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   Le patriarche Ignatius IV Hazimپاتريارش ايگناسيو چھارم 

   حميد محوی:برگردان از

  ٢٠١٢اول اپريل 

  کليساھا فرانسه را متھم می کنند

  از مسيحيان استکه در صدد خالی کردن سوريه

 

  !ويزا تنھا برای مسيحيان 

پاتريارش ايگناسيوس چھارم و زاکای اّول کشف کردند که طرح توطئه آميزی برای تخليه کردن سوريه از مسيحيان  

  .توسط برخی سفارت خانه ھای غربی در دمشق و به ويژه توسط سفارت فرانسه، به جريان افتاده است

 اين اساس، وزرای امور خارجۀ فرانسه، کانادا، هب. شته توسط پاتريارش کشف شداين موضوع در آغاز ماه گذ

 ھای مسيحی ويزا ه ئی سوريتمامشان در پايتخت سوريه دستور دادند که به  لما ن به نمايندگان ديپلماتيکا، و يدنسو

  .بدھند، بی آن که تاريخ مشخصی را برای بازگشت به کشور تعيين کنند

  

  اھداء ويزا

ن با وابستگان اين کليساھا و پاتريارش ھای ولفيزمان، پاتريارش اعالم کرد که وزرای اين کشورھا از طريق تھم 

 در سوريه تماس گرفته اند و از آنھا خواسته اند که فھرستی از اسامی نزديکان کليسا و اھالی کليساھای ه ئیسوري

رک کشور را دارند، تا سفارتخانه ھا بتوانند با آنھا تماس ی که قصد تئويژه آنھاسوريه در اختيار آنھا بگذارند، به 
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تلفنی بگيرند و برايشان ويزای باز صادر کنند، و از آنھا بخواھند که برای دريافت ويزا به سفارتخانه ھا مراجعه 

  . کنند

ميمه کنند که يد کليسا را به پروندۀ خود ضئی، متقاضيان ويزا می بايستی تأئوالن کليساؤ اساس گزارش ھای مسهب

  .کامال مشخص باشد که آنھا واقعا مسيحی ھستند

 از سوی يدن مشاھده کردند که ده ھا درخواست گواھی نامه برای در خواست ويزا از سوهکليساھای سوري«

، و کامال شگفت زده شده بودند که چرا سفارتخانه ھا از کليسا گواھی نامه » دريافت کرده اندهشھروندان سوري

  .ندخواسته ا

ی که توسط پاتريارش انجام می گيرد، نشان می دھد که برخی دولت ھا، به ويژه فرانسه می خواھند ئبررسی ھا

سوريه را از ساکنان مسيحی آن تخليه کنند، اين توطئه با ھمکاری اياالت متحده، انجام می گيرد که در رابطه با 

 ءدر سوريه به اتفاق عربستان سعودی و قطر نقش پدرخواندگی را برای آنھا ايفااسالم گرايان مسلح و تروريست 

  .می کند

  .ی با مشاھدۀ اين طرح به ديپلمات ھای غربی اخطار کردند که از اين نوع فعاليتھا اجتناب کنندئوالن کليساؤمسئ

  

  بازگشت تجارت برده

ناسيو چھارم که پاتريارش انطاکيه و تمام شرق  اساس ھمين گزارش، سخت ترين برخوردھا بين پاتريارش ايگهب

برای مسيحيان ارتدکس است و اريک شواليه سفير فرانسه در سوريه، دو روز پيش از آن که اين کشور را ترک 

  .کند، روی داد

اسقف اعظم سفيران غربی و به ويژه سفير فرانسه، اريک شواليه را به بازگشت به دوران تجارت برده متھم کرد، 

  !مريکا می بردند تا آنھا را در مزارعشان به کار گيرندای ھا را مثل گله به قارۀ ئفريقاای دورانی که تجار يعن

 اساس ھمين گزارش، برخی کليساھای سوريه، و کاتوليک ھا، به ويژه در فرانسه، در اين شريک ھستند، در هب

اين کليساھا حتی با مقامات سوريه . کرده اند عليه اين طرح اعتراض يدنحالی که کليساھای ديگر به ويژه در سو

تماس گرفته و از آنھا خواسته اند که تمام تالش خود را به کار ببندند که از حرکت مسيحيان جلوگيری کنند، و برای 

  .ی که پاسپورت دارند ويزای خروج ندھندئپورت صادر نکنند، و يا برای آنھاانھا پاس

  

  در حمص» تصفيۀ قومی«

 درصد مسيحيان سوريه را در بر می گيرد، خطاب به ۶٠ه، يادداشتی از کليسای ارتدکس سوريه که روز پنجشنب

که عناصر ارتش القاعده نيز در آن » بريگاد فاروغ«ارتش آزاد سوريه : ياد کرده است » تصفيۀ قومی«واتيکان از 

گروه ھای مسلح مزدور .  را ترک کنندھستند، به خانه ھای مسيحيان حمله کرده و آنھا را مجبور کرده اند که حمص

 آمده بودند به آنھا حتی اجازه نداند که چيزی باخودشان ببرند، و سپس خانه ھای آنھا را غارت اکه از عراق و ليبي

  .کردند

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٢ چ مار٣٠
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