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قتلعام در نيجريه!
ھفتۀ گذشته ،روزھائی که افکار عمومی مردم جھان به سوی فرانسه و ترور ھولناک ھيأت تحرير مجلۀ فکاھی و طنز
»شارلی ابدو« و گروگانگيری و حمله به يک فروشگاه مواد غذائی در پاريس متمرکز شده بود ،بيش از دو ھزار تن از
اھالی نيجريه توسط گروه اسالمی بوکو حرام قتلعام شدند .ھمچنين بيش از بيست ھزار نفر نيز از اين منطقه به سمت
مايدوگوری ،مرکز ايالت بورنو يا کشورھای ھمسايه فرار کردهاند.
اين حمالت و خشونت مرگبار گروه اسالمی بوک حرام ،با دو حملۀ انتحاری توسط دو زن روز يکشنبه  ١١جنوری
 ٢٠١۵در بازار پوتيسکوم باعث کشتهشدن چھار نفر شدند ،ادامه يافت .ولی حملۀ تکاندھنده در مايدوگوری اتفاق افتاد.
انفجار بمبھای جاسازی شده بر بدن يک دختر ده ساله باعث کشتهشدن نوزده نفر شد.
اين فجايع ھولناک نشاندھندۀ اين واقعيت غيراقبل انکار است که حکومتھا و گروهھای اسالمی ،کمترين ارزشی برای
جان و زندگی انسانھای بیگناه و بیدفاع ،حتی منفجر کردن کودکان نيز کمترين ابائی ندارند.
فراموش نکردهايم که از جمله در جنگ ايران و عراق نيز با فرمان روحﷲ خمينی ،کودکان را از مدارس و بدون
اطالع والدين آنھا ،به جبھهھای جنگ بردند و صدھا ھزار نفر از آنھا را حتی در پاک کردن ميدانھای مين به
ھالکت رساندند.
پس از اين که روز يکشنبه  ١١جنوری  ٢٠١۵برابر با  ٢١دی  ١٣٩٣مردم آزاده فرانسه ،نھادھای دموکراتيک،
اتحاديهھای کارگری و سازمانھا و احزاب سياسی ،تظاھرات عظيمی عليه ترور نويسندگان و کاريکاتوريستھای
نشريه »چارلی ابدو« و در دفاع از آزادی برگزار کرده بودند ،حضور سران برخی کشورھا در اين روز در پاريس ،به
خصوص نتانياھو نخست وزير اسرائيل و داوداوغلو نخست وزير ترکيه ،بحثھای زياد و انتقادت شديدی را به
خصوص متوجه دولت فرانسه کرده است.
از تظاھرات پاريس ،از جمله تصويری از حضور سران حدود چھل حکومت سرمايهداری جھان در شبکهھای اجتماعی
منتشر شده است که گويا آنھا در منطقهای از پاريس و در ميان ھزاران مأمور امنيتی لباس شخصی و پوليس دست در
دست ھمديگر اين عکس را گرفتهاند تا رياکارانه به جامعۀ جھانی نشان دھند که گويا مخالف تروريسم و طرفدار آزادی
بيان ھستند .در حالی که آنھا و ھمفکرانشان در جھان ،برای حفظ کاپيتاليسم و حاکميتشان از ھيچ جنايتی رويگردان
نيستند.
رئيس جمھور فرانسه ،با بھرهبرداری از ترور پاريس و احساسات مردم ،بالفاصله اعالم کرد که ناو ھواپيمابر شارل
دوگل را راھی خاورميانه خواھند کرد .فرانسوا ھوالند رئيس جمھور فرانسه ،در رابطه با اعزام ناو ھواپيمابر شارل
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دوگل به خاورميانه ،تأکيد کرد» :اين ناو ھواپيمابر »در صورت لزوم« ،امکان انجام عمليات نظامی در عراق در مقابله
با تھديدات نظامی گروه دولت اسالمی)داعش( را فراھم خواھد آورد«.
