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  دختران معصوم نيجريه

  درچنگال

  آمريكاسياست نفتي 
  حقوقدان  -اميرفيض

 به دخالت قدرتھا ورده که ھمه انسانھاآی بوجود        ّ حرام جو   ربودن سيصد دخترنيجريه ای توسط بوکو
مسئله عاطفی واحساسی درجريان مزبور  سامانی ھای نيجريه بفکرفرورفته اند.برای خاتمه دادن به ناب

ھمه تعاريف واحترامات به حق حاکميت ملی واستقالل کشورھارا تحت الشعاع قرارميدھد واين درست 
   خواھان ان ميباشد آمريکااست که ھمان چيزی 

   لزوم مستمسك

 آمريکاسک مطلوب برای حمله ميک مست ٩١١ه فاجع ،برای دخالت درامورکشورھا مستمسک الزم است
با بھانه باال بردن  ۵٧لمان وفرانسه درتدارک شورش آوانگلستان و کاآمريدخالت  –به افغانستان بود 

عراق بامستمسک سالح ھای کشتارجمعی فراھم حمله به   –قيمت نفت ازسوی شاھنشاه ايران ھمراه شد 
ھای اخيرمتصل به يک مستمسک  هعليه کشورھا دردھ آمريکا. تمام اقدامات نظامی وسياسی گرديد
نھا آوحتی موجب ھمياری بامخالفت جدی کشورھا روبرونشود  ه ھای ازپيش تدارک شده است  تاوصحن

  .ھم بگردد

نی ميکشاند بلکه گراننه تنھا دولت ھارا به تشويش و یدخترازمدرسه شبانه روز ٣٠٠موضوع ربودن 
طرب ساخته ن ومضنگرا ن درکشورھاآ ازتکرارھای جھان رابدون استثنا  تمام مردم ديناوھمه خانواده

ويا  ٩١١ از ازلحاظ افکارعمومی خيلی موثرتر است وبنظر ميرسد که مستمسک تدارک شده درنيجريه
   .به عراق ويوگسالوی باشد آمريکاحمله 

لت نيجريه رسيده بود خبرگزاری ھا گفته اند که برنامه ربودن دختران مدرسه قبال به اطالع مقامات دو
   .ولی دولت ھيچ اقدام پيشگيرانه نکرد

کند  اھم دولت نيجريه مدعی است که نميتواند محلی راکه دختران ربوده شده را مخفی کرده اند پيد اکنون
 عھده دارشده وگروھی نظامی متخصص رھسپاررابرغائله نيجريه  آمريکاوخانم کلينتون سرپرستی 

 مريکاآ تظاھرات وسيعی برای مقبوليت دولت انگلستان وفرانسه برای ھمرای بادرلندن  ،نيجريه شده اند
 کاآمريسخنگوی وزارت خارجه است  قای اوباما درقضيه واردشدهآ. ھمسردرمسئله نيجريه برپا شده است
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برای نجات دختران ربوده  آمريکا –بھرشکلی که مناسب بداند دراين راه کمک خواھد کرد  آمريکاگفت <
يرخارجه بريتانيا به دولت نيجريه پيشنھاد قای ويليام ھيگ وزآ درنيجريه وارد عمل خواھد شد>شده 

   .کمک کرده است

 برحقوق جزاین کشوريک مسئله امنيتی داخلی ومنطبق آمسئله ربودن دختران بوسيله گروھی ازاھالی 
  ؟ه نيجريه کشيده شده استن کشورھا بآانگلستان وغيره چه ارتباط دارد که پای  و آمريکاداخلی است به 

الش کشورھای خارجی > رئيس جمھوری نيجريه ازتاليوم السامعدرحدی که بنابراعالم خبرگزاری <
    .زاد ساختن دختران تشکرکرده استآ برای مقابله با بوکوحرام و

قای رئيس جمھوری نيجريه که عجزوناتوانی کشورش رادرپيدا کردن محل دختران اعالم کرد درھمان ا
يعنی توکلش به گان دختران است ربايند >وکو حرامبعالم ھم گفت که امسال سال پايان فعاليت <ا

 با مستمسک ھای ساختگی ديگر آمريکا ست که به بھانه ربودن دختران واردعمل شود چنانکهآمريکا
  .نسبت به کشورھای ديگر وارد عمل شد

