
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                              afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
par André Chamy -آندره شامی:نويسنده   

  حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١۴ اگست ٠٧

  

  بگذاريد مسيحيان در شرق زندگی کنند
Laissez vivre les chrétiens en Orient 

  

شونت و آزار قرار می گيرند، فرانسه پيشنھاد کرده است که از مورد خ) عراق(در حالی که مسيحيان در موصل 

با چنين راه کاری، فرانسه از پشتيبانی مسيحيان روی برمی گرداند و در طرح اياالت متحده و . آنھا استقبال می کند

 ھا حساب گاه نتوانستند روی غربی از ديدگاه تاريخی، مسيحيان ھيچ. اسرائيل برای از بين بردن آنھا شرکت دارد

 آندره شامی. کنند که کشورھای آنھا را طی جنگ ھای صليبی و سپس در دوران استعمار دائماً اشغال می کردند

طرح غربی ھا را در قرن گذشته مورد بررسی قرار می دھد تا نشان دھد که راندن مسيحيان به اين دليل بوده است 

 .نحصر گرددکه منطقه به صحنۀ برخورد بين يھوديان و مسلمانان م

 ٢٠١٤ جوالی ٣١| شبکۀ ولتر

  

سال . جمعيت کشور را تشکيل می دھند% ٢مسيحيان عراق يکی از کھن ترين جوامع مسيحی در شامات ھستند که 

 . تعداد آنھا حدود يک ميليون نفر بود، و امروز می گويند که تداوم حيات آنھا به مخاطره افتاده است١٩٨٠

بگروند و يا جزيه بپردازند زيرا  می که حکم شرعی صادر کرده است که يا به اسالماز اولتيماتوم دولت اسال پس

، جامعۀ مسيحی در موصل مجبور شدند )١(مسلمانان واجب خواھد بود پرداخت اين نوع ماليات اسالمی برای غير

  .کردستان عراق فرار کنند به منطقۀ
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ولی ارقامی در اختيار . حيان ھنوز در عراق باقی مانده اندبه سختی بتوانيم حدس بزنيم که امروز چه تعداد از مسي

 يک ميليون نفر بودند، و طی ١٩٩١طی نخستين جنگ خليج سال : داريم که توسط خود جامعۀ مسيحی منتشر شده 

 نفر از مسيحيان به ١٠٠٠طی يازده سال گذشته .  نفر بود٨٠٠٠٠٠، تعداد مسيحيان ٢٠٠٣تھاجم اياالت متحده سال 

 نفر ھنوز در عراق ھستند، جامعۀ ٤٠٠٠٠٠تقريبا .  نفر ترک ديار کرده اند٤٠٠٠٠٠رسيده اند و تقريبا قتل 

 ). ھزار نفر١٥٠ تا ١٠٠بين (مسيحی قابل مالحظه ای در بغداد زندگی می کنند 

با   گريزند،برای مقابله با چنين وضعيتی، فرانسه آمادگی خود را اعالم کرده است که مسيحيانی را که از عراق می

فرانسه با ارسال اين پيغام . قرار خواھد داد» استقبال«ميانجيگری وزرای امور خارجه و امور داخلی خود مورد 

  .بزرگوارانه، به بھانۀ حفاظت از مسيحيان شرق، آنھا را به ترک کشورشان تشويق می کند

ه است که از زمينش ريشه کن شود، کس درخواست نکرد زيرا ھيچ!... نظر می رسد ه راه کار شگفت انگيزی ب

ولی که گويا ترديدی وجود داشته ! آری چنين است، زمين آنھا . ولی آنھا خواستار ماندگار شدن در کشورشان ھستند

ولی اين مردمی که .  باشد يا نباشد مسيحی بودن مليت نيست، که خوشايند آقای لوران فبيوس و برنارد کازانوو. است

آنھا از دو ھزار سال . ھستند... ما می باشند لبنانی، سوری، عراقی، فلسطينی، مصری و غيرهدر اينجا مورد نظر

