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فرارسیدن ِ
ِ
حضرﺕ مسیﺢ" کریسمس" و آغا ِز ِ
ِ
سال
میالد
ِ
ِ
هموﻃنان مسیﺤی و آشوری تبریک
نوی میالدی را به تما ِم
می گوئیم و در ِ
سال جدید برایشان سالمت و سعادﺕ،
دردنیائی پراز صلﺢ و آرامش آرزو داریم

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭﺳﺮﺩﺑﻴﺮ
شعله شمس شهباز

گروهِ مشاوران ،سردبیر ،مدیر ،معاو ِن سردبیر و ِ
هیئت تحریریه و
دیگرکارکنا ِن فصلنامه ِی "ره آورد"

فصلنامه "ره آورد" شماره  ،113زمستان 1394

“Rahavard” Quarterly Persian Journal of Iranian Studies - Issue 113. Winter 2016

پیش گفتار سردبیر

11

10

ﭘﻴشﮕﻔﺘاﺭ ﺳﺮﺩبﻴﺮ
ِ
شعله شمس شهباز

ِ
میعادهای عاشقانه در کناره ِ
ِ
های سن ،شه ِر
پایتخت صلح و آزادی ،شه ِر
عروس اروپا،
پاریس،
ِ
شادی وشادکامی ،درشبی تبدار و نفرت انگیزبه خون نشست .سیاه جامگان ریختند و کشتند و
ِ
پذیرای میلیونها
گروگان گرفتند و سنگدالنه گروگانهای بیگناه را به گلوله بستند .شهری که
ِ
جهانی حقوق بشراست» .شه ِر
سرسخت «اعﻼمیه
مسلما ِن عرب است .شهری که یکی از مدافعا ِن
ِ
های کنار خیابان ،شه ِر همیشه بیدار و با نشاﻁِ ،
کافه ِ
قربانی
رنگ خون گرفت ،خو ِن بیگناهانی که
ِ
نفرت از سیاست بازان شدند  ،دنیا ِ
برای خونین ترین ِ
تاریخ فرانسه ،بعداز سا ِل  ،19٤٤به ماتم
شب ِ
نشست .
تروریستها با برنامه ای از پیش تعیین شده ،در نوامب ِر گذشته ،همزمان به شش نقطه از پاریس
سالن کنسرت صدتن از گروگان ِ
های بیگناهی را که اسیر گرفته بودند به
حمله کردند  ،دریک ِ
درنزدیکی استادیو ِم ملی فرانسه که ِ
بازی دیدا ِر دوستانه فرانسه و
رگبارمسلسل بستندو کشتند.
ِ
آلمان درآنجا بود سی و پنج نفر را بی دلیل به خاک و خون کشیدند ،درخیابا ِن شارون هجده کشته
و در رستورا ِن کامبوج چهارده کشته به جای گذاشتند و عاقبت خود نیز کشته شدند ،این پیروا ِن
ِ
مسئولیت این سﻼخی
قانو ِن جنگل به بهانه ِی ام ِر الله ،هجومی سبعانه و وحشیانه آوردند و با افتخار
را به عهده گرفتند و نامش را «خون ِ
بهای سوریه و یازده سپتامبر فرانسه « نهادند!! جر ِم این مردم
بیگناه چه بود جز پناه داد ِن هزاران تن از آوارگان سوری؟
هراس گرفتارشدن به ِ
ِ
ِ
دست
وحشت
همان آوارگانی که از
حکومت خودکامگان و بیشتر از ِ
ِ
عوامل این هشت ِ
شهرهای
پای تازه سربرون آورده از سازما ِن سیاهِ «القاعده»،به پاریس و دیگر
ِ
آزا ِد جهان روی آورده بودند .
تما ِم اروپا به خاط ِر ورو ِد پناهندگان درتب و تاب بود ،به استقبالشان میرفتند به پایشان گل
میریختند و با مهر و همیاری ورودشان را به سرزمین ِ
های آزاد خوشامد میگفتند.
پاسخ میهمان نوازی از برادرا ِن مسلما ِن پناهندهشان!
و این بود ِ
دردناک اینجاست که عده ای میگویند روزی صدها نفر در عراق و سوریه و لبنان و افغانستان
