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  بھرام رحمانی

 ٢٠١۵ جنوری ١۶
 

 !عام در نيجريه قتل
 فکاھی و طنز ۀت تحرير مجلأ که افکار عمومی مردم جھان به سوی فرانسه و ترور ھولناک ھيئی گذشته، روزھاۀھفت

 در پاريس متمرکز شده بود، بيش از دو ھزار تن از ئیگيری و حمله به يک فروشگاه مواد غذا و گروگان» ارلی ابدوش«

چنين بيش از بيست ھزار نفر نيز از اين منطقه به سمت  ھم. عام شدند اھالی نيجريه توسط گروه اسالمی بوکو حرام قتل

 .اند فرار کردهمايدوگوری، مرکز ايالت بورنو يا کشورھای ھمسايه 

 جنوری ١١شنبه   انتحاری توسط دو زن روز يکۀبار گروه اسالمی بوک حرام، با دو حمل اين حمالت و خشونت مرگ

. دھنده در مايدوگوری اتفاق افتاد  تکانۀولی حمل. شدن چھار نفر شدند، ادامه يافت  در بازار پوتيسکوم باعث کشته٢٠١۵

   .شدن نوزده نفر شد  يک دختر ده ساله باعث کشتهھای جاسازی شده بر بدن انفجار بمب

ترين ارزشی برای  ھای اسالمی، کم ھا و گروه  اين واقعيت غيراقبل انکار است که حکومتۀدھند اين فجايع ھولناک نشان

  . ندارندئیترين ابا دفاع، حتی منفجر کردن کودکان نيز کم گناه و بی ھای بی جان و زندگی انسان

هللا خمينی، کودکان را از مدارس و بدون  يم که از جمله در جنگ ايران و عراق نيز با فرمان روحا فراموش نکرده

ھای مين به  ھا را حتی در پاک کردن ميدان ھای جنگ بردند و صدھا ھزار نفر از آن ھا، به جبھه اطالع والدين آن

  .ھالکت رساندند

 مردم آزاده فرانسه، نھادھای دموکراتيک، ١٣٩٣ دی ٢١ برابر با ٢٠١۵ جنوری ١١شنبه  پس از اين که روز يک

ھای  ھا و احزاب سياسی، تظاھرات عظيمی عليه ترور نويسندگان و کاريکاتوريست ھای کارگری و سازمان اتحاديه

و در دفاع از آزادی برگزار کرده بودند، حضور سران برخی کشورھا در اين روز در پاريس، به » چارلی ابدو«نشريه 

ھای زياد و انتقادت شديدی را به  تانياھو نخست وزير اسرائيل و داوداوغلو نخست وزير ترکيه، بحثخصوص ن

  .خصوص متوجه دولت فرانسه کرده است

ھای اجتماعی  داری جھان در شبکه از تظاھرات پاريس، از جمله تصويری از حضور سران حدود چھل حکومت سرمايه

ليس دست در ومور امنيتی لباس شخصی و پأای از پاريس و در ميان ھزاران م هھا در منطق منتشر شده است که گويا آن

 جھانی نشان دھند که گويا مخالف تروريسم و طرفدار آزادی ۀاند تا رياکارانه به جامع دست ھمديگر اين عکس را گرفته

شان از ھيچ جنايتی رويگردان  تشان در جھان، برای حفظ کاپيتاليسم و حاکمي فکران ھا و ھم در حالی که آن. بيان ھستند

  .نيستند

برداری از ترور پاريس و احساسات مردم، بالفاصله اعالم کرد که ناو ھواپيمابر شارل  يس جمھور فرانسه، با بھرهئر

س جمھور فرانسه، در رابطه با اعزام ناو ھواپيمابر شارل ئيفرانسوا ھوالند ر. دوگل را راھی خاورميانه خواھند کرد
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، امکان انجام عمليات نظامی در عراق در مقابله »در صورت لزوم«اين ناو ھواپيمابر «: کيد کردأخاورميانه، تدوگل به 

  ».را فراھم خواھد آورد) داعش( با تھديدات نظامی گروه دولت اسالمی

توانستيم مانع از سفم که با اقدام به موقع نأمت«: کيد کردأسف از عدم واکنش به موقع کشورھای غربی، تأاو ضمن ابراز ت

