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 Political سياسی

  
   حميد بھشتی:برگردان از

  ٢٠١۴ می ١٩

:ويکی ليکس  
سازمان سياۀ بوکوحرام، دست پرورد  

 

در نيجريه پايگاھی برای  امريکارت که سفا  اشاره می کند به اطالعات ويکی ليکس حاکی از اينءدر ابتدا نويسنده  

 نيجريه، جاسوسی مالی در مورد رھبران اين ۀ کابينیاعضا عمليات ھای اخالگرانه می باشد که شامل اند بر شنود

منافع  مالی گروه ھای اخاللگر و تحت فشار قرار دادن رھبران سياسی برای عمل در جھت کشور، حمايت و تأمين

 .امريکا

می باشد، تأسيس نموده  که در دست نيجريه ECOMOG را در مقابل ACRI امريکايکی ليکس بر طبق اطالعات و

 ECOMOGو) افريقاابتکار واکنش در قبال بحران ( Africa Crisis Response Initiative مخفف ARCI .است

گروه ديده بانی مجمع (Economic Community of West African States Monotoring Group مخفف

کار جنگ پرداخته است،  که به اقتصاد کار داشته باشد به می باشد که البته بيش از اين) افريقاغرب  قتصادی کشورھایا

  .)!؟(يعنی جنگ برای ايجاد صلح 

 در سال ھای دھه ھای افريقاجنوب  در سند مزبور ويکی ليکس اين نکته نيز ناگفته نمی ماند که نيجريه به کشورھای

  . شان ياری رسانده استۀطلبان برای کوشش ھای استقالل ميالدی ٨٠ و ٧٠

سازمان سيا . يه طلبانه در نيجريه بھره برداری نمودزاز فعاليت ھای تج اقدام و ACRI  به تأسيسامريکابه ھمين جھت 

  .سازماندھی نمود بيکار مسلمان را در پايگاه ھای ويژه ای به قصد تربيت گره ھای تروريست جوانان

دو ماه پس از آن به وقوع   وقوع حمالت ضربتی توسط بوکوحرام را که٢٠٠٩ جون ٢٩ در امريکائی ۀيک فرستند

 و آنھا ھم ئی تعليمات داده بود و آنھا شورشگران ماليااگراِن ليبي عربستان سعودی به شورش. پيوست پيش بينی نمود

  .بوکوحرام را آموزش دادند شورشگران

ويروس نفوذی که قادر است به  به ايجاد يک SS8 يکی ليکس سازمان جاسوسیمطابق اطالعات يکی از سندھای و

ويروس مزبور قادر است ھم . نفوذ کند اقدام نمود) آندريود و امثال اينھا آيفون، بالک بری،(ن ھا ولفيکامپيوترھا و ت

وانستند اطالعات شخصی، آنھا ت بدين طريق. ھای تروريست و ھم دولت نيجريه را به دقت تحت مراقبت قرار دھد گروه

 ليس مخفی را در اينترنت منتشر سازند کهوسياستمداران نيجريه و حتّا افراد پ نولفي تۀنشانی، اطالعات بانکی و شمار

  . برای بوکوحرام بوده استئی بسيار گرانبھاۀالبته وسيل

 

 AFRICOM  به ACRI از
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 ACRI  ی مقابلااز جانب بوش دوم در نقش وزنه ECOMOG در يکی از گزارشات. اد گشتايج ACRI  تأکيد

صلح «موفقيت ھای خويش در جھت فعاليت ھای   در نيجريه آن کشور می تواند ازامريکاکشته است که بدون دخالت 

 راه به از بين رفتن نفوذ استعمارگران سابق، يعنی فرانسه و انگلستان منجر بھره برداری نموده و از اين» آميز

ست به دست نيجريه امريکادستپروردگان   خواسته است اجازه ندھد ليبريا که خود ازامريکا از دولت  ACRIگردد

  . در منطقه زيان می رساندامريکاژيک يسترات زيرا اين امر به منافع. بيافتد

با اين ھدف که نه تنھا از نفوذ  AFRICOM  موسوم بهافريقا در امريکا مرکز فرماندھی ٢٠٠٨به دنبال آن در سال 

 البته بزرگترين ھدف.  جلوگيری نمايد، تأسيس گشتافريقانفوذ چين در  يجريه بکاھد، بلکه بيش از ھمه از پيشرفتن