کشته میشوند ،صدای کسی هم در نمیآید ،چهطور حاال ِ
برای این دویست سیصد کشته و مجروﺡ
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فرانسوی جهان به جنب و جوش آمده؟؟
باید به اینان یادآور شد که در آن ماتمکده ِی همیشه سیاه پوش ،عﻼوه بر جنگ ِ
های قبیلهای،
ِ
مﺜل
«دولت
ِ
مﺜل توله ماری سر درآورد و تبدیل به اژدها شد .هدﻑ ِ
اسﻼمی عراق و بﻼ ِد شام» ِ
همیشه قدرت به وسیله ِی کشتار ،گروگانگیری ،سربریدن و ایجا ِد رعب وهراس به بهانه ِی شیعه
و سنی است  ،همه ِی کشت و کشتار میا ِن خو ِد مسلمانا ِن فناتیک و خرافیست  ،اما وقتی دامنه ِی
جلوی چشم ِ
ِ
های برادرکشان را میگیرد
این کشتاربه سوئی دیگر از جهان کشیده میشود و خون
ِ
و به بهانه ِ
آزادی اروپا حمله میکنند و در فاصلهای کوتاه ،نخست
های مختلف مخصوص ًا به مهد
روزنامه نگاران را به خون می کشند و مدتی بعد با سﻼﺡ ِ
های مخرب به جا ِن مرد ِم بی گناه که
هیچ کاری هم به کار آن ها و یا دین و سیاست ندارند میافتندِ ،
خوی سبعانه و وحشیانه ِی خود
را مینمایانند .
درمنطقه ِی زی ِر نفو ِﺫ اینان ،مسلم است که تقریب ًا هر روز خب ِر کشتا ِر صدها بیگناه را درجریان
ِ
حمﻼت انتحاری می شنویم  ،اما این جا ،در پاریس خو ِن انسان ارزش دارد و مردم نمیتوانند خیلی
عادی و بیاﻇهار نظر و نفرت به کشتا ِر همشهریانشان بنگرند که فرضا! صدو سی چهل نفر بیشتر
نبوده اند!!!
این کیست که خو ِن انسان مینوشد؟
ِ
اسﻼمی عراق و بﻼ ِد شام» ،فرزن ِد حرامزاده ونافرما ِن القاعده
«دولت
تروریستی
سازما ِن
ِ
ِ
«است
ِ
ِ
«دولت اسﻼمی عراق و بﻼ ِد شام » را «داعش»میخواند ،ومن هرچه
اسﻼمی ایران،
جمهوری
ِ
میاندیشم دلیلی ازاین تغیی ِر نام نمی بینم جز پرهیز از نا ِم اسﻼم در یک سازما ِن تروریستی!!
شخصی به نام و کنیه ِی « ابراهیم بن عوادبن ابراهیم الراوی الحسینی ال سامریه» ،درعراق
ِ
آموختگی حقوق ،مسلمانی
دکترای علو ِم انسانی و دانش
داشتن
زندگی و تحصیل می کند ،باوجو ِد
ِ
ِ
سرنگونی صدام و ِ
تروریستی
دولت بعﺚ ،به شاخهای از سازما ِن
دُگماتیک و متحجراست .بعد از
ِ
ِ
ِ
ادعای استقﻼل می کند .نا ِم خود را به «ابوبک ِر
«القاعده» میپیوندد ،اما در کوتاه زمانی بعد،
سﻼخی انسان ِ
ِ
مناطق
های بیگناه ،سراس ِر
بغدادی» تغییر می دهد و با اعما ِل زور و ستم و قتل و
ِ
ازمرزهای این کشور با ترکیه را ِ
ِ
ِ
تحت کنترل درمیآورد درهمین
مرزی سوریه باعراق و بخشی
مشروع القاعده
ازنمایندگی
جانشین ”بن الدن”  ،بر او خشم می گیرد و
اوان است که” الظواهری”
ِ
ِ
ِ
خلعش می کند.
های مجازی و نشان داد ِن قتل ِ
طریق شبکه ِ
"البغدادی" به یکباره زنجیر میگسلد و از ِ
های
فجیع و گردن زدن ِ
های خونخوارانه بدون این که تا به حال کسی تصوی ِر خو ِد او را دیده باشد،
اﻇهار قدرت می کند.
مرزهای سوریه پرچم ِ
ِ
های سیاهِ خود را
شیخ بدشگون اکنون بعد از این که درسرتاس ِر
این ِ