آنھا ھرگز به حمايت . پيش در اين منطقه زندگی کرده و فعاالنه در تاريخ، فرھنگ و تمدن آن شرکت داشته اند

.  برای آنھا خوشبختی به بار نياوردنيازی نداشته اند، و تنھا باری که خود را تحت حمايت آنھا يافتند، چنين موردی

اين مورد خاص، بی گمان مرتبط است به سرنوشت مسيحيان لبنان که برخی از آنھا تصور کردند که غرب می 

  .تواند از آنھا پشتيبانی کند، در حالی که غرب آنھا را برای حفظ منافع خودش قربانی کرد

   

  يک وزن ولی با دو سنجه

برخی از آنھا بر اين باور ھستند . بار ديگر موجب اختالف نظر بين فرانسوی ھا شده استگواری تقلبی يک زراين ب

که در کشور ما جائی برای خارجی ھا وجود ندارد، برخی ديگر می گويند که فرانسه موظف است که از مسيحيان 

 زير عالمت سؤال شرق حفاظت کند، گروه ديگری رياکاری فرانسه را در استقبال از يک ميليون مسيحی عراقی

برده اند، که به موازات اين دست و دل بازی برای مسيحيان می پذيرد که ديگران، يعنی آنھائی که مسيحی نيستند در 

  در اين صورت چگونه می توان وجدانی آسوده داشت ؟... شرق يکديگر را قصابی کنند

به توصيۀ نيکال . حيان پيشبينی کرده بودکمی پيش از بر پا شدن جنگ در سوريه، فرانسه برای استقبال از مسي

مارونی ) پدر مقدس( از پاتريارش ٢٠١١مبر  سپت٥روز . گيردسرکوزی پناھندگی آنھا می بايستی به سادگی انجام 

S. B. Bechara Raïولی فرانسه ). ٢( پذيرائی به عمل آورد و اکيداً از ايشان خواست که چمدان ھايشان را ببندند

يده داد، زيرا دريافت که مسيحيان به شکل خدشه ناپذيری در مقابل تھاجم خارجی از کشورشان دفاع ناگھان تغيير عق

  ).٣(می کنند

که ھمه با نام آنھا آشنائی دارند، وارد شدند و در ھر شھر و روستائی » اپوزيسيون مسلح « در نتيجه، ھر کجائی که 

زور، حلب، حمص و حتی کسب، مسيحيان مورد اذيت و ، به ويژه در رق، ديرال)٤(که به تصرف خود درآوردند 

.  از خانه ھايشان بيرون راندند و اموالشان را به تاراج بردند آزار قرار گرفتند، آنھا را بی رحمانه به قتل رساندند و

 به در شھر کسب، به يمن پشتيبانی فرانسه، اياالت متحده، و ترکيه، مسيحيان ارمنی مورد قتل عام قرار نگرفتند،

 را تکميل کند ؟ ١٩١٥شکلی که از خودمان می پرسيديم که آيا نمی خواسته اند به ترکيه اجازه دھند که قتل عام سال 

)٥(  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

مسيحيان بين گروه ھا و باندھای مسلح تقسيم شده بود، به ويژه امارات اسالمی در عراق » از بين بردن«مأموريت 

کار «وزير امور خارجۀ فرانسه لوران فبيوس در مورد آنھا گفته بود که که ) القاعده(و جبھۀ النصره ) داعش(و شام 

و با وجود اين که فرانسه نام آنھا را در فھرست سازمان ھای ) du bon boulot »  )6 »«مفيدی انجام می دھند

  ).٧(تروريستی در سازمان ملل متحد به ثبت رسانده بود، ھمچنان برای آنھا مھمات جنگی می فرستاد

وجود چنين طرحی، اين رئيس جمھور سوريه بشار اسد است که شخصاً، در حالی که ھمه عليه او بسيج شده اند و با 

