ن یباشم. من باور دارم که ا نیکمپ نیاز ا یتوانستم بخش

 « .هرچه زودتر اتفاق افتد دیکه با یرییتغ

 است  تیمحروم نیکه بزرگ تر یتی محروم

در  انیبهائ لیاز حق تحص تیدر حما یوارید ینقاش  کی یدنیدر مرکز شهر س زین «یو »اسکات نگ  مزون«یکر«

 ریبه زنج شیاند که بال هاکرده ینقاش انیرانیا یپرنده مل کیبلبل را به عنوان  ،ینقاش نی. آن ها در اانددهیکش رانیا

از   یشده را به نماد ریبلبل زنج نیکتاب و مداد، ا نچوهم یآموزش لیوسا شی دو نقاش با نما  نیاست. ا دهیکش

را مشاهده کرده   یوار ید ینقاش نیا کهیاز کسان یک یاند. نشان داده  رانیدر ا یبهائ انیدانشجو یلیتحص تی محروم

  ی که هفت ساله بود، گرفته شد. برا یاو زمان لی: »پدر من از بازماندگان هولوکاست است. حق تحصدیگویاست، م

 «.ممکن است  تی محروم نیبزرگ تر لیاز تحص تیرا بفهمم. محروم  تیمحروم نیا یبه خوب توانمیم نیهم

: »من دیگو  یم نیکمپ ن یبه ا وستنیپ یخود برا یهازهی از انگ  ست«،ی»#جرم ن نیدر مصاحبه با کمپ  زین  ینگ  اسکات

  کی نیبه سرعت با آن همراه شدم. ا دم،یشن نیکمپ   نیدر مورد ا یبه موضوع حقوق بشر عالقه دارم و وقت اریبس

 «.استفاده کنم مثبتامر  کی یمن بود تا هنرم را در راستا یخود برا اریفرصت بس

شوکه  ده،یآن ها را شن یدانشگاه لیسلب حق تحص ژهیبه و ان،ینقض حقوق بهائ  یبار خبرها نیاول یبرا یوقت زین او

موضوع را درک   نیا توانمینفر سلب شود. من واقعا نم کیاز  لیکامال مضحک است که حق تحص نیشده است:»ا

 «.کنم

 یعنیخوشحالم که به هدف خودم،  اریکند: »من بس یاضافه م زیکار ن انیدر مورد احساس خود پس از پا ینگ  اسکات

 پنیکم نیو آن چه هدف ا رانیا انیبهائ تیکه نسبت به وضع خواستمی . من مدمیمثبت رس ی هدف یاستفاده از هنر برا

 ینقاش نیبودند تا ا کرده یرا ط یراه طوالن یجوان بهائ دوکه کار ما تمام شد،  نیکنم. بعد از ا یرسانیاست، آگاه

 یارزشمند برا اریتجربه بس کی ن یمن فرستادند. ا یگرفته و برا  واریبا آن د یادگاری ی. آن ها عکسندیرا بب یوارید

 «.من بود

 کنند یم لیکه امروز آزادانه تحص یمحرومان

  لیتنها به دل رانیها در ااست که سال  یانداخته است، جوان یادگاریعکس  وارهاید ن یکه در کنار ا ییاز آن ها یک ی

معدل به  نیدانشگاه خود را با بهتر ،یدنیمحروم شده بود و امروز در س یدانشگاه لیاز تحص ،یبهائ انتیباور به د

قرن که عصر    نیکه در ا کنمی:»احساس تاسف مدیگو ی م ست«ی»#جرم ن پنی رسانده است. او در مصاحبه با کم انیپا

خود   هیاز حقوق اول یمذهب یباورها لیکشور تنها به دل کیاز مردم  یاست، هنوز قشر یشدن و تکنولوژ یجهان

. در  شودی قلمداد م یرفتنیناپذ ی فکران امروز امراز مردم و روشن  یاریبس یکه از سو یمحروم شوند؛ تفکر

  نیمگر هنوز چن کنندیما را با تعجب نگاه و سوال م م،یکنیمورد صحبت م نیکه در ا یزمان شرفتهیپ یکشورها

امروز صحبت  یای در دن ی دارآن ها درست مثل آن است که ما در مورد برده یسوال برا نیوجود دارد؟ ا یکشور

 «.میکن

انجام   رانیا انیبهائ لیاز حق تحص تیکه در حما ییهادر مورد حرکت  رانیدر ا انیسابق دانشگاه بهائ  یدانشجو نیا

