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سخن آغازین

ین سخن آغاز

مبـارزه بـا فسـاد در برخی کشـورها سـخت تر از سـایر کشورهاسـت؛ در کشـورهای در حال توسـعه 

مبـارزه بـا فسـاد دشـوار اسـت و چه بسـا این مبـارزه بـه ِاعمال خشـونت از جانـب کسـانی بینجامد 

کـه منافع شـان بـه خطر افتـاده اسـت. نگوزیا اوکونجـو کـه به تازگی رئیس سـازمان تجـارت جهانی 

شـد، در ایـن کتـاب روایتـی دسـت اول از واکنش فاسـدان ذی نفـع منافع نفتـی در نیجریه به دسـت 

می دهـد؛ روایتـی مربـوط بـه دوره ای کـه وزیـر اقتصـاد نیجریـه بـود. نویسـنده نشـان می دهـد کـه 

مضـرات شـخصی مبارزه با فسـاد در سـطح عالی در یک کشـور در حال توسـعه نفتـی چقدر جدی 

اسـت و امـکان دارد هرگـز هـم بـه نتیجـه نرسـد. بازتوزیـع منصفانـه و درسـت درآمدهـای نفتـی و 

رانت هـای ناشـی از آن در نیجریـه بـا یک دموکراسـی بسـیار نوپا به کاری دشـوار بدل شـده اسـت. 

کتـاب حاضر، اقتصاد سیاسـی نیجریه اسـت؛ اقتصاد سیاسـی بازتوزیع منافع نفتـی در نیجریه؛ 

تشـریح احـواالت بازنـدگان و برنـدگان ثـروت زیرزمینـی نیجریـه؛ توضیـح وضعیـت بازنـدگان و 

برنـدگان مبارزه با فسـاد. این کتاب که نشـان دهنده دشـواری انجـام اصالحات اقتصـادی در نیجریه 

و بیانگـر خطـرات و ریسـک های فعالیـت یک اقتصـاددان مشـهور در وزارت اقتصاد یک کشـور در 

حـال توسـعه اسـت؛ بـه خواننـده نشـان می دهـد چرا اصالحـات اقتصـادی در یـک کشـور نفتی از 

مسـیر منحـرف می شـود و چطـور عـده ای بـه نفع خودشـان به کشـور هزینـه تحمیـل می کنند. 
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بودجه ریـزی و مسـائل و مشـکالت آن، چگونگـی دسـت اندازی دولت هـای ایالتـی و محلی به 

ذخایـر صنـدوق ذخیـره ارزی نیجریه و مخالفت شـان با ذخیره کـردن درآمدهای نفتی بـرای روزهای 

سـخت اقتصـاد و افزایـش مـداوم بدهی های دولـت به خاطـر قبیله گرایـی و تامین اشـتغال ناکارآمد 

بـرای حامیـان دولـت بـه قصـد کسـب رای و محبوبیت از سـوی سیاسـت مداران، همگی دسـت به 

دسـت هـم داده انـد و وضعیـت اقتصـاد نیجریـه را بدتـر کرده اند. نویسـنده کـه از نزدیک سـال ها با 

ایـن مشـکالت دسـت وپنجه نـرم کـرده به بهترین شـکل آنهـا را به دسـت خواننده می رسـاند. 

اقتصادی- ایدئولوگ های  و  زنان در جامعه  فعال  بوکوحرام، مخالفان حضور  با  نیجریه  جامعه 

سیاسی هم دست به گریبان است؛ ناامنی ناشی از حضور بوکوحرام در نیجریه، آموزش و تحصیل 

را برای خیلی ها ناممکن و سرمایه گذاری خارجی را تقریبا از دور خارج کرده است. نویسنده در این 

بخش نشان می دهد چگونه متعصبان اقصادی-سیاسی عالقه مند به کمونیسم بازمانده از گذشته تنها 

به منافع خود می اندیشند و به اقتصاد و منافع عمومی ضربه می زنند. 

کتـاب حاضر برای سیاسـت گذاران اقتصادی آموزنده اسـت زیـرا نویسـنده آن در رده های باالی 

شـغلی بانک جهانی مشـغول کار بوده و به پیشـنهاد رئیس جمهور یک کشـور در حال توسـعه نفتی، 

شـغل وزارت اقتصـاد نیجریـه را پذیرفتـه اسـت. او نشـان می دهـد چـه مشـکالتی در ایـن راه خـود 

و خانـواده اش را آزار داده اسـت. از سـوی دیگـر، عمـوم کتاب هـای اقتصـادی روایـت اقتصاددانـان 

کشـورهای توسـعه یافته از کشـورهای در حـال توسـعه و کمترتوسـعه یافته اسـت، درحالی کـه ایـن 

کتـاب روایـت یـک اقتصـاددان نیجریـه ای از یـک اقتصـاد نفتـی گرفتـار بازتوزیـع رانت هـای نفت 

و فسـاد شـکل گرفته پیرامـون آن اسـت. نویسـنده نشـان می دهـد چطـور مبـارزه اش بـا فسـاد حتـی 

منجـر بـه این می شـود کـه دیدارهـای کاری اش بـا رئیس جمهور دچار اختالل شـود؛ نشـان می دهد 

چطـور گـوش نـدادن بـه حرف بعضـی ذی نفعـان سـبب می شـود کارشـکنی هایی در سـطوح عالی 

دولـت در کار وزارت اقتصـاد انجـام شـود. خوانـش ایـن کتاب برای صاحبـان کسـب وکار و آنان که 

بـا فسـاد اقتصـادی مخالف انـد جـذاب اسـت؛ بـرای اقتصاددانـان و اقتصادخوانـان آموزنده اسـت 

زیـرا تجربـه زیسـته یـک اقتصـاددان درجـه اول اسـت کـه برخوردهـای نزدیکی با فسـاد و فاسـدان 

اقتصـادی داشـته و مشـکالت پیشـبرد برنامه های اصالحـی اقتصادی در یـک اقتصاد نفتی را نشـان 

می دهـد. 

محمد قاسمی

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران
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پیشگفتار

ــه  ــاره تجرب ــی را دوب ــگارش آن رویدادهای ــان ن ــوار. در جری ــود دش ــاب کاری ب ــن کت ــگارش ای  ن

ــرات  ــده خاط ــه تداعی کنن ــاد آوردم ک ــه ی ــی را ب ــردم و گفت وگوهای ــی ک ــی را بازخوان و مقاالت

ــه وزارت  ــی ک ــردم هنگام ــان می ک ــم. گم ــان کن ــی دادم فراموش ش ــح م ــه ترجی ــود ک ــی ب دردناک

دارایــی نیجریــه را بــرای بــار دوم تــرک کــردم، کتابــی دربــاره مــوج دوم اصالحــات بخــش واقعــِی 

ــی از  ــا: درس های ــالح اصالح ناپذیره ــوان اص ــا عن ــم ب ــاب اول ــر کت ــه ای ب ــه )ادام ــاد نیجری اقتص

ــت(  ــز داش ــاختاری تمرک ــات س ــاد کالن و اصالح ــات اقتص ــر اصالح ــه ب ــه )2012(1 ک نیجری

ــور  ــت رئیس جمه ــده در دول ــای انجام ش ــاره کاره ــی درب ــا کتاب ــتم ت ــن نشس ــت. م ــم نوش خواه

ــازی  ــاز متنوع س ــه و آغ ــاد نیجری ــف اقتص ــای مختل ــالح بخش ه ــرای اص ــان2 ب ــودالک جانات گ

به شــدت مــورد نیــاز بخش هــای غیرنفتــی ایــن کشــور بنویســم. قصــد داشــتم نــکات مهــم ثبــت 

و ضبــط شــده در یادداشــت هایی را کــه دولــت جاناتــان -بــا امیــد بــه اینکــه می تــوان روندهــای 

ــل  ــاری3 تحوی ــدو بوه ــت محم ــه دول ــید- ب ــود بخش ــور بهب ــعه کش ــبرد توس ــرای پیش ــوب را ب خ

داده بــود، بــرای مخاطبــان گســترده تری ارائــه کنــم. درعــوض، اتفاقاتــی کــه بعــد از جدایــی ام از 

1. Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria (2012)
2. Goodluck Jonathan
3. Muhammadu Buhari

پیشگفتار
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وزارت اقتصــاد جاناتــان در مــاه مــی 2015 افتــاد، مــرا بــر آن داشــت تــا ایــن کتــاب کــه بررســی 

ــا فســاد. ســه دلیــل  ــارزه ب ــه مهمــی از کارم در دولــت اســت را بنویســم: مب شــخصی تری از جنب

ــن کار وجــود دارد. ــرای ای ب

اولیـن دلیـل، ارائـه توجیهی بـرای خـودم و افراد زیادی اسـت که از مـن پرسـیده اند »چه چیزی 

در پـس حمالتـی بـود کـه پـس از ترک دولـت به من شـد«. به مـدت یک سـال و نیم، در رسـانه ها، 

در اینترنـت و در کمپینـی شـرورانه در وطنـم، آماج اتهامـات و دروغ های مخرب بـودم. این دروغ ها 

و تبلیغـات سیاسـی مـرا متهـم بـه سـوءمدیریت اقتصـاد و حتـی میلیاردهـا دالر اختـالس و دزدی 

می کردنـد. اینهـا از الگـوی حملـه ای پیـروی می کردنـد کـه در طـول دوره چهارسـاله دوم وزارتـم 

بـا آنهـا دسـت وپنجه نـرم کـرده بـودم، امـا این بار شـدت حمـالت بی سـابقه بـود. نگفتـن واقعیت 

-تحـت حمایـت و پشـتیبانی حقایقـی آمـاری- درخصـوص اینکـه واقعـا چـه اتفاقـی در اقتصـاد 

نیجریـه افتـاد و تالش هـای مهمـی که من و دیگـران برای مبـارزه با فسـاد کردیم، برای مـردم نیجریه 

و اجتمـاع بین المللـی عالقه منـد بـه توسـعه ایـن کشـور مهـم، زیان بـار خواهـد بود.