بوکوحرام دارای سالحھای > گفت  <سامعلااليوم به خبرگزاری < هقای رئيس جمھوری نيجريآھمين 
حمالت بوکوحرام  ١ .ن محروم استآ از جھزوسريع السيراست که ارتش نيجريهپيشرفته وزره پوشھای م

نھا نشان ميدھد که اين گروه تحت حمايت عامالن خارجی قراردارند که ھزينه آوتجھيزات وسالحھای 
  >تامين ميکنندنھارا آنظامی ھای 

ميليونی با منابع نفتی عظيم درعين اينکه ميداند   ١٧٠ی است که رئيس جمھور يک کشوريا باورکردنآ
ودرحاليکه ناظراست که  گروه بوکوحرام بوسيله خارجی ھا تامين مالی ونظامی وحمايت سياسی ميشوند 

 ١٩٠٠درھمين ششماھه اخير و ،تمام شمال کشورش دراختيار بوکوحرام قرارگرفته ٢٠٠٩ازسال 
نداند که ازجانب کدام کشور حمايت  عمليات تروريستی داشته، ۶٠٠وگروه مزبور ،شده اندنفرکشته 
انب ج ن است که رئيس جمھور سوريه ھم بگويد من نميدانم که شورشيان سوريه ازآ؟ اين ھمانند ميشوند

   ٢. کدام کشور حمايت ومسلح ميشوند

ميليادر دالر ازوجوه نفت معلوم  ۵٠کرد که فراموش نکنيم که شرکت ملی نفت نيجريه چند سال قبل اعالم 
 قای رئيس جمھورنيجريه ھم گفت نيجريه نميتواند رد اين پول را پيداکندآنيست که بکجا رفته وھمين 

 دخترکارممکنی ٣٠٠رپنھان کردن ؟ مگرا پيدا کندنيجريه نميتواند رد دختران ربوده شده  دحاال ھم ميگوي
کنترل دستگاه  در ھاکشور اند ھرحرکتی در یاطالعاتی کشورھا که مدعنيروی نظامی و نھم برایآ است

ولی معھذا برای دولت نيجريه ممکن نيست  ؟وھرمکالمه ای شنود ميشود نھاستآواره ای ھھای ما
 آمريکان بن الدن نيازبه ارتش د، چنانکه برای ازبين برراالزم دارد آمريکاودخالت کشورھا ازجمله 
   .شد الزم درافغانستان  آمريکا وحضورنظامی وسياسی

                                               
ميکنند) چطور و با کدام مجوز ھای بين المللی صاحب اين سالح ھای پيشرفته و يک گروه تروريستی (به ترتيبی که غرب و رسانه ھا عنوان  - ١

 ک-ين شده که دولت نيجريه قادر به تھيه آنھا نيست. حسنگ
ايران ناگھان پيش از دستبرسی به پادگان ھا در خيابان  ١٩٧٩که شورشی ھای ايرلند و اوکراين و بوسنی و ھرتزگوين و در شورش ھمانطور  ٢

 ک-سنگر بندی کردند. ح ٨ھا با اسلحه
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  تامين بودجه شورشهاي داخلي كشورها

! که بودجه عملياتی گروه بوکوحرام را کدام دولت خارجی تامين ميکند اگررئيس جمھوری نيجريه نميداند
سرمايه  از آمريکاقرائنی دردرست است که تمامی بودجه عملياتی نظامی گروھای شورشی کشورھا را 

ن آ گاهآبينوا ونا  ان ميرساند تا ماليات دھندگانوبدست شورشيودارائی مردم ھمان کشورھا فراھم ميکند 
ه که بورده آئی وقباحت  راھم در  حدی حد بی پروا آمريکاکشوررا بکشند وکشورشان راويرانه کنند  و
د چنانکه ھمين دوروز ه گشايش دفترسياسی درواشنگتن بدھھمان گروھھای تروربستی وخرابکار اجاز

اجازه  ،وردن قلب مردم سوريه بوديتاکاری وسربری وخيات جنااخير به مخالفان اسد که دنيا ناظرعمل
دم کشان وشقی القلب ترين آزھمه اقدامات تاسيس دفتردرجوارکاخ سفيد داد يعنی تائيد وحمايت ا

