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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
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١۴ می ٠٩

  :اگر مارکس زنده بود باز ھم می گفت
 »!مذھب افيون توده ھاست «

  )بخش ششم(
  

، برای ساکناش ناامن شده است به طوری که يک گروه اسالمی، جھان امروز بيش از ھر زمان ديگری از تاريخ بشر

چرا که گروھی که اين کودکان را ربوده يک . سفانه آب از آب تکان نمی خوردأ دختر مدرسه را می ربايد اما مت٣٠٠

ه ب. گروه مذھبی است و در دين شان تجاوز به دختربچه ھا و فروختن آن ھا به عنوان برده و خدمتکار مجاز است

چراکه خدا و . انجام نمی دھند» غيرشرعی«عبارت ديگر، آن ھا سنت محمد پيامبر اسالم شان را به جا می آورند و کار 

قرآن و محمد، برای کسانی که در راه آن ھا جنگ و جھاد می کنند ھمه نوع جنايت را مجاز دانسته اند از جمله به 

بنابراين، . خود ھم چون غنايم جنگی و ھم چنين تجاوز به دختربچه ھاگروگان گرفتن زنان و بچه ھا و تقسيم آن ھا بين 

 جنايت ھای اين گروه اسالمی حرفی زده شود به قبای اسالم و اسالميون برمی خورد و خدا و پيامبر و امام ۀاگر دربار

 و نعمات بی لمانغزمان به حدی خشمگين می شوند که آن ھا را يک راست به جھنم حواله می دھند و از حوری و 

ی ھم که برخی ھا اظھارنظر کرده اند به شدت مواظبند که مبادا به ئحتی آن جا. محروم می کنند» بھشتی«کران 

  .ايدئولوژی اسالمی و سنت محمدی شان لطمه ای بخورد

ه، ليس نيجريو جھانی و حکومت و ارتش و پۀاکنون حدود سه ھفته از ربودن دختران نيجريه ای می گذرد اما جامع

، به يک »بوکوحرام« در حمله شبه نظاميان يک گروه اسالمی به نام . اقدام جدی برای آزاد آن ھا به خرج نداده اند

، ١٣٩٣ ]حمل[ فروردين ماه٢۵ برابر با ٢٠١۴ اپريل ١۴ شبانه روزی در شمال شرقی نيجريه در روز دوشنبه ۀمدرس

  . است١۵ تا ١٢ شان بين دختران ربوده شده سن. تعدادی دانش آموز ربوده شدند

مردان مسلح با کاروانی از خودرو، با «: ، يکی از مقامات آموزش و پرورش محلی به خبرنگاران گفت»امانوئل سم«

 ».خشونت به مدرسه ھجوم برده و تعداد زيادی دختر دانش آموز را ربوده اند

ی به محل فرستاده شده بودند، نتوانستند ئحانات نھامين امنيت امتأ شاھدان عينی اين حادثه، سربازانی که برای تۀبه گفت

  .جلوی اين مردان مسلح را بگيرند

گاه شورشيان  جنگلی که مخفيۀ، در حاشي»Chibok - شيبوک « پليس نيجريه، گزارش داد که دختران از مدرسه ای در 

  .است ربوده شدند، اما بعضی از آن ھا توانستند فرار کنند

 خواھد نامش برده شود، به   گيران گريخته و نمی گان گرفته شده که از دست گروگانيکی از دانش آموزان گرو

  ».ما ھمه خواب بوديم که مردان مسلح به خوابگاه ريختند و سراغ انبار مدرسه را گرفتند«: خبرنگاران گفته
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ران ھم دستور دادند سوار يک  ھا منتقل کردند و به عده ای دخت ی انبار را به کاميونئسپس مواد غذاآن ھا «: وی افزود

  ».ی و ديگری حامل بنزين بودئ ھا حامل مواد غذا يکی از کاميوناتوبوس و دو کاميون بشوند، 

 اين دختر، پس از گذشتن از سه روستا، کاميونی که او سوارش بوده به دليل نقص فنی، سرعتش را کم کرده ۀبه گفت

 توانسته اند از کاميون بيرون بپرند و پشت بوته ھای کنار جاده مخفی بود؛ به ھمين دليل او و ده پانزده دختر ديگر

  .شوند

آن ھا، دختران را می ربايند و از آن ھا به .  کنند مردم از شمال شرقی نيجريه، از ترس حمالت بوکوحرام فرار می

  .عنوان آشپز و بردگان جنسی استفاده می کنند

من دختران شما را ربودم «: ی، گفته استئبوکو حرام، در يک پيام ويدئوھبر ، ر»ابوبکر شيکاو«گزارش رويترز،  به 

ای از دخترانی سخن   دقيقه ۵٧ابوبکر شيکاو، در اين پيام » .فروشم، اين خواست خداوند است  ھا را در بازار می  و آن