ــان،  ــت جانات ــه دول ــه، از جمل ــای نیجری ــام دولت ه ــال تم ــه عم ــه، گرچ ــل  اینک ــن دلی دومی

بــه فســاد متهــم شــده اند و ایــن آفــت پیشــینه ای طوالنــی دارد کــه بــه قبــل از دولــت جاناتــان بــاز 

ــد. ایــن  ــا ناشــناخته مانده ان ــا فســاد تقریب ــارزه ب ــرای مب می گــردد، امــا تالش هــای انجــام شــده ب

کتــاب می کوشــد بخشــی از ایــن داســتان را طبــق تجربــه ام در دولــت جاناتــان بازگــو کنــد.

ســوم، در چنــد ســال گذشــته، در سراســر جهــان روایت هــای بســیار زیــادی از فســاد گســترده 

ــا  ــل ت ــی، از برزی ــای جنوب ــا آفریق ــه ت ــه گرفت ــت )از نیجری ــده اس ــه ش ــی ارائ ــش عموم در بخ

ــا کــره جنوبــی(، بــه نحــوی کــه روایتــی دســت اول از جانــب  آرژانتیــن و ونزوئــال، از اوکرایــن ت

ــو  ــد پرت ــه کــرده، می توان ــودش تجرب ــور خ ــاختار کش ــن مشــکل را در س ــه ای ــل مــن ک ــی مث کس

ــد. ــاد بیفکن ــا فس ــه ب ــای مقابل ــا و توفیق ه ــرات و دام ه ــر خط ــوری ب ن

فســادی کــه مــا بــا آن مبــارزه کردیــم و مفصــل در ایــن کتــاب تشــریح می شــود، وســعتی از 

فســاد سیاســی تــا فســاد اداری -اجرایــی دارد، چنان کــه در چارچــوب بنــا شــده در مقالــه ویلیــام 

ــی  ــت مال ــاد در مدیری ــوان »کاوش فس ــا عن ــال 2007 ب ــرادان2 در س ــیلپا پ ــکی1 و ش دورینتینس

ــاب(  ــم کت ــوم و پنج ــول س ــده در فص ــزرگ )بررسی ش ــاد ب ــت. فس ــده اس ــرح ش ــی3« مط عموم

1. William Dorintinsky
2. Shilpa Pradhan
3. Exploring Corruption in Public Financial Management
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ــخصی«؛  ــع ش ــتای مناف ــیع در راس ــاس وس ــی در مقی ــع عموم ــال مناب ــت از »انتق ــارت اس عب

ــت  ــوذ در جه ــال نف ــت از »ِاعم ــارت اس ــارم( عب ــل چه ــده در فص ــی )تشریح ش ــاد سیاس فس

ــع  ــده و دوســتان و آشــنایان، انتقــال مناب ــه نفــع تصمیم گیرن ــع و پروژه هایــی کــه ب تخصیــص مناب

ــی  ــاد اداری-اجرای ــت؛ و فس ــاز« اس ــات ممت ــتفاده از اطالع ــاص و سوءاس ــای خ ــه پروژه ه ب

ــی،  ــوه عموم ــتفاده از وج ــالس و سوءاس ــت از »اخت ــارت اس ــم( عب ــل شش ــده در فص )تشریح ش
ــتعمال«.1 ــراف و سوءاس ــرداری و اس کالهب

ــا تمــام رویدادهــای  ــی کامــل از تمــام گونه هــای مشاهده شــده از فســاد ی ــاب، روایت ــن کت ای

بــه وقــوع پیوســته در دولــت جاناتــان نیســت، بلکــه بــر نقــاط مخاطره آمیــزی تمرکــز دارد کــه بــه 

ــهرتم  ــدن ُحسن ش ــمی و لکه دارش ــرات جس ــک خط ــرض ریس ــده در مع ــای انجام ش ــل کاره دلی

بــودم یــا برایشــان بــه دردســر افتــاده بــودم. امیــدوارم ایــن کتــاب مطالــب خوبــی بــرای خواننــدگان 

بــه منظــور تفکــر پیرامــون فســاد ارائــه کنــد و بــرای افــرادی کــه در پــی متوقــف کــردن فســادند و 

ــد، درس هایــی داشــته باشــد. در کارهــای خــود شــفافیت و حکمرانــی خــوب را مقــدس می دانن

وزرای دارایــی، خاصــه وزرای کشــورهای در حــال توســعه در بیــن افــرادی هســتند کــه غالبــا 

کار پرخطــری انجــام می دهنــد و به نــدرت در ایــن خصــوص حــرف می زننــد؛ آنهــا غالبــا 

مشــغول نــه گفتــن بــه همــکاران، اعضــای کابینــه، کارمنــدان دولــت و سیاســت مداران )و حتــی 

ــت  ــا تح ــی دائم ــاد و دارای ــتند. وزرای اقتص ــت وزیر( هس ــا نخس ــور ی ــود، رئیس جمه ــای خ روس

ــل، دوره  ــن دالی ــه همی ــد. ب ــدرت محبوب ان ــند، به ن ــز باش ــرام نی ــورد احت ــر م ــی اگ ــارند و حت فش

کاری آنهــا در کابینــه عمومــا کوتــاه اســت. گــوردون بــراون2، رئیــس محترم چندســاله خزانــه داری3 

و نخســت وزیر ســابق بریتانیــا، کــه خــودش وزیــر امــور دارایــی دوازده ســاله کارکشــته ای اســت، 

روزی بــه مــن گفــت کــه میانگیــن دوره کاری وزیــر دارایــی دو ســال اســت. مــن در دوره کاری اولم 

ــدم؛  ــل گذران ــور کام ــم را به ط ــال از دوره کاری دوم ــار س ــاورم و چه ــال دوام بی ــه س ــتم س توانس

هفــت ســاِل بســیار ســخت.

ــا ایــن معضــل دســت بــه  ــان ب ایــن کتــاب بــرای فعــاالن توســعه نیــز مفیــد خواهــد بــود. آن

ــن  ــه و ای ــف مقابل ــی ضعی ــاد و حکمران ــا فس ــد ب ــه بای ــی ک ــه در محیط های ــه چگون ــد ک گریبان ان

1. William Dorintinsky and Shilpa Pradham, “Exploring Corruption in Public Financial Management,” in 
The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, edited by J. Edgardo Campos 
and Sanjay Pradhan, 267–294. Washington, DC: World Bank, 2007.
2. Gordon Brown
3. Chancellor of Exchequer
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ــاالن  ــن فع ــا ای ــند؟ ام ــعه باش ــال توس ــه دنب ــرد، ب ــرل ک ــی و کنت ــکالت را بررس ــائل و مش مس

ــرای  ــارزه ب ــد کــه مب ــار دارن ــن خصــوص در اختی ــی دســت اول و بی واســطه در ای ــدرت روایت به ن

ــت. ــه معناس ــه چ ــام ب ــود نظ ــوب از درون خ ــی خ ــفافیت و حکمران ش

در پایــان، شــهروندان و ســازمان های جامعــه مدنــی کــه ســعی در برمالســازی و افشــای فســاد 

ــد  ــاب مرتبط ان ــن کت ــده در ای ــریح ش ــک های تش ــرات و ریس ــا خط ــته اند ب ــا آن داش ــارزه ب و مب

)تهدیدهــای فیزیکــی و شــهرتی و زورگویــی و آزار و اذیــت از جانــب افــراد فاســد و دارای 

ــفافیت و  ــد عدم ش ــد دارن ــه قص ــانی ک ــتفاده کس ــورد اس ــزار م ــناخت اب ــی(. ش ــای سیاس انگیزه ه

ــور کــردن مــن  ــرای مجب ــی ب ــه ســازند )از تالش های فســاد را در حکــم یــک روش زندگــی نهادین

بــه کناره گیــری از مقــام وزارت و تــرک کشــور، کــه در برابرشــان ایســتادگی کــردم، تــا تهمت هــای 

ــد(  ــن زده ش ــه م ــات ب ــه در مطبوع ــول ک ــالس و دزدی پ ــوءمدیریت، اخت ــه س ــن در زمین دروغی

گامــی مهــم در مســیر رســیدن بــه شــفافیت و حکمرانــی خــوب اســت.
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یه درباره نیجر

نیجریــه یکــی از عجیب تریــن کشــورهای جهــان اســت. ایــن کشــور پر انــرژی و گاهــی 

ــان  ــخصا، زن ــد. مش ــگفت انگیز کارآفرین ان ــکلی ش ــردم آن به ش ــت و م ــفته اس ــرج و آش پرهرج وم

نیجریــه ای کاردان و مبتکرنــد. فعالیت هــای درصــد کوچکــی از جمعیــت نیجریــه آوازه بــدی بــه 

ــاد  ــورد فس ــاب در  م ــن کت ــت( و ای ــط اس ــاد مرتب ــا فس ــا ب ــی از آنه ــت )یک ــور داده اس ــن کش ای

صحبــت خواهــد کــرد. امــا اکثریــت قریب به اتفــاق نیجریه ای هــا شــهروندانی درســتکار و 

ــت  ــت؛ دول ــر اس ــورهای دیگ ــهروندان کش ــته ش ــان خواس ــان هم ــه خواسته ش ــخت کوش اند ک س

ــد  ــا مــردم بتوانن ــرود ت ــار ب ــد و ســپس از ســر راه کن ــه را فراهــم کن ــات و خدمــات پای صلــح و ثب

زندگــی خــود را داشــته باشــند.