نظارت )  کيلومتری دمشق٥٠شھری در (به ويژه از سوی لوران فبيوس، برای بازگشت مسيحيان به کسب و معلوال

ان ساله را در چشم انداز منطقه حمل می تاريخی ھزار در مورد اين مناطق بايد دانست که بار حسی و . می کند

بشار اسد شخصاً نظارت می کرد که اماکن مقدس توسط ارتش عرب سوريه حفاظت شود، يعنی توسط ارتش . کنند

  .جمھوری الئيک

مسيحيان مصر که حمالت خونبار گروه ھای وابسته به اخوان المسلمين را متحمل شده اند و متحمل می شوند ولی با 

مشمول حس ھم دردی از سوی دو وزيری که در باال نام برديم نشدند، زيرا خيلی سرشان شلوغ بود و اين وجود 

  .برای محمد مرسی دست می زدند که پس از تظاھرات دائمی در ميدان تحرير قاھره سقوط کرد

 ٢٠١٣ یجوال ٣٠لوران فبيوس با دخالت در امور داخلی کشوری مستقل برای رئيس جمھور پيشين محمد مرسی، 

ما خواھان قطع خشونت ھا و آزادی زندانيان سياسی، و به . وضعيت بسيار حساس است« : درخواست آزادی کرد 

  .»ھمين گونه آزادی رئيس جمھور پيشين مرسی ھستيم 

چرا قبطيان مصری وقتی که طرفداران محمد مرسی آنھا را به قتل می رساندند از توجھات خاص آقای لوران 

ار نشدند ؟ آيا برای آنھائی که خشونت را عليه قبطيان تشويق می کنند بيشتر احساس ھم دردی می فبيوس برخورد

  کند تا با آنھائی که متحمل خشونت شده اند ؟

 آوردن مراسم مذھبی شان ھدف انواع و اقسام یجاه مسيحيان فلسطينی را فراموش نکنيم که در زندگی روزمره و ب

و به ھمين نسبت از سوی مھاجران يھودی بوده اند، به ويژه وقتی که در مقابل خشونت از سوی ارتش اسرائيل 

  .اشغالگران کوچکترين نيل به مقاومت را از خود نشان می دھند

 آغاز شد تمام تالش خودشان را به کار بستند تا مسيحيان ١٩٧٥آيا می توانيم فراموش کنيم که طی جنگی که سال 

 امور خارجۀ اياالت متحده پيشنھاد کرده بود که مسيحيان را به اياالت متحده، کانادا و وزير. لبنان را ريشه کن کنند

اروپا منتقل کنند، و به ھمين منظور نيز پنتاگون يک ناو ھواپيمابر برای انتقال آنھا به ساحل لبنان فرستاد، ولی اين 

يان به طور کلی در منطقه و به ويژه در رو شد که به نقش مسيحه طرح با مخالفت رئيس جمھور سليمان فرنجيه روب

  .لبنان آگاه بود

  

  چرائی چگونه 

  آيا پشت اين اعالميۀ ظاھراً فريبنده داليل ديگری وجود دارد که از ما پنھان کرده اند ؟

پس سعی کنيم انگيزه ھای واقعی اين اعالميه را کشف کنيم، زيرا روشن است که ھمۀ مسيحيان عراقی يا حتی 

آنھا برای چنين کاری ھيچ آرزومندی خاصی . ھا ھيچ تمايلی برای پناھنده شدن به فرانسه را ندارندبخشی از آن

  .ندارند
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چرا تمام مسيحيان عراق را فرا می خوانند، در حالی که تنھا مسيحيان موصل ھستند که از دولت امارات اسالمی 

ماه است که آنھا در تھديد به سر می برند، به ويژه از مورد تھديد قرار گرفته اند ؟ و چرا حاال، زيرا چندين ) داعش(

  وقتی که اياالت متحده عراق را تسخير کرد ؟

 را بخوانيم، طی مقاله ای وضعيت ٢٠٠٧ جونماه giorni nella Chiesa ٣٠در اين مورد بايد ماھنامۀ واتيکان 

