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  وجه مشترك بوكوحرام
  و

  جمهوري اسالمي
  حقوقدان -اميرفيض

 ک ورا مسلمانان پاان نآبوکو حرام گروھی ازمسلمانان نيجريه ھستند که ميتوان به اعتبارفلسفه اسالمی 
   .ن مسلمانان مومن ومعتقد ناميدآاصيل و يا به تصريح قر

  امام  ١٢ن وسنت مستقراست و اززوائد چرکينی مانند سنت آنان بردوپايه قرآفلسفه اعتقادی
   .اک استونظر فقھا ومراجع تقليد پ

 واين درست حکم صادره وحالل ميدانند را مبنای حرام مسلمانان وآنن را پايه تميزعمل آنھا قرآ
   .ن استآدرقر

 يکايک  را نھاآوند رمانی بشرميدانند که خدانين اسالمی را بيان کننده عدالت آاحکام وقوا آنان
  )نآقر صراحت(ن عمل کنند آه ازبيان کرده وبندگان خدا بايد با دستورات پيامبر به کيفيت استفاد

 ات يآدرست ن مشروعيتی قائل نيستند (آبرای انتخابات درجامعه اسالمی وھمچنين شرکت درنھا آ
  .)نآقر
 موزشی غيراسالمی را عمل منحرف ميدانندآنھا ھمنشينی ودوستی باکفاررا برنمی تابند ونظام آ.   
 شالق شرابخوار و ، قطع دست دزد،صنهاحکام اسالمی ازجمله سنگسارزن متھم به زنای مح 

  .)نآيات قرآدرست مجازات حدود را حق والزم ميدانند   (

اين واقعه  ،متھم به  زنای محصنه شددرنيجريه زن جوانی بنام امنه الوال ٢٠٠٠ درسال  = حاشيه

کينه ابه سدقيقا مورد مش ،فريقا مبدل کردآنيجريه رابه يکی ازکشورھای نمادين ازقوانين اسالم ارتجاعی 
بعنوان نمادی  شتيانی است که بجرم قتل وزنا متھم به سنگسارواعدام شد که جمھوری اسالمی راآ

  پايان حاشيه)(  .ازکشوراسالمی به جھانيان نشان داد وھمان سبب عقب نشينی جمھوری اسالمی شد

يک دانشجوی نيجريه ای ) درمصاحبه ای که با Jean‐Christophe Servant سرونت ستوفکري-انژ(
   .استورده آداشته 

زادی آ، عاقبت به حق به فضل خدا مادريک دمکراسی زندگی ميکنيم وملتدانشجوی طرف گفتگو گفته <
 . قانون اسالمتاوضعيت اقتصادی ودادگستری بھبود يابد .است. قانون اسالم انتخاب ھمه ماست رسيده

  >لقی ميشوددرحکم درمان ھمه دردھای ماست وتنھا وسيله انحصاری تامين وضعيت اقتصادی ت

  )شدرکتابدرست اظھارات خمينی (                                                                                
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چيزی که ھيچ  ،نيجريه                   ِ دراين اوضاع واحوال  درپايان مصاحبه چنين اظھارنظرکرده است < کريستوف -ژا
   .>مريکاستآبه درصد نفت نيجريه  ۴٨تغييرنکرده وھمچنان ادامه دارد جريان 

 ودرعمل ھم سرنوشت ابن  )نآدرست نظريه قر( به کرويت وگردش زمين قائل نيست بوکو حرام
   .نھاستآمعيارعمل مقفع 

 سوره  ۴٣يه آدرست سط خورشيد باورندارند (بھای بخارشده توآنھا ھمچنين منشاء باران را آ
  .)قران النور

 ماليات ،زماليات برحقوقا يعنی ازنظرمالی پاک ومبرا ،نھم زکات استآنھا تنھا يک ماليات دارند آ 
، وانواع ماليات ھای معمول وجاری درحکومت اسالمی جمھوری اسالمی ، حقوق گمرکیمدآبردر
  .اند