نیجریــه کشــوری پهنــاور )924 کیلومتــر مربــع( و پیچیــده اســت. بــا جمعیــت تقریبــی 190 

میلیــون نفــری در ســال 2017، پرجمعیت تریــن کشــور قــاره آفریقــا و هفتمیــن کشــور پرجمعیــت 

ــا  ــه ای اســت. پیش بینــی می شــود ت جهــان اســت. از هــر شــش نفــر آفریقایــی، یــک نفــر نیجری

ســال 2030 نیجریــه بــه پنجمیــن کشــور پرجمعیــت جهــان )بــا جمعیــت تقریبــی 264 میلیــون 

نفــر( و تــا ســال 2050 بــه ســومین کشــور پرجمعیــت جهــان )بــا جمعیــت تقریبــی 410 میلیــون 

ــال  ــر از 25 س ــنی کمت ــه س ــت نیجری ــد از جمعی ــر، 63 درص ــال حاض ــود. در ح ــدل ش ــر( ب نف

درباره نیجریه
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ــرای رشــد اقتصــادی  ــن کشــور را ب ــت جــوان ای ــوان جمعی ــا می ت ــا، ی ــه  آفریق ــد بقی ــد و مانن دارن

ــه اشــتغال  ــا ایــن جمعیــت می توانــد چالــش ســختی در زمین ــه کار گرفــت ی مبتنی بــر جمعیــت ب
و مهاجــرت بــه خــارج از کشــور ایجــاد کنــد.1

ــوع  ــه تن ــت ک ــی اس ــروه قوم ــش از 350 گ ــود بی ــی از وج ــدی ناش ــا ح ــه ت ــی نیجری پیچیدگ

زبانــی نیــز بــه همیــن مقــدار اســت و بیشــتر ایــن گروه هــا نمی تواننــد زبــان یکدیگــر را بفهمنــد. 

ســه گــروه قومــی اصلــی وجــود دارد؛ ایگبــوس2 در جنــوب شــرق )18%(، یوروبــاس3 در جنــوب 

غــرب )21%( و هاوســا-فوالنی4 در شــمال )29%(.5 انگلیســی زبــان رســمی ایــن کشــور 

ــر ایالت هــای  ــای کبی ــود کــه بریتانی ــی ب ــا در زمان اســت کــه پیامــد حکومــت اســتعماری بریتانی

تحت الحمایــه  شــمالی و جنوبــی نیجریــه را در ســال 1914 بــا هــم ترکیــب و بــه کشــوری متحــد 

بــدل کــرد. عمــوم نیجریه ای هــا به گونــه ای از زبــان انگلیســی حــرف می زننــد کــه شــامل 

ــود. ــه می ش ــن6 گفت ــی پیجی ــه آن انگلیس ــت و ب ــز هس ــی نی ــات بوم ــات و اصطالح کلم

ــا  ــه تقریب ــود. نیجری ــاد می ش ــور ایج ــن کش ــب در ای ــبب مذه ــه س ــز ب ــتری نی ــی بیش پیچیدگ

به طــور برابــر بیــن مســلمانان و مســیحیان تقســیم شــده اســت. شــمال عمدتــا مســلمان و همــراه بــا 

اقلیتــی مهــم از مســیحیان و جنــوب عمدتــا مســیحی و همــراه بــا اقلیتــی مهــم از مســلمانان اســت. 

در نیجریــه وجــود خانواده هایــی بــا اعضــای هــم مســلمان و هــم مســیحی، غیرعــادی نیســت. هــم 

در شــمال و هــم در جنــوب، برخــی گروه هــا همچنــان بــه مذاهــب بومــی بــاور دارنــد.

نیجریــه یــک دموکراســی نوپــا بــا الگویــی بــه ســبک آمریکایــی اســت بــا یــک رئیس جمهــور 

ــی  ــزب سیاس ــن ح ــور چندی ــن کش ــور. در ای ــاون رئیس جمه ــد و مع ــی قدرتمن ــب اجرای منتخ

وجــود دارد، امــا دو حــزب اصلــی، حــزب دموکراتیــک مردمــی7 و کنگــره کل مترقــی8 هســتند کــه 

در حــال حاضــر، دومــی حــزب حاکــم اســت. نیجریــه در ســال 1960 از بریتانیــا اســتقالل پیــدا 

1.  تمامدادههایمربوطبهجمعیتدراینپاراگرافبرگرفتهازسازمانمللمتحد)United Nations(،دپارتماناموراقتصادیواجتماعی
)Department of Economic and Social Affairs(،بخشجمعیت)Population Division(،»پیشبینیهایجمعیتی
ESA/P/WP/248,2017وبرگهشماره)World Population Prospects: the 2017 Revision(2017جهان:ویرایشسال

وآدرساینترنتیhttps://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdfاست
2. Igbos
3. Yorubas
4. Hausa-Fulani
5. United States Embassy in Nigeria, Economic Section, “Nigeria Fact Sheet,” Abuja, Nigeria, January 
2012, http://photos.state.gov/libraries/nigeria/487468/pdfs/Nigeria%20overview%20Fact%20Sheet.pdf.
6. Pidgin English
7. People’s Democratic Party (PDP)
8. All Progressives Congress (APC)
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کــرد و مــدت کوتاهــی بعــد دموکراســی بــه ســبک پارلمانــی بریتانیایــی را امتحــان کــرد و ســپس 

از ســال 1967 تــا ســال 1970 درگیــر جنــگ داخلــی )جنــگ نیجریه-بیافــرا1( شــد و بــه مدتــی 

طوالنــی تحــت لــوای حکومــت نظامــی درآمــد. دوره دموکراســی فعلــی بعــد از تقریبــا ســه دهــه 

حکومــت نظامــی کــه در آن دوره هــای کوتــاه و پراکنــده ای از حکومــت مردمــی وجــود داشــت، در 

ســال 1999 آغــاز شــد.

طبـق قانـون اساسـی مصـوب سـال 1999، ایـن کشـور یـک دولـت فـدرال -یـک قلمـرو پایتختی 

فـدرال2 کـه پایتخت این کشـور، آبوجـا3 در آن قـرار دارد- 36 ایالت که حاکمان شـان انتخاب می شـوند 

و 774 دولـت محلـی دارد کـه این ایاالت به 6 ناحیه  ژئوپلیتیک تقسـیم شـده اند؛ شـمال غربی، شـمال 

مرکـزی، شـمال شـرقی، جنـوب غربـی، جنـوب شـرقی و جنوب-جنـوب. برخـی از ایـن نواحـی مثال 

جنـوب شـرقی و جنـوب غربـی بـه ترتیـب بـا گروه هـای عمـده قومـی ماننـد ایگبـو و یوروبـا در تالقی 

هسـتند و نواحـی دیگـر نیـز خانه تعـداد زیـادی از گروه هـای قومی اند. قـوه مقننه بـازوی مهـم دولت را 

شـکل می دهـد، به نحـوی که یک مجلس سـران یا سـنا بـا 109 عضو و یـک مجلس نماینـدگان با 360 

عضـو وجود دارد.4 دادگسـتری )قوه قضائیه( بازوی سـوم دولت اسـت. تداوم گونه های سـنتی حکمرانی 

)امیرنشـین ها در شـمال، پادشـاهی ها و سـاالری ها عمدتـا در جنـوب و گاهـی همراه با حاکمان سـنتی 

نسـبتا قدرتمنـد( ترکیبـی جالب را بـه حکمرانی در نیجریـه اضافه می کنـد، اگرچه شـاخه هایی از دولت 

کـه مطابـق قانـون اساسـی تعریف و انتخاب می شـوند، بیشـترین قـدرت را در دسـت دارند.

ــه  ــال 2017 ب ــی آن در س ــص داخل ــد ناخال ــت و تولی ــا اس ــور آفریق ــن کش ــه بزرگ تری نیجری

میــزان 400 میلیــارد دالر بــرآورد شــده اســت.5 تولیــد ناخالــص داخلــی آفریقــای جنوبــی، دومیــن 

اقتصــاد بــزرگ ایــن قــاره 317 میلیــارد دالر اســت. نیجریــه 71% از تولیــد ناخالــص داخلــی غــرب 

1. Nigeria-Biafra
2. Federal Capital Territory
3. Abuja
4. Federal Republic of Nigeria, National Assembly, “About the Senate,” n.d., http://www.nassnig.org/page/
about-the-senate; Federal Republic of Nigeria, National Assembly, “About the House,” n.d., http://www.
nassnig.org/page/about-the-house.
5.  تمــامارقــاممربــوطبــهGDP،رشــدGDPوGDPســرانهدرایــنپاراگــرافازصنــدوقپولــیبینالمللــی
 Report for Selected(5.گــزارشکشــورهاوســوژههایانتخــابشــده«،)International Monetary Fund(
Countries and Subjects(،دادههــایچشــماندازاقتصــادیجهانــی)World Economic Outlook Database(،در

ــدهاســت: ــهش ــرگرفت ــیزی ــهآدرساینترنت ــال2017ب ــلس آوری
h t t p s : / / w w w. i m f . o r g / e x t e r n a l / p u b s / f t / w e o / 2 0 1 7 / 0 1 / w e o d a t a / w e o r e p t . a s p x ? s y = 
2015&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=33&pr1.y=9&c=694%2C199&s= 
N G D P D P C & g r p = 0 & a =
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آفریقــا1 و 27% از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن قــاره را شــکل می دهــد. تولیــد ناخالــص داخلــی 

ســرانه  ایــن کشــور 21 هــزار و 323 دالر در مقایســه بــا پنــج هــزار و 588 دالر در آفریقــای جنوبــی 

اســت، بنابرایــن اگرچــه نیجریــه از دیــدگاه بانــک جهانــی2 یــک کشــور بــا درآمــد پایین-متوســط 

به شــمار مــی رود، فقــر ایــن کشــور همچنــان ماننــد بســیاری از کشــورهای دیگــر ایــن گــروه، بــه 

صــورت یــک مشــکل باقــی مانــده اســت. بــرآورد شــده کــه 36/1% از جمعیــت ایــن کشــور زیــر 
خــط فقــر مطلــق 1/9 دالر در روز قــرار دارنــد.3

ــادرات4 و 70% از  ــش از 90% از ص ــه بی ــت ک ــت اس ــه نف ــته ب ــدیدا وابس ــه ش ــاد نیجری اقتص

درآمدهــای دولتــی را شــکل می دهــد. ایــن کشــور کــه عضــو ســازمان کشــورهای صادرکننــده ی 

نفــت5 )اوپــک( اســت، در ســال 2016 پانزدهمیــن تولیدکننــده بــزرگ نفــت در جهــان بــود.6 ایــن 

کشــور یازدهمیــن ذخایــر بــزرگ نفتــی7 و نهمیــن ذخایــر بــزرگ گاز طبیعــی8 جهــان را دارد.