AFRICOM  بوکوحرام و نيز پيش بينی  اينجاست که موضوع. ، نيجريه بودافريقا در امريکا» صلح طلبانه«فعاليت  و

 متالشی ٢٠١۵بر اين که نيجريه در سال  United States Intelligence Council شورای اطالعاتی ايالت متحده

 چنگال شورشی رشد  نيجريه در٢٠١٠بر واز زمان ضربات انفجاری در ابوجه در اول اکت. پيش می آيد خواھد گشت به

 .زياد قربانيان را بوکوحرام پذيرفته است وليت تمامی سوء قصدھا، حمالت ضربتی و شمارؤمس. آميز می باشد

ھويت غيرقابل تشخيص . کنند  که وقوع جنگ و تالشی کشور خود را پيش بينی میئیی ھائر نيجريه کم نيست شما

چرا بوکوحرام بدين سادگی قادر است : بسياری را مطرح ساخته است االتؤی ھا سئبوکوحرام برای بسياری از نيجريه 

که موجب دسترسی   به جای نمی ماندیئرا صورت دھد؟ و چرا پس از ھر سوء قصدی که می کند رِد پا اقدامات خويش

 به آن ھا گردد؟

از آدم ھای کم سواد و ساده تشکيل شده است و اکثراً نيز سوار بر  اما چگونه است که گروھی افراد نامنظم که غالباً 

ختمان بوده و آنھا را به سا عمليات می پردازند يک شبه تبديل به سازمانی گشته است که قادر به ساختن بمب موتور به

قادر است در نقاط مختلِف کشور ميليون ھا نايره نياز است و نيز  ھا و خودروھا نصب نمايند، کاری که برای انجام آن

   را ترتيب دھد؟ئیعمليات ھا زمانھم

دارای مرکز فرماندھی و نظام  که بوکوحرام به انجام عمليات ھای دقيق قادر است ضرورتا بدين معناست که اين

چگونه است که تمامی کوشش . بماند، ھميشه در خفا نمانده است که بوکوحرام می کوشد مخفی با اين. لی استوکنتر

  امنيتی برای شناخت و دفع فعاليت ھای آن بی اثر مانده اند؟ ھای دستگاه ھای

سازمان سيا می باشد ۀ مخفيان افشاء نمود که بوکوحرام از کارھای GREENWHITE Coalition ائتالف سبز و سفيد

  . ھدايت می گرددامريکاو از جانب سفارت 

ه تعليماتی و تربيتی متعددی ب سيا مدت ھاست که به موازات مرزھای کم حفاِظ چاد، نيِگر و کامرون کمپ ھای سازمان

رشيانی نموده،  جوانان بی بضاعت نادان و گمراه را تبديل به شو»هللا« وجود آورده است و در آنجا با استفاده از نام

  .کافر يک نظام اسالمی به وجود آورندۀ دھد تا آنھا در نيجري آموزش می

نمايند و کارھای روزمره را در کمپ ھا در  افسران سازمان سيا در اين پروژه با ھوشياری تمام می کوشند مخفيانه عمل

آموزِش  آنھا پس از ديدن ماه ھا. گشته اندنھاده اند که درست برای ھمين کار بسيج  دست مراقبينی از اھالی خاورميانه

زندگی، مراقبت و رد گم کردن در انتظار می ی کتيک ھای بقا، مجھز به تسليحات و تئیآميخته به تبليغات و مغزشو

  .گردند مانند تا زمانی که وارد عمليات

اگر ساختمانی ھدف .  آشنا گردندشده است بعدی آنھا اين است که با ھدِف آتی که به دقت در سفارت برنامه ريزیۀ مرحل

  .خانه ھای مطمئنی آماده و در انتظار آنھاست عمليات باشد، تسليحات و وسايل فنی در
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از ھم  ٢٠١۵ تخمين زده است که نيجريه در امريکاذھنيات نيست که شورای اطالعات ملی  اين کار، اتفافی يا محصول

 که ٢٠١۵راه بحرانی ابھام آلود تا سال  شده است که نيجريه ازھدف عمليات اخاللگرانه چنان حساب . خواھد پاشيد

  .گردد  به ضغف دچار،زمان انتخابات آتی است

 