گروه «. ی پايتخت گزارش شده است کيلومتری جنوب غرب١٠مسيحيان، به ويژه در محلۀ پر جمعيت شھر درعا در 

جزيه می گيرد، يعنی ) ھمين امارات اسالمی ( » ھای وابسته به القاعده دولت اسالمی در عراق را تشکيل داده اند 

 دالر در سال، يعنی پولی معادل رفع احتياجات يک ٢٠٠مالياتی که غير مسلمانان بايد بپردازند، چيزی معادل 

  ).٨(ه  نفره طی يک ما٦خانوادۀ 

بعضی از خانواده ھای مسيحی مجبور شدند به عقد يکی از دخترانشان با يک مسلمان رضايت دھند تا بتوانند در اين 

در رابطه با کليساھا، به . بر اساس فتوا حمل صليب روی گردن ممنوع اعالم شده« . محالت به زندگی ادامه دھند

در اواسط ماه مه، کليسای . ن را از روی گنبد حذف کنندضرب پرتاب نارنجک بود که مجبور شدند صليب ھايشا

» نجات ابدی«، روز پيش از عيد مقدسان، در کليسای ٢٠١٠بر و اکت٣١» . آشوری جرج مقدس به آتش کشيده شد

از اين پس بود که فرانسه . دو کشيش کشته شدند.  نفر ديگر نيز مجروح شدند٦٠ نفر به قتل رسيدند و ٤٢در بغداد 

  . وضعيت مسيحيان عراق توجه نشان دادنسبت به

در نتيجه بايد بپرسيم که چرا امروز مسيحيان عراق را دعوت کرده اند ؟ و چرا اين ھمه ابھام روی تعداد پناھندگانی 

که فرانسه می تواند بپذيرد ؟ در حالی که در مورد سوری ھائی که برای جنگ عليه قدرت حاکم تشويق کرده بودند، 

يعنی تعدادی که در مقايسه با ميليون عراقی، يا نزديک به دو ميليون !  نفر را می توانند پناه بدھند ٥٠٠گفتند که تا 

  .نظر می رسده مسيحی ساکن سوريه مضحک ب

آری، چرا امروز، در حالی که نبرد در غزه بيداد می کند ؟ در حالی که مسيحيان غزه به ھم ميھنان مسلمان خود 

ا در خانه ھايشان، مدارسشان و در اماکن مذھبی شان استقبال می کنند، و حتی به آنھا اجازه کمک می کنند و از آنھ

  . بياورندیمی دھند که در کليساھايشان مراسم مذھبی خودشان را به جا

 خواھد گفت که ، احتماالً )٩(»ول ولی نه گناھکارؤمس«يشگی اش، از دورانی که فرمول لوران فبيوس با صداقت ھم

واقعيت اين است که بايد در فرآيندی که پيش از . ولی واقعيت کامالً چيز ديگری است. ی به موضوع نداردھيچ ربط

الئيک در شامات اين آغاز کرده بودند سرعت بيشتری ايحاد می کردند، يعنی فرآيندی که بايد به تجزيۀ کشورھای 

خاطر وظيفۀ کمک رسانی بلکه برای پنھان نگھداشتن واقعيت عينی و تعميق شکاف ه مھاجرت اجباری نه ب. نجامدبي

  .ھائی است که رويدادھای اخير در اين منطقه به وجود آورده

فرانسه به نوعی خدمات پس از فروش طرحی را به عھده می گيرد که اياالت متحده و اسرائيل قادر به پيشبرد آن 

. که بايد از تعدادی کشور کوچک با ويژگی ھای قومی و مذھبی تشکيل گردد» خاور ميانۀ بزرگ«يعنی : نيستند 

  ...نخستين دولتی که به وجود بيايد، در پی آن مينی کشورھای ديگر نيز راه اندازی خواھند شد