 در خصوص احتمال ٢٠١٣ گستھا در ماه ا زنی فرانسوا ھوالند، با اشاره به برخی گمانه» .گرايان شويم پيشرفت افراط

 وارد شدن به عمليات نظامی بود اما روش ديگری ۀدر آن زمان فرانسه آماد«: انجام عمليات نظامی در سوريه، گفت

 .بنابراين، اوالند زنگ اشغال نظامی سوريه را به صدا درآورده است» . آن ھستيمۀترجيح داده شد و اکنون شاھد نتيج

داری از مدل دموکراتيک غربی  ھای سرمايه اند که سران حکومت ھای تاريخی، بارھا اثبات کرده بدين ترتيب، واقعيت

ھای  شان باشد گروه گر به نفعزنند و ھم ا ھای ديکتاتوری شرقی، ھم خودشان دست به تروريسم دولتی می گرفته تا مدل

کنند و به جان شھروندان کشورھای مختلف  دھند و مسلح می مرتجع تروريستی اسالمی و غيراسالمی را نيز آموزش می

  . اندازند می

 دو ھزار و پانزده يک پايگاه نظامی مھم را در شھر گانا واقع در جنوریکاران گروه تروريستی بوکوحرام که سوم  تبه

 تا دھم، با حمله گسترده به شھر گانا، حدود جنوریقی نيجريه تصرف کرده بودند، روز چھارشنبه ھفتم شمال شر

 که دفتر نشريه چارلی ابدو در پاريس مورد حمله ئی يعنی روزھا.عام کردند  نفر از غير نظاميان اين شھر را قتل٢٠٠٠

 يمن به عھده گرفت، مردم نيجريه نيز با کابوس  تروريستی را نيز گروه القاعدهۀوليت اين حملؤقرار گرفت و مس

  . رو بودنده ای روب ھولناک و کشنده

تر از ده روز گذشته بيش از  ھای غير دولتی در کم  مقامات محلی و سازمانۀاگرچه آمار دقيقی در دست نيست اما به گفت

  .اند دو ھزار نفر در اطراف شھر باگا در شرق نيجريه کشته شده

ھای بوکوحرام در باگا  عامی که تروريست قتل«: ھا گفته است ، سخنگوی يک گروه دفاع مردمی به رسانهمحمد ابا گوا

  ».مرتکب شدند، بسيار شديد بود

توانست به  کسی نمی« گوا، ۀبه گفت. اند شدگان دست کشيده جويان اين گروه از شمارش اجساد کشته جنگ: وی افزود

  ».باخته باشند، رسيدگی کند ن است تا اين لحظه جان مجروح که ممکاجساد و افراد شديداً 

خورده ھستند که در ھنگام ورود  يکی از مقامات نيز محلی گفته است که قربانيان به طورعمده زن، کودک و افراد سال

  . از دست آنان بگريزند،ھا به شھر نتوانستند تروريست

 بيش از ھفت ھزار ، اعالم کرد٢٠١۵ جنوریروز جمعه نھم دفتر کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان نيز 

  .اند بار بوکوحرام کشور خود را ترک کرده و عازم چاد شده ی در تالش برای فرار از حمالت مرگئ و سيصد نيجريه

 .اند الملل از آغاز سال نوی ميالدی بيش از بيست ھزار نفر از شھر باگا فرار کرده چنين به گزارش سازمان عفو بين ھم

 اين . پنج کيلومتری، جاده مملو از جسد استۀاند و تا فاصل عام شده گويند ساکنان روستاھا قتل شاھدان عينی می

  . ی اين کشتار را نيز منتشر کرده استئ و تصاوير ماھورهشمار  چنين گاه ، ھم*سازمان

ای را از اين  ی، شواھد معتبر و تازهئ ه، با انتشار تصاويری ماھوارجنوریشنبه دھم الملل روز پنج عفو بينسازمان 

  .عام منتشر کرده است قتل

 ٧٠٠ ھزار و ٣شود که بيش از   نفر در نيجريه، برآورد می٢٠٠٠عام حدود  الملل، عالوه بر قتل طبق گزارش عفو بين