ثــروت منابــع طبیعــی نیجریــه آن طــور کــه بایــد بــه مــردم خــود خدمــت نکــرده اســت زیــرا 

ــد و گروهــی کوچــک  ــا وجــود ندارن ــد ی ــان ضعیــف باقــی مانده ان برخــی نهادهــای مهــم همچن

ــتفاده  ــأ سوءاس ــن خ ــود ای ــده  و از وج ــا مان ــم پابرج ــور دائ ــم به ط ــگان حاک ــاالر از نخب و دزدس

ــول را  ــادی معق ــرد اقتص ــوب و عملک ــد خ ــی از رش ــه دوره های ــور تجرب ــن کش ــا ای ــد. ام کرده ان

ــه  ــا ب ــور عمدت ــن کش ــاد ای ــا 2015، اقتص ــال های 2005 ت ــن س ــه بی ــت. در ده ــته اس ــز داش نی

ــد  ــل عبارت ان ــه دلی ــن س ــت؛ ای ــرده اس ــد ک ــال رش ــدار 6/5% در س ــرعت پای ــا س ــل، ب ــه دلی س

1.  محاســبه شــده از طریــق تقســیم تولیــد ناخالــص داخلــی نیجریــه بــر مجمــوع تولید هــای ناخالــص داخلــی تمــام کشــورهای غــرب آفریقــا، 

�IMF بــا اســتفاده از داده هــای گرفتــه شــده از پایــگاه اطالعاتــی
2. World Bank

3.  نرخ اخیر سرشماری فقر )زیر 1/9 دالر در روز( در بانک جهانی و در منبع زیر دردسترس است:
“Nigeria General Household Survey,” Living Standards Measurement Study, 2013 (per capita methodology)
4. Organization of the Petroleum Exporting Countries, “Nigeria Facts and Figures,” n.d., http://www.
opec.org/opec_web/en/about_us/167.htm.
5. Organization of Petroleum Exporting Countries

ــن  ــاالت متحــده )U�S� Energy Information Administration( اســت. در ســال 2016، در بی ــرو ی ای ــه پانزدهــم براســاس اطالعــات وزارت نی 6.  رتب

کشــورهای عضــو اوپــک، نیجریــه رتبــه ششــم را داشــت. منبــع:

“OPEC: Annual Statistical Bulletin,” Vienna, Austria, 2017, http://www.opec.org/opec_web/static_files_
project/media/downloads/publications/ASB2017_13062017.pdf.
7. U.S. Energy Information Administration, “International Energy Statistics, Crude Oil Proved 
Reserves 2016,” Washington, DC, EIA, 2017, https://www.eia.gov/beta/international/data/
browser/#/?pa=0000000000000000000008&c=ruvvvvvfvtvnvv1urv
vvvfvvvvvvfvvvou20evvvvvvvvvnvvuvo&ct=0&tl_id=5-A&vs=INTL.57-6-AFG-BB.A&cy=2016&vo=
0&v=H&start=1980.

8.  مرجع قبلی.
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از مدیریــت خــوب اقتصــاد کالن، قیمت هــای بــاالی نفــت و عملکــرد خــوب بخش هــای 

غیرنفتــی )کشــاورزی، تولیــد صنعتــی، ارتباطــات راه دور و خدمــات دیگــر(. عملکــرد اقتصــادی 

ایــن کشــور از ســال 2015 بــه دلیــل افــت قیمــت نفــت و مدیریــت ضعیــف اقتصــادی تضعیــف 

شــد. بنابــر برآوردهــای صنــدوق پولــی بین المللــی1، در ســال 2016، اقتصــاد ایــن کشــور بــرای 

اولین بــار پــس از 24 ســال وارد رکــود شــد و بــا توجــه بــه تخمیــن صنــدوق بین المللــی پــول بــه 

میــزان منفــی 1/5% منقبــص شــد. ایــن صنــدوق آغــاز یــک بهبــود را بــرای ســال 2017 پیش بینــی 

ــید.2  ــد رس ــه 1/9% خواه ــا 0/8% ب ــِد تقریب ــرخ رش ــال 2018، ن ــا س ــه ت ــوی ک ــه نح ــد، ب می کن

ــا  ــی ت ــرانه منف ــد س ــد درآم ــه رش ــه منزل ــال3 ب ــت 2/6% در س ــد جمعی ــرخ رش ــال، ن ــن ح ــا ای ب

صفــر اســت؛ یعنــی اینکــه افــراد بیشــتری بــه فقــر کشــیده خواهنــد شــد. هــم ایــن صنــدوق و هــم 

بانــک جهانــی اصالحــات سیاســتی ســاختاری و اقتصــاد کالن مهمــی را توصیــه کرده انــد، ماننــد 

ــی جهــت ایجــاد  ــرخ ارز خارجــی و متنوع ســازی مــداوم اقتصــاد غیرنفت ــم ن ــر رژی ــت بهت مدیری

ــترده تر. ــر و گس ــه ای قوی ت ــا پای ــادی ب ــود اقتص بهب

نیجریــه بــه دلیــل وســعت و اهمیــت اقتصــادی اش بــرای غــرب آفریقــا، کل آفریقــا و جهــان 

مهــم اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مدیریــت اقتصــادی و سیاســی خــوب بــرای ایــن کشــور 

ــه ســمت  ــن اینکــه ب ــد و جهــت تضمی ــن کشــور توجــه کن ــه ای ــد ب ضــروری اســت و جهــان بای

مســیر توســعه ای درســتی گام بــردارد، حمایــت خــود را از آن دریــغ نکنــد. بحثــی صریــح 

)همان طــور کــه در ایــن کتــاب مطــرح خواهــد شــد( درخصــوص اینکــه فســاد در کجــا و بــه چــه 

علــت روی می دهــد، بــرای مبــارزه بــا آن چــه کارهایــی انجــام می شــود و چــه اقدامــات بیشــتری 

بایــد صــورت بگیــرد، بخــش مهمــی از گشــودن راه بــرای افــراد کارآفریــن نیجریــه جهــت فعلیــت 

بخشــیدن بــه پتانســیل خودشــان بــه شــمار مــی رود. 

1. International Monetary Fund
2. International Monetary Fund, “IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with 
Nigeria,” Press Release No. 17/105, March 29, 2017, https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/03/30/
pr17105-nigeria-imf-executive-board-concludes-2017-article-iv-consultation.

3.  جدیدترین نرخ رشد جمعیت که در بانک جهانی )در سال 2016( در دسترس است و در منبع زیر آمده است:

“Population Growth (Annual %),” World Bank Open Data, 2017, http://data.worldbank.org/indicator/
SP.POP.GROW?locations=NG
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یکشــنبه نهــم دســامبر ســال 2012 بیــن ســاعت های 3 تــا 4 بعداز ظهــر در پایتخــت نیجریــه، 

آبوجــا، در اتــاق خوابــم ایســتاده بــودم و بــه اینکــه چقــدر پــس از کار شــبانه روزی روی مشــکالت 

وزارت دارایــی خســته شــده بــودم و بــه از دســت دادن مراســم مذهبــی صبحــگاه )گناهــی کبیــره در 

نیجریــه بنیادگــرا بــه خاطــر نرفتــن بــه کلیســا( فکــر می کــردم کــه تلفــن همراهــم زنــگ خــورد. 

بــرادرم اونیمــا پشــت خــط کلماتــی وحشــت انگیز گفــت؛ کلماتــی کــه آن لحظــه برایــم نامفهــوم 

ــی؟« و  ــی گفت ــیدم »چ ــتگی پرس ــا سرگش ــد«. ب ــادر را ربوده ان ــان م ــت »آدم ربای ــود. می گف ب

ــاره تکــرار کــرد: »آدم ربایــان مــادر را ربودنــد.« خیلــی ســریع گفتــم: »ربوده انــد؟ منظــورت  دوب

چیســت؟ کجــا و چــه کســی ایــن کار را کــرده اســت؟«

بــرادرم گفــت کــه لحظاتــی پیــش تماســی از یکــی از دســتیاران پــدرم داشــته کــه گفتــه تقریبــا 

ســاعت 12 ظهــر همــان روز خودرویــی وارد محوطــه خانــه پــدر و مــادرم شــده بــود، جایــی کــه 

مــادرم پــس از بازگشــت از مراســم کلیســا در نزدیکــی در ورودی خانــه ایســتاده بــوده و بــا کارگــران 

ــادر  ــا م ــد آی ــرد و از او می پرس ــرون می پ ــودرو بی ــل خ ــردی از داخ ــت. م ــرده اس ــت می ک صحب

ــب  ــا زور عق ــد، ب ــه  می زن ــش ضرب ــه صورت ــت ب ــخ مثب ــنیدن پاس ــا ش ــر و ب ــا خی ــت ی ــر اس وزی

ــات آنقــدر ســریع  ــن اتفاق ــد و به ســرعت از آنجــا دور می شــود. تمــام ای خــودرو ســوارش می کن

می افتنــد کــه هیــچ یــک از کارگــران نزدیــک در ورودی خانــه فرصتــی بــرای واکنــش پیــدا نکــرده 

بودنــد.

