ﻣﺎ ﺑﺮاي دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺠﺮهاي دﻋﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ!
ﻣﺎ ﺑﺮاي آزادي ﺧﻮاﻫﺮانﻣﺎن ﺑﺎ واﭘﺲﮔﺮاﯾﺎن ﻣﺮدﺳﺎﻻر در ﻫﺮ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽﺟﻨﮕﯿﻢ!
ﺻﻔﺣﺎت ﻣدﯾﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﭘر ﺷده از ﻋﮑسھﺎی
دﺧﺗران ﺳﯾﺎهﭘوش ،ﻣﺎدران ﮔرﯾﺎن و ﺧﺷﻣﮕﯾن و
ﻣردان ﻣﺳﻠﺢ و رﯾﺷو ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﻠﺣﮫ اﯾن دﺧﺗران را
در اﺧﺗﯾﺎر ﮔرﻓﺗﮫآﻧد و  ...ھﻣﮫ ﺧﺑر از رﺑوده ﺷدن
ﺑﯾش از  ۲۰۰دﺧﺗر ﻧﯾﺟرهای ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ ﺑﮫوﺳﯾﻠﮫی
ﻧﯾروﯾﯽ ﻣوﺳوم ﺑﮫ »ﺑوﮐو ﺣرام« در ﻣﺎه آﭘرﯾل اﻣﺳﺎل از
ﯾﮏ ﻣدرﺳﮫی ﺷﺑﺎﻧﮫروزی در روﺳﺗﺎی ﭼﯾﺑوک در ﺷﻣﺎل
ﻧﯾﺟرﯾﮫ رﺑوده ﺷدهاﻧد .اﯾن ﮔروه اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺳﻠﺢ ﮐﮫ در اﺻل
»ﺟﻣﺎﻋﺔ أھل اﻟﺳﻧﺔ ﻟﻠدﻋوة واﻟﺟﮭﺎد« و در زﺑﺎن ھوﺳﮫ
»ﺑوﮐو ﺣرام« ﯾﺎ ﺗﺣﺻﯾل ﻏرﺑﯽ ﻣﻣﻧوع ﻧﺎﻣﯾده ﻣﯽﺷوﻧد ﺑرای
اوﻟﯾن ﺑﺎر ﻧﯾﺳت ﮐﮫ دﺳت ﺑﮫ ﭼﻧﯾن اﻗداﻣﺎﺗﯽ ﻣﯽزﻧﻧد .از
ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺗﺎ ﮐﻧون ﺑﺎ ﺣﻣﻼت ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣدراس و ﺑﮫ
آﺗش ﮐﺷﯾدن آنھﺎ ،ﮐﺷﺗﺎر ﻣردم ،ﺗرور ،ﮔروﮔﺎنﮔﯾری و
 ...ﺑﮫ وﺿوح اﻋﻼم داﺷﺗﮫاﻧد ﮐﮫ ﺧواھﺎن ﺗﻌطﯾﻠﯽ ﻣدارس و
ﺑرﻗراری ﻗواﻧﯾن ﺷرﯾﻌت در ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺟرﯾﮫ
ھﺳﺗﻧد .آنھﺎ ھر ﻧوع ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ و
ﯾﺎ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻏرﺑﯽ ﺑرای ﻣﺳﻠﻣﺎﻧﺎن را
ﺣرام ﻣﯽﺷﻣﺎرﻧد از ﺟﻣﻠﮫ رای دادن،
ﭘوﺷﯾدن ﺑﻠوز و ﺷﻠوار ،درس
ﺧواﻧدن  ..و ﻣﺛل ﺑﻘﯾﮫی ﺷﺎﺧﮫھﺎی
ﺳﻠﻔﯾﺳت ﻣﻌﺗﻘد ﺑﮫ ﻧﻔﯽ ھرﮔوﻧﮫ
ﺗﻌﻘل در ﻓﮭم ﻣﻌﻧﺎی ظﺎھری ﮐﻼم ﺧدا و ﺣﻣل آن ﺑر ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐوی ھﺳﺗﻧد و ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ »ﻣﺣﻣد ﯾوﺳف« ﺑﻧﯾﺎنﮔذار اﯾن ﮔروه )ﮐﮫ در
