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و

پیروز شدند
بینش وانگیزه
برای لیبریایی ها ،سال ۲۰۰۳چهاردهمین سال جنگ های خونین و بی رحمانه داخلی بود .پرزیدنت
چارلز تیلورکه پس از کودتای سال  ۱۹۸۹به قدرت رسید ،با چالش بزرگی برای کنترل کشور روبرو
شد ،کشوری که توسط گروه های شورشی تقسیم شده بود .در جریان چالش های نژادی داخلی ،هم
رژیم دیکتاتوری تیلور و هم شورشیان ،آزارها و خشونت های جدی بر مردم لیبریا تحمیل کردند .تا
سال  ۲۰۰۲بیش از  ۲۰۰هزار نفر از مردم جان خود را از دست داده و یک سوم جمعیت کشور آواره
شده بودند ]1[.گر چه کمتر لیبریایی بود که از عواقب جنگ مصون مانده باشد ،ولی بیشترین لطمات و
آسیب ها متوجه زنان بود .تقریبا تمامی جنگ جویان مسلح را مردان تشکیل می دادند و زنان و دختران
مرتبا با آزار های جنسی و تجاوز روبرو بودند .برخی از آنها ربوده شده و مورد آزار قرار گرفته و وادار
به کار اجباری می شدند و یا به زور آنها را وادار به ازدواج با شورشیان می کردند .دیگر زنانی که با چنین
سرنوشتی روبرو نبودند به مراقبت از کودکان و سالمندان در آن شرایط وحشتناک گمارده می شدند.
زنان لیبریایی در دوران جنگ « باید عذاب اجیر شدن اجباری فرزندان خود را توسط نیروهای مسلح
تحمل می کردند .چند روز بعد این مردان جوان به دهکده خود بر می گشتند و در حالی که به مواد
مخدر معتاد شده بودند وادار به اعدام اعضای خانواده خود می شدند .زنان باید درد دیدن دختران جوان
خود را که شب به عنوان برده جنسی و روز به عنوان جنگجو به کار گرفته می شدند تحمل کنند.....زنان
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مجبور بودند بنشینند و نظاره کنند که چگونه شوهران و پدران شان را می برند .اکثرا این مردان را می
کشتند و حتی برخی از آن ها را تکه تکه می کردند»[]3
زنان لیبریایی که قادر به تحمل جنگ برای یک سال دیگر نبودند ،در آوریل  ۲۰۰۳دست به مبارزه
ای بی خشونت برای رسیدن به صلح زدند .آنها حول این گفته رهبر خود ،لیما گبووی ،متحد شدند« :ما
سرنوشت این کشور کوچک را در دستان خود می گیریم]4[».
گبووی اعالم کرد« :در گذشته ما ساکت بودیم اما پس از کشته دادن ،تجاوز و بی حرمتی و ابتال به
امراض مختلف ....جنگ به ما آموخت که آینده ما در گرو" نه" گفتن به خشونت و " آری" گفتن به
صلح است!»[ ]5در جامعه ای که تنش نژادی و مذهبی جریان داشت ،زنان لیبریا از سازمان های مسلمان
و مسیحی ،هم از طبقات بومی و هم از طبقات نخبه لیبریایی های امریکایی تبار با هم متحد شدند و کنش
توده ای زنان لیبریا برای صلح را به وجود آوردند.
اهداف و مقاصد
پس از سال ها فقر اقتصادی ،بی ثباتی و خشونت ،به نظر می رسید چشم اندازی برای پایان یافتن
کشمکش به خاطر توفق نژادی ـ سیاسی متصور نیست و طرفین هیچ گونه تمایلی برای گفتگو و یافتن راه
حلی به منظور رسیدن به صلح نشان نمی دهند .تیلور علنا اظهار می داشت که هرگز با شورشیان مذاکره
نخواهد کرد و ترجیح می دهد تا آخرین نفر بجنگد ولی حاکمیت کشور را به نیروهای حافظ صلح بین
المللی واگذار نکند]6[.
همزمان با فرو رفتن کشور در هرج و مرج و ویرانی ،زنان به نحو فزاینده و سیستماتیکی به حاشیه
رانده می شدند .با آن که زنان پیامدهای درگیری ها را به شدت احساس می کردند ،ولی در تالش ها
برای برقراری صلح حضور چندانی نداشتند]7[.