کوحرام از سوم  بوۀاين حمل. اند ھا تخريب شده تر اين ساختمان بيش. اند ساختمان مورد يورش مھاجمين قرار گرفته

  . به طول انجاميده استز آغاز شد و چھار رو٢٠١۵ جنوری

يکی از سخنگوھای ارتش نيجريه گفته است که نيروھای نظامی مشغول مبارزه با بوکو حرام در اطراف باگا ھستند، اما 

 .شود گويد که ھيچ سربازی در اين منطقه ديده نمی خبرگزاری فرانسه به نقل از شاھدان عينی می
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از نظر اقتصادی و آموزشی بين اين . اند اکثريت جمعيت شمال نيجريه را مسلمانان و جنوب آن را مسيحيان تشکيل داده

  .گردد  آن تاريخی است و به زمان استعمار بريتانيا برمیۀھای زيادی وجود دارد که ريش دو منطقه تفاوت

سواد و بيکار ھستند، انتخاب  ، بیر فقيمالی که عمدتاً ھای مختلف ش بوکو حرام، اعضای خود را از بين مردان قوميت

ھای تاريخی و  گيری بوکو حرام در ھمين تبعيضات و تفاوت  مھم و درگيری و جنگ و قدرتۀبنابراين، ريش. کند می

 .دھند از سوی ديگر، اکثريت سربازان ارتش نيجريه را نيز اھالی شمال نيجريه تشکيل می. کنونی اين کشور نھفته است

ل خود دارد و تھديدی در مرزھای سه کشور ودر حال حاضر، بوکو حرام بخشی از شمال شرق اين کشور را زير کنتر

 .نيجر، چاد و کامرون است

آموز  چند سال پيش، شايد اکثر اھالی نيجريه اسم بوکو حرام را نشنيده بودند ولی با ربودن بيش از دويست دختر دانشتا 

دختران ما را «حتی جنبشی با عنوان .  جھان شروع به صحبت درباره اين گروه کرددر شمال اين کشور، ھمه

  .در سراسر جھان پا گرفت» بازگردانيد

به زبان ( بوکو حرام. ، خشونت و کشتار در شمال نيجريه مرتبط استئیربا نام اين گروه اسالمی، ھمواره با ترور، آدم

 ميالدی ٢٠٠٢، در سال »جماعت اھل سنت برای دعوت و جھاد«ی با نام رسم) ھوسه يعنی تحصيل غربی حرام است

کشور ھدف اين گروه اجرای قوانين اسالمی در . در مايدوگوری توسط محمد يوسف که سلفی است بنيان گذاشته شد

 . ميالدی کشته شد و ابوبکر شکائو جای او را گرفت٢٠٠٩محمد يوسف در سال . نيجريه است

ھای مختلف  ھا در بخش گذاری وليت تعدادی از حمالت مسلحانه و بمبؤ تاکنون مس٢٠٠٩اين گروه اسالمی، از سال 

 ھزار تن ۵٠٠تا کنون ھزاران نفر در اين حمالت کشته و حدود يک ميليون و . نيجريه را به عھده گرفته است

  .اند خانمان شده بی

شان يعنی قرآن، و به تبعيت از  »آسمانی« و الھی و کتاب به اصطالح  سالمی به ايدئولوژی اءھای اسالمی، با اتکا گروه

گذاران اسالم، ھيچ حد و مرز و معيار و  ھا و الگوھای محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر اين بنيان اھداف و سياست

به ھمين ...  کودکان ابزارند وگونه حق و حقوقی برای زنان قايل نيستند و ھيچ. شناسند ارزش انسانی را به رسميت نمی

دھند ھرگونه جنايتی  دانند به خود حق می  خدا بر روی زمين میۀھای اسالمی که خود را نمايند ھا و گروه داليل حکومت

برای . ھا مھم نيست يک کودک را بکشند يا يک سالمند را برای آن. عليه بشريت سازمان دھند» هللا اکبر«را با شعار 

ھا،  گذاری در ھتل ھای اسالمی، از جمله استفاده از کودکان برای عمليات انتحاری، جنگ، بمب وهھا و گر حکومت

، مصر، سوريه، عراق، ا، افغانستان، نيجريه، ليبييدن، سوامريکاھا، قطارھا، ھواپيماھا و ترور در فرانسه،  اتوبوس