ﺳﺎل ۲۰۱۲ﮐﺷﺗﮫ ﺷد( ﻣﻌﺗﻘد ﺑود ﮐﮫ زﻣﯾن ﻣﺳطﺢ اﺳت و ﺑﺎران از ﺑﺧﺎر روی زﻣﯾن ﺑﮫ وﺟود ﻧﻣﯽآﯾد .اﯾن ﮔروه ﻣﻌﺗﻘد اﺳت ﮐﮫ زﻧﺎن ﺑﺎﯾد
ازدواج ﮐﻧﻧد و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻣﺎﻧﻧد و ﻧﺑﺎﯾد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد و زﻧﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﺟﻧﮓ ﺑﮫدﺳت ﻣﯽآﯾﻧد ﻏﻧﯾﻣت ﺟﻧﮕﯽ ھﺳﺗﻧد و ﻣﯽﺗوان آنھﺎ را ﺑﮫ ﺑردﮔﯽ
ﻓروﺧت ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳری ﮔرﻓت .ﻣﺟﻣوﻋﮫای از ﻋﻘبﻣﺎﻧدهﺗرﯾن و زن ﺳﺗﯾزﺗرﯾن ﺗﻔﮑرات در ﻗرن ﺑﯾﺳتوﯾﮑم ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد رھﺑر ﻓﻌﻠﯽﺷﺎن
»اﺑوﺑﮑر ﺷﯾﮑﺎو« ﭘس از رﺑودن دﺧﺗران و ﺑﮫ آﺗش ﮐﺷﯾدن ﻣدرﺳﮫ ﺑﺎ وﻗﺎﺣت اﻋﻼم دارد ﮐﮫ ﻗﺻد دارﻧد دﺧﺗران را ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑرده ﺑﻔروﺷﻧد
و ﯾﺎ ﺑﮫ ھﻣﺳری در ﺑﯾﺎورﻧد و ﺧود ﻧﯾز دو دﺧﺗر  ۹و  ۱۲ﺳﺎﻟﮫ را ﺑﮫ ھﻣﺳری ﺧواھد ﮔزﯾد .اﮔرﭼﮫ دوﻟت ﻧﯾﺟرﯾﮫ و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻌﯽ
داﺷﺗﻧد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽﺗﻔﺎوﺗﯽ از ﮐﻧﺎر اﯾن ﺣﺎدﺛﮫ ﻧﯾز ﺑﮕذرﻧد اﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣت ﺧﺎﻧوادهھﺎ و اﻋﺗراﺿﺎت ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ و ﮐﻣﭘﯾنھﺎی ﻣﺟﺎزی آنھﺎ را وادار ﺑﮫ
ﻋﮑساﻟﻌﻣل ﮐرد و ﺑﮫ ﺗﮑﺎﭘو اﻧداﺧت .دوﻟت ارﺗش را ﺑﮫ ﺟﺳﺗﺟو ﻓرﺳﺗﺎد و ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻓﯾﮕورھﺎی دﻟﺳوزاﻧﮫ و ﭘﯾﺎمھﺎی ﭘرﺳوز و ﮔداز
ﺑﮫ »ھمدردی« ﭘرداﺧت و ﮐﻣﭘﯾن »دﺧﺗران ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔرداﻧﯾد!« در ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺟﺎزی ﺑﺎ ﺳرﻋت ﮔﺳﺗرش ﯾﺎﻓت و ﺷﺧﺻﯾتھﺎی
ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ھﻧری ﻧﯾز ﺑﮫ آن ﭘﯾوﺳﺗﻧد و »ﻣﯾﺷل اوﺑﺎﻣﺎ« در ھﯾﺎت ﻣﺎدری ﻧﮕران و »ھﯾﻼری ﮐﻠﯾﻧﺗون« ﻧﯾز ﺑﺎ ادﻋﺎی طرﻓداری از