   نيجريهۀطرح تجزي

و يا کشور به سقوط  اعتماد مردم نيجريه چنان افزايش خواھد يافت که يا انتخابات انجام نخواھد شد آنگاه تا آن زمان عدم

  .مورد حمله قرار گرفته و غارت گردد که ده خواھد بود برای اينقطعی خواھد رسيد و آنگاه آما

او .  در نيجريهامريکاترنس پ مک گالی، سفير  با توجه نمودن به کارِ : به گزراش بعدِی ائتالِف سبز و سفيد توجه نمائيد

 .گويند» اافريقدسِت پيِر «ست که در اصطالح وزارت امور خارجه بدان امريکاۀ يکی از ديپلمات ھای برجست

  

  :چند تذکر

يکی از طراحان ابتکار واکنش در   در نيجريه استامريکاآيا می دانيد که ترنس پ مک گالی که در حال حاضر سفير 

  خالی کرد؟ ECOMOG نيجريه را در می باشد که زير پای ACRI افريقاقبال بحران 

 دوم ۀزارت امور خارجه می باشد در دوردر و AFRICOM سازمان دھندگان آيا می دانيد که مک گالی که يکی از

  نيجريه را باز نمايد؟ به AFRICOM با اين مقامی که دارد به لحاظ ديپلماتيک قادر است راه ورود خدمتش ،

 را تحت لوای مناسبی با امريکاھای دولت   اصلی او در مقام سفير، اين است که فعاليتۀآيا بر اين نيز واقفيد که وظيف

  دھد؟  در نيجريه سامانکاامريمقام سفير 

 از ھم پاشيدن نيجريه که فقط بخشی از آن ۀبار  درامريکا شورای اطالعاتی ملی ۀآيا می دانيد که سراسر گزارش مخفيان

   قصد دارد به ھدف مورد نظرش برسد؟امريکااست که چگونه  ئی گشته است، دارای اجزاءافشا

 .زمان ملل در ابوجه که چه کسی آن را انجام داد و چگونه مربوط به عمليات انفجاری در ساختمان سایاجزا

آمدند تا انجام اقدامات ضربتی را  اصطالح کارشناسان امنيتی خارجی نيز آگاه باشد کهه بايد به رسالت واقعی ب شما

 ی خود را درکارشناسۀ ند که سوء قصد مزبور را بررسی نموده و نتيجه اآمد  بدين قصدآيا آنھا واقعاً . »بررسی نمايند«

مدارک مربوط به سوء قصد مزبور را از   حقيقی آنھا اين بود کهۀکه وظيف ی قرار دھند يا اينئاختيار مقامات نيجريه 

  .عمليات را تأمين مالی کرده است بين برده يا مخفی نمايند که چه کسی آن

 .ھای امن در نيجريه اطالع خواھيم داد اجراء، موقعيت و نشانی خانه ۀما در گزارش آتی ائتالف سبز و سفيد در بار

  

  در باره ائتالف سبز و سفيد

ھدف اين ائتالف دفاع از منافع  .که از نام آن می توان دريافت اين دو از رنگ ھای پرچم نيجريه اخذ شده اند ھمانگونه

  . کشورمان می باشدۀتجزي  برایامريکاملت نيجريه در قبال طرح ھای 

مردم آگاھی خواھد داد، با اين ھدف که   ائتالف سبز و سفيد از راه ھای گوناگون و قانونی بهدر روزھا و ماه ھای آتی

 .رشته مقاالت می باشد اين اولين مقاله از يک.  جلوگيری گرددامريکائی از رفتن کشورمان به زير چکمه ھای

 شده و کودکانمان بی لگان تبديبيو بهما اجازه نخواھيم داد که زنان ما : شود  اخطار داده میامريکاترتيب به  بدين

ما تبديل به پناھندگانی نخواھيم گشت که به بخشش . جاھای ديگر شده است سرپرست گردند، ھمانگونه که در عراق و

  .تابش آفتاب برسد نيجريه بايد به مقام خويش در زير. ھای موصوف به انسان دوست وابسته گردند سازمان

  ماوانجيراآتلينگ پ رجينالد: نويسنده
 لمانی متن توسط اَينار شلِِرتا ۀ با استفاده از ترجم دری- فارسیۀترجم
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 کاالمنتشر شده در تالکس

  ١٣٩٣ ]ثور[ارديبھشت٢٧

 

 

 

 


