
 کنیم!اي دعا نمیما براي دختران نیجره
 جنگیم!میدر هر لباسی  گرایان مردساالربا واپسمان ما براي آزادي خواهران

  
ھای صفحات مدیای جھانی پر شده از عکس

پوش، مادران گریان و خشمگین و دختران سیاه
این دختران را  کھ با اسلحھ مردان مسلح و ریشو

.. ھمھ خبر از ربوده شدن و . آند در اختیار گرفتھ
ی وسیلھدھند کھ بھای میدختر نیجره ۲۰۰بیش از 

در ماه آپریل امسال از » بوکو حرام«موسوم بھ  نیرویی
روزی در روستای چیبوک در شمال ی شبانھمدرسھیک 

این گروه اسالمی مسلح کھ در اصل اند. ربوده شده نیجریھ
زبان ھوسھ ر و د »دجماعة أھل السنة للدعوة والجھا«
شوند برای یا تحصیل غربی ممنوع نامیده می »بوکو حرام«

زنند. از اولین بار نیست کھ دست بھ چنین اقداماتی می
تا کنون با حمالت مسلحانھ بھ مدراس و بھ  ۲۰۰۲سال 

گیری و ھا، کشتار مردم، ترور، گروگانآتش کشیدن آن
مدارس و  اند کھ خواھان تعطیلیاعالم داشتھبھ وضوح ... 

برقراری قوانین شریعت در تمام نیجریھ 
ی و سیاسھا ھر نوع فعالیت آنھستند. 

یا اجتماعی غربی برای مسلمانان را 
از جملھ رای دادن، شمارند میحرام 

وشیدن بلوز و شلوار، درس پ
ای ھشاخھ ی.. و مثل بقیھخواندن 

نفی ھرگونھ بھ  دست معتقسلفی
گذار این گروه (کھ در بنیان »مد یوسفمح«ھستند و عجیب نیست کھ  الم خدا و حمل آن بر معانی لغویک یتعقل در فھم معنای ظاھر

کھ زنان باید . این گروه معتقد است آیدکشتھ شد) معتقد بود کھ زمین مسطح است و باران از بخار روی زمین بھ وجود نمی۲۰۱۲سال 
ھا را بھ بردگی توان آنآیند غنیمت جنگی ھستند و میدست میو زنانی کھ در جنگ بھ ازدواج کنند و در خانھ بمانند و نباید تحصیل کنند

شان ویکم کھ باعث شد رھبر فعلیستتفکرات در قرن بیترین و زن ستیزترین ماندهبای از عقفروخت یا بھ ھمسری گرفت. مجموعھ
د دختران را بھ عنوان برده بفروشند ت اعالم دارد کھ قصد دارنبا وقاح پس از ربودن دختران و بھ آتش کشیدن مدرسھ »ابوبکر شیکاو«

اگرچھ دولت نیجریھ و جامعھ جھانی سعی  سالھ را بھ ھمسری خواھد گزید. ۱۲و  ۹و یا بھ ھمسری در بیاورند و خود نیز دو دختر 
ار بھ ا را وادھجازی آنھای مات خیابانی و کمپینھا و اعتراضتفاوتی از کنار این حادثھ نیز بگذرند اما مقاومت خانوادهداشتند تا با بی

سوز و گداز ھای پرفیگورھای دلسوزانھ و پیامالعمل کرد و بھ تکاپو انداخت. دولت ارتش را بھ جستجو فرستاد و جامعھ جھانی با عکس
ای ھو شخصیت عت گسترش یافتھای اجتماعی مجازی با سردر شبکھ» !دختران ما را بازگردانید«پرداخت و کمپین » دردیھم«بھ 

نیز با ادعای طرفداری از » ھیالری کلینتون«در ھیات مادری نگران و » میشل اوباما«سیاسی و اجتماعی و ھنری نیز بھ آن پیوستند و 
ن این جمھور آمریکا ھر کمکی برای پیدا کرداعالم کرد کھ بھ عنوان ریئس» اوباما«ی تحصیل بھ این کمپین پیوستند و حق اولیھ
باالخره رھبران بوکو حرام اعالم کردند کھ در صورت آزادسازی  بھ نیجریھ نخواھند فرستاد. »نیروی نظامی«ا ام ؛د کردخواھدختران 
خوانی جمعی شان ویدیویی از دختران ربوده شده در حال قرآنشان وارد معاملھ با دولت خواھند شد و در  آخرین اقدامھایگروگان