ﺣق اوﻟﯾﮫی ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ اﯾن ﮐﻣﭘﯾن ﭘﯾوﺳﺗﻧد و »اوﺑﺎﻣﺎ« اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻧوان رﯾﺋسﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ ھر ﮐﻣﮑﯽ ﺑرای ﭘﯾدا ﮐردن اﯾن
دﺧﺗران ﺧواھد ﮐرد؛ اﻣﺎ »ﻧﯾروی ﻧظﺎﻣﯽ« ﺑﮫ ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﻧﺧواھﻧد ﻓرﺳﺗﺎد .ﺑﺎﻻﺧره رھﺑران ﺑوﮐو ﺣرام اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ در ﺻورت آزادﺳﺎزی
ﮔروﮔﺎنھﺎیﺷﺎن وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ ﺑﺎ دوﻟت ﺧواھﻧد ﺷد و در آﺧرﯾن اﻗدامﺷﺎن وﯾدﯾوﯾﯽ از دﺧﺗران رﺑوده ﺷده در ﺣﺎل ﻗرآنﺧواﻧﯽ ﺟﻣﻌﯽ
ﻣﻧﺗﺷر ﮐرده و اﻋﻼم ﮐردﻧد ﮐﮫ آنھﺎ در اﯾن ﻣدت ﻣﺳﻠﻣﺎن ﺷدهاﻧد ،اﯾن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷواھد ﻧﺷﺎن از آن دارد ﮐﮫ ﻋدهای از اﯾن دﺧﺗران
در ﮐﺷورھﺎی ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﺑﮫ ﻗﯾﻣت ﺣدود  ۱۲دﻻر ﻓروﺧﺗﮫ ﺷدهاﻧد.
ﺗﺎ اﯾنﺟﺎ ظﺎھرا دﺧﺗران ﺑﯽﮔﻧﺎه ﻧﯾﺟرهای ﺑﮫ ﺷﮑل اﺳﺗﺛﻧﺎﯾﯽ ﮔرﻓﺗﺎر ﺧﺷم ﯾﮏ ﮔروه اﺳﻼﻣﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕری اﺳﻼﻣﯾﺎن اﻓراطﯽ ﯾﺎ
ﺑوﮐوﺣرام ﻣدﻋﯽ ﻏرب ﺳﺗﯾزی طﯽ  ۱۲ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯾت ،اﺳﺎﺳﺎ ﺟز ﯾﮏ
ﺗرورﯾﺳت ﺷدهاﻧد .اﻣﺎ اﯾن ﺗﺻوﯾر ﭼﻘدر واﻗﻌﯽ اﺳت؟! ﭼرا اﯾن ﮔروه
ِ
ﯾﺎ دو ﺣﻣﻠﮫ ،ﺣﻣﻠﮫی ﺟدی ﺑﮫ ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻏرب و ﯾﺎ دوﻟت دﺳتﻧﺷﺎﻧدهی آﻧﺎن ﻧﮑرده اﺳت و داﯾﻣﺎ ﻣردم ﺑﯽدﻓﺎع و ﺧﺻوﺻﺎ زﻧﺎن و دﺧﺗران را
آﻣﺎج ﺧﺷم و ﺳرﮐوب ﺧود ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد؟! ﭼرا ﻣﺳﺋوﻟﯾن دوﻟت ﮐﮫ ﺣداﻗل ﭼﮭﺎر ﺳﺎﻋت ﭘﯾش از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ از آن اطﻼع داﺷﺗﻧد اﺳﺎﺳﺎ ﺑرای ﺟﻠو
ﮔﯾری از اﯾن ﺣﻣﻠﮫ ﮐﺎری ﻧﮑردﻧد؟! ﭼرا دوﻟت ﺑﮫ درﺧواﺳت ﺧﺎﻧوادهھﺎ ﺑرای ﺗﻌﻘﯾب رﺑﺎﯾﻧدﮔﺎن اھﻣﯾﺗﯽ ﻧﻣﯽدھد؟! ﺑﮫ ﭼﮫ ﻋﻠت ھﻠﯾﮑوﭘﺗرھﺎی
دوﻟﺗﯽ  ۴ﺑﺎر ﺑرای رﺑﺎﯾﻧدﮔﺎن ﻣﺣﻣوﻟﮫ رﯾﺧﺗﮫاﻧد آنھم در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺧﺎﻧوادهھﺎ در ﺟﻧﮕل ﺑﮫ دﻧﺑﺎل دﺧﺗرانﺷﺎن ﺑودﻧد و ﺷﺎھد اﯾن ﻣﺎﺟرا؟!