   .درحاليکه درجمھوری اسالمی ھم خمس وزکات ھست وھم ماليات ھای غيراسالمی

 وری اسالمی خواستار حکومت وجمھ نھا خواستارحکومت اسالمی برای سراسرنيجريه ھستندآ
  )قانون اساسی جمھوری اسالمی(                                    .اسالمی برای تمام مردم جھان

 نا ن جمھوری را خالف اسالمی وآنھا طالب حکومت اسالمی ھستند نه جمھوری اسالمی که قرآ 
  )موفق نشدعقيده ای که خمينی داشت ولی درعمل (                                 مشروع ميداند 

 نھا از چرکھا وکثافات چسبانده شده به اسالم درجمھوری اسالمی ازقبيل واليت فقيه وامامت پاک آ
   .لوده به فساد وجراحت ساخته استآچرکھا وکثافاتی که اصل اصالت اسالمی راھم  ،ومنزه ھستند

عقيده مقتبس ازبوکوحرام  نھا يعنی بوکوحرام اھل شيعه را نامسلمان وکافرميدانند واينآبه ھمين دليل  
  .اھل تسنن ومکتب سلفی وحنفی ھمه متفقا تشيع را کافرميشناسند ینيست علما وفقھا

  ودستارھای سياه وياسرخ برسردارند واھل تشيع ھم باھمين قيافه بوکوحراميان  ريشھای بلند
   .نھا دستارھای سفيد بجای سرخ دارندآ شناخته ميشوند اال که برخی از

  به خارجيان  تشابه درتعرض

  منافع غرب رادرنيجريه ھدف بگيرد  ماده است تاآپيامی فرستاد وگفت < ٢٠٠٩بوکوحرام درسال
وپدر، بيل کلينتون وبان کی مون  پسر ، جرج بوش، فرانسو اوالندوباماا، باراک ودرھمان پيام

   .را مورد حمله قرارداد

طالح رياست جمھوری او روی داد دراسفند  اکبررفسنجانی که بيشترين ترورھا وانفجارات درزمان باص
  >منفجر کردن کاخ اليزه فرانسه بوسيله انتحاری برای ما مشکل نيست< :گفت  ١٣۶۴سال

  )٨٨کيھان لندن شماره (                                                                                           

به خطر بياندازيد منافع غرب را  ؛خطاب به مسلمانان جھان گفت ۶٨ھمان رفسنجانی درارديبھشت سال 
، انگليسی وفرانسوی رابکشيد حاال که دستتان به مريکائیآ ۵غربی ھارابکشيد وبه انتقام ھرفلسطينی 

يرا ست بزنيد زانگليس وفرانسه د و مريکاآبکشيد به قتل اتباع عادی  را نھاآاسرائيلی ھا نميرسد که 
   .يدکه دار یسان است  اگرغيرت عربی نداريد اگرغيرت اسالمی نداريد غيرت انسانآن اين افراد پيداکرد
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  )۶٨ارديبھشت سال  ٢١مشروح درکيھان (                                                                      

 وھمت اسالمی چه شده است مسلمان اگراين غيرت < :موسوی اردبيلی  درخطبه نمازجماعت تھران گفت
 اومت تشکيل دھند ومسلمانان منطقه بايد ھسته ھای مق .احساس مسئوليت نکند که مسلمان نيست

 اه خدا شھيد شده اند ور اه کشته شوند درئيھا سلب کنند واگردراين رمريکاآ بکلی از ارامش رآاحساس 
مريکا را مورد آی منطقه بايد جان ومال ومنافع پايان گفت جوانان باغيرت وباشھامت اسالمی کشورھا در

                  .قطع وبنابروعده خدا دراين مبارزه پيروز خواھند شدرنھا سلب امنيت کنند وبطوآ ھجوم قراربدھند واز
  )٧٠٠کيھان ھوائی شماره (