ِ
ِ
برافراشته ،به بهانه ِ
کشورهای آزاد
مرزهای خاورمیانه بیرون میگذارد و به
های ابلهانه قدم از
ِ
نهایت وقاحت کشتا ِر پاریس را افتخا ِر سازما ِن خود اعﻼم می کند و دیگر
حمله می کند و با
ِ
کشورهای آزاد و آرام را تهدید به تکرا ِر هجو ِم وحشیانه ِی سیاه پوشان و سیاه دالنش مینماید.
زمستا ِن سختی است ،زمستا ِن نامردمی و خون و کینه  ،هرچه میاندیشم خشم ونفرت
نمی گذارد که در این گفتار به جز از سﻼخی در پاریس سخنی دیگر بیاورم .
*****
نشستن شهری که درآن زندگی می کند و عاشقانه دوستش
نوشابه امیری  ،عزادار از به خون
ِ
دارد به یا ِد ترانه ِی جاودانه ِی جان لنون میافتد و مینویسد:

پیش گفتار سردبیر
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Imagine
نوشابه امیری
مرد جوانی ،بی هیچ سخن ،پیانوی بزرگش را روی چهارچرخی
گذاشته و به میدان مقابل محل برگزاری کنسرت آمده؛همان جا که دهها نفر در آن در خون خویش
فرومردند .او جان لنون رامی خواند :تصور کن همه مردم،در صلح زندگی کنند،شاید بگویی من
خیالپردازم،اما من تنها نیستم،آرزو میکنم روزی توهم به ما بپیوندی....
او میخواند و مردمان با چشمانی مملو از اندوه و حیرت ،در واقعیت خونین رو ز ،مرد
سیاهپوش«ریشویی» را میبینند که در یک کنسرت ،چشم در چشم دختری جوان ،قلب او را نشانه
گرفت تا شادی و زندگی را هدﻑ گرفته باشد؛و سپس یکی دیگر ،یکی دیگر ،یکی دیگر ...تا
خشابش تمام شد ،آن را عوض کرد و این بارمغز مردجوانی را نشانه رفت که در یک روز معمولی،
بسیار معمولی ،رفته بود تا پایان هفتهاش را با موسیقی به شادی بگذراند .او اما به خانه بازنگشت.
هنوز حتی جنازهاش را هم شناسایی نکردهاند...
او میخواند :تصور کن هیچ کشوری نباشد ،نه چیزی برای کشتن ،نه برای مردن ،نه هیچ دینی....
و مردمان در روزی هراسناک ،پشت درهای یک استادیوم ورزشی ،سراﻍ جوانانی را میگیرند که
رفته بودند برای تیم فوتبالشان ،هورا بکشند؛ هورایی که به صدای انفجارکمربندی گره خورد که
هدفش خاموش کردن صدای زندگی بود.و خاموش کرد.
او میخواند و من  5تن از صد و سی انسانی رامیبینم که در رستورانی کوچک ،در گوشهای
از این دنیای بزرگ ،لقمه هایشان با خون در هم آمیخت تا دیگرلقمه خوشی از گلوی هیچ انسانی
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پایین نرود.
او میخواند و من با بغضی در گلو،ساکنان شهری ،پاریس،را میبینم که در بهت و هراس،
با صدای هر انفجار و هر گلوله ،زخمی بر جانشان نشست از یاد نارفتنی؛زخم هایی که تحفه
اهریمنان جهان امروزست.گاه بر جان مادری در ایران من مینشیند ،گاه چنگ بر قلب مادری در
نقطهای دیگر از جهان میزند؛اهریمنانی که از همه سو قربانی میگیرند؛چه از میان آنان که در اوج
جوانی ،بی اندیشه ،خشاب عوض میکنند و می کشند و سپس میمیرند ،چه آنان که حیرت زده و