ﭼرا در ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﮐﮫ ﭘرﺟﻣﻌﯾتﺗرﯾن ﮐﺷور در آﻓرﯾﻘﺎ و ﺻﺎﺣب ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧﻔﺗﯽ در آن ﻗﺎره اﺳت و از ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧدﮔﺎن ﻧﻔت در
ﺟﮭﺎن ،ﻧﯾﻣﯽ از ﺟﻣﻌﯾت آن ﮐﮫ در ﺷﻣﺎل ﮐﺷور ﺳﺎﮐن ھﺳﺗﻧد و ﻣﺳﻠﻣﺎناﻧد ،ﺳﮭم ﺑﺳﯾﺎر ﻧﺎﭼﯾزی از درآﻣد ﻧﻔﺗﯽ دارﻧد و  ۸۰درﺻد درآﻣد ﺑﮫ
وﺳﯾﻠﮫی ﺗﻌداد ﻣﺣدود ﺗﺻرف ﺷده و ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ  ۱۰۰ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﯾﻌﻧﯽ  ۷۰درﺻد ﺟﻣﻌﯾت ﮐﺷور ﻓﻘﯾر ھﺳﺗﻧد و روزاﻧﮫ زﯾر دو دﻻر درآﻣد
دارﻧد آنھم اﮔر ﮐﺎری ﮔﯾرﺷﺎن ﺑﯾﺎﯾد ﭼون ﺑﯾش از  ۵۰ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ﺑﯾﮑﺎر ھﺳﺗﻧد.
ﺑﺎﯾد ﺳوال ﮐرد ﭼرا در اﯾن ﺷراﯾط ﺑد اﻗﺗﺻﺎدی ،رﯾﺋسﺟﻣﮭور ﺑزرگﺗرﯾن ﮐﺷور ﺗوﻟﯾد ﮐﻧﻧدهی ﻧﻔت در ﻗﺎرهی آﻓرﯾﻘﺎ ،ژاﻧوﯾﮫی ﺳﺎل ۲۰۱۲
ﯾﮏﺷﺑﮫ اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﻗﯾﻣت ﻧﻔت دوﺑراﺑر ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ﺑﺎﻋث ﺑﺎﻻ رﻓﺗن ﻗﯾﻣت اﺟﻧﺎس و ﻓﻘر ﺷدﯾد ﺷد و ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردم ھم ھرﮔز
ﻧﺗواﻧﺳت ﻗﯾﻣتھﺎی ﭘﯾﺷﯾن را ﺑﺎزﮔرداﻧد .رﯾﺋسﺟﻣﮭور ھم ﭼﻧﯾن اﻋﻼم ﮐرد ﮐﮫ ﯾﺎراﻧﮫھﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺧواھد ﯾﺎﻓت و درﻧﺗﯾﺟﮫ آن ﻓﻘر در ﻧﯾﺟرﯾﮫ

اﺑﻌﺎد وﺳﯾﻊﺗری ﺑﮫ ﺧود ﮔرﻓت .ظﺎھرا رﯾﺋسﺟﻣﮭور ﺑرای ﺑﺎزﭘرداﺧت وامھﺎ ،اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ ﺟز ﻗﺑول ﺷروط ﺑﺎﻧﮏ ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺻﻧدوق ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ
ﭘول ﻧداﺷت !