پرســیدم پــدرم کجاســت و اینکــه آیــا او نیــز ربــوده شــده اســت یــا خیــر؟ بــرادرم گفــت پــدرم 

بــه جلســه ای در ایالــت ناســاراوا1 رفتــه اســت. معلــوم نبــود آیــا کســی بــا او تمــاس گرفتــه و او را در 

جریــان قــرار داده بــود یــا خیــر؟ مــن و بــرادرم بــا دو تــن از بــرادران و خواهرانمــان تمــاس گرفتیــم 

و تصمیــم بــر ایــن شــد کــه اونیمــا بــه خانــه والدینــم در اوگواشــی-اوکوو2 بــرود تــا بــه شــخصه 

ببینــد چــه اتفاقــی افتــاده اســت و در صورتــی کــه آدم ربایــان ســعی در برقــراری تمــاس داشــتند، 

حاضــر باشــد. مــن نیــز قــرار بــود پــس از برقــراری تمــاس بــا پــدرم و گــزارش ایــن موضــوع بــه 

مقامــات آبوجــا بــرای فهمیــدن اینکــه آنهــا چطــور می تواننــد بــه مــا کمــک کننــد، به ســرعت بــه 

او ملحــق شــوم.

بــرای چنــد دقیقــه پــس از اتمــام تمــاس بــرادرم، فلــج شــده بــودم. ســعی کــردم تصویــری از 

ــم  ــان را تجســم کنــم و ناگهــان موجــی از اضطــراب در درون مــادر 83 ســاله ام در دســت آدم ربای

1. Nassarawa
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آغــاز شــد. آدم ربایــان قبــل از اینکــه او را ســوار خــودرو کننــد از او پرســیده بودنــد آیــا مــادر وزیــر 

اســت، بنابرایــن، واضــح بــود کــه ایــن موضوع بــا مــن و مقــام مــن، وزارت دارایــی، ارتباط داشــت. 

موجــی از آدم ربایی هــا در کشــور آغــاز شــده بــود، امــا همیشــه می ترســیدم هــدف آدم ربایــان مــن 

ــکا را  ــد آمری ــه بودن ــم گرفت ــدم باشــند کــه تصمی ــر از فرزن ــی دو نف ــا حت ــم ی و خواهــران و برادران

ــم،  ــام داده بودی ــورد انج ــن م ــی در ای ــث مفصل ــد. بح ــرک کنن ــه ت ــی و کار در نیجری ــرای زندگ ب

ــر  ــز فک ــا هرگ ــم. ام ــت کنی ــاط را رعای ــب احتی ــیم و جوان ــب باش ــد مراق ــه بای ــوص اینک درخص

نکــرده بــودم کــه والدینــم ممکــن اســت ربــوده شــوند، شــاید بــه دلیــل سن شــان؛ همچنیــن بــه 

دلیــل اینکــه پــدرم حاکــم ســّنتی )اوبــی1( پادشــاهی اوگواشــی-اوکوو بــود و احســاس می کــردم 

کــه احتــرام ایــن جایــگاه والدینــم را تــا حــدی در امــان نگــه خواهــد داشــت.

ــن  ــرس را در م ــاه و ت ــق از گن ــی عمی ــود، موج ــاده ب ــورم افت ــالف تص ــاق برخ ــن اتف ــه ای اینک

ایجــاد کــرد. مبــادا ایــن افــراد بــه مــادرم آســیب بزننــد؟ چطــور می توانســتم بــا ایــن اتفــاق کنــار 

ــا در  ــد. ام ــت کنن ــت و مراقب ــری محافظ ــنین پی ــود در س ــن خ ــد از والدی ــه می خواهن ــم؟ هم بیای

مــورد مــن، ظاهــرا عکــس ایــن موضــوع اتفــاق خواهــد افتــاد و منشــأ آســیبی بــرای آنهــا خواهــم 

ــا پــدرم تمــاس گرفتــم ســعی کــردم خــودم را آرام کنــم. او پــس از اولیــن بــوق  ــود. زمانی کــه ب ب

جــواب داد و گفــت کــه خبــر را شــنیده و در حــال بازگشــت بــه اوگواشــی-اوکوو اســت. امــا پــس 

از اینکــه صدایــم را شــنید و متوجــه شــد چقــدر مضطربــم، گفــت اول بــه آبوجــا می آیــد. رســیدن 

ــر دهــم،  ــه او اطمینان خاط ــداری و ب ــه مــن او را دل ــت ک ــود. انتظــار می رف ــدرم آرامش بخــش ب پ

امــا کامــال برعکــس بــود. گفــت بایــد حواســمان را جمــع کنیــم کــه وقتــی آدم ربایــان از مــا بــاج 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــرم چنی ــرد الج ــاس می ک ــرا احس ــویم، زی ــه کار ش ــت ب ــریع دس ــد س بخواهن

ــن کار بخشــی از مــوج آدم ربایی هــای شــایع در کشــور اســت و  ــود کــه ای ــه ب ــی او این گون ارزیاب

میــزان بــاج  قطعــا بســیار بــاال خواهــد بــود، بــا توجــه بــه اینکــه ایــن افــراد مــادر »وزیــر دارایــی« را 

ربوده انــد. همچنیــن از مــن خواســت کــه بــه بدتریــن حالــت ممکــن فکــر کنــم و آمــاده مواجهــه 

بــا آن شــوم؛ حالتــی کــه شــاید مــادرم زنــده برنگــردد. گفــت »تــو و خواهــران و برادرانــت نبایــد 

زیــاد نگــران باشــید. مــادر شــما و مــن در ســنین 83 و 85 ســالگی بســیار بیشــتر از میــزان امیــد بــه 

ــان زیســته ایم.« ــم و اساســا بیشــتر از عمــر مفیدم ــن کشــور زندگــی کرده ای زندگــی ای

ــش  ــه اظهارات ــر این گون ــناس و به خاط ــار و جمعیت ش ــاد و آم ــته اقتص ــتاد بازنشس ــدرم، اس پ

ــار  ــا این ب ــود، ام ــده ب ــا خن ــن حرف ه ــه ای ــا ب ــش م ــوال واکن ــواده، معم ــود. در خان ــهره ب ش
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ــان  ــه آدم ربای ــم ک ــر بودی ــور منتظ ــت و همین ط ــام گذش ــی روز در ابه ــدم. باق ــتم بخن نمی توانس

بــا مــا تمــاس بگیرنــد، امــا تماســی گرفتــه نشــد. بــا رئیس جمهــور تمــاس گرفتــم و او را از ایــن 

موضــوع مطلــع ســاختم و فــورا گفــت کــه از دپارتمــان خدمــات دولتــی1، بــه نــام خدمــات امنیتــی 

دولــت2، درخواســت هماهنگــی بــرای کمــک خواهــد کــرد. بــا بــازرس کل پلیــس3 تمــاس گرفتم. 

یکــی از دوســتان پیشــنهاد کــرد بــا رئیــس ســتاد ارتــش4، ژنــرال آزوبویکــه ایهجیریــکا5، تمــاس 

بگیــرم تــا ببینــم آیــا می توانــد کمکــی کنــد؟ تمــام تماس هــای تلفنــی را گرفتــم. در عیــن حــال، 

گان7  ــل اودوآ ــت(، امانوئ ــی-اکوو آنجاس ــه اوگواش ــا6 )ک ــت دلت ــدار ایال ــا فرمان ــز ب ــم نی برادران

تمــاس گرفتنــد و از او و مقامــات امنیــت دولتــی تقاضــای کمــک کردنــد. تمــام مامــوران امنیتــی 

ــرای کمــک  ــد کــه ب ــد و همگــی قــول دادن ــر مطلــع بودن ــم از ایــن خب ــا آنهــا تمــاس گرفتی کــه ب

ــرد. ــد ک ــان را خواهن ــت سعی ش ــردن نهای ک

ــم  ــپری کردی ــی ها س ــار گوش ــب را کن ــدرم ش ــن و پ ــم. م ــا نخوابیدی ــدام از م ــب هیچ ک آن ش

ــای  ــور، در آفریق ــوی کش ــم در آن س ــرادران و خواهران ــم؛ ب ــم بودی ــیار مه ــاس بس ــر آن تم و منتظ

ــاج  ــا ب ــک از م ــدام ی ــان از ک ــتیم آدم ربای ــرا نمی دانس ــور؛ زی ــز همین ط ــکا نی ــی و در آمری جنوب

ــد گرفــت. ســاعت 11 صبــح دوشــنبه  ــا کدام یــک از مــا تمــاس خواهن ــا ب ــد خواســت و ی خواهن

)روز دوم( بــود کــه بــرادرم اونیمــا از اوگواشــی-اوکوو تمــاس گرفــت و گفــت آدم ربایــان بــا گوشــی 

ــا  ــرف زدن ب ــان ح ــان خواه ــد. آدم ربای ــاس گرفته ان ــود، تم ــته ب ــه گذاش ــه آن را در خان ــادرم ک م