او ضمن ابراز تأسف از عدم واکنش به موقع کشورھای غربی ،تأکيد کرد» :متأسفم که با اقدام به موقع نتوانستيم مانع از
پيشرفت افراطگرايان شويم «.فرانسوا ھوالند ،با اشاره به برخی گمانهزنیھا در ماه اگست  ٢٠١٣در خصوص احتمال
انجام عمليات نظامی در سوريه ،گفت» :در آن زمان فرانسه آمادۀ وارد شدن به عمليات نظامی بود اما روش ديگری
ترجيح داده شد و اکنون شاھد نتيجۀ آن ھستيم «.بنابراين ،اوالند زنگ اشغال نظامی سوريه را به صدا درآورده است.
بدين ترتيب ،واقعيتھای تاريخی ،بارھا اثبات کردهاند که سران حکومتھای سرمايهداری از مدل دموکراتيک غربی
گرفته تا مدلھای ديکتاتوری شرقی ،ھم خودشان دست به تروريسم دولتی میزنند و ھم اگر به نفعشان باشد گروهھای
مرتجع تروريستی اسالمی و غيراسالمی را نيز آموزش میدھند و مسلح میکنند و به جان شھروندان کشورھای مختلف
میاندازند.
تبهکاران گروه تروريستی بوکوحرام که سوم جنوری دو ھزار و پانزده يک پايگاه نظامی مھم را در شھر گانا واقع در
شمال شرقی نيجريه تصرف کرده بودند ،روز چھارشنبه ھفتم جنوری تا دھم ،با حمله گسترده به شھر گانا ،حدود
 ٢٠٠٠نفر از غير نظاميان اين شھر را قتلعام کردند .يعنی روزھائی که دفتر نشريه چارلی ابدو در پاريس مورد حمله
قرار گرفت و مسؤوليت اين حملۀ تروريستی را نيز گروه القاعده يمن به عھده گرفت ،مردم نيجريه نيز با کابوس
ھولناک و کشندهای روبه رو بودند.
اگرچه آمار دقيقی در دست نيست اما به گفتۀ مقامات محلی و سازمانھای غير دولتی در کمتر از ده روز گذشته بيش از
دو ھزار نفر در اطراف شھر باگا در شرق نيجريه کشته شدهاند.
محمد ابا گوا ،سخنگوی يک گروه دفاع مردمی به رسانهھا گفته است» :قتلعامی که تروريستھای بوکوحرام در باگا
مرتکب شدند ،بسيار شديد بود«.
وی افزود :جنگجويان اين گروه از شمارش اجساد کشتهشدگان دست کشيدهاند .به گفتۀ گوا» ،کسی نمیتوانست به
اجساد و افراد شديداً مجروح که ممکن است تا اين لحظه جانباخته باشند ،رسيدگی کند«.
يکی از مقامات نيز محلی گفته است که قربانيان به طورعمده زن ،کودک و افراد سالخورده ھستند که در ھنگام ورود
تروريستھا به شھر نتوانستند ،از دست آنان بگريزند.
دفتر کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناھندگان نيز روز جمعه نھم جنوری  ،٢٠١۵اعالم کرد بيش از ھفت ھزار
و سيصد نيجريهئی در تالش برای فرار از حمالت مرگبار بوکوحرام کشور خود را ترک کرده و عازم چاد شدهاند.
ھمچنين به گزارش سازمان عفو بينالملل از آغاز سال نوی ميالدی بيش از بيست ھزار نفر از شھر باگا فرار کردهاند.
شاھدان عينی میگويند ساکنان روستاھا قتلعام شدهاند و تا فاصلۀ پنج کيلومتری ،جاده مملو از جسد است .اين
سازمان* ،ھمچنين گاهشمار و تصاوير ماھورهئی اين کشتار را نيز منتشر کرده است.
سازمان عفو بينالملل روز پنجشنبه دھم جنوری ،با انتشار تصاويری ماھوارهئی ،شواھد معتبر و تازهای را از اين
قتلعام منتشر کرده است.
طبق گزارش عفو بينالملل ،عالوه بر قتلعام حدود  ٢٠٠٠نفر در نيجريه ،برآورد میشود که بيش از  ٣ھزار و ٧٠٠
ساختمان مورد يورش مھاجمين قرار گرفتهاند .بيشتر اين ساختمانھا تخريب شدهاند .اين حملۀ بوکوحرام از سوم
جنوری  ٢٠١۵آغاز شد و چھار روز به طول انجاميده است.