گناه و  ھا، فرقی ندارد که فرد و يا افراد بی  برای آنچرا که. ترين اھميتی ندارد  اين کشورھا کم ايران و کشتن شھروندان

  .اسالمی خود دست پيدا کنند -  کشند؛ مھم آن است که با آفريدن رعب و وحشت و کشتار به اھداف سياسی با گناه می

تم  سيسۀمذھب در جھان امروز، ھمانند گرايشات فاشيستی و ناسيوناليستی و نژادپرستی، از گرايشات تاريخی و پوسيد

داری است که ھر موقع سرمايه و قدرت و حاکميت نياز داشتند اين گرايشات وحشيانه خود را با تمام قدرت وارد  سرمايه

داری تا ديروز و در ھمين  ھای سرمايه به عبارت ديگر، اگر حکومت. کنند  سياسی و اجتماعی جوامع مختلف میۀصحن

ھا و منابع کشورھای مختلف، دو جنگ  ، غارت مواد خام و ثروتصد سال اخير، در رقابت با ھمديگر و تقسيم جھان

اند؛ اگر تا ديروز کودتاھای خونينی را  اند و ميليون انسان را به ديار نيستی فرستاده جھانی خانمانسوز راه انداخته

 اند؛ مستقيماً  سازی قومی و ملی کرده  سال گذشته، يوگسالوی سابق را تکه و پاره و پاک٢۵اند در اين  سازمان داده

گاه  اند و اين کشورھا را به قتل ھای چند مليتی خود در آورده  را به اشغال نظامی و شرکتاعراق و افغانستان و ليبي

اند و  عام کرده در سه سال گذشته در جنگ داخلی سوريه، بيش از دويست ھزار انسان را قتل. اند شھروندانش تبديل کرده

 جنگ جھانی سوم به اين ترتيب، ظاھراً . اند  را نيز در داخل و خارج کشورشان آواره کردهھا شھروند اين کشور ميليون
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گری و با شدت تمام  شان با بربريت و وحشی  جھان جنگ و خونريزیۀکم در سی نقط اند در حالی که دست راه نينداخته

  .در جريان است

 که در ئیھا داری جھان و سران حکومت ھای سرمايه ی اين است که چرا حکومتئ  مھم و پايهسؤالدر اين ميان، يک 

پاريس ادای دفاع از آزادی بيان و مبارزه عليه تروريسم را درآوردند و رياکارانه اشک تمساح ريختند تا با مخفی کردن 

پس چرا اکنون برای .  خودشان است برجسته کنندۀپرورد ھای اسالمی را که دست شان، تروريسم گروه تررويسم دولتی

  اندازند؟   راه نمیئیھا عام شدند چنين نمايش  انسانی که در نيجريه قتل٢٠٠٠

ی از ئ اند و يا در گوشه کوت بر لب زدهداری جھانی، مھر س ھای سرمايه چرا در مورد اين جنايت ھولناک، رسانه

  .اند ، آن را منتشر کرده»مھم«صفحات خود به عنوان يک خبر نه چندان 

 گروه ۀ که کوبانی با حمالت وحشيانئیدر روزھا. ھا جداست  جھان از حکومتۀساب مردم آزادالبته روشن است که ح

دوش ھم از خانه و کاشانه و  به مواجه بود و زنان و مردان قھرمان اين منطقه دوش) داعش(  اسالمی خالفت اسالمی

مبر نوط کوبانی بودند در روز اول ھا منتظر سقو کردند، حکومت شان دفاع می ھای انسانی آرزوھا و اھداف و سياست

، صدھا ھزار انسان در کشورھای مختلف جھان در ھمبستگی با مردم کردستان سوريه و دفاع از کوبانی و ٢٠١۴

  .رانی زدند  و سخنئیپيما ھا آمدند و دست به تجمع و راه محکوم کردن داعش به خيابان

چرا که ترورھا، قبل از ھمه موقعيت . ای خودشان است در کشورھھای غربی با تروريسم، عمدتاً  مخالفت حکومت

ھا و کشورھای ديگر  اما ھمين حکومت ھا، ھنگامی که به قاره. اندازد کند و به خطر می احزاب حاکم را متزلزل می