ــرار اســت او  ــم و ق ــای تلفــن بیای ــم پ ــود کــه مــن نمی توان ــه ب ــا اونیمــا گفت ــد، ام مــن شــده بودن

بــه نمایندگــی از خانــواده مذاکــره کنــد. بــرادرم به ســرعت مامــوران امنیتــی را مطلــع کــرده بــود و 

آنهــا سیســتمی بــرای گــوش دادن بــه مکالمــات برقــرار و یــک مامــور ارشــد بــه نــام آقــای ماکســون 

ــه  ــودم و ب ــرس فلــج شــده ب ــد. مــن در آبوجــا از شــدت ت ــن کار کــرده بودن ــد8 را مســئول ای اوپی

ــردم. ــر نمی ک ــر کارم فک ــه س ــتن ب بازگش

ــر روز  ــاره بعدازظه ــان دوب ــپس آدم ربای ــد. س ــری نش ــاعت ها خب ــا س ــاس اول، ت ــس از تم پ
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3. Inspector General of Police
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5. General Azubuike Ihejirika
6. Delta
7. Emmanuel Uduaghan
8. Mr. Maxson Opede
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ــود؟  ــه ب ــان چ ــد. خواسته ش ــاز ش ــدی آغ ــای ج ــد و صحبت ه ــاس گرفتن ــرادرم تم ــا ب ــنبه ب دوش

ــه حرف هــا گــوش می دادنــد متحیــر شــدند. پــول  ــرادرم و آنهایــی کــه ب ــود کــه ب در ایــن نقطــه ب

نمی خواســتند! آنهــا از بــرادرم خواســته بودنــد بــه مــن بگویــد در تلویزیــون و رادیــوی ملــی اعــالم 

ــکا، جایــی کــه از آنجــا  ــه آمری ــی اســتعفا می دهــم و می خواهــم ب ــر دارای ــم کــه از شــغل وزی کن

آمــده بــودم، بازگــردم. بنابرایــن، بــرادرم بــا مــن تمــاس گرفــت تــا مــرا از خواســته آدم ربایــان مطلــع 

ــم  ــادرم درحک ــه م ــم. از اینک ــتعفا ده ــی اس ــور عموم ــه ط ــور ب ــام کش ــر تم ــد در براب ــازد؛ بای س

وســیله ای بــرای تهدیــدم بــه تــرک دولــت ربــوده شــده بــود حیــرت زده بــودم.

ــتم  ــد؟ می دانس ــی باش ــن آدم ربای ــت ای ــت پش ــی می توانس ــه کس ــه چ ــود ک ــن ب ــوال اول ای س

ــه  ــادم ب ــات ضدفس ــرا در اقدام ــرد و اخی ــع می ب ــوع نف ــن موض ــه از ای ــی ک ــن گروه ــه بزرگ تری ک

ــا  ــن ب ــد. م ــور بودن ــت کش ــان نف ــدان از بازاریاب ــی بی وج ــودم، خرده گروه ــه زده ب ــان صدم آن

حمایــت رئیس جمهــور، یــک گــروه عملیاتــی تشــکیل داده بــودم کــه بــه حســاب های مالی شــان 

ــا  ــه ب ــم ک ــه بودی ــی یافت ــه  ای نفت ــای یاران ــاره پرداخت ه ــی درب ــی جعل ــرده و ادعاهای ــیدگی ک رس

ــه  ــم )ب ــراف داده بودی ــان انص ــت پول ش ــان1 از پرداخ ــودالک جانات ــور، گ ــتیبانی رئیس جمه پش

فصــل ســوم مراجعــه کنیــد(. آیــا ممکــن بــود ایــن گــروه مســئول ایــن آدم ربایــی باشــند؟ یــا شــاید 

ــی  ــا حت ــد ی ــود می بردن ــی س ــتگی جعل ــای بازنشس ــه از پرداخت ه ــد ک ــانی بودن ــان، کس آدم ربای

شــاید همــان کالهبــرداران محکومیــت مالــی )بدهــی( بودنــد کــه حساب شــان را مســدود کــرده 

بــودم )بــه فصــل ششــم مراجعــه کنیــد(؟ آیــا ممکــن بــود آدم ربایــان، آدم سیاســت مدارانی باشــند 

ــد کــه ســعی در مســدود  ــرادی بودن ــی شــاید اف ــا حت ــد ی ــی ناراضــی بودن کــه از اصالحــات مال

کــردن اصالحــات نوظهــور در بنــادر و مناطــق گمرکــی داشــتند )بــه فصــل ششــم مراجعــه کنیــد(؟ 

ــودم و  ــا روی ُدم عــده ای از افــراد گذاشــته ب ــه نظــر می رســید کــه پ ــه هرکجــا نــگاه می کــردم، ب ب

ــد. ــی باش ــال انتقام جوی ــه دنب ــت ب ــا می توانس ــن گروه ه ــک از ای ــر ی ــون ه اکن

ــد  ــرای اســتعفای مــن را شــنید گفــت کــه کامــال چرن ــدرم درخواست شــان ب هنگامــی کــه پ

اســت و نبایــد بــه اســتعفا دادن فکــر کنــم. درواقــع، بــرای اینکــه بــه ایــن افــراد نشــان مــی دادم کــه 

نمی تواننــد بــا اخــاذی و تهدیــد مــرا از دولــت برکنــار کننــد، بایــد فــردا ســر کار می رفتــم. امــا در 

درونــم احســاس می کــردم کــه وقتــی جــان مــادرم در خطــر اســت، نمی توانــم روی کارم تمرکــز 

کنــم.

ــم  ــود کن ــم وانم ــم گرفت ــدرم تصمی ــالع پ ــدون اط ــود، ب ــوم ب ــه روز س ــنبه ک ــح روز سه ش صب

1. Goodluck Jonathan
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ــرادرم  ــه ب ــن مذاکــرات ب ــروم و در ای ــه شــهر خودمــان اوگواشــی-اوکوو ب ســرکارم مــی روم، امــا ب

ــم  ــراد صحبــت می کــردم می توانســتم متقاعدشــان کن ــن اف ــا ای ــدم. چه بســا اگــر مســتقیما ب بپیون

ــه  ــا توج ــه ب ــدم ک ــه ش ــپس متوج ــم و س ــرودگاه رفت ــه ف ــودم ب ــین خ ــا ماش ــد. ب ــادرم را آزاد کنن م

بــه ایــن شــرایط، بایــد بــه رئیس جمهــور بگویــم کــه قصــد رفتــن بــه کجــا را دارم. طبــق قوانیــن 

ــت  ــزی ریاس ــی مرک ــتم تلفن ــرل،« سیس ــش کنت ــا »بخ ــتند ب ــد هس ــه آن متعه ــه وزرا ب ــغلی ک ش

ــد. ــور را دادن ــا رئیس جمه ــت ب ــازه صحب ــن اج ــه م ــورا ب ــا ف ــم و آنه ــاس گرفت ــوری تم جمه

ــت  ــرار دادم. گف ــودم ق ــتعفای خ ــرای اس ــان ب ــای آدم ربای ــان تقاض ــور را در جری رئیس جمه

ــرح داده  ــال ش ــرای او کام ــت را ب ــت وضعی ــت دول ــات امنی ــالع دارد و خدم ــوع اط ــن موض از ای

اســت. وقتــی گفتــم فکــر نمی کنــم کــه بایــد اســتعفا دهــم امــا بایــد بــرای مذاکــره بــا آدم ربایــان 

ــت  ــخ گف ــد، در پاس ــاد می کن ــری ایج ــن کار تغیی ــه ای ــم ک ــر می کن ــرا فک ــدم زی ــرادرم بپیون ــه ب ب

ــد  ــان خواه ــل آدم ربای ــق می ــن کار مطاب ــرا ای ــروم زی ــی-اکوو ب ــه اوگواش ــد ب ــت نبای ــه!« او گف »ن

بــود. درعــوض، بایــد از فــرودگاه بــه خانــه ام برگــردم. بهتــر اســت مذاکــرات بــه عهــده بــرادرم، کــه 

ــد. خدمــات امنیتــی دولــت پشــتیبانی شــایانی از او خواهــد داشــت، باقــی بمان

مــردد بــودم، امــا رئیس جمهــور دســتور مســتقیمی بــه مــن داده بــود. بنابرایــن، تصمیــم گرفتــم 

بــه دفتــر کارم بازگــردم. تمرکــز روی کار دشــوار بــود، امــا خــودم را غــرق کار کــردم. در عیــن حــال، 

ایــن خبــر منتشــر شــد. خبــر ربــوده شــدن مــادرم در تلویزیــون و رادیــو پخــش شــد. زمانــی کــه 

شــبکه ســی ان ان را تماشــا کــردم و دیــدم ایــن خبــر آنجــا نیــز پخــش می شــود، شــوکه بــودم. ایــن 

خبــر اکنــون جهانــی شــده بــود.