يکی از سخنگوھای ارتش نيجريه گفته است که نيروھای نظامی مشغول مبارزه با بوکو حرام در اطراف باگا ھستند ،اما
خبرگزاری فرانسه به نقل از شاھدان عينی میگويد که ھيچ سربازی در اين منطقه ديده نمیشود.
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اکثريت جمعيت شمال نيجريه را مسلمانان و جنوب آن را مسيحيان تشکيل دادهاند .از نظر اقتصادی و آموزشی بين اين
دو منطقه تفاوتھای زيادی وجود دارد که ريشۀ آن تاريخی است و به زمان استعمار بريتانيا برمیگردد.
بوکو حرام ،اعضای خود را از بين مردان قوميتھای مختلف شمالی که عمدتا ً فقير ،بیسواد و بيکار ھستند ،انتخاب
میکند .بنابراين ،ريشۀ مھم و درگيری و جنگ و قدرتگيری بوکو حرام در ھمين تبعيضات و تفاوتھای تاريخی و
کنونی اين کشور نھفته است .از سوی ديگر ،اکثريت سربازان ارتش نيجريه را نيز اھالی شمال نيجريه تشکيل میدھند.
در حال حاضر ،بوکو حرام بخشی از شمال شرق اين کشور را زير کنترول خود دارد و تھديدی در مرزھای سه کشور
نيجر ،چاد و کامرون است.
تا چند سال پيش ،شايد اکثر اھالی نيجريه اسم بوکو حرام را نشنيده بودند ولی با ربودن بيش از دويست دختر دانشآموز
در شمال اين کشور ،ھمه جھان شروع به صحبت درباره اين گروه کرد .حتی جنبشی با عنوان »دختران ما را
بازگردانيد« در سراسر جھان پا گرفت.
نام اين گروه اسالمی ،ھمواره با ترور ،آدمربائی ،خشونت و کشتار در شمال نيجريه مرتبط است .بوکو حرام)به زبان
ھوسه يعنی تحصيل غربی حرام است( با نام رسمی »جماعت اھل سنت برای دعوت و جھاد« ،در سال  ٢٠٠٢ميالدی
در مايدوگوری توسط محمد يوسف که سلفی است بنيان گذاشته شد .ھدف اين گروه اجرای قوانين اسالمی در کشور
نيجريه است .محمد يوسف در سال  ٢٠٠٩ميالدی کشته شد و ابوبکر شکائو جای او را گرفت.
اين گروه اسالمی ،از سال  ٢٠٠٩تاکنون مسؤوليت تعدادی از حمالت مسلحانه و بمبگذاریھا در بخشھای مختلف
نيجريه را به عھده گرفته است .تا کنون ھزاران نفر در اين حمالت کشته و حدود يک ميليون و  ۵٠٠ھزار تن
بیخانمان شدهاند.
گروهھای اسالمی ،با اتکاء به ايدئولوژی اسالمی و الھی و کتاب به اصطالح »آسمانی«شان يعنی قرآن ،و به تبعيت از
اھداف و سياستھا و الگوھای محمد و علی و عمر و عثمان و ابوبکر اين بنيانگذاران اسالم ،ھيچ حد و مرز و معيار و
ارزش انسانی را به رسميت نمیشناسند .ھيچگونه حق و حقوقی برای زنان قايل نيستند و کودکان ابزارند و ...به ھمين
داليل حکومتھا و گروهھای اسالمی که خود را نمايندۀ خدا بر روی زمين میدانند به خود حق میدھند ھرگونه جنايتی
را با شعار »ﷲ اکبر« عليه بشريت سازمان دھند .برای آنھا مھم نيست يک کودک را بکشند يا يک سالمند را .برای
حکومتھا و گروهھای اسالمی ،از جمله استفاده از کودکان برای عمليات انتحاری ،جنگ ،بمبگذاری در ھتلھا،
اتوبوسھا ،قطارھا ،ھواپيماھا و ترور در فرانسه ،امريکا ،سويدن ،افغانستان ،نيجريه ،ليبيا ،مصر ،سوريه ،عراق،
ايران و کشتن شھروندان اين کشورھا کمترين اھميتی ندارد .چرا که برای آنھا ،فرقی ندارد که فرد و يا افراد بیگناه و
با گناه میکشند؛ مھم آن است که با آفريدن رعب و وحشت و کشتار به اھداف سياسی-اسالمی خود دست پيدا کنند.