پرسشگر قربانی میشوند.
در همین کشتنها و مردنهاست که پروازبذر نفرت،بر آسمان جهان باال میگیرد؛همان
که اهریمنان میخواهند؛خواستهاند و برای آن برنامه ریختهاند.تا آنجا که حتی مرگ انسان ها،
قربانیان را به اندیشه که وا نمی دارد هیچ ،تازه میشوند بلندگوی مرگ آفرینان جهان.قربانی و قاتل
را یکی میگیرند و صف میبندند پشت آنان که جهان را بیشادی و بی آزادی میخواهند؛جهانی
ترسیده و دریوزه نان و امنیت نظامی و آرامش گورستانی .جهان خشک اندیشان و زراندوزانی که
شیره سرزمینهای ما را میمکند وتازه«بفرماییدشام» هم میزنند.مستبدینی که به جای پاسخ به
مردمانی معترض ،آنان را به گلوله میبندند و مزدور به کار میگیرند تا بگویند:دیدید ما ـ آن گونه
که بشار اسد،قاتل مردمان سوریه می گوید ـ بهتر بودیم! دیدید با ما خرده نانی داشتید و امنیت و
آرامشی قبرستانی! میبینید ما نباشیم  ،چه کسانی هستند!
آری؛من به خوی اهریمنی کسانی میاندیشم که حتی مرگ جوانان نیز ـ تفاوت نمی کند کجایی
باشد ـ تلنگری به دلهای سخت و سنگ شدهشان نمیزند؛اردوکشی میکنند پیش از آنکه اشگی
ریخته باشند؛پیش از آنکه اندیشیده باشند.به آنان که خواسته و ناخواسته،به لشگر بیشکل،زور و
زر بدل شدهاند.شدهاند همسان اهریمنان جهان....
دق میکردیم اگر جهان خوی اهورایی نیز نداشت؛خویی که در هزاران هزار عاشقان زندگی
و شادی و آزادی ،خود را مینمایاند.در چهره همه آنانی که اگر چه ترسی انسانی دارند ،اما
درست در چنین روزهایی در خانهها نمی مانند،با صاحبان زر و زور همخوان نمیشوند ،ودر
هر فرصت به خیابانها سرریز میشوند تا بگویند:شادی را نمیتوان کشت ،آزادی خواهی را به
حصر نمی توان برد،چهره قاتل ،بزک کردنی نیست،نفرت جای عشق نمینشیند ،آدمیت برنده بازی
زندگی ست.که اگر چنین نبود،هم امشب ،هزاران هزار شمع ،نه فقط در کنار لکه های خون
قربانیان حادثه تروریستی فرانسه ،که در قلب آدمیان زنده نبود؛شمع هایی که به طول تاریخ روشن
مانده اند.و به همت  imagineنه به زور تبلیغات و هراس افکنی و کشتار.
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و ثریا پاستور می سراید که:

هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
در شوره زار نیستی ها
که می روند تا بشکافند
تن آدمیان را
پاره پاره کنند
رگ های وجود را
زندگی ست.که گفته ها دارم من
از هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
و شمیم خون « یکدیگر را دریدنها «
از پرچم دا ران مکتب پوچیها و تباهیها
از هزاران هزار مغز های دگردیسی شده
از صد ها جام جهالت
به سالمتی حماقتها  ,سر کشیده
از رقص بیداد زمان
از ریزش جان
در آبشار سقوط
از حراج خون
در بسا ط پر رونق جهل
از شب نمایش جنون
بر پرده ی مرگ
از بمب ها و گلوله هایی
که می رویند و سبز می شوند
در شوره زار نیستی ها
که می روند تا بشکافند