شبکه آفریقای غربی برای بر قراری صلح ،که انجمنی منطقه ای برای برقراری صلح بود و در غنا
مستقر بود ،شرایط بحرانی را درک و نگرانی عمیق خود را از وضعیت زنان در کشور لیبریا و سایر
کشورهای پاره پاره شده در اثر جنگ در غرب آفریقا ابراز کرد .این سازمان شبکه زنان برای برقراری
صلح خود را در سال  ۲۰۰۱تاسیس نمود ]8[.تاسیس شبکه زنان برای برقراری صلح در غرب آفریقا بر
این نظر استوار بود که« :خشونت سیستماتیک علیه زنان مانند تجاوز ،وادار کردن به روسپیگری ،ختنه
اجباری و غیره ،نشانه ای از بی حرمتی عمیق نسبت به زنان در جوامع آفریقای غربی است......زنان می
توانند با بهره گیری از قدرتی که ناشی از کثرت آنهاست و نیز توانایی شان برای بسیج شدن حول مسائل
کلیدی ،نقشی محوری در فرایند های رسمی برقراری صلح و تصمیم گیری در منطقه ایفا کنند]9[».
شبکه زنان در چند کشور آفریقای غربی فعالیت دارد و کارگاه هایی برای حل و فصل درگیری ها و
میانجیگری درمورد آنها تشکیل داده است ،.قدرت زنان روستایی و به حاشیه رانده شده را افزایش داده و
با خشونت در جامعه به مخالفت برخاسته است ]10[.در شاخه لیبریایی ،نشست اولیه سازمان تنها با حضور
چهار زن برگزار شد ،ولی تعداد آنها در شبکه عمومی زنان به شکل تصاعدی افزایش یافت و در نشست
های عمومی در سال  ۲۰۰۳به نقطه اوج خود که بیش از  ۵۰۰نفر بود رسید]11[.
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شبکه زنان چند مشکل اساسی را در رابطه با فرآیند صلح و حل و فصل درگیری ها در لیبریا شناسایی
کرد .نخست آنکه ،بین تعداد مشارکت کنندگان مرد و زن در فرآیند بر قراری صلح فاصله زیادی بود.
دوم آنکه ،به علت جایگاه ناچیز زنان در مباحثات ،نیازهای آنان در رابطه با توصیه های مربوط به حل و
فصل درگیری ها و بازسازی برآورده نمی شد .سوم آنکه ،زنانی که در فرآیند حفاظت از صلح مشارکت
داشتند ،جدی گرفته نمی شدند و در نتیجه از ظرفیت آنها کمتر استفاده می شد .چهارم آنکه ،برای
برقراری صلح باید زنان در زمینه تئوری ها و مهارت های الزم برای بر قراری صلح آموزش می دیدند.
رهبران جنبش ادعا می کردند که اگر زنان بتوانند برای سازماندهی خود فضایی خاص خود ایجاد کنند،
تمامی این مشکالت مورد رسیدگی وحل و فصل قرار می گیرند]12[.
هدف کمپین کنش توده ای زنان لیبریا برای صلح ،خلق یک جنبش صلح خواهی منحصر به زنان
بود .کمپین زنان سه هدف اساسی داشت :درگیری ها فورا و بدون قید و شرط به آتش بس منجر شوند،
مذاکرات صلح بین دولت و نیروهای شورشی آغاز شود ،و نیروهای بین المللی برای دخالت در لیبریا
وارد میدان شوند ]13[.جنبش جهت گیری سیاسی نمی کرد و هدف آن صلح مطلق بود .گبووی اظهار
می دارد که" :ما در گوشه ای گیر افتاده بودیم و تنها دو راه داشتیم :یا ایده خود را رها کنیم و یا برایش
مبارزه کنیم .رها کردن ،مطرح نبود ،صلح تنها راهی است که سبب می شود بتوانیم جان سالم بدر ببریم
و ما برای بدست آوردنش مبارزه می کنیم]14[".
رهبری
با آن که ساختار شبکه زنان ،انتخاب رهبر رسمی را تایید نمی کرد ،معهذا ،اعضای اصلی ،لیما
گبووی ،مددکار اجتماعی فعال در کلیسای لوترن ،را به عنوان هماهنگ کننده و سخنگوی کنش توده
ای برای صلح برگزیدند ]15[.این کمپین ابتدا تحت عنوان ابتکار صلح زنان مسیحی شکل گرفت.