. شرق نيجريه ربوده استای در شيبوک، واقع در شمال  حدود سه ھفته پيش از مدرسه » بوکو حرام«گويد که گروه  می 

 شده در آن سوی مرز چاد و   ھا شماری از دختران ربوده ی منتشر شده بود که بر اساس آنئھا  پيش از اين گزارش

اند از  شده توانسته   دختر ربوده ۵٣تاکنون . به ازدواج اجباری وادار شدند)  يورو٩حدود ( دالر ١٢کامرون ھر کدام با 

  .ندااسير» بوکو حرام« نفر از آنان ھم چنان در دست گروه ٢٢٣ليس و پۀگفت  و به دست ربايندگان بگريزند

 غربی ربودم ۀمن يک دختر را از يک مدرس: ی را اين گونه اعالم می کندئفلم، ھدف خود از اين آدم رباشيکاو در اين  

دخترھای شما بايد ترک تحصيل .  ھای غربی بايد پايان يابند من گفته بودم که آموزش. و شما مضطرب و نگران شديد

خدا به من دستور داد آن ھا را بفروشم، آن ھا اموال خدا ھستند و من «: کيد کرده استأاو ت. کرده و ازدواج کنند

  ». می کنمءدستورات او را اجرا

 جنگد  می يک حکومت اسالمی ئی ھا پيش در شمال نيجريه که اکثريت آن مسلمان است برای برپا از سال» بوکو حرام«

آموزان و مسيحيان اين کشور انجام داده   ھای حکومتی، ھم چنين دانش  ليس، ارتش و مقاموھا عمليات عليه پ و تاکنون ده 

  .داند  ويژه توسط دختران را حرام می  و رفتن به مدرسه، به» غربی«آموزش در مدارس را » بوکو حرام«گروه . است

 شايعات ترسناک اين که ابوبکر گفته ۀاز جمل. دختران ربوده شده منتشر شده است اين ۀتاکنون شايعات ھولناکی دربار

برخی ديگر، از اين گزارش ھا .  ساله ازدواج خواھد کرد١٨ ساله و ديگری ٩است خود با دو نفر از اين دختران يکی 

تعداد ديگری را در کشورھای  اند و  حاکی از اين است که برخی از دخترھا را به زور به عقد گروگان گيرھا درآورده

  .اند  فروخته )  يورو٩( دالر ١٢چاد و کامرون به عنوان عروس به قيمت 

 ليس نيجريه عمالً و بزرگ در جھان، ھنوز ارتش و پئیبا وجود انبوھی از اخبار و گزارشات در خصوص اين آدم ربا

  .اقدامی جدی در خصوص نجات جان اين دختران انجام نداده اند

 ۀخير چند روزه در مورد اين واقعه اظھارنظر کرد و در يک سخنرانی زندأس جمھور نيجريه، با تئيجاناتان، رگودالک 

جاناتان گفت . ھا پيدا کنند اند اثری از گروگان   تلويزيونی اذعان کرد که نيروھای امنيتی و ارتش ھنوز نتوانسته -راديو 

جمھور  س ئير.  شده را نجات دھد عده داد که دولت دختران ربودهبرد و و به سر می » دردناک «ئینيجريه در روزھا

  .  ھای اخير تحت انتقادھای زيادی قرار داشت خير در واکنش به اين واقعه در ھفتهأنيجريه، به خاطر ت

کم کاری مشھود دولت و نيروھای امنيتی، سبب شده تا در يک ماه گذشته چندين تظاھرات توسط والدين اين دختران 

ان ربوده شده در شھر شيبوک و تظاھرات ھای ديگری از سوی صدھا زن در مقابل پارلمان اين کشور در ابوجا جو

والن در يافتن ردی ؤعليه عدم موفقيت مس يک ميليون زن ئیراه پيما» زنان برای صلح و عدالت«انجمن . برگزار شود

ت وعده دادند اقدامات شان را تا زمان آزادی دختران والن اين تظاھراؤمس. خواستار شده بوداز افراد ربوده شده را 
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 ھای کانو و اويو در شمال و غرب نيجريه در اين خصوص  تظاھرات مشابھی نيز در ايالت. ربوده شده ادامه خواھند داد

  .برگزار شد

ور نسبت س جمھوری نيجريه، بانوی اول اين کشئيھمسر ر: به گزارش رويترز، يکی از رھبران معترضان گفته است

ھا، تاکنون تعداد زيادی از  آن .  اتفاق نيفتاده است اصالً ئی کند که اين آدم ربا به اين رويداد مشکوک است و گمان می

. اند آموزان اين مدارس را قتل عام کرده  رحمی تمام دانش اند و با بی  مدارس نوين را در نيجريه مورد حمله قرار داده 