ــان  ــد. آن ــینی نکردن ــان عقب نش ــان از موضع ش ــا آدم ربای ــید، ام ــارم رس ــه چه ــوم ب روز س

خواهــان اســتعفای مــن بودنــد. اگرچــه رســانه های خبــری می دانســتند کــه مــادرم ربــوده شــده، 

ــال  ــرات در ح ــات مذاک ــواده ام از جزئی ــور و خان ــت، رئیس جمه ــی دول ــات امنیت ــا خدم ــا تنه ام

ــه  ــرای ارائ ــت هایی را ب ــن یادداش ــود و م ــه ب ــای چهارشــنبه روز کابین ــم. روزه ــر بودی ــام باخب انج

ــه برایــم، امــا پــدرم  ــم از عهــده ایــن ارائ ــاور نمی کــردم کــه بتوان ــودم. ب ــه آمــاده کــرده ب ــه کابین ب

ــا توجــه بــه اینکــه آغــاز  اصــرار کــرد کــه ایــن کار دقیقــا چیــزی اســت کــه بایــد انجــام دهــم. ب

ــان  ــه آدم ربای ــرد ک ــاس می ک ــد، او احس ــد ش ــش خواه ــون پخ ــه در تلویزی ــات کابین ــتر جلس بیش

ایــن جلســه را تماشــا خواهنــد کــرد و مــن بایــد نشــان مــی دادم کــه نترســیده ام و نمی تواننــد مــرا 

ــز کــن، ســرت را  ــی ات را تمی ــود و  گفــت: »بین ــد ب ــی کــه مــا پایبن ــه تربیت ــدرم ب ــد. پ ــد کنن تهدی

بــاال بگیــر و نگــذار هیچکــس تــو را بترســاند یــا تهدیــدت کنــد.« بــا ایــن یــادآوری، ســرم را بــاال 
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ــردم.  ــه ک ــز ارائ ــت هایم را نی ــی یادداش ــرکت و حت ــه ش ــه کابین ــال در جلس ــکلی فع ــم و به ش گرفت

ایــن یکــی از ســخت ترین کارهایــی بــود کــه در زندگــی انجــام داده بــودم، امــا تماس هــای بعــدی 

ــن  ــه ای ــد ک ــوده اســت. همگــی گفتن ــی ب ــم خوب ــن تصمی ــه ای دوســتان و همــکاران نشــان داد ک

ــدا  ــرا اب ــم می ســاخت زی ــن حــرف متعجب ــا ای ــود، ام ــدرت مــن در زمــان فشــار ب نشــان دهنده ق

ــردم. ــدرت نمی ک ــاس ق احس

ــای  ــرد. نیروه ــان وارد می ک ــر آدم ربای ــدیدی ب ــار ش ــوال، فش ــن من ــه همی ــرایط ب ــداوم ش ت

گان از ایالــت  ــل اودوآ ــر امانوئ ــدار، دکت ــا فرمان ــی و پلیــس و خدمــات امنیتــی دولــت کــه ب امنیت

ــتاد  ــس س ــد. رئی ــهر بودن ــراف ش ــق اط ــت وجو در مناط ــال جس ــد در ح ــکاری می کردن ــا هم دلت

ــن  ــه ای ــتن ب ــرای پیوس ــش ب ــی را از ارت ــکا، گروه ــه ایهجیری ــرال آزوبویک ــان، ژن ــش در آن زم ارت

ــه  ــدوده ای ب ــا مح ــاخت ت ــادر س ــت وجوکنندگان را ق ــن کار جس ــرد. ای ــف ک ــت وجو موظ جس

ــد. برنامه هــای خبــری اعــالم  وســعت چندیــن مایــل در اطــراف اوگواشــی-اوکوو را پوشــش دهن

ــن کار  ــت. ای ــدید اس ــترش و تش ــال گس ــان در ح ــال آدم ربای ــه دنب ــت وجو ب ــه جس ــد ک می کردن

بــرای ِاعمــال بیشــترین فشــار بــر آدم ربایــان بــود تــا مجبورشــان کنــد کــه یــا گــروگان را آزاد کننــد 

ــه رو شــوند. ــا عواقــب شــدیدی روب ــا در صــورت دســتگیری ب ی

ایــن جســت وجو و همچنیــن مذاکــرات بــا آدم ربایــان بــه روز پنجــم، پنج شــنبه رســید. وقتــی 

آدم ربایــان متوجــه شــدند قصــد اســتعفا نــدارم ســریعا روش خــود را تغییــر دادنــد و تقاضــای 100 

میلیــون نایــرا )تقریبــا 625 هــزار دالر( کردنــد. بــرادرم بــا انجــام مذاکــرات ایــن مقــدار را بــه 10 

ــن1 را  ــهر بنی ــی ش ــی در نزدیک ــول در محل ــن پ ــتن ای ــتورالعمل گذاش ــاند و دس ــرا رس ــون نای میلی

دریافــت کــرد. یــک راننــده از خدمــات امنیتــی دولــت و دســتیار بــرادرم، ســیلوانوس2، پــول را بــا 

ماشــین خودشــان بــه ایــن منطقــه در حومه هــای شــهر بنیــن بردنــد.

صبــح روز ششــم )جمعــه، 14 دســامبر( بــا نگرانی هــای بســیاری در ایــن خصــوص 

ــپس  ــید. س ــرا رس ــر، ف ــا خی ــد ی ــادرم را آزاد کرده ان ــته اند و م ــول را برداش ــان پ ــا آدم ربای ــه آی ک

خوشــحال کننده ترین خبــر رســید! نزدیــک ظهــر جمعــه، بــرادرم اونیمــا تمــاس گرفــت تــا بگویــد 

کــه مادرمــان بــا تاکســی بــه خانــه بازگشــته اســت. او آزاد بــه خانــه بازگشــته بــود؛ پیرزنــی پریشــان 

و به شــدت وحشــت زده. پــدرم فــورا آبوجــا را بــه مقصــد اوگواشــی-اوکوو تــرک کــرد و قــول داد کــه 

ــه آبوجــا خواهــد آورد. دو روز بعــد رســیدند. بــرای بهبــودی مــادرم را ب

1. Benin City
2. Sylvanus
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مــادرم شکســته شــده بــود و بــه نظــر می رســید نمی توانــد صحبــت کنــد. دو روز دیگــر طــول 

ــا  ــا بتوانیــم داســتان ایــن بالیــی کــه بــر ســرش آمــده بــود را از خــودش بشــنویم. او را ب کشــید ت

ماشــین تقریبــا 35 مایــل بــه بیــرون از اوگواشــی-اوکوو بــرده و ســپس پیــاده تــا یــک مــکان خالــی 

ــن  ــد؛ او روی زمی ــته بودن ــت وپاهایش را بس ــانده و دس ــگل کش ــل جن ــک در داخ ــطح کوچ و مس

ــرد  ــار م ــش )چه ــه ربایندگان ــد درحالی ک ــت و می خوابی ــه می نشس ــاالی تپ ــکان ب ــن م در همی

ــد سوســیس و آب  ــه او داده بودن ــه ب ــی کــه کل هفت ــد و تنهــا غذای ــده بودن ــه مان ــن تپ جــوان( پایی

بــود.

کوشــیده بــود بــا ایــن مــردان جــوان صحبــت کنــد و بپرســد کــه چــرا او را ربوده انــد. آدم ربایــان 

دو دلیــل برایــش آورده بودنــد. »دختــر شــما از پرداخــت پــول بازاریابــان نفــت انصــراف داد و پــول 

ــا کارتلــی  ــه را پرداخــت نکــرد.« مــادرم از نبــرد مــن ب توان بخشــی و ســرمایه گذاری مجــدد یاران

ــه  ــه یاران ــت برنام ــرا را تح ــا نای ــتند میلیارده ــد داش ــه قص ــیاد ک ــی ش ــان نفت ــکل از بازاریاب متش

نفتــی بــه صــورت کالهبردارانــه بــه ســرقت ببرنــد و دولــت از پرداخــت ایــن مبلــغ انصــراف داد، 

مطلــع بــود. امــا او بــا توان بخشــی و ســرمایه گذاری مجــدد یارانــه آشــنا نبــود زیــرا چیــزی در آن 

ــادرم گفــت: »مــن پرســیدم کــه توان بخشــی و ســرمایه گذاری  ــود. م خصــوص از مــن نشــنیده ب

مجــدد یارانــه چیســت؛ توضیحــی ندادنــد.«

در اصــل برنامــه توان بخشــی و ســرمایه گذاری مجــدد یارانــه1  طراحــی شــد تــا پــول 

ــی،  ــی اجتماع ــبکه ایمن ــی، ش ــای عموم ــرای کاره ــی ب ــا ی نفت ــع یارانه ه ــده از قط صرفه جویی ش

ــن  ــان و معلولی ــکاران، زن ــراد کم ســواد، بی ــه اف ســایر برنامه هــا و ایجــاد زیرســاخت های کمــک ب

مصــرف شــود. مدیریــت ایــن برنامــه بــه عهــده یــک گــروه اجرایــی اختصاصــی خــارج از وزارت 

ــود.  ــود، به نحــوی کــه مکانیزم هــای پرداختــی آن مجــزا و خــارج از قلمــرو کاری مــن ب دارایــی ب

ــد و  ــت نکرده ان ــوده را دریاف ــان ب ــه حق ش ــی ک ــد پول ــاس می کردن ــرادی، احس ــا اف ــرد ی ــرا ف ظاه

مــادرم تــا حــدی بــرای چیــزی کــه اصــال در حیطــه مســئولیت مــن نبــود تنبیــه شــده بــود.