   ٣. تروريستھای جھان

  به قرائن توجه كنيد 

در نيجريه که عنوان بزرگترين توليد کننده گفت < ٢٠/١١/١٣٩٢خبرگزاری فرانسه درتاريخ  -١
 >ا يدک ميکشد صداھا برای بلند شدن ميليارھا دالرگم شده بلند شده استفريقآ رادرطالی سياه 
ميليارد دالر ھای نفتی معلوم نيست  ۵٠رئيس بانک مرکزی نيجريه اعالم کرد که  ،سائوسی

   .کجاست وگم شده است

که  ن دردنيای بانکی کنونیآميليارد دالرھای نفتی گم شود وھيچ اثری از ۵٠يا باورکردنی است که آ
دالری است که فرض  ۵٠ميليارد دالر يک اسکناس  ۵٠يا آ؟ مسيرھرپولی مشخص است پيدا نشدنی باشد

  .ن مطرح  گرددآمفقود شدن 

  داستان نيجريه را متصرف است نيروی عظيم نظامی خودرا حقوق ميپرداز ٣٣استان از ١٧بوکو حرام 

در  ۴٨ه که مگرازعايدات نفت نيجري ،تاکنون ازکجا تامين ميشود ٢٠٠۵ممراين مخارج سنگين ازسال 
   .ستآمريکان متعلق به آ صد

درمسلح کردن بوکو حرام بکاررفته عينا ھمان روشی است  آمريکاالگوئی که درنيجريه بوسيله  -٢
ه ن بوسيلآومصرف ن کشورھا آکه درافغانستان وعراق بکاررفته  يعنی ادعای گم شدن پولھا در

   :فرمائيدبه نمونه ھا توجه   شورشيان
اند که ھيچ مدرکی مدعی  آمريکامقامات نظامی نوشت < ١٨/٩/١٣٩٢واشنگتن پست درتاريخ  -١

 راين د ،برمفقود شدن ويا دزديده شدن ميليارد ھا دالر بودجه پنتاگون درافغانستان وجود ندارد
انی ھزارسربارافغ ٣۴٨موزش آميليارد ھا دالربرای  آمريکاکنگره  ٢٠٠۵حالی است که درسال 
  >بودجه تصويب کرد

                                               
در آمريکا پذيرفته اند و برخی برنامه ھای تلويزيونی (پارس) توسط افراد ز پيش مجاھدين خلق نيز در ھمين راستا قرار دارند و کسانی را ا - ٣

سب با پولی که از سرمايه ملت ايران مشتی خوش باور را بباورانند تا در موقع منا کنند و» وجيه الملگی«شناخته شده ای به آنان ميدان داده اند تا 
 ک-حدوران داده شود. از بابت تحريم ھا گرو کشی کرده اند خرج و مواجب اين مز
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وزيرسابق برنامه ريزی افغانستان ازانتقال کمک ھای مالی به خبرگزاری خانه افغانستان گفت < -٢
اين ئی درافغانستان يکی ازآمريکاشرکت لوئيس  ؛طالبان ازطريق پيمانگاران غربی خبرداد او گفت

بھترازمن ميدانند که پول ماليات نھا آ) اضافه کرد رمضان بشردوستواسطه ھاست وزيرمزبور(
گزارشی  ٢٠١٠> بشردوست گفت درسال چگونه دراختيارطالبان قرارميگيرد آمريکادھندگان 

افغانستان  يارد درميل ١٨ن ازمفقود شدن آمنتشرشد که در آمريکاازسوی ريجارد سون سربازرس 
که طالبانھم دراين  شرکت پيمانکاری خارجی تقسيم شد ٧٠٠اين رقم بين  ھمه  صحبت شده بود 
  .رديف سھم برد>

اراسلحه ای که ده ھا ھزنوشت  < ١۵/۵/١٣٨۶اريخ روزنامه واشنگتن پست درت –عراق  -٣
  .>پنتاگون دراختيار ارتش عراق گذاشته بود گم شده است

درصد  ٣٠برسرنميدانند  آمريکاکه نظاميان < ددرگزارشی اعالم کر آمريکاداره حسابرسی دولتی ا
طبق اين گزارش سالحھای  ،مده استآاختيارعراق قرارداده چه تااوائل سال در ٢٠٠۴که ازسال سالحھای 