شعر   ریهمان تعب نیهمه افراد بشر است. ا مردم جهان به حقوق حقه یداریاقدامات نشانه ب نیگفت: »همه ا شود،یم

 شود،ی از افراد بشر انجام م یکه در حق تعداد  یتوان از ظلمی. نمکرندیپ کی ی آدم اعضا یبن دیگویاست که م یسعد

تا در   میکن جادیا یعموم یداریب  کیو  میبرسان  انیآن ها را به جهان یبه هر شکل ممکن صدا دیگذر کرد. با یبه آسان

 « .افتاده است خیکه بارها و بارها در طول تار یظلم شود؛ اتفاق نیگزیعدالت جا تی نها

  تواندی م یگریآن در جامعه از هر اقدام د یرگذاری»چون تاث  مهم است: اریبس انیم  نیمعتقد است نقش هنر در ا او

 «.تر باشد شیب

است که امکان آن وجود دارد که بتوان   نیبود، گفت: »احساس من ا ستادهیکامو ا یدر کنار نقاش یوقت یجوان بهائ نیا

  دهییمسدود کرد. علم زا توانی علم را هرگز نم یکسب دانش را دشوار کرد اما جلو ریو کتاب قفل زد و مس فیبر ک

 « .خواهد شد تی و موجب سعادت بشر رودیم شیفکر انسان است که به صورت ناخودآگاه به پ
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بود، در مورد خود و احساسش   دهیرا چش لیاز تحص تیطعم تلخ محروم رانیها در اکه سال یانیاز بهائ  گرید یک ی

 ییابتدا یهاکه در سال  دانندی نم رانیمردم در ااز  یاریگفت: »بس ست«ی»#جرم ن نینسبت به آن روزها به کمپ

روبه   تیما با محروم   زین ترنییدر مقاطع پا یو حت دها نبو تنها شامل دانشگاه لیاز تحص تیمحروم  ،یانقالب اسالم

در سراسر کشور از مدارس   یبهائ گریآموز دها هزار دانشسال داشتم، به همراه ده ١۰تنها  ی. من وقتمیرو بود

خواهرم که تنها چهار  ی کرد. حت دایمشکل را پ نی. برادرم که دو سال بزرگ تر از من بود هم هممیخودمان اخراج شد

  یاریرخ داد. بس ١٩٨٣ - ١٩٨۴حدود  یهااتفاقات در سال   نیداشت، از رفتن به مهد کودک محروم شد. همه ا لسا

محروم شدند.   لیتحص انیکنند، از پا افتیدر یمدرک چیکه ه نیدانشگاه بدون ا یانیپا یهااز اقوام و دوستان ما در سال 

  گرید یکرد که ابتدا از سو فیمن تعر یبرا کرد،یم لیتحص ژهیبود و در مدارس و  نایکه ناب انیاز بهائ  گرید یک ی

 « .انداخته شد  رونیآن مدرسه با کتک از مدرسه ب ریآموزان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بعد توسط مددانش

  ریرا که قرض گرفته بود، پس بدهد: »مد ییها که پس از اخراج از مدرسه، قصد داشت کتاب دیگوی م یاز روز او

ناراحت بود.  اریاتفاق بس ن یکرد. او از ا یبا خود اسلحه حمل م یسپاه پاسداران بود و حت یاز اعضا یک یمدرسه ما 

آموزان  اند که تمام دانشتمام گفت به ما دستور داده یاز مدرسه اخراج شوم، با ناراحت دیچرا من با دمیاز او پرس یوقت

 «.میرا از مدرسه اخراج کن یبهائ

رسانده است، در   انیخود را به پا یدانشگاه التیتحص  ایکه حاال در استرال رانیر اد لیآموز محروم از تحصدانش  نیا

فراموش  دیاست. ما نبا  یستودن اریها بسحرکت  نیگفت: »ا انیبهائ لیاز حق تحص تیدر حما یجهان یهامورد حرکت

در   دیرا بدهد. نبا انیتر بر جامعه بهائ  شیو آزار ب تیاذ ازهاج ران یا میبه رژ تواندی م رانیکه سکوت مردم ا میکن

" نگ ی لوتر ک نیگفته دکتر "مارت نیبه ا دیساکت ماند و با  رانیا یمذهب تیاقل نینسبت به بزرگ تر یعدالتیب نیمقابل ا

 «.جا استعدالت در همه  یبرا یدیتهد ا،یدن یدر هرکجا یعدالتیب گفتیکه م میتوجه داشته باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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