نھا بمراتب قوی ترازتھديدات بوکو حرام است آتشويق مردم به ترورمالحظه موارد تعرض به خارجيان و
تعرض به  سال بعداز فرامين سران جمھوری اسالمی در ٢٠بوکوحرام حمله به خارجيان را دوم اينکه  و
که برتری وپيشگامی جمھوری اسالمی را درتعارض وحمله  . واين خود مجوزی استرجيان فرمان دادخا

   .يان ممتاز ميسازدبه جان ومال خارج

  مورد مشخص درخواست بوكوحرام 

ی شده است درس زدخترازمدرسه شبانه رو ٣٠٠ھمانطور ناظريد مورد مشخصی که بھانه ربودن 
برای استحکام رھبر بوکوحرام  ،نھا شوھرکردن است نه درس خواندنآست واينکه وظيفه نھاآخواندن 

ودرمجموع  کرده  ساله ٩ويا   ١٢ی ازدواج  با دختربرا مادگی آاسالمی اعالم  بخشيدن به اين خواست
   .مدارس دخترانه را مطالبه کرده است اجرای قوانين شريعت تعطيل با

  ساله9ازدواج با دختر

ن آگاه ھستند ومستند آن آن کاری است مبتذل زيرا ھمه برابتذال آبرخی چيزھا ھست که بحث واثبات 
 سن شرعی دختر ،ن مبتذالتآيکی از ،وص معتبراستکارھا ھم نظرات شخصی نيست بلکه حکم ونص

خودمحمد اولين کسی بود دراسالم که عمال با عايشه  نرا مقررکرده  وآست که سنت محمد برای ازدواج ا
   .سالگی ھمبسترشد ٩ساله ازدواج ودرسن  ۶

 د باشدن نميتواند وارآاين قاعده مبتذل وضد انسانی يکی ازاحکام اسالمی است وبحثی در ،بنابراين
   .نآمگربحث محکوميت 

اعالم يک  >ساله است ١٢ساله يا  ٩ماده ازدواج با يک دخترآبه اينکه < لذا اعالم رھبربوکوحرام
 ،سالگی دختر ٩ن يعنی وضع قانون خانواده وعبورازسن آوضعيت غيرعادی اسالمی نيست بلکه خالف 

ين وپاک نشدنی است که جمھوری يک امرکامال خالف اسالمی است ودرعبارت اين تحرير، چرک سنگ
   .نھم بنياد خانواده پاشيده استآاسالمی به اسالم 
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يکی ازسعادتھای مرد آن است که دخترش درخانه اوحيض < :ازامام صادق شيعيان  نقل است  که گفته
   .سالگی شوھرکند ٩>  يعنی قبل ازسن نشود

که امام  ای را رھبربوکوحرام ھمان گفته
مل نرا بعآد قبال صادق شيعيان گفته ومحم

 ۵٣اين اميتاز که محمد درسن  باورده آدر
سالگی به اين جنايت دست زد 

 ١)Abubakar Shekau( وابوبکرشيکاو
وزارت خارجه ( درسن بسيار جوان تر

 ۴٩تا ٣٨مريکا سن ابوبکرشيکاو را بين آ
  .حدس ميزند)

مادگی کرده آوانگھی رھبربوکوحرام اعالم 
 ۶محمد عمل کرده يعنی عايشه لی است و

سالگی با عايشه  ٩محمد بعد ازسه سال يعنی در ،پدرعايشه ابوبکر التماس گرفت وباساله رابزنی 
  .مادگی ابوبکرشيکاو خيلی تفاوت داردآھمبسرشد واين زشتی با اعالم 

  سابقه عمل 

   .شفته ساختآا ور، افکارعمومی جھانيان رآدوواقعه شگفت   ١٣۶۵درسال 

ساله ازدواج کرد که باخشم مردم جھان  ١۵ری ساله درعربستان بايک دخت ٩٠نخست اينکه يک عرب 
ساله ايرانی درلندن بود که  ١٢ساله ايرانی بايک دختر ٢٧ھمراه شد وواقعه دوم ازدواج يک جوان 