وﻟﯽ ﭼرا ﭘﻧﺟﻣﯾن ﺻﺎدرﮐﻧﻧدهی ﻧﻔت ﺟﮭﺎن ﻣﻘروض اﺳت؟ ﺑرای ﺳﺎﺧت زﯾرﺳﺎﺧتھﺎی ﺻﻧﻌت ﻧﻔت و ﺳودرﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺷرﮐت ھﺎی ھﻠﻧدی-
اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ ﺷل ،ﺷورون آﻣرﯾﮑﺎ ،آﮔﯾپ اﯾﺗﺎﻟﯾﺎﯾﯽ و ﺗوﺗﺎل ﻓراﻧﺳوی؛ ﯾﻌﻧﯽ ﺳﻘوط ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر در رواﺑط ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ رﺷد
ﮔﻠوﺑﺎﻟﯾزاﺳﯾون روزاﻧﮫ در ﺣﺎل زﯾر و رو ﮐردن و ﺑﮫ ﻗﮭﻘرا ﺑردن زﻧدﮔﯽ ﻣﯾﻠﯾونھﺎ ﻧﻔر اﺳت و در ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﻧﯾز در ﻧﯾم ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ و در
ﺣﺎﺻﻠﺧﯾز آن ﮐﺎﻣﻼ ﺗﺧرﯾب ﺷده اﺳت و ﺑدﯾن ﺷﮑل زﻣﯾن
واﺑﺳﺗﮕﯽ ﻧﻔﺗﯽ ھر ﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ،ﺷﯾﻼت ﻏﻧﯽ و ﮐﺷﺎورزی
ﻣﺳﯾر دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ
ِ
ِ
ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای رﺷد ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ اﯾﺟﺎد ﺷده اﺳت .ﯾﮏ ﺟﻣﻌﯾت ﺣﺎﺷﯾﮫای در ﺷﻣﺎل و ﺷﻣﺎلﺷرق ﮐﺷور ﮐﮫ ﺳﮭﻣﯽ از ﻧﻔت ﺟﻧوب ﻧدارد
و وﻋدهھﺎی رﺳﺗﮕﺎری اﺳﻼمﮔراﯾﺎن ﻣﯽﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﮫ ﺣرﻣت اﻧﺳﺎﻧﯽ از دﺳت رﻓﺗﮫ آﻧﺎن ﺑﺎﺷد و ﻏربﺳﺗﯾزی آﻧﺎن ﮐﮫ ھﯾﭻ رﺑطﯽ ﺑﮫ
ﻣﺑﺎرزهی واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﻧدارد ،ﻣﯽﺗواﻧد از روﺑﻧﺎی اﯾدﺋوﻟوژﯾﮏ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻓﺷﺎﮔری ﻧﻣوده و ﭘﺎﺳﺧﯽ
ت ﺑردﮔﯽ زﻧﺎن را ﻧوﯾد
واﭘسﮔراﯾﺎﻧﮫﺗر را ﻧوﯾد دھد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺳﻼﻣﮕراﯾﺎن در ﺗﻘﺎﺑل ﺑﺎ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺷدن ﺑدن زن در ﻏرب و ﺳﮑﺳﯾزم ﺑﺎزﮔﺷ ِ
ﻣﯽدھﻧد و اﺑوﺑﮑر وﻗﯾﺣﺎﻧﮫ ﺑﺷﺎرت ﻣﯽدھد" :زﻧﺎن ﺑرده ھﺳﺗﻧد .ﻣن ﻣﯽ ﺧواھم ﺑﮫ ﺑرادران ﻣﺳﻠﻣﺎﻧم اطﻣﯾﻧﺎن دھم ﮐﮫ در دﯾن اﺳﻼم ﺧدا
ﺑردهﮔﯽ را اﺟﺎزه داده اﺳت" ﻧﺑﺎﯾد آن را ﺻرﻓﺎ ﺣﺎﺻل ﺧﺷﮏﻣﻐزی واﭘﺳﮕراﯾﺎﻧﮫی آﻧﺎن ﺑداﻧﯾم ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﺎﯾد آن را »ﻣدﯾون« ﮐﺎرﮐرد ﻧظﺎم
ﺳرﻣﺎﯾﮫداری ﺑداﻧﯾم و اﯾن ﮐﮫ ﻣردم ﭼﯾزی ﻣﻌﺗﺑرﺗر از ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ در ﺻﺣﻧﮫ ﻧﻣﯽﯾﺎﺑﻧد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻋﺟﯾب ﻧﯾﺳت ﮐﮫ ﺑوﮐوﺣرام ھم ﻣﺎﻧﻧد
"ارﺗش ﻣﻘﺎوﻣت ﺧدا" )ال آر اِی( در اوﮔﺎﻧدا ﮐﮫ ﺑرای ﺑرﻗراری ﺣﮑوﻣﺗﯽ ﻣﺳﯾﺣﯽ ﻣﺑﺎرزه ﻣﯽﮐﻧد ،دﺳت ﺑﮫ رﺑودن ﮐودﮐﺎن و اﺳﺗﻔﺎده از
آنھﺎ ﺑﻌﻧوان ﺳرﺑﺎز ،ﺑرده ﺟﻧﺳﯽ و ﺧدﻣﺗﮑﺎر و  ...ﺑزﻧد.