ای از این دختران اند، این در حالی است کھ شواھد نشان از آن دارد کھ عدهھا در این مدت مسلمان شدهاعالم کردند کھ آنمنتشر کرده و 
 اند.دالر فروختھ شده ۱۲حدود  در کشورھای ھمسایھ بھ قیمت

ھ عبارت دیگری اسالمیان افراطی یا و یا ب گروه اسالمیای بھ شکل استثنایی گرفتار خشم یک گناه نیجرهجا ظاھرا دختران بیتا این
اساسا جز یک  ،سال فعالیت ۱۲طی  یستیزمدعی غرب  اند. اما این تصویر چقدر واقعی است؟! چرا این گروه بوکوحرامِ تروریست شده

و دختران را  دفاع و خصوصا زنانی آنان نکرده است و دایما مردم بیدهنشانبھ منافع غرب و یا دولت دست ی جدییا دو حملھ، حملھ
برای جلو اسا کھ حداقل چھار ساعت پیش از این حملھ از آن اطالع داشتند اسولین دولت ئچرا مسنماید؟! آماج خشم و سرکوب خود می

دھد؟! بھ چھ علت ھلیکوپترھای ای تعقیب ربایندگان اھمیتی نمیا برھواست خانوادهبھ درخ کاری نکردند؟! چرا دولتگیری از این حملھ 
 شاھد این ماجرا؟!  ند وشان بوددختران جنگل بھ دنبالھا در ھم در حالی کھ خانوادهند آناار برای ربایندگان محمولھ ریختھب ۴لتی دو

و از بزرگترین صادرکنندگان نفت در  استترین کشور در آفریقا و صاحب بیشترین منابع نفتی در آن قاره پرجمعیت کھ نیجریھچرا در 
درصد درآمد بھ  ۸۰اند، سھم بسیار ناچیزی از درآمد نفتی دارند و جمعیت آن کھ در شمال کشور ساکن ھستند و مسلمان ، نیمی ازجھان
و روزانھ زیر دو دالر درآمد  درصد جمعیت کشور فقیر ھستند ۷۰یعنی میلیون نفر  ۱۰۰ی تعداد محدود تصرف شده و نزدیک بھ وسیلھ

 . میلیون نفر بیکار ھستند ۵۰بیش از د چون ھم اگر کاری گیرشان بیایدارند آن
  ۲۰۱۲سال  یژانویھآفریقا،  یقاره ی نفت درترین کشور تولید کنندهبزرگجمھور ریئس این شرایط بد اقتصادی، درباید سوال کرد چرا 

د شد و مقاومت مردم ھم ھرگز ھ متعاقبا باعث باال رفتن قیمت اجناس و فقر شدید کھ قیمت نفت دوبرابر شده است کشبھ اعالم کریک
فقر در نیجریھ و درنتیجھ آن  خواھد یافتپایان  ھایارانھھور ھم چنین اعالم کرد کھ جمپیشین را بازگرداند. ریئس ھاینتوانست قیمت



المللی ق بینو صندوقبول شروط بانک جھانی  انتخابی جز ،ھاازپرداخت وامجمھور برای باھرا ریئس. ظبھ خود گرفتتری سیعابعاد و
 پول نداشت !

-ھلندی ھای  ھای صنعت نفت و سودرسانی بھ شرکت؟ برای ساخت زیرساختوض استرت جھان مقنف یولی چرا پنجمین صادرکننده
داری امپریالیستی کھ با رشد یعنی سقوط ھرچھ بیشتر در روابط سرمایھ ؛آگیپ ایتالیایی و توتال فرانسوی انگلیسی شل، شورون آمریکا،

ھا نفر است و در نیجریھ نیز در نیم قرن گذشتھ و در ندگی میلیونزو بھ قھقرا بردن کردن  زیر و رولوبالیزاسیون روزانھ در حال گ
کامال تخریب شده است و بدین شکل زمین  آن شیالت غنی و کشاورزی حاصلخیزِ  ،یشترھر چھ بنفتی  ی بھ وابستگیِ مسیر دستیاب