ن ن جرياآسخت مورد اعتراض جرايد انگلستان قرارگرفت وکاربه پارلمان انگليس کشيد ودرپارلمان از
 ۶۵زمان دررابطه با خبرمزبور درسنگرسوم فروردين سال درھمان ادشد و> يورآازدواج شرم بنام <

ن مقاله به انگليسی ترجمه وبصورت رساله ای آور پياده شد که بعدا آتحريری تحت عنوان ازدواج شرم 
  .پخش گرديد

، برممنوعيت ازدواج دختران زيرسن قانونی ١٩۵۶بنابراعالم سازمان ملل عليرغم عھدنامه بين المللی 
 ٣٧۶٨تعداد  ١٣٨٩تاسال  ١٣٨٣درايران ازسال  ؛دنرگرفتاراين مخمصه اسالمی ميباشميليون دخت ۵١

  )سايت ثبت احوال جمھوری اسالمی(    سال ازدواج کرده اند ۴۵سال بامردان باالتراز ١۵دخترزيرسن 

  تحصيل دختران 

که لت غيراعتدالی نيست بتمرکز فکری وخواست بوکوحرام به ممنوعيت تحصيل برای دختران يک خواس
   .سنت اسالمی استرعايت 

                                               
که با نام دار التوحيد ھم شناخته شده رھبر اسالمی گروه بوکو حرام است. او به عنوان معاون رھبری در  Abubakar Shekauابوبکر  - ١

  ک-ح کشته شد. ٢٠٠٩کار کرده است. محمد يوسف در سال » د يوسفمحم«زير دست بنيانگذار بوکو حرام 
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ساله تعيين کرده فرض امکان تحصيل برای  ٩اساسا درحاليکه سنت اسالمی سن شرعی ازدواج دختررا 
   .که خود درتکليف بچه داری وشوھرداری است منتفی است دختربچه ای

ه وريکک امرجا افتاده است بطسنت عدم لزوم وحتی ممنوعيت دختران درتحصيل علوم درجوامع اسالمی ي
خالف شرع واسالم  نراآعلمای اسالمی  زيرا ،مشروطيت ھم درايران پايداربوده استدوران اوائل حتی تا 

   .ميدانستند

شيخ فضل هللا نوری که عقايد او مورد تائيد واحترام جمھوری اسالمی است درجلسه ای باناظم االسالم 
يا آقسم ميدھم  ترابه حقيقت اسالم ناظم االسالم< :کرمانی روزنامه نگارعصرمشروطه ايران ميگويد

يا درس زبان آ؟ يا ورود به اين مدارس مصادف باانحالل دين نيستآ مدارس جديده خالف شرع نيست و

ت شيخ فضل اهللا تربي؟> سخيف وضعيف نميکند راخارجه وتحصيل شيمی وفيزيک عقايد شاگردان 
   .نسوان ودبستان دوشيزگان را فاحشه خانه ميدانسته

ا اساس شکاری داشته وآموختن علوم جديد مخالفت آحظه کرديد که اصوال اسالم با ايجاد مدارس جديد ومال
   .ن ميداندآاسالم علم را منحصربه علم اصول وفقه وقرائت قر

ت ناگرمالحظه ميكنيد كه جمهوري اسالمي مهارراازدست داده ودختران برخالف حكم اسالمي وس
ورده اند ناشي ازپايه گذاري تعليم وتربيت مدرن ازسوي شاهان آ ساله به تحصيل روي 1400اسالمي 

همانطور كه تفويض حق راي بانوان به همت شاهنشاه ايران درمسيري قرارگرفت كه  ،پهلوي است
   .كنترل حقوق زن ازدست جمهوري اسالمي بدر رفت مهار

، نل علوم جديد برای جوانان ايرادختران بلکه اساسا تحصي لبنابراين ميتوان گفت نه تنھا مسئله تحصي
ن با بوکو آوتفاوت وسنت محمد نواخته است  ست که جمھوری اسالمی بصورت اسالمسيلی محکمی ا

   .نواختن سيلی به سنت واحکام اسالمی نيست به حرام دراين است که بوکوحرام مايل

  

   

 