گبووی از زنانی که به کلیسا می رفتند درخواست کرد هم علیه رژیم ستمگر تیلور و هم علیه خشونت
شورشیان متحد شوند ]16[.بزودی ،شبکه زنان گبووی گسترش یافت و عالوه بر مسیحیان ،مسلمانان را
نیز شامل شد .علیرغم سال ها تعصب گرایی آگاهانه ،این زنان با باورها و نژادهای متفاوت ،بر مبنای
تجربیات مشترک خود به عنوان مادر ،خواهر ،دختر ،عمه و خاله با هم متحد شدند .کنش توده ای برای
صلح ،تنها مکانی برای اعتراض نبود ،بلکه مکانی برای حمایت از این زنان حافظ صلح بود ،زنانی که
سال ها جنگ آنها را منزوی کرده بود .گبووی که سخنوری خوش قریحه بود به شرح و بسط این روایت
پرداخت که چگونه افراد به خصوص زنان ،از عواقب درگیری های روزانه رنج می برند و بنابراین تنها
چیزی که می خواهند پایان این در گیری هاست .گبووی ،طی سخنان پرشوری خطاب به چارلز تیلور،
هدف جنبش را چنین توضیح داد " :ما از جنگ خسته شده ایم ،ما از گریختن خسته شده ایم ،ما از
گدایی برای غذای بخور و نمیر خسته شده ایم ،ما از اینکه فرزندانمان مورد تجاوز قرار می گیرند خسته
شده ایم .این موضع گیری کنونی ما برای این است که ما به عنوان متولیان این جامعه معتقدیم فرزندان
ما فردا از ما سئوال خواهند کرد که «:مامان ،نقش شما در دوران بحران چه بود؟»[ ]17با این سخنرانی،
گبووی جلودار جنبش شد و به صورت نمادی برای کنش توده ای صلح در آمد.
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فضای مدنی
جنبش زنان لیبریا برای کنش توده ای صلح ،در مقطعی از تاریخ لیبریا شکل گرفت که آزادی
های مدنی به شدت محدود بود .در سال  ،۲۰۰۲تیلور برای مقابله با گروه "اتحاد لیبریا برای آشتی و
دموکراسی" که به سرعت به پایتخت ،مونروویا ،نزدیک می شدند ،وضعیت فوق العاده اعالم کرد؛
اگر چه اکثر لیبریایی ها بر این باور بودند که اعالم وضعیت فوق العاده صرفا دستاویزی برای سرکوب
بیشتر مخالفین رژیم تیلور است ]18[.طرفداران حقوق بشر ،روزنامه نگاران و بقیه اعضای جامعه مدنی
بازداشت و به عنوان زندانی سیاسی زندانی شدند؛ بسیاری از آن ها شکنجه شده و سرانجام توسط
نیروهای ویژه امنیتی تیلور و "واحد ضد تروریسم" به قتل رسیدند ]19[.اگرچه رسانه های مستقل در
لیبریا در شرایط فساد ،جنگ و سرکوب سیاسی جان سالم به در بردند ،ولی همواره تحت آزار و اذیت
قرار داشتند و اغلب برای حفظ امنیت خود دست به خود سانسوری می زدند]20[.
شرایط در لیبریا برای هیچ نوع اعتراضی مساعد نبود .طی چهارده سال جنگ ،ساختار کشور به
سرعت ویران شده بود و بیشتر لیبریایی ها بدون آب جاری و برق زندگی می کردند .تمامی یک نسل
بزرگ شده بودند بدون این که حتی تلویزیون دیده باشند ،چه برسد به اینترنت ]21[.این شرایط ،بدون
شک به انزوای فعالین کمک کرده و مانع از انتشار عقاید آنها می شد .با آنکه حق اعتصاب و سازماندهی
قانونا مجاز بود ،تیلور تجمعات و اعتراضات را سرکوب می کرد .او می ترسید پیام معترضان ،سبب
شرمندگی بیشتر دولتش در انظار جامعه بین المللی شود.
