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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[

 

 رادیو فرانسه فارسی]برگرفته از سایت:[ 

 ۲۰۰۸جون  ۴]تاریخ:[ 

 

 تحقیر کودکان بهایی در مدارس ایران

 روستائی فواد :به قلم

این بحران  کنفرانس سران کشورهای جهان در رم برای بحث پیرامون بحران مواد غذائی در جهان و به تبع آن دالیل

های احتمالی برای آن، پیروزی باراک اوباما، سناتور ایالت ایلی نویز، در انتخابات مقدماتی ریاست و راه حل

 .های فرانسه در روز چهارشنبه استجمهوری در حزب دموکرات مهم ترین مسائل خارجی مورد بحث در روزنامه

پی شکایت داماد  شده بر سر ابطال یک ازدواج در پا جنجال بر ا در بررسی مسائل داخلی فرانسه بیشتر بههروزنامه

و به خاطر باکره نبودن عروس به وسیلۀ دادگاهی در این کشور و طرح های نیکال سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه 

 اند.های دولتی پرداختهبرای ایجاد دگرگونی در تلویزیون

های اخیر شهروندان بهائی در ای را به بهانۀ دستگیریمقالهسوای این مسائل، لیبراسیون، روزنامۀ صبح پاریس، 

 ها و وضعیت کلی جامعۀ بهائیان ایران اختصاص داده است.ایران به بررسی علل این دستگیری

تر شدن ها نشانۀ سختکند که این دستگیریپیر پرن نویسندۀ این مقاله مطلب خود را با این پرسش آغاز می - ژان

های مختلف حکومت است؟ نویسنده پس از یادآوری دستگیری یا حاصل تشدید مبارزات درون جناح مایدئولوژیک رژی

و دستگیری اعضای رهبری اداری جامعۀ بهائیان  و محکومیت پنجاه و چهار تن از بهائیان شیراز در ماه ژانویۀ پیش

ن هفت نفررا به اقدام علیه امنیت ملی و دهد که مقامات جمهوری اسالمی ایران ایهای اخیر توضیح میایران در هفته

 اند.ارتباط با خارجیان متهم کرده

نویسد که جامعۀ سیصد هزار نفری بهائیان ایران که در دوران پرن در بخش دیگری از مقالۀ خود می - ژان پیر

ت و تضییقاتی واقع اند در دوران رژیم پیشین نیز گهگاه آماج حمالجمهوری اسالمی همواره تحت تعقیب و آزار بوده

اند کشور خویش را ترک کنند. نویسندۀ لیبراسیون به اعدام بیش از دویست بهائی شدند اما اکثریـت آنان نخواستهمی

 کند.ایرانی در سال های نخستین انقالب اسالمی نیز اشاره می

ه توضیح میدهد که بهائیان ایرانی در این مقاله، فواد صابران پزشک ایرانی تبار فرانسوی در گفتگو با نویسندۀ مقال

مورد اذیت و آزار قرار  شان به وسیلۀ وزارت آموزش و پرورش کشورشانهائی هستند که کودکانتنها انسان

کنند های بهائی را صبحگاهان از صف خارج میکند که در مدارس، بچهگیرند. این پزشک ایرانی تبار یادآوری میمی

 سازند.توهین وتحقیر باورهای دینی آنان وادار میآموزان دیگر را به و دانش

جناحی  - پیر پرن در بخش پایانی این مقاله موج تازۀ آزار و اذیت و بازداشت بهائیان را به مبارزات درون –ژان 

هللا منتظری مبنی بر برخورداری بهائیان ایران از حق آب و گل و نظام ارتباط داده و پس از اشاره به فتوای آیت

هللا منتظری ودر منزل تحت نظر بودن یا به عبارت بهتر نویسد با توجه به وضعیت آیتقوق شهروندی در کشور میح

 مغضوب بودن او، معلوم نیست که این فتوا اثر معکوس نداشته باشد.

جوان نویسندۀ ایرانی تبار فرانسه را در شمارۀ  ای از شهدختهای صبح پاریس، مقالهفیگارو، یکی دیگر از روزنامه

 روز چهارشنبۀ خود چاپ کرده است که به ابطال یک ازدواج به خاطر باکره نبودن عروس اختصاص دارد.
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در رأی دادگاه باکره  شهدخت جوان در این مقاله سیاستمداران فرانسه را به قضاوت فراخوانده و از جمله می نویسد

پرسد باید بگویند که با کدام وسیله از باکره بودن طال ازدواج خوانده شده است. شهدخت جوان مینبودن زوجه علت اب

باشد. اند. از نظر نویسنده، این رأی نه تنها توهین به زنان بلکه توهین به مردان نیز میزوج اطمینان حاصل کرده

ویۀ قضائی فرانسه هر مردی حق دارد به بهانۀ کند که در رافزاید این پرونده و این رأی ثابت میشهدخت جوان می

نویسد تاکنون بر این باور باکره نبودن زن خود را تحت پیگرد قرار دهد. نویسنده در یخش دیگری از مقالۀ خود می

و نه قضات فرانسه است.  های قضائی متعلق به مالهای ایران و همفکران بین المللی آنانبوده است که چنین رویه

رود اما انسان برد که توحش همواره به نرمی و در سکوت پیش میمقالۀ خود را با این نکته به پایان مینویسنده 

 شنود.هایش را به هنگام نزدیک شدن میصدای چکمه

اومانیته، روزنامۀ نزیک به حزب کمونیست فرانسه عنوان نخست صفحۀ اول و سرمقالۀ خود را به کنفرانس سران 

 م اختصاص داده است.کشورهای جهان در ر

( وابسته به سازمان ملل متحد برای رسیدگی به F.A.Oاین کنفرانس به ابتکار سازمان خواربار و کشاورزی جهانی )

بحران کمبود مواد غذائی و یافتن راه حلی در راستای غلبه بر آن تشکیل شده است. از نظر اومانیته، علل تراژدی 

دم جهان را در برگرفته است عللی فنی نبوده و بیشتر سیاسی است. سرمقاله وحشتناکی که یک میلیارد نفر از مر

نویس اومانیته دنیای سرمایه داری را متهم میکند که حق تجارت و سوداگری را بر حق تغذ یه و گرسنه نبودن ترجیح 

د که سرمایه داران را به روست. این روزنامه در این باور خود تا بدان جا پیش میداده و آنرا در اولویت قرار داده

 کند.سازماندهی بحران از طریق بورس بازی و تبذیل مواد غذائی به سالحی در دست آمریکا متهم می

 در این سرمقاله اتحادیۀ اروپا نیز به همدستی با کشورهای آمریکای شمالی در این ماجرا متهم شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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