مذھب در جھان امروز ،ھمانند گرايشات فاشيستی و ناسيوناليستی و نژادپرستی ،از گرايشات تاريخی و پوسيدۀ سيستم
سرمايهداری است که ھر موقع سرمايه و قدرت و حاکميت نياز داشتند اين گرايشات وحشيانه خود را با تمام قدرت وارد
صحنۀ سياسی و اجتماعی جوامع مختلف میکنند .به عبارت ديگر ،اگر حکومتھای سرمايهداری تا ديروز و در ھمين
صد سال اخير ،در رقابت با ھمديگر و تقسيم جھان ،غارت مواد خام و ثروتھا و منابع کشورھای مختلف ،دو جنگ
جھانی خانمانسوز راه انداختهاند و ميليون انسان را به ديار نيستی فرستادهاند؛ اگر تا ديروز کودتاھای خونينی را
سازمان دادهاند در اين  ٢۵سال گذشته ،يوگسالوی سابق را تکه و پاره و پاکسازی قومی و ملی کردهاند؛ مستقيما ً
عراق و افغانستان و ليبيا را به اشغال نظامی و شرکتھای چند مليتی خود در آوردهاند و اين کشورھا را به قتلگاه
شھروندانش تبديل کردهاند .در سه سال گذشته در جنگ داخلی سوريه ،بيش از دويست ھزار انسان را قتلعام کردهاند و
ميليونھا شھروند اين کشور را نيز در داخل و خارج کشورشان آواره کردهاند .به اين ترتيب ،ظاھراً جنگ جھانی سوم
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راه نينداختهاند در حالی که دستکم در سی نقطۀ جھان جنگ و خونريزیشان با بربريت و وحشیگری و با شدت تمام
در جريان است.
در اين ميان ،يک سؤال مھم و پايهئی اين است که چرا حکومتھای سرمايهداری جھان و سران حکومتھائی که در
پاريس ادای دفاع از آزادی بيان و مبارزه عليه تروريسم را درآوردند و رياکارانه اشک تمساح ريختند تا با مخفی کردن
تررويسم دولتیشان ،تروريسم گروهھای اسالمی را که دستپروردۀ خودشان است برجسته کنند .پس چرا اکنون برای
 ٢٠٠٠انسانی که در نيجريه قتلعام شدند چنين نمايشھائی راه نمیاندازند؟
چرا در مورد اين جنايت ھولناک ،رسانهھای سرمايهداری جھانی ،مھر سکوت بر لب زدهاند و يا در گوشهئی از
صفحات خود به عنوان يک خبر نه چندان »مھم« ،آن را منتشر کردهاند.
البته روشن است که حساب مردم آزادۀ جھان از حکومتھا جداست .در روزھائی که کوبانی با حمالت وحشيانۀ گروه
اسالمی خالفت اسالمی)داعش( مواجه بود و زنان و مردان قھرمان اين منطقه دوشبهدوش ھم از خانه و کاشانه و
آرزوھا و اھداف و سياستھای انسانیشان دفاع میکردند ،حکومتھا منتظر سقوط کوبانی بودند در روز اول نومبر
 ،٢٠١۴صدھا ھزار انسان در کشورھای مختلف جھان در ھمبستگی با مردم کردستان سوريه و دفاع از کوبانی و
محکوم کردن داعش به خيابانھا آمدند و دست به تجمع و راهپيمائی و سخنرانی زدند.
مخالفت حکومتھای غربی با تروريسم ،عمدتاً در کشورھای خودشان است .چرا که ترورھا ،قبل از ھمه موقعيت
احزاب حاکم را متزلزل میکند و به خطر میاندازد .اما ھمين حکومت ھا ،ھنگامی که به قارهھا و کشورھای ديگر
میروند بالفاصله با راهانداختن جنگ و کشتار و بمبارانھای ھولناک ،از يکسو تررويسم دولتی را گسترش میدھند و
از سوی ديگر ،برای حفظ و تحکيم موقعيت سيستم سرمايهداری و منافع اقتصادی ،سياسی و نظامیشان ،ھمواره
گروهھای ارتجاعی اسالمی و يا ناسيوناليستی و فاشيستی را تقويت میکنند و آنھا را به قدرت میرسانند تا جنبشھای
سياسی ،اجتماعی و فرھنگی آزادیخواه و برابریطلب و چپ و جنبش کارگری کمونيستی ضدسرمايهداری به قدرت
نرسند.