با همه اینها ،تهدیدات سبب نشد که زنان کنش توده ای برای صلح منصرف شوند .آنها راه هایی
برای ادامه دادن به اعتراضات مسالمت آمیز خود پیدا کردند .هرچند جنبش در واکنش نسبت به حاشیه
راندن زنان به وجود آمده بود اما اعضای شبکه فعاالنه از آن استقبال کرده و آن را حول هویت خود به
عنوان زن سازمان دادند .آنها به طور مداوم خود را خواهر ،مادر و همسر می نامیدند ،نقش های ارزشمند
و قابل قبولی که زنان در جامعه لیبریا دارند .هدف آنها تاکید بر کلیشه ای مسالمت آمیز و غیر تهدید
آمیز از زنان بود .گبووی خاطر نشان کرد که:تمام سیاست سازان نسبت به لغت "زن" سمپاتی دارند،
برای اینکه به یاد می آورند چگونه مادرانشان از آنها مراقبت کرده اند ]22[.این احساس سبب می شد
شبکه زنان تا حدودی ،هم به جنگ جویان و هم به مقامات دولتی دسترسی داشته باشند ،.امری که بقیه
گروه ها قادر به انجام آن نبودند]23[.
پیام و مخاطب
تا مارس  ، ۲۰۰۳ائتالف جنگ ساالران مخالف تیلوردر اتحاد لیبریا برای آشتی و دموکراسی ،کنترل
بیش از دو سوم نواحی روستایی را در اختیار داشتند ]24[.با آنکه دیکتاتوری تیلور شروع به از دست
دادن قدرت کرده بود ،معهذا خشونت همچنان باقی بود ،و کنش توده ای برای صلح باید پیام خود را به
رزمندگان می رساند .با توجه به اینکه درمورد برقراری آتش بس فوری تردید وجود داشت ،آنان تصمیم
گرفتند کوشش های خود را با به دست آوردن حمایت مقامات مذهبی لیبریا گسترش دهند .آنان نخست
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پیام خود را به اسقف ها و اعضای روحانی کلیسا رساندند و به این ترتیب بر دولت تیلور فشار آوردند،
و سپس خواستار حمایت ازسوی امامان شدند که نفوذ زیادی بر جنگ ساالران داشتند .آنها پس از نماز
جمعه جلساتی گذاشته و با امامان به گفتگو می نشستند]25[.
علیرغم تحت کنترل بودن رسانه ها در لیبریا ،رادیوی کلیسای کاتولیک اقدام به تبلیغ درباره
اعتراضات مسالمت آمیز زنان کرد .بزودی ،شبکه زنان و کنش توده ای برای صلح مورد توجه اخبار
رسانه های اصلی در داخل و خارج لیبریا قرار گرفت ]26[ .پوشش این رسانه ها بسامد و حوزه فعالیت
های کنش توده ای برای صلح را افزایش داد .زنان در اطراف بازار ماهی فروشان که در مرکز شهر قرار
داشت ،دست به راه پیمایی زده و بدون وقفه آواز خواندند و دعا کردند .آنها به عنوان نشانه ای از اتحاد
و تعهد مشترک خود برای برقراری صلح ،همگی لباس سفید پوشیدند ،بدون جواهرات و آرایش شرکت
کردند و به این ترتیب ،نشانه های مربوط به تفاوت های طبقاتی و مذهبی خود را پنهان کردند ]27[ .زنان
با خود پالکاردی حمل می کردند که بر آن نوشته شده بود" :زنان لیبریا هم اکنون صلح می خواهند "،و
حتی دست به "اعتصاب جنسی" زدند .این گونه اعتراضات حتی دریونان قدیم هم سابقه داشته و توسط
آریستوفانس ،نمایشنامه نویس یونانی ،نیز ثبت شده است .زنان با استفاده از این شیوه به شوهران خود
فشار می آوردند تا آنها نیز در ارتقاء گفت و گوهای صلح شرکت نمایند ]28[.تعداد اعضای کنش توده
ای برای صلح بزودی به هزاران تن افزایش یافت.