نيز رحم نمی کند و مسلمانانی را که حاضر به پذيرش عقايد سلفی و تحريم آموزش و مدرسه اين گروه حتی به مسلمانان 

  . قتل عام می کند نيزنيستند

از سوی ديگر، روپرت کولويل سخنگوی کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل، به شبه نظاميان گروه تروريستی 

 دختر نوجوان ربوده شده نيجريه ای به عنوان ٢٠٠بيش از بوکوحرام ھشدار داد که اگر تھديد رھبرشان برای فروش 

کولويل، با اشاره به اين که ايالت ھای . برده را عملی کنند، صدور حکم عليه آن ھا مشمول مرور زمان نخواھد شد

س ئيند و مقامات ايالت بورنو عضو حزب سياسی را بر قلمرو خود برخوردارئیل باالومحلی نيجريه از قدرت و کنتر

از اين رو بسيار مھم است که ھمکاری نزديکی برای آزادی اين دختران وجود «: جمھوری اين کشور نيستند، گفت

  ».داشته باشد

 ھم ، به گروه تروريستی بوکو حرام، ھشدار داده اند که خودشان مستقيماً ...مريکا وادر حالی سازمان ملل و دولت 

 اقتصادی، سياسی و نظامی خود، آن ھا ۀرده و با حمايت ھای ھمه جانبفکران و برادران جھادی ھمين گروه را مسلح ک

، به قدرت و حاکميت رسانده ... واگروه ھای اسالمی را در افغانستان، عراق، ليبي. را وارد جنگ داخلی سوريه کرده اند

 جمعيت -لدعوة والجھاد جماعة أھل السنة ل« بوکو حرام، که نام رسمی آن به عربی  بنابراين، گروه اسالمی... اند و

است، بيش از يک دھه است که در شمال شرقی نيجريه و شمال کامرون و » متعھد به اشاعه تعاليم پيغمبر اسالم و جھاد

 ھای اخير  ابوجا در ماه.  اقدامات بوکو حرام به ابوجا، پايتخت نيجريه نيز کشيده شده استۀدامن.  کند نيجر فعاليت می

  . اند  ھا نفر کشته شده ری بوده که در آن ده چندين بمب گذاۀصحن

 آغاز کرد و سعی دارد در شمال نيجريه حکومت اسالمی ٢٠٠٩اين گروه تروريستی، فعاليت نظامی خود را از سال 

 است؛ خواستار تعطيلی تحصيل غربی حرامی يعنی ئ، در زبان محلی نيجريه )Boko Haram(بوکو َحرام . برقرار کند

  . ايالت نيجريه است٣۶وين و تحميل قانون شريعت بر تمامی تمامی مدارس ن

شود ولی گروه ھای   می ء ميالدی در شمال نيجريه اجرا٢٠٠٠ ويکی پديا، قوانين شريعت اسالمی از سال ۀبه نوشت

خواھان اجرای قوانين اسالمی در سراسر نيجريه » بوکو حرام«مسلح اسالمی از جمله گروه طالبان نيجريه و گروه 

 جوالی ھای کانو، بورنو و يوبه در شمال نيجريه در ماه   ھای اين گروه ھا با دولت نيجريه در ايالت درگيریدر . ھستند

  .  صدھا تن کشته شدند٢٠٠٩سال 

 به کاما در ٢٠٠۴گذاری شد و در سال   توسط محمد يوسف در مايدوگوری بنيان ٢٠٠٢گروه بوکو حرام، در سال 

شدت با  محمد يوسف، به . است بر پا کرده » افغانستان« جا پايگاھی به نام  اين گروه در آن. کردايالت يوبه نقل مکان 

ثير أ ست و به شدت تحت ت  او سلفی. آموزش سکوالر، دموکراسی و يادگيری علم و دانش جھان شمول مخالف بود

محمد يوسف، حتی کروی بودن زمين . دابن تيميه، مبنای نظری مکتب سلفی را تبليغ می کن. است» ابن تيميه«نظرات 

  .، رھبر اين گروه شد»ابوبکر شيکاو«، ٢٠٠٩با کشته شدن او در سال . ال برده استؤرا ھم زير س

 منتشر کرده دختران ربوده شده شامل مسلمانان ئیان از اين آدم ربا.ان. خبری سیۀبراساس گزارشی که وب سايت شبک

ه متعلق به سکوالرھا است اعم از مسلمان يا مسيحی مورد حمالت گروه بوکو  مدارسی کو مسيحيان می شوند و کالً 
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 مشخص ئیبا اين ھمه تعداد دقيق دختران مسلمان و دختران مسيحی ربوده شده در اين آدم ربا. حرام قرار می گيرد

  .نشده است

ريه، سازمان عفو بين الملل در سال گذشته ميالدی و ھم زمان با شدت گرفتن حمالت شبه نظاميان در شمال شرق نيج