بی ثبات سازی : مريکا بوش در منطقه در يک مورد با موفقيت عمل کرده است ابی گمان، سياست رئيس جمھور 

نظر می رسد که اياالت متحده ه چنين نتيجه ای خيلی دور از خاورميانۀ دموکراتيک و طرفدار غرب ب. تدراز مد

 Plan «(» طرح يينون« اسرائيل که در متن ژیي چنين آشوبھائی در منطقه بيشتر از سترات مدعی توسعۀ آن بود، و

Yinon « ( نوشته شده الھام می گيرد ١٩٨٢به تاريخ )١٠.(  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 A Clean Break, A New Strategy for در گزارشی تحت عنوان ١٩٩٦ عين حال سال اين طرح در

Securing the Realm) برای نخست وزير جديد ) ژی نوين برای امنيت سرزمين اسرائيليمتارکۀ پاک، سترات

 Coping with Crumbling States, a Western and Israeli Balance ofاسرائيل بنيامين نتانياھو، و سپس 

Power Strategy for the Levant)  ژی غرب و اسرائيل يسترات: تحت ھدايت گرفتن کشورھای ويران شده

 Richard Perle (American Enterpriseاين پرونده ھا توسط ريچارد پرل ). برای تعادل قدرت ھا در شامات

Institute( جيمز کولبرت ،James Colbert )Jewish Institute for National Security Affairs (

، )Feith and Zell Associates( Douglas Feith، دوگالس فيت )انستيتوی يھودی برای امور امنيت ملّی(

، ديويد ورمسر )Jonathan Torop )Washington Institute for Near East Policyجوناتان توروپ 

David Wurmser و رابرت لوونبرگ Robert Loewenberg )Institute for Advanced Strategic and 

Political Studies(نوشته شده بود.  

» جنگ ستارگان «  اياالت متحده در چھار چوب راکتیاين طرح پيشبينی می کرد که اسرائيل استقرار سامانه ھای 

ين را در خاک کشورش مجاز خواھد دانست، و به ازای آن، واشينگتن بايد برای ختم اسطورۀ ملت عرب، صدام حس

در منطقۀ شيعۀ عراق، دولت مستقل بايد توسط شاخه ای . را سرنگون کرده و سوری ھا را نيز از لبنان خارج کند

  .از خاندان سلطنتی اردن تشکيل شود تا از نفوذ انقالب اسالمی ايران جلوگيری شود

فاجعۀ جنگ عليه . ل يافترويدادھا به شکلی که نئو محافظه کاران بدان اميدوار بودند پيش نرفت، و وضعيت تحو

از . عراق، پايان ناسيوناليسم الئيک عرب، و افزايش بھای نفت و گاز تحوالت عميقی در منطقه به وجود آورد

  .دمشق تا دبی، از تل آويو تا تھران، خاورميانۀ جديدی شکل گرفت ولی البته به طرحی آغازين آن شباھتی ندارد

ت سياسی بنا شده بود که قدرت ھای اروپائی پس از سقوط امپراتوری خاورميانۀ قديم بر اساس مرزھا و ھوي

اين خاورميانۀ قديمی توسط ناسيوناليسم الئيک با الھام از اروپا اداره می .  ترسيم کرده بودند١٩١٨عثمانی در سال 

اسيوناليسم، ناين نوع . شد و به سوی مدرنيزه کردن فعاليت ھای سياسی و اجتماعی با فاعليت دولت نيل می کرد

در کوران جنگ سرد، با تکيه به کمک ھای نظامی، سياسی و اقتصادی اتحاد جماھير » سوسياليسم عرب «

  .سوسياليستی شوروی، به اوج خود رسيد

پايان امپراتوری شوروی در عين حال در بسياری از کشورھای عرب . اين وضعيت با فروپاشی شوروی پايان يافت

شد، زيرا بی آن که از پشتيبانی نظامی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی برخوردار موجب بحران شديد نظامی 