اﻣﺎ در اﯾن ﭼرﺧﮫی واﭘسﮔرای ﺑﯾن اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳتھﺎ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﺎن ﻣذھﺑﯽ اﮔرﭼﮫ ھر ﮐدام از طرﻓﯾن ﺑرای ﺑﻘﺎی اﯾن دور ﺗﺳﻠﺳل ﺑﮫ دﯾﮕری
ﻧﯾﺎز دارﻧد اﻣﺎ ﺑرای ﮐﺷﯾدن ﻣردم ﺑﮫ طرف ﺧود ،ﺑﺎﯾد دﯾﮕری را ﺑﯽاﻋﺗﺑﺎر ﺟﻠوه دھﻧد ﺗﺎ از اﯾن طرﯾق ﺑرای ﺧود اﻋﺗﺑﺎر ﮐﺳب ﮐﻧﻧد.
ﺧﺻوﺻﺎ دوﻟتھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﻓظﯾن اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧظﺎم ﮐﮭﻧﮫ و رواﺑط ﻋﻘبﻣﺎﻧدهی آن ھﺳﺗﻧد ﺳﻌﯽ دارﻧد ﺑﺎ اﺷﮏ ﺗﻣﺳﺎح رﯾﺧﺗن و
ﭘﻧﮭﺎن ﮐردن ﺧودﺷﺎن در ﭘﺷت ﺷﻌﺎرھﺎی »اﻧﺳﺎن دوﺳﺗﺎﻧﮫ« و ﻓﯾﮕورھﺎی ﻣﺻﻠﺣتﺟوﯾﺎﻧﮫ ،دﺳﺗﺎن ﺧونآﻟودﺷﺎن را ﺑﭘوﺷﺎﻧﻧد .وﻗﺗﯽ ھﯾﻼری
ﮐﻠﯾﻧﺗون ﺑﺎ ﻋوامﻓرﯾﺑﯽ ﻣﯽﮔوﯾد» :دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ آﻣوزش ﯾﮏ ﺣق اوﻟﯾﮫ اﺳت ... ،ﻣﺎ ﺑﺎﯾد ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﺑﮫ ﭘﺎ ﺧﯾزﯾم!« ﯾﻌﻧﯽ ﭼﮫ؟! آﯾﺎ
آﻣوزش ﻓﻘط ﺣق اوﻟﯾﮫی اﯾن  ۲۰۰دﺧﺗر اﺳت؟! در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ  ۶۶درﺻد از ﺑﯽﺳوادان و ﮐمﺳوادان ﺟﮭﺎن زﻧﺎن ھﺳﺗﻧد .ﯾﺎ ﻣﮕر ﻏﯾر از اﯾن
اﺳت ﮐﮫ اﻧﺣﺻﺎر ﻣﺷروع اﺳﺗﻔﺎده از اﺳﻠﺣﮫ و ﺗﺳﻠﯾﺣﺎت ﻧظﺎﻣﯽ در دﺳت دوﻟتھﺎﺳت و ﻋﻠﯽاﻟﺧﺻوص ﺳﺎﺧت و ﺗﮑﺎﻣل و ﮐﺎرﺑرد آن در
دﺳت ﮐﺷورھﺎی اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺧﺻوﺻﺎ آﻣرﯾﮑﺎﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣوﺿوع ﺗرورﯾﺳت ﺑودن اﯾن ﮔروه و آن ﮔروه ﻣﻌﻧﺎ ﻧدارد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺑزرﮔﺗرﯾن ﺗرورﯾﺳت ﺟﮭﺎن آﻣرﯾﮑﺎ در راس ﻗدرت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ھر روز ﻣﺗرﺳﮑﯽ ﺟدﯾد ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﮕر ﻏﯾر از اﯾن اﺳت ﮐﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ
ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ ﻋرﺑﺳﺗﺎن و دﺧﺎﻟت ﻣﺳﺗﻘﯾم ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ،طﺎﻟﺑﺎن را ﺳﺎﺧت ،و ﺑﻌد ھﻣﯾن ﮐﻠﯾﻧﺗونھﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﻧظﺎﻣﯽ و اﺷﻐﺎل اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را ﺑرای
ﺑرﮐﻧﺎری طﺎﻟﺑﺎن و »ﻧﺟﺎت« زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن را رھﺑری ﮐردﻧد و اﻣروز ﻧﯾز ھوراﮐش دﻋوت از آﻧﺎن ﺑرای ﺷراﮐت در ﻗدرت و
»دﻣﮑراﺳﯽ« ھﺳﺗﻧد و اﺗﻔﺎﻗﺎ اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ در اﯾن راﺑطﮫ ﺑﮫ طﺎﻟﺑﺎن ﻣﯽدھﻧد ،اﺟرای ﺑﯽﭼون و ﭼرای ﺷرﯾﻌت و در ﻗﻠب آن ﻣوﻗﻌﯾت ﺑردﮔﯽ