 و دھند سو تررويسم دولتی را گسترش می ھای ھولناک، از يک انداختن جنگ و کشتار و بمباران روند بالفاصله با راه می

شان، ھمواره  داری و منافع اقتصادی، سياسی و نظامی از سوی ديگر، برای حفظ و تحکيم موقعيت سيستم سرمايه

ھای  رسانند تا جنبش ھا را به قدرت می کنند و آن ھای ارتجاعی اسالمی و يا ناسيوناليستی و فاشيستی را تقويت می گروه

داری به قدرت  لب و چپ و جنبش کارگری کمونيستی ضدسرمايهط خواه و برابری سياسی، اجتماعی و فرھنگی آزادی

  .نرسند

 ا را با تشديد جنگ و خونريزی در اوکراين، سوريه، عراق، افغانستان، ليبي٢٠١۵ بشری، سال تازه ۀسفانه جامعأمت

عام دو ھزار  تل مانند ايران، به ويژه قئی در کشورھا  سانسور و سرکوب و اعدامۀ پاريس، ادامۀدھند ، ترور تکان...و

مثل معروفی . ھای خوبی نيستند شواھد و نشانهآغاز که  نخست امسال، ۀانسان در نيجريه، آن ھم تنھا در طول دو ھفت

  »!سالی که نيکوست از بھارش پيداست«: گويند است که می

گری و بربريت  شیتواند بر اين ھمه وح  اساسی اين است که بشريت چگونه میسؤالبا توجه به شرايط موجود جھان، 

  داری و گرايشات مختلف آن فايق آيد و جھانی امن و آزاد و عادالنه و درخور و شايسته انسان بسازد؟ سرمايه

اما با مراجعه به دستاوردھای . خواھی نباشد بسيار سخت و دشوار است گرايانه و دل به ، ارادهسؤالاگر جواب اين 

تحوالتی که در تاريخ کشورھای . والنه دادؤ را مسسؤالتوان جواب اين  ، میتاريخی و انقالبات تاکنونی جوامع مختلف

ھا و حتی  رھای بنيادی در و در جھت بھبود زيست و زندگی فردی و جمعی انسانيي تجربه شده و به تغمختلف عمالً 

 مردم ۀبيست ھمھای نوزده و  به اين معنی که در قرن. اند الملل نيز منجر شده روابطه و مناسبات و حقوق بين

ھای  ھا و نھادھا و جنبش چنين کمپين جو، نيروھای سوسياليست و کمونيست و ھم طلب، عدالت خواه، برابری آزادی

 اقتصادی، ۀسازی که در عرص  و فرھنگی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری آن نقشی سرنوشت سياسی، اجتماعی

کند، صفوف ايجاد ای   خود، تحولی تازهۀ و کمبودھای تاکنونی طبقھا و اھداف سياسی و توليدی دارد اگر با نقد سياست

ھا، بلکه به  دھنده به آن یأن متحد و متشکل سازد و نه به عنوان سياھی لشکر احزاب پارلمانی و رئيطبقاتی خود را از پا

شکل و ھمبسته با ھای آن، به طور متحد و مت  صاحبان سرمايه و حکومتۀ اصلی جامعه در مقابل طبقۀ يک طبقۀمثاب
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قدرت ظاھر شود و به طور کلی بديل طبقاتی اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرھنگی خود را در مقابل جوامع قرار دھد 

و با . تر در مقابل خود ترسيم کنيم  بھتر و انسانیۀانداز روشنی را برای آيند توانيم اميدوار باشيم و افق و چشم آن موقع می

صورت  در غير اين.  نوين، فعاالنه و با جديت تالش و مبارزه کنيمۀغيرانسانی و ساختن جامعر وضع موجود ييھدف تغ

  جويان و جوانان، نھادھای دموکراتيک نويسندگان، روزنامه ھای راديکال کارگری، زنان، دانش و در غياب جنبش

ھم نشود در بھترين حالت به ھمين تر  ، اگر اين وضعيت دردناک نسبت به گذشته وخيم...نگاران، ھنرمندان پيشرو و

  .منوال ادامه خواھد يافت

  ٢٠١۵ جنوری پانزدھم -  ١٣٩٣ ]جدی[شنبه بيست و پنجم دی پنج
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