تن آدمیان را
پاره پاره کنند
و هدیه کنند
رگ های وجود را
هزاران خمرهی خون را
به سوداگران مرگ
در بازار مکارهی عمر
-------چه دلگیر است
سرود مرگ جان شکستگان
ترانههای سرخی
که میتراود
از دل خاک
بی امان
--------رقص ناوگان مرگ
در آبی دریا ها
و انتظار زمین
در بلعیدن قربانیان جنون
و بمب زدگان واژگون در فضا
گفتهها دارم من
از هماغوشی تلخ اندیشه و بمب
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اعطای نشان ملی «شوالیه لژیون دونور»

به عبدالکریم الهیجی توسط فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری فرانسه
درماهِ نوامبر  ، 2015طی مراسمی در سالن عمومی کاخ الیزه ،عبدالکریم الهیجی ،رئیس
فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر ،همراه با سه فعال حقوق بشر دیگر نشان ملی «لژیون
دونور» را از فرانسوا اوالند ،رئیس جمهوری فرانسه ،دریافت کردند.

بین المللی جامع ه حقوق بشر از سال  2001تا 2007
 -3دیان سپیل من ،متولد کشور لوگزامبورگ 53 ،ساله ،رئیس فعلی دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ
 -4عبدالکریم الهیجی ،متولد ایران 75 ،ساله ،رئیس فعلی فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر از سال
2013

نشان ملی لژیون دونور ،باالترین نشان افتخار ملی فرانسه است که از سال  ۱۸۰۲و زمان زمامداری
ناپلئون بناپارت در سه رده داده میشود.
*****
ِ
عکس سال برگزیده
عکس بسیار تاثر برانگیزی در رسانهها به چاپ رسید که بهعنوان ِ
درپائیزِ ،
امیرحسین دیانی ،شرحی براین عکس نوشته است:
شد  .همکارمان
ِ

عکسازراستبهچپ:دیانسپیلمن،3میشلبلوم،1فرانسوااوالند،صدیکیکبا 2وعبدالکریمالهیجی
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این برنامه در ساعت  18با نطق رئیس جمهوری فرانسه در مورد تعهد و دخالت فرانسه در
کشورهایی که نقض حقوق بشر در آن ها صورت میگیرد ،شروع شد .او همچنین گفت که فرانسه
باید در سطحی دیپلماتیک در «محافظت از مدافعان حقوق بشر» دخالت کند و متعهد شد که از
تمام فرصتها برای این کار بهره گیرد .وی ضمن تأکید بر شجاعت این مدافعان حقوق بشری که
جان خود را به خطر میاندازند ،اندکی به تشریح فعالیت حقوق بشری این شخصیتها پرداخت
و در پایان مدال افتخاری به آن ها هدیه کرد .این شخصیتها به ترتیب معرفی رئیس جمهوری
فرانسه عبارت بودند از:
 -1میشل بلوم ،متولد کشور فرانسه 80 ،ساله ،رئیس پیشین فدراسیون بین المللی جامع ه حقوق بشر از سال
 1983تا 1986
 -2صدیکی کبا ،متولد کشور سنگال 65 ،ساله ،وزیر فعلی دادگستری سنگال ،رئیس پیشین فدراسیون
فصلنامه "ره آورد" شماره  ،113زمستان 1394

هشت میلیارد جمعیت کره زمین باور به چند صد دین و خدا دارند ،مارا با آن کاری نیست؛این
دخترک سوری است و وابسته به یک میلیارد مسلمانی که در پنج قاره میزیند.
مسلمانی که به اراده و خواست الله ایمان نداشته باشد،مسلمان نیست ؛بی خواست او برگی از
درخت برروی زمین نمیافتد .هرچه اراده کند ،همان خواهدشد.
فقط یک نفر ،تنها یک نفر از میان این یک میلیارد مسلمان پیدا میشود که با دیدن چهرهی
ترسان و پرسش برانگیزش از الله بپرسد  :گناه این کوچولو چه بود که چنین اراده کردی ؟!...
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