زﻧﺎن در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن اﺳت؟
از دﯾﮕر ﺳو ﻣﯿﺸﻞ اوﺑﺎﻣﺎ ھﻢ ﺑﺎ ﻓﯿﮕﻮری ﻣﺎدراﻧﮫ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺠﺮﯾﮫای را ھﻤﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮان ﺧﻮد ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :دﻋﺎھﺎی ﻣﺎ ھﻤﺮاه

دﺧﺘﺮان رﺑﻮدهﺷﺪهی ﻧﯿﺠﺮﯾﮫای و ﺧﺎﻧﻮادهھﺎی آنھﺎﺳﺖ .زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﮫ دﺧﺘﺮان ﻣﺎ را ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪ!« اﻣﺎ ﻣﯿﺸﻞ اوﺑﺎﻣﺎ ﮐﮫ
ی
ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺠﺮﯾﮫای ﻧﮕﺮان اﻋﺘﺒﺎر ھﻤﺴﺮ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻧﮕﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮی دو ﺗﻦ از زﻧﺎن ﻧﯿﺠﺮﯾﮫا ِ
رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪهی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯽﻋﻤﻠﯽ ﭘﻠﯿﺲ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ھﻣﺳر رﺋﯾس ﺟﻣﮭوری ﻧﯾﺟرﯾﮫ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از

ﺻدﻣﮫ ﺧوردن ﺑﮫ اﻋﺗﺑﺎر ھﻣﺳرش دﺳﺗﮕﯾر ﺷدهاﻧد .ھﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯾﺷل اوﺑﺎﻣﺎ و ھﻣﺳرش و دوﻟت ﻣطﺑوعﺷﺎن ﺣﺎﻣﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎن آن ھﺳﺗﻧد
و در ﺻﺣﻧﮫی ﺑﯾناﻟﻣﻠﻠﯽ آن را ﺑﮫ رﺳﻣﯾت ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﻧد .ھﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﺑوﮐو ﺣرام ﺑدون ﭘﺷﺗواﻧﮫی ﺣﻣﺎﯾت آن ﯾﺎ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از آن
ﻧﻣﯽﺗواﻧﺳت دوام ﺑﯾﺎورد .ھﻣﺎن دوﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣو ﺑﮫ ﻣو ﺳﯾﺎﺳتھﺎی ادﻏﺎم ﻧﯾﺟرﯾﮫ در رواﺑط ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری را ﭘﯾش ﺑرده و ﻗدم ﺑﮫ ﻗدم
ﺷﮑﺎف طﺑﻘﺎﺗﯽ را اﻓزاﯾش داده و ﺑر ﺑردﮔﯽ و ﻓﻘر زﻧﺎن و دﺧﺗران آن اﻓزوده اﺳت .ﺑﻧﺎﺑراﯾن دﺧﺗران ﻧﯾﺟرﯾﮫای ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﭼﯾزی ﮐﮫ ﻧﯾﺎز
ﻧدارﻧد دﻋﺎھﺎ و ﺣﻣﺎﯾت ﻣرﺗﺟﻌﯾن و ﻣﺳﺑﺑﯾن اﯾن اوﺿﺎع اﺳت .آنھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﻋوامﻓرﯾﺑﺎﻧﮫ از ﻗﻠب ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ روزاﻓزون ﻣﺳﯾﺣﯾت ،از درﮔﺎه
»ﻣﺳﯾﺢ« ﻣدد ﻣﯽﺟوﯾﻧد ﺗﺎ ﻣدﻋﯾﺎن ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ »ﷲ« را ﺷﮑﺳت دھﻧد ﺗﺎ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﺑﮫ ﺗﺣﻣﯾق ﻣردم ﺑﯾﻔزاﯾﻧد .

دوﻟﺖھﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ دوﻟﺖ ﻧﯿﺠﺮﯾﮫ در ﭼﺮﺧﮫی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎ
ﺑﮫ ﻗﮭﻘﺮا ﺑﺮدن زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎن ،ﻗﺎدر ﺷﺪهاﻧﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﻧﻔﺮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪون ﻧﺎﺑﻮدی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ ﺑﺮده ﺑﮫ اﺳﻢ زن،
ﺑﺪون ﻓﻘﺮ و ﻓﻼﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮنھﺎ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺎﻓﻮق ﺳﻮد ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت واﭘﺲﮔﺮا ﭼﻮن ﺑﻮﮐﻮﺣﺮام ھﻢ ﻣﯽﺧﻮاھﻨﺪ از ﺗﻀﺎدی ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫی ﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ؛ و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﭼﮫ در ﻣﺼﺮ و ﺗﻮﻧﺲ ھﻢ دﯾﺪﯾﻢ
از ﯾﮏ طﺮف دوﻟﺖھﺎ آنھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻗﻄﺐ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای
اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﺮﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺪون ﻣﺒﺎرزهی
ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﭘﻮﺳﯿﺪه اﻣﮑﺎن ھﯿﭻ ﭘﯿﺶ روﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺎ زﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ،دﺧﺗران ﻧﯾﺟرﯾﮫای ﺑﮫ دﻋﺎھﺎ و دﻟﺳوزیھﺎ

و ﺣﻣﺎﯾتھﺎی ﻋوامﻓرﯾﺑﺎﻧﮫی ھﯾﭻﮐس ﻧﯾﺎزی ﻧدارﻧد .آنھﺎ ﻧﯾز ﻣﺛل ﺗﻣﺎم زﻧﺎن ﺟﮭﺎن ﻓﻘط ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزهی ﺑﯽاﻣﺎن ﺑﺎ دو واﭘسﮔرای ﭘدر-
ﻣردﺳﺎﻻر ﯾﻌﻧﯽ ﺳرﻣﺎﯾﮫداری اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ و ﺑﻧﯾﺎدﮔراﯾﯽ ﻣذھﺑﯽ راه رھﺎﯾﯽ ﺧود را ﺧواھﻧد ﯾﺎﻓت و ﻣﺎ ﻧﯾز ﺑرای رھﺎﯾﯽ ﺧواھرانﻣﺎن ﺑر
ﺷدت ﮔﺎمھﺎﯾﻣﺎن ﻣﯽاﻓزاﯾﯾم ﺗﺎ ﺑﺎ اﻓﺷﺎی رواﺑط واﭘسﮔرا و ﻣردﺳﺎﻻراﻧﮫ در ﺟﮭﺎن ،راه رھﺎﯾﯽ ﺧواھرانﻣﺎن در ﻧﯾﺟرﯾﮫ و ھﻣﮫ زﻧﺎن ﺟﮭﺎن
را ھﻣوار ﻧﻣﺎﯾﯾم.
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