جنبش از جهت گیری درباره درگیری ها امتناع نموده و بخصوص از مباحثات سیاسی درباره اقدامات
دولت پرهیز می کرد تا تنها بر مسئله صلح تمرکز کند .فعالیت های آنها بر ترغیب هر دو طرف برای
یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای پایان دادن به درگیری ها متمرکز شده بود .آنها فعاالنه به دنبال این
بودند که حرف های خود را به گوش پرزیدنت تیلور برسانند و برای این کار حتی زمین فوتبالی را که
در مسیر حرکت او به سمت دفترش بود اشغال کردند .زمانی که در آوریل  ۲۰۰۳تیلور آنان را پذیرفت،
بیش از دو هزار نفر از زنان بیرون ساختمان قوه مجریه اجتماع کرده و خواسته خود را برای برقراری
صلح مطرح کردند .هم بسیج توده ای زنان و هم ترس از طرد شدن از سوی جامعه بین المللی ،تیلور را
متقاعد کرد که قول شرکت در گفتگو های صلح در غنا را بدهد ]29[.پس از موافقت تیلور با شرکت
در مذاکرات صلح ،کنش توده ای برای صلح ،اقدام به ترغیب شورشیان برای شرکت در گفتگوها کرد.
آن ها نمایندگانی را برای گفتگو با رهبران شورشیان به سیرالئون فرستادند .زنان در اطراف هتل های
شورشیان به صف ایستادند تا شورشیان سرانجام با گفتگو با آنها موافقت کردند .آساتوکنت عضو شبکه
زنان به یاد می آورد که« :در آغاز آنها بر خورد تندی داشتند و با ما مخالفت کردند .فکر می کردند ما
از حامیان تیلور هستیم و از ما پرسیدند":چرا آمدید؟" من اشک ریزان صحبت می کردم ،همه زنان گریه
می کردند ،و فکر می کنم آنها متوجه شدند و ما گفتیم که ما نماینده دولت لیبریا نیستیم ،ما نماینده زنان
لیبریا هستیم و آن وقت بود که پیشرفت حاصل شد]30[».
تالش کمپین برای متوسل شدن به زنان درسطح جهانی که تنها منحصر به مسیحیان ،مسلمانان و یا
یک گروه نژادی و اجتماعی-اقتصادی بخصوص نمی شد ،در لیبریا یک کار انقالبی بود .این کار به
شبکه زنان اجازه داد تعداد زیادی از زنان را بسیج کند .حتی تعداد کافی از زنان پناهنده لیبریایی در غنا را
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به خدمت گرفت تا فشار بر طرفین مذاکره را در هنگام گفتگوهای صلح حفظ کند اما زمانی که گفتگو
ها جریان داشت ،دادگاه بین المللی جنایی علیه تیلور اعالم جرم کرد .جرم او کمک مالی به شورشیان
جبهه متحد انقالبی پیشین در سیرالئون بود .او هیئت همراه خود و مذاکرات صلح را رها کرده و به لیبریا
برگشت .با همه اینها ،زنان کنش توده ای برای صلح ،امید خود را نسبت به راه حلی مسالمت آمیز برای
پایان دادن به درگیری ها در لیبریا از دست ندادند .آنان به برگزاری اعتراضات شبانه خود در بازار ماهی
فروشان ،دفاتر رئیس جمهور و سفارت خانه های گینه و آمریکا ادامه دادند]31[ .
تا ماه جوالی ،خشونت ها در مونروویا تشدید شد .زنان ،تحمل مذاکرات بی حاصل برای یک ماه
دیگر را نداشتند .دویست نفر از آنان در محل گفتگو های صلح در غنا دست به تحصن زدند و خواستار
آن شدند که طرفین ،مذاکرات را به نتیجه برسانند .مقامات کوشیدند آن ها را دستگیر کنند ،ولی بی
فایده بود .زمانی که مذاکره کنندگان قصد خروج داشتند گبووی و دیگر زنان تهدید کردند که برهنه
خواهند شد ،عملی که باعث شرمساری مردان عضو هیئت می شد ]32[.زنان ،هیئت مذاکره کننده را در
سالن جلسه محبوس کردند ،و موافقت کردند تنها در صورتی آنجا را ترک کنند که میانجی ارشد با
آنها مالقات نموده و قول دهد که موافقت نامه صلحی تهیه خواهد شد .سیسیال دانوولی به یاد می آورد
که« :آنها از پنجره ها بیرون می پریدند برای اینکه می دانستند ما در تصمیم مان جدی هستیم .میانجی
ارشد بیرون آمد .او به ما التماس می کرد .ما گفتیم تا زمانی که قرار داد آتش بس امضا نشود ،به حرف
او گوش نخواهیم داد ».او با عصبانیت به سالن برگشت و آنها را نکوهش کرد و به آنها گفت« :اگر این
کار ادامه یابد...این زنان خشمگین وارد اینجا شده وممکن است دست به هر کاری بزنند .پس خواهش
می کنم کاری بکنیم تا این زنان اینجا را ترک کنند]33[».