شرق کشور کھ سھمی از نفت جنوب ندارد ای در شمال و شمالمذھبی ایجاد شده است. یک جمعیت حاشیھ مناسبی برای رشد بنیادگرایی
ستیزی آنان کھ ھیچ ربطی بھ تواند پاسخی بھ حرمت انسانی از دست رفتھ آنان باشد و غربگرایان میھای رستگاری اسالمو وعده
داری افشاگری نموده و پاسخی تواند از روبنای ایدئولوژیک سرمایھمی ،داری نداردی واقعی با ساختارھای سرمایھمبارزه
زنان را نوید  بازگشِت بردگیو سکسیزم  کاالیی شدن بدن زن در غرببا قابل تدر  اسالمگرایان تر را نوید دھد. زمانی کھگرایانھواپس

بھ برادران مسلمانم اطمینان دھم کھ در دین اسالم خدا  "زنان برده ھستند. من می خواھم: دھدبشارت میوقیحانھ  د و ابوبکرندھمی
کارکرد نظام  »مدیون«آنان بدانیم، بلکھ باید آن را  یمغزی واپسگرایانھنباید آن را صرفا حاصل خشک "گی را اجازه داده استبرده

حرام ھم مانند بنابراین عجیب نیست کھ بوکو .یابندادگرایی مذھبی در صحنھ نمیچیزی معتبرتر از بنیداری بدانیم و این کھ مردم یھسرما
ربودن کودکان و استفاده از  دست بھ کند،کھ برای برقراری حکومتی مسیحی مبارزه می در اوگاندا "ارتش مقاومت خدا" (ال آر اِی)

 د.بزنو ... ھا بعنوان سرباز، برده جنسی و خدمتکار آن
این دور تسلسل بھ دیگری از طرفین برای بقای  کداماگرچھ ھر  ھا و بنیادگرایان مذھبیی بین امپریالیستگراسی واپاما در این چرخھ

. دنکسب کناعتبار از این طریق برای خود  د تاناعتبار جلوه دھباید دیگری را بی، برای کشیدن مردم بھ طرف خودد اما ننیاز دار
ی آن ھستند سعی دارند با اشک تمساح ریختن و ماندهوابط عقبھای امپریالیستی کھ حافظین اصلی این نظام کھنھ و رخصوصا دولت

آلودشان را بپوشانند. وقتی ھیالری جویانھ، دستان خونو فیگورھای مصلحت» انسان دوستانھ«در پشت شعارھای  انپنھان کردن خودش
آیا  یعنی چھ؟!» لیھ تروریسم بھ پا خیزیم!دستیابی بھ آموزش یک حق اولیھ است، ... ما باید بر ع«گوید: فریبی میکلینتون با عوام

مگر غیر از این  یا سوادان جھان زنان ھستند.دان و کمسوادرصد از بی ۶۶در حالی کھ  ؟!دختر است ۲۰۰این  یآموزش فقط حق اولیھ
کاربرد آن در  الخصوص ساخت و تکامل وعلی ھاست ودست دولتانحصار مشروع استفاده از اسلحھ و تسلیحات نظامی در  است کھ

موضوع تروریست بودن این گروه و آن گروه معنا ندارد تا زمانی کھ ین بنابرا ای امپریالیستی و خصوصا آمریکاست.دست کشورھ
کھ آمریکا با مگر غیر از این است سازد. گرفتھ و ھر روز مترسکی جدید میبزرگترین تروریست جھان آمریکا در راس قدرت قرار 

نظامی و اشغال افغانستان را برای حملھ ھا ھمین کلینتونو بعد پاکستان، طالبان را ساخت، دخالت مستقیم ان و حمایت مالی عربست
دعوت از آنان برای شراکت در قدرت و و امروز نیز ھوراکش را رھبری کردند زنان افغانستان  »نجات« برکناری طالبان و

یت بردگی چون و چرای شریعت و در قلب آن موقعدھند، اجرای بیھ بھ طالبان میھستند و اتفاقا امتیازی کھ در این رابط» دمکراسی«
 زنان در افغانستان است؟