متأسفانه جامعۀ بشری ،سال تازه  ٢٠١۵را با تشديد جنگ و خونريزی در اوکراين ،سوريه ،عراق ،افغانستان ،ليبيا
و ،...ترور تکاندھندۀ پاريس ،ادامۀ سانسور و سرکوب و اعدام در کشورھائی مانند ايران ،به ويژه قتلعام دو ھزار
انسان در نيجريه ،آن ھم تنھا در طول دو ھفتۀ نخست امسال ،آغاز که شواھد و نشانهھای خوبی نيستند .مثل معروفی
است که میگويند» :سالی که نيکوست از بھارش پيداست!«
با توجه به شرايط موجود جھان ،سؤال اساسی اين است که بشريت چگونه میتواند بر اين ھمه وحشیگری و بربريت
سرمايهداری و گرايشات مختلف آن فايق آيد و جھانی امن و آزاد و عادالنه و درخور و شايسته انسان بسازد؟
اگر جواب اين سؤال ،ارادهگرايانه و دل بهخواھی نباشد بسيار سخت و دشوار است .اما با مراجعه به دستاوردھای
تاريخی و انقالبات تاکنونی جوامع مختلف ،میتوان جواب اين سؤال را مسؤوالنه داد .تحوالتی که در تاريخ کشورھای
مختلف عمالً تجربه شده و به تغييرھای بنيادی در و در جھت بھبود زيست و زندگی فردی و جمعی انسانھا و حتی
روابطه و مناسبات و حقوق بينالملل نيز منجر شدهاند .به اين معنی که در قرنھای نوزده و بيست ھمۀ مردم
آزادیخواه ،برابریطلب ،عدالتجو ،نيروھای سوسياليست و کمونيست و ھمچنين کمپينھا و نھادھا و جنبشھای
سياسی ،اجتماعی و فرھنگی و در پيشاپيش ھمه جنبش کارگری آن نقشی سرنوشتسازی که در عرصۀ اقتصادی،
سياسی و توليدی دارد اگر با نقد سياستھا و اھداف و کمبودھای تاکنونی طبقۀ خود ،تحولی تازهای ايجاد کند ،صفوف
طبقاتی خود را از پائين متحد و متشکل سازد و نه به عنوان سياھی لشکر احزاب پارلمانی و رأیدھنده به آنھا ،بلکه به
مثابۀ يک طبقۀ اصلی جامعه در مقابل طبقۀ صاحبان سرمايه و حکومتھای آن ،به طور متحد و متشکل و ھمبسته با
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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
آن موقع میتوانيم اميدوار باشيم و افق و چشمانداز روشنی را برای آيندۀ بھتر و انسانیتر در مقابل خود ترسيم کنيم .و با
ھدف تغيير وضع موجود غيرانسانی و ساختن جامعۀ نوين ،فعاالنه و با جديت تالش و مبارزه کنيم .در غير اينصورت
و در غياب جنبشھای راديکال کارگری ،زنان ،دانشجويان و جوانان ،نھادھای دموکراتيک نويسندگان ،روزنامه
نگاران ،ھنرمندان پيشرو و ،...اگر اين وضعيت دردناک نسبت به گذشته وخيمتر ھم نشود در بھترين حالت به ھمين
منوال ادامه خواھد يافت.
پنجشنبه بيست و پنجم دی]جدی[  - ١٣٩٣پانزدھم جنوری ٢٠١۵
* در لينک زير تصاوير ماھوارهای قتلعام نيجريه را میتوانيد مشاھده کنيد که توسط عفو سازمان بينالملل منتشر شده
است:
http://persian.euronews.com/2015/01/15/images-show-boko-haram-s-massive-destruction/in-baga-nigeria
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