دولت .  اند  نفر که نيمی از آن ھا شھروندان غير مسلح بوده اند در اين ناحيه کشته شده١۵٠٠گزارش کرده دست کم 

ارتش نيز نتوانسته مانع عمليات نظامی بوکوحرام .  نيجريه وضعيت اضطراری اعالم کرده استۀ در اين منطقاخيراً 

  .شود

نيجريه را ق بشری فعال در نيجريه، ھم زمان شبه نظاميان اسالمی بوکو حرام و ھم چنين ارتش ھای حقو اما سازمان 

  .دانند ھا در اين منطقه می  ول افزايش خشونت ؤمس

 نبرد با اسالم گرايان افراطی و ۀمريکا به نيجريه به بھاناحرف ھای کلی از قبيل باز کردن پای غربی ھا و از جمله 

س جمھوری اين کشور و تقويت و تجھيز گروه ھای مسيحی در برابر ئي در اين کشور و يا تضعيف رماندگار شدن آن ھا

ل ايالت و منطقه ای که واز جمله اين که کنتر. گروه بوکو حرام می توانند بخشی از اھداف پشت پرده و شايعات است

  . استس جمھور نيجريه ئي در آن واقع شده در اختيار حزب مخالف رئیاين ادم ربا

 سال ١۵٠٠ پيامبر اسالم و شريعت ۀبه اين ترتيب، گروه ارتجاعی و وحشی بوکو حرام، در تالش است تا قوانين دور

 به سنت ھای اسالمی، اول اين که تحصيالت و ءگروه بوکو حرام، با اتکا. کم کنداقبل را بر اين منطقه از جھان ح

که دختران فقط بايد در خانه بمانند و به امور خانه رسيدگی کنند و در  ندآموزش برای دختران را حرام می دانند و معتقد

  .  درس بخوانند،ثانی پسران نيز فقط حق دارند در مدارس شريعه که بر اساس قوانين اسالمی مبتنی بر سلفی گری است

نه است و بزرگ ابوبکر شکائو، سردمدار اين گروه وحشی، به صراحت اعالم کرده که جای زنان و دختران تنھا خا

د معتقدند دختران نبايد به ناز اين رو، او و گروھی که از وی پيروی می کن. تردن فرزند است نه بيشئيترين کار آنان زا

در واقع سياست ھا و عملکردھا و جنايات ابوبکر شکائو، . جای خانه داری و بچه داری و فرزند آوری به مدرسه بروند

 محمد، علی، عمر، عثمان، مالعمر، شيخ ھای عربستان، مفتی الزھرا، خمينی، ۀ وحشيانتفاوتی با اعمال و سياست ھای

  . ندارد... خامنه ای، روحانی، رفسنجانی، خاتمی، مالکی، مصباح، واليتی، احمدی نژاد، برادران الريجانی و

حکومت عربستان  چون حکومت اسالمی ايران و ئی گروه بوکوحرام را حکومت ھاۀاھداف و سياست جنايت کاران

ھم چنين گروه ھای تروريستی .  درآورده اندء اجراۀ، تا آن جا که زورشان رسيده در سطح کالن به مرحل...سعودی و

 حکومت علی و محمد را ۀ، ھمگی در تالشند سنت ھای ارتجاعی و وحشيانه و پوسيد...اسالمی چون القاعده، طالبان و

صوص اسالم، دشمن درجه يک آزادی، برابری، عدالت، آگاھی و شادی و رفاه  مذاھب به خۀبنابراين، ھم. پياده کنند

 اسالمی را ئیانسان ھا ھستند پس بايد نقد را به عمق ايدئولوژی اسالم برد و از بنياد افکار وحشيانه و قرون وسطا

  . و طرد کردءافشا

 ئیانی و جنسی، تنھا يک واقعه نيجريا انسۀ فروش آنان به عنوان بردألۀ دزديدن دختران و مسۀشکی نيست که واقع

 که سيستم سرمايه داری جھانی ئیاز آن جا.  و آدم کشی شرمساری بشريت قرن بيست و يکم استئیاين آدم ربا. نيست

و حکومت ھای سرمايه داری، به غير از قدرت و کسب سود و استثمار انسان از انسان و رقابت ھايشان به چيز ديگری 

 جھانی را در معرض انواع و اقسام خطرات مذھبی، فاشيستی، ناسيوناليستی، جنگ و ۀاره جامعنمی انديشند، ھمو

  . و تجاوز، شکنجه و اعدام، فقر و فالکت قرار داده استئیترور، رعب و وحشت، آدم ربا

  ٢٠١۴ ی ھشتم م- ١٣٩٣ ]ثور[پنج شنبه ھجدھم ارديبھشت

  .ادامه دارد

 