  .باشند، رژيم ھای ناسيوناليست نمی توانستند ارتش ھايشان را مدرنيزه کنند

اندک اندک رژيم ھای ناسيوناليست در آزمون سختی قرار گرفتند، در نتيجه فضای خالی دائماً توسط بازيگران غير 

توازن نيروھای ايدئولوژيک و تقسيم .  و عراق روشنگر چنين تحولی استانمونه ھای ليبي. گزين شددولتی جاي

  . مسائل اجتماعی و ناسيوناليسم ضد غربی به ميدان آمد قدرت نيز تحول يافت، اسالم سياسی جايگزين الئيسيته شد و

است، ولی » بھتر «  معنا نيست که الزاماً به اين» نوين « بی گمان، ھمان گونه که اين نمونه ھا نشان می دھد، 

در مورد تحوالت، به ھيچ عنوان موجب حل منازعاتی نشد که منطقه را به آتش کشيده، و حتی نسبت به . متفاوت

  .گذشته، وضعيت در چشم انداز خطرناکتری قرار گرفت

ديگر قرار داد يکی از وجوه اين  با جنگ لبنان که اسرائيل و حزب هللا را در مقابل يک٢٠٠٦عالوه بر اين سال 

.  و راکت ھای کاتيوشا ناتوان بود٢٩- مدرنيزاسيون را ديديم، طی اين جنگ تانک ھای مرکاوا در مقابل آر پی جی 

  .در نتيجه، فعاالن غير دولتی مانند حزب هللا و حماس جايگزين ارتش ھای سنتی شدند
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مھره ھايش را برای بدست آورن زمين پيش براند، از جمله با در مقابل اين تحوالت، اسرائيل تصور کرد می تواند 

مداخله در صحنۀ بيرونی خيلی بيشتر نسبت به گذشته، و با انجام چند عمليات مخفی و قتل ھای ھدف گيری شده تا 

  .مداخالت پر رنگ تر در منطقه و بر اين اساس مجبور شدخودش را بيشتر در معرض قرار دھد

دولت عبری از طريق کردستان در عراق مداخله کرد تا از ھر دو سوی مرز عراق و سوريه ھمان گونه که ديديم 

 تا مصر، امارات عربی يا قطر تا لبنان احضور اسرائيل در رويدادھای منطقه از ليبي). ١١(دست به عمل بزند 

  .وردار شده استآشکار بوده و ھمه جا از تبانی محلی و البته پشتيبانی خدشه ناپذير اياالت متحده برخ

به کمک .  می تواند پيروز شود گويا اسرائيل تصور کرده بود در آنجائی که اياالت متحده با شکست مواجه شده،

به موازات اين عمليات . ترکيه نيروھائی را از مرز عبور دادند تا مناطقی را در عراق و سوريه کامالً اشغال کنند

رئيس جمھور سوريه به . که البته قدرت ھای قانونی بودند به راه انداختنداردوھای بی ثبات سازی عليه قدرت حاکم 

مثابه فردی برکنار شده تلقی شد، اّما نخست وزير عراق که تا چند روز پيش از اين سفرا و نمايندگان غربی را می 

  .پذيرفت، ناگھان به مستبد تغيير نام داد

تصور کردند که .  غزه تدارک ديده بودند به آنچه که برایچنين حرکتی ترفندی بود برای منحرف کردن توجھات 

مسکو می پيوندد و به اندازۀ کافی با ديپلمات  -به محور پکن) ايران، سوريه و لبنان از طريق حزب هللا(محور اميد 

در نتيجه فرصت مغتنمی بود بای تصفيه . ھای غربی در رابطه با رويدادھای سوريه و عراق سرگرم خواھند بود

 سازمان ھای فلسطينی که با راه کارھای از نوع محمود عباس مخالف ھستند، يعنی رئيس جمھور بی  حساب با