دعاھای ما ھمراه : «گویدو می نامدمانند دختران خود میھای را ھم با فیگوری مادرانھ دختران نیجریھ میشل اوبامااز دیگر سو 
اما میشل اوباما کھ » !زمان آن رسیده کھ دختران ما را بازگردانید ت.ھاسآنھای ای و خانوادهنیجریھ یشدهدختران ربوده

اِی دستگیری دو تن از زنان نیجریھچرا نگران گوید کھ ای نگران اعتبار ھمسر خودش است نمیھیبیشتر از دختران نیجر
برای جلوگیری از  ھوری نیجریھھمسر رئیس جمعملی پلیس و دولت نیست کھ بھ دستور ی اعتراضات علیھ بیرھبری کننده

شان حامی و پشتیبان آن ھستند و دولت مطبوع و ھمسرش میشل اوباماھمان دولتی کھ  .ندادستگیر شده ھمسرشصدمھ خوردن بھ اعتبار 
از آن ھایی ی حمایت آن یا بخشبوکو حرام بدون پشتوانھشناسند. ھمان دولتی کھ المللی آن را بھ رسمیت میی بینو  در صحنھ

داری را پیش برده و قدم بھ قدم ھای ادغام نیجریھ در روابط جھانی سرمایھتوانست دوام بیاورد. ھمان دولتی کھ مو بھ مو سیاستنمی
ای بھ تنھا چیزی کھ نیاز ھیبردگی و فقر زنان و دختران آن افزوده است. بنابراین دختران نیجر بر شکاف طبقاتی را افزایش داده و

از درگاه  ،تفریبانھ از قلب بنیادگرایی روزافزون مسیحیھایی کھ عوام. آنحمایت مرتجعین و مسببین این اوضاع  استعاھا و ندارند د
 . مردم بیفزایند را شکست دھند تا ھرچھ بیشتر بھ تحمیق » هللا«جویند تا مدعیان نمایندگی مدد می» مسیح«

با و خصوصا ھا امپریالیستداری جھانی و با پشتیبانی مستقیم و غیرمستقیم ی سرمایھھایی مثل دولت نیجریھ در چرخھدولت
برده بھ اسم زن،  ھازندگی میلیون نابودی . بدوندنھا نفر حکمرانی کنبر زندگی میلیون اند، قادر شدهبھ قھقرا بردن زندگی زنان
در چنین شرایطی است کھ  حاصل نخواھد شد.  تییملیھای چندانسان، مافوق سود برای شرکت ھابدون فقر و فالکت میلیون

 استفاده ی کارکرد این نظام بھ وجود آمده است،نتیجھ در خواھند از تضادی کھمیھم بوکوحرام  گرا چوندیگر جریانات واپس
ھم دیدیم  چھ در مصر و تونسآیند، مانند آنکرده و خود را بھ قدرت برسانند؛ و وقتی کھ این نیروھای ارتجاعی بھ صحنھ می

نمایند و از سوی دیگر برای گیری قطب انقالبی تقویت میھا را بھ عنوان آلترناتیوی در مقابل شکلھا آناز یک طرف دولت
 یبدون مبارزهبھ ھمین دلیل  .تا فروپاشی خود را بھ تعویق بیندازند خیزنداعتبار بخشیدن بھ خود بھ مخالفت با آنان برمی

ھا ای بھ دعاھا و دلسوزیدختران نیجریھ بھ ھمین دلیل، ود ندارد.برای ما زنان وجھیچ پیش رویی امکان سیده زمان با این دو پوھم
 -گرای پدرواپسامان با دو بی یھا نیز مثل تمام زنان جھان فقط با مبارزهکس نیازی ندارند. آنی ھیچفریبانھھای عوامو حمایت

ان بر منیز برای رھایی خواھران یستی و بنیادگرایی مذھبی راه رھایی خود را خواھند یافت و ماداری امپریالمردساالر یعنی سرمایھ
ھان جن مان در نیجریھ و ھمھ زناراه رھایی خواھران در جھان، مردساالرانھ گرا وواپس افزاییم تا با افشای روابط ھایمان میشدت گام

 وار نماییم.را ھم
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