   .>ھزاراسلحه کمری است ٨٠ھزارمسلسل و ١١٠گمشده شامل 

ارشد مرکزمطالعات دفاع پنتاگون نوشت  اسل استوھل پژوھشگررقای آن چنان مرجع توجه شد که آقضيه 
  .>لحه ھارادراختيارشورشيان قرارداده باشدبه اشتباه اس آمريکابنظرميرسدکه <

 ٩۵گزارش کرد که پنتاگون درارائه اسناد خرج  ١٣٨٩سوشيتد پرس درتاريخ  ششم مرداد ماه آ -۴
براساس گزارش مزبور معلوم  ،توان استدرصد ازبودجه يک رقم ميلياری بازسازی عراق نا

بازسازی عراق بشود به کجا ميلياردالرازفروش نفت عراق که قراربود صرف  ٧/٨نيست که 
   .رفته است

ميليارد دالرھای فروش نفت عراق که  ١٧، پارلمان عراق تالش دارد که به نوشته خبرگزاريھا -۵
به عراق به سرقت رفته احيا کنند بھمين دليل ازسازمان ملل خواسته  آمريکاميگويند اززمان حمله 

برای کمک به  آمريکاگونی صدام ازسوی اند که براين امررسيدگی کند  اين مبلغ پس از سرن
بازسازی عراق به اين کشورداده شد اما پس ازگذشت سالھا ازاين ماجرا ھنوز مشخص نيست 

 ١٣٩٠دوشنبه سی ام خرداد (         .که منابع صندوق بازسازی عراق چگونه ناپديد شده است
  .)خبرگزاری عراق

 –نيجريه  –ورھا خاصه کشورھای نفتی مانند عراق شوبھای کشآرائن مزبور نشان ميدھد که ھمه ق
 مرم از و آمريکاشوبھا بوسيله آبوی نفت ميدھد وسرمايه وحتی ايران  ليبی  –تيمورشرقی  –سوريه 

ن کشورھا ازعوائد نفت تامين ميشود منتھا با عنوان گمشدن پول واشتباه درتحويل سالحھا به آمد آ در
   .طالبان وبقيه شورشيان

   ئي كتاب حرك نها

) بوسيله ايوانز منتشرشد که روز نامه گاردين ھم فصولی حرکت نھائیچند سال قبل کتابی زير عنوان (
ورده که تمام رويدادھای ناموزون دنيارا نتيجه آنرا چاپ کرد  کتاب مزبور توضيح مفصل ومستدلی آ از

رھبردی < :نوشت ١٣٨۶  )٢٠٠٧(مارس سال  ١۵گاردين در  .ايران دانسته است امور در مداخله کارتر
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. اھداف واشنگتن به سرنگونی رژيم ھا محدود نشده درخاورميانه بوی نفت وسلطه راميدھد آمريکا
  وتازيرسوال بردن اساس وبنياد ملت ھاھم تسری مييابد ........>

  نيجريهنفت 

شور صادرکننده ميليون جمعيت دارد  دھمين کشورنفتی جھان وھشتمين ک ١٧٠فريکا آنيجريه درمرکز 
   .ھان وعضو اوپک ميباشدنفت ج

شود م ميتقسيميبرد وبقيه بين ايتاليا وانگلستان وفرانسه وبرزيل  آمريکادرصد ازنفت نيجريه را  ۴٨
    .درصد است ٧وايتاليا   ٨وبرزيل  ٢/۴بطوريکه سھم فرانسه 

اين اشارات  ميليون بشکه درروزاست ۵/٢ميليون بشکه وامارات عربی  ٩۵/٢توليد نفت روزانه نيجريه 
   .برای توجه به موقعيت نفتی نيجريه است

در صد مردم نيجريه باروزی دوالر زندگی  ۶٠ –درصدرمردم  زيرخط فقرھستند  ٧٠دراين کشور نفتی 
  .ن کشور بی سوادندآدرصد مردم  ٨٣ميکنند و

وبه کجا که مسئله ربودن دختران واساسا بکو حرام چيست  تو خود حديث مفصل بخوان ازاين مجمل 
   .وصل است

  

 