  .مجوز و بی اقتدار نزد فلسطينی ھا

از چند ھفتۀ پيش، با شگفتی می بينيم که قدرت سياسی و به ھمين گونه قدرت ارتش اسرائيل در روياروئی با 

 ھای حاضر در صحنه مانند سازمان رھائی بخش خلق فلسطين به فرماندھی حماس، جھاد اسالمی و ديگر سازمان

  .احمد جبريل ناتوان است

شرط مبارزان و چه چيزی از طرح اسرائيلی ھا باقی خواھد ماند که با وجود شکست نظامی خواھان تسليم بی قيد 

ا تشکيل  کيلومتر مربع ر٣٦٠سختی فلسطينی ھستند، به ويژه در مورد مسائلی که به حذف محاصرۀ اين نوار که به 

  .ی نزديک به شھرستان بلفور در شرق فرانسهتمی دھد، يعنی مساح

در نتيجه، دعوت فرانسه از مسيحيان عراق به موضوعی جدال آميز در خود فرانسه انجاميده، ولی به ويژه برداشت 

ه را زير بمباران تارومار می کند، قابل خاصی را رايج ساخته که عبارت است از اين امر که اگر اسرائيل اھالی غز

قبول است زيرا مسيحيان شرق در کشورھايشان زير تھديد اسالم گرايان مجبور به ترک ديار شده اند، و اين تعبير 

  .ی موجه جلوه می دھندئرا با مخلوط کردن جنبش مقاومت و جنبش فرقه 

در واقع . انبر بين اين دو گروه ھمه چيز را می گويدو مي! يک مبارز حماس معادل يک مبارز امارات اسالمی است 

آنھائی که ھمبستگی خود را با مسيحيان عراق اعالم کرده اند بسيارند، با اين حساب که قربانيان گروه ھای جھاد 

  .طلب تنھا مسيحيان نيستند، بلکه از اھالی کردستان، شيعيان، اسماعيلی ھا و سنی ھا و غيره نيز ھستند

طی يک بيانيه، يکی از مقامات مسيحی عراق با شور و . سيحيان عراق چنين برداشتی از مسائل ندارندولی خود م

کشورھای غربی را مورد انتقاد قرار داده بود که تنھا به استقبال از آنھا » بشر دوستانۀ«حرارت خاصی کمک ھای 

  .ننددر اروپا بسنده کرده اند، و می خواھند عراق را از مسيحيانش تخليه ک

آنھا به ھر تکه سنگ . مسيحيان عراق خواھان ترک کشورشان نيستند، و به ميراث و تاريخ خود دلبستگی دارند

آنھا از . به ھمان اندازه که ھر شھروند ديگر با ھر اعتقاد و ايمان ديگر دلسبتگی دارند... عراق، سوريه يا مصر
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آنھا از نخستين مبارزانی بودند که پرچم ناسيوناليسم . انددوران استقالل تا امروز در تمام مبارزات شرکت داشته 

با تبانی غربی ھا گروه ھای ) خليج فارس(عرب و دفاع از فلسطينيان را به دست گرفتند، در حالی که اميران خليج 

  .جھاد طلبی را که امروز در منطقه می بينيم تأمين مالی کرده اند

 مسيحيان شرق دعوت آنھا را نمی خواھند، ولی می خواھند که آنھا را آسوده آقايان فبيوس و کازانوو بايد بدانند که

  .بگذارند
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 آلوده به ھيض ن، مرکز ملی فرانسه برای ذخيرۀ خون به شکل اختياری به ھموفيل ھا خو١٩٨٤-١٩٨٥سال ) ٩

 آلوده که به بھای  لوران فبيوس نخست وزير وقت متھم به سازماندھی فروش خون. تزريق کرده بود) sidaسيدا (

به . رم جنائی از خود دفاع کردوليت سياسی، و نه مجؤاو با قبول مس. دادگاه محاکمه شددر ... جان چند ھزار نفر شد

  .گفتۀ او، تصميم از سوی ھمکاران نزديک او گرفته شده است
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