دو هفته بعد ،بنا بر تقاضای زنان و تهدیدات جامعه بین المللی مبنی بر قطع کمک های مالی به لیبریا،
که به شدت مورد نیاز بود ،گفتگوهای صلح سرانجام به امضای موافقت نامه ای منجر شد .چارلز تیلور به
نیجریه تبعید شد ،و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل وارد مونروویا شدند ،یک حکومت موقت تشکیل
شد که جنگ ساالران ،مناصب اصلی آن را در اختیار داشتند و چندی بعد به انتخابات دموکراتیک
انجامید ]34[.در  ۲۳نوامبر  ،۲۰۰۵مردم لیبریا الن جانسون سیرلیف را به ریاست جمهوری برگزیدند.
پس از دو سال و نیم ،سرانجام ،کمپین کنش توده ای زنان با انتخاب نخستین زن رئیس جمهور در قاره
آفریقا پایان یافت]35[.
فعالیت های فراگستر
نقطه قوت شبکه زنان در توانایی آن برای ایجاد ائتالف بین مسیحیان و مسلمانان آفریقای غربی نهفته
بود .گبووی و اعضای اصلی شبکه زنان طرح ابتکار زنان مسیحی را در کلیسای سنت پیتر لوترن در
مونروویا بنیان نهادند ،اما زنان کنش توده ای برای صلح در لیبریا زمانی موفق شدند که توانستند اعضای
سازمان زنان مسلمان لیبریا را نیز با خود همراه کنند .این سازمان توسط آساتوباکنت تأسیس شده بود.
[ ]36کمپین کنش توده ای برای صلح با توسل به عقیده ای مشترک که مبتنی بر قدرت عدم خشونت و
نیایش بود ،توانست به سرعت حمایت سازمان های مذهبی را در لیبریا و سایر نقاط جهان بدست آورد.
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خدمات جهانی کلیسا ،سازمانی که برمبنای عقاید مذهبی و برای کمک های بشر دوستانه ایجاد شده
بود و فدراسیون جهانی لوترن ازجمله این سازمان ها بودند[ ]37اما همکاری بین ادیان بدون چالش نبود؛
برخی از اعضای مسیحی نگران بودند که کار کردن دوشادوش زنان مسلمان ،ایمان آنها را سست کند،
با این همه ،گبووی اصرار داشت که برقراری صلح باید بدون تبعیض باشد ،برای اینکه خطرات جنگ
تبعیض نمی شناسد«:آیا گلوله ،مسلمان را از مسیحی تشخیص می دهد؟»[]38
در لیبریا ،شبکه زنان پس از پایان درگیری ها از صحنه کنار نرفت .زنان کنش توده ای برای صلح
درفعالیت های بازسازی ،مشارکت کنندگان کلیدی محسوب می شدند .موقعیت آنها در جوامع لیبریایی
سبب شد که بیشتر اوقات از شرکای خود در نیروهای حافظ صلح سازمان ملل مؤثرتر باشند .جنگجویان
سابق در جریان کمپین خلع سالح ،با شبکه زنان همکاری بیشتری می کردند .برای اینکه آنها از خودشان
بودند و برایشان آسان تر بود سالح خود را به آنها تحویل دهند .فعالیت های زنان در جریان مأموریت
سازمان ملل ،موقعیت آنها را در کوشش های مربوط به حفاظت از صلح و همچنین رهبری آنها در
جوامع لیبریایی را تثبیت کرد ]39[.شبکه زنان ،عالوه برمشارکت درمسئله خلع سالح ،نقشی محوری هم
در افزایش مشارکت زنان در سیاست داشت .آنان موفقیت زیادی در ثبت نام رای دهندگان ،مخصوصا
زنان داشتند .درسال  ۲۰۰۵در جریان انتخاب الن جانسون سیرلیف ،زنان نیمی از رای دهندگان ثبت نام
شده در لیبریا را تشکیل می دادند]40[.
......................................................................................................................................
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