ــا معمــوال شــب ها ســه نفرشــان  ــد، ام ــم بودن مــادرم گفــت:»آن چهــار مــرد تمــام روز مراقب

ــان  ــا آن ــود ب ــرده ب ــعی ک ــا س ــا و باره ــادرم باره ــی داد.« م ــی م ــی نگهبان ــط یک ــد و فق می رفتن

صحبــت کنــد امــا چنــدان موفــق نشــده بــود. او متوجــه شــد کــه یکــی از آنهــا بــه زبــان ایگبــو، 

زبــان مــا، حــرف می زنــد و گویشــش بــه وضــوح از شــهر خودمــان بــود. او بــا آداب و رســوم مــا 

آشــنا بــود و طــرز احوال پرســی اش از مــادرم بــه ســبک ســنتی خودمــان بــود. امــا ایــن فــرد جــدا 

1. Subsidy Reinvestment and Empowerment Program (SURE-P(
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ــر  ــادرم فک ــت. م ــتانه نداش ــوردی دوس ــرد و برخ ــودداری می ک ــرف زدن خ ــی، از ح از احوال پرس

می کــرد کــه یکــی دیگــر از آنهــا نیــز بــه زبــان ایگبــو حــرف مــی زد، امــا بــا لهجــه ایالــت همســایه  

ــا فکــر  ــد، ام ــی بودن ــرد دیگــر کجای ــادرم نمی توانســته تشــخیص دهــد کــه دو ف ــرا1. م ــا، آنامب م

می کــرد کــه ظاهــر و گویــش یکــی هماننــد شــمالی ها بــود. او بارهــا صحبت شــان پشــت تلفــن 

ــد. ــتور می گرفتن ــد و دس ــرح می دادن ــش را ش ــه وضع ــود ک ــنیده ب را ش

ــا  ــان انگلیســی پیجیــن ب ــه زب در شــب روز پنجــم، پنجشــنبه، مــادرم شــنید کــه ایــن افــراد ب

فــردی پشــت تلفــن صحبــت می کننــد و از او می پرســند بایــد بــا جســدش چــه کننــد. ایــن یکــی 

ــد و  ــان رفتن ــه نفرش ــول، س ــق معم ــب، طب ــود. آن ش ــادرم ب ــی م ــات زندگ ــناک ترین لحظ از ترس

ــه کشــتنش شــده  ــان مامــور ب ــد. مــادرم نمی دانســت کــه ایــن نگهب ــان باقــی مان تنهــا یــک نگهب

اســت یــا خیــر. امــا تقریبــا دو ســاعت بعــد از اینکــه همراهــان ایــن مــرد او را تــرک کردنــد، او نیــز 

ــه زودی  ناگهــان محــل را تــرک کــرد. مــادرم فکــر می کــرد کــه او در گوشــه ای ایســتاده اســت و ب

بــاز خواهــد گشــت. امــا چنــد ســاعت منتظــر مانــد و آن مــرد دیگــر بــاز نگشــت. مــادرم گفــت 

کــه بــه نحــوی تنهــا مانــدن در آن مــکان مســطح در تاریکــی جنــگل باعــث تــرس بیشــترش شــده 

بــود، زیــرا سرنوشــتش نامعلــوم بــود.

ــرای  ــه ب ــه همیش ــی ک ــر طالی ــد، جواه ــانده بودن ــی نش ــین آدم ربای ــه او را در ماش ــی ک هنگام

ــیار  ــه بس ــاله ای ک ــه ازدواج شصت ویک س ــن حلق ــرد و همچنی ــن می ک ــه ت ــا ب ــه کلیس ــن ب رفت

دوســتش می داشــت را از او گرفتــه بودنــد. امــا بــه ســاعت طالیــی اش دســت نــزده بودنــد، زیــرا 

فکــر می کردنــد کــه خیلــی ارزشــمند نیســت. مــادرم گفــت کــه ایــن کار در نظــرش یــک لطــف 

ــه  ــی ک ــمارد. زمان ــپیده دم بش ــا س ــاعت ها را ت ــود و س ــر ش ــان باخب ــت از زم ــرا می توانس ــود، زی ب

نگهبــان ترکــش می کنــد، ســاعت تقریبــا 9 شــب بــود و او تقریبــا چهــار ســاعت بــرای بازگشــتش 

ــا آن  ــد کــه ب ــی می کن ــاز کــردن طناب ــه ب ــادرم شــروع ب ــان، م ــا بازنگشــتن نگهب ــد. ب ــر می کن صب

دســت هایش را پشــت کمــرش بســته بودنــد و بــرای شــل کــردن گــره راه هــای مختلفــی را امتحــان 

می کنــد. او تمــام شــب ایــن کار را ادامــه داد و تــا طلــوع آفتــاب طنــاب بــه انــدازه کافــی شــل شــده 

ــی  ــراف نگاه ــه اط ــد. او ب ــز آزاد کن ــش را نی ــرون آورد و پاهای ــت هایش را بی ــد دس ــا بتوان ــود ت ب

انداخــت، امــا کســی را ندیــد و تصمیــم بــه دویــدن گرفــت.

ــان  ــه آدم ربای ــید ک ــن می ترس ــت و از ای ــد و راه می رف ــگل می دوی ــن در جن ــاله م ــادر 83 س م

ــین را  ــور ماش ــد عب ــی مانن ــا صدای ــی رود ت ــاعت راه م ــا دو س ــد. تقریب ــام کنن ــدا و کارش را تم پی
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بشــنود. ســاعت تقریبــا هفــت بامــداد روز جمعــه بــود و او در مســیر صــدا بــه حرکــت خــود ادامــه 

ــنود.  ــک می ش ــین ها را از نزدی ــور ماش ــدای عب ــد ص ــه بع ــج دقیق ــل و پن ــا چه ــود. تقریب داده ب

ــد  ــی را ببین ــته بزرگراه ــرده می توانس ــگاه ک ــن ن ــه پایی ــه ب ــی ک ــوده و زمان ــیبی ب ــک سراش روی ی

ــه  ــادرم ب ــد؟ م ــن بیای ــت پایی ــور می توانس ــا او چط ــتند. ام ــد داش ــین ها در آن رفت وآم ــه ماش ک

ــیبی  ــن سراش ــه پایی ــه او ب ــی ک ــا زمان ــت. ت ــرخوردن اس ــا راه ُس ــه تنه ــود ک ــیده ب ــه رس ــن نتیج ای

ــود. مــادرم  ــودی و گل والی و برگ هــا و علف هــا شــده ب ــر از خــراش و کب ــود، بدنــش پ رســیده ب

می گفــت، ظاهــرش شــبیه دیوانه هایــی شــده بــود کــه در نیجریــه غالبــا در اطــراف خیابان هــا بــه 

ــد. ــه می کنن ــود زمزم ــا خ ــازار ب ــا در ب ــد ی ــم می خورن چش

ــین  ــک ماش ــردن ی ــف ک ــعی در متوق ــتانش س ــت دس ــا حرک ــتد و ب ــاده می ایس ــار ج او کن

می کنــد، امــا موفــق نمی شــود. افــراد نگاهــی بــه او می کردنــد و بــه راهشــان ادامــه می دادنــد. او 

شــدیدا بــه گریــه می افتــد و درحالی کــه کنــار بزرگــراه ایســتاده، از ایــن می ترســید کــه آدم ربایــان 

شــاید هنــوز بــه دنبالــش بیاینــد. 45 دقیقــه گذشــته بــود کــه یــک جــوان بــا تاکســی موتــوری اش از 

راه می رســد. وقتــی مــادرم دســت تــکان می دهــد، او چنــد لحظــه ای درنــگ می کنــد و راهــش را 

مــی رود. مــادرم بــا ناامیــدی بــه دنبالــش مــی دود و تاکســی می ایســتد. مــادرم بــا گریــه هویتــش 

و داســتان فــرارش را توضیــح می دهــد. مــرد جــوان خبــر آدم ربایــی را در رادیــو شــنیده بــوده اســت 

ــه اش در  ــه خان ــل او را ب ــردن 35 مای ــی ک ــا ط ــد و ب ــوار می کن ــادرم را س ــاور و م ــش را ب و حرف

اوگواشــی-اوکوو مــی آورد! مــادرم می گفــت کــه وقتــی پشــت موتــور ســوار بــود تنهــا چیــزی کــه 

ــتن  ــگاه داش ــرای دور ن ــدا ب ــتن از خ ــا و خواس ــس از دع ــا پ ــدن دع ــید خوان ــرش می رس ــه فک ب

آدم ربایــان بــود و اینکــه بگذارنــد ســالم بــه خانــه برســد.

ــه  ــر، از جمل ــد نف ــی آورد، چن ــت م ــه دس ــود را ب ــودی خ ــن بهب ــه م ــادرم در خان ــی م وقت

ــدن  ــا دی ــد. ب ــش آمدن ــه دیدن ــور ب ــاون رئیس جمه ــور و مع ــر رئیس جمه ــور و همس رئیس جمه

رئیس جمهــور صدایــش را بازیافــت و قبــول کــرد کــه داســتان ایــن بــال را از آغــاز تــا پایــان تعریــف 

کنــد. ایــن اولین بــاری بــود کــه دیــدم او می توانــد داســتان را بــدون مکــث و بــدون درهم شکســتن 

خــودش تعریــف کنــد.

ســی ان ان  و  بی بی ســی  ماننــد  بین المللــی  رســانه های  در  مــادرم  ربوده شــدن  داســتان 

ــاره  ــی اش ــن آدم ربای ــا ای ــی ب ــاط سیاس ــک ارتب ــود ی ــه وج ــا ب ــی گزارش ه ــد و برخ ــزارش ش گ

ــم  ــت: »خان ــی نوش ــار بی بی س ــه اخب ــال 2012، در مقال ــامبر س ــل راس1 در 14 دس ــت. وی داش
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اوکونجو-اویــاال 58 ســاله یــک اقتصــاددان محتــرم بین المللــی اســت کــه کمپینــی علنــی بــرای 

پاکســازی فســاد، مشــخصا در یــک برنامــه بحث برانگیــز مربــوط بــه یارانــه ســوخت را مدیریــت 

کــرده اســت. او پرداخــت پــول واردکننــدگان ســوخت را بــه تاخیــر انداختــه و بــه دنبــال تاییــد بهتــر 

صحــت ادعاهــای مربــوط درخصــوص ایــن یارانه هــا بــوده اســت.« او افــزود: »چنــد روز پیــش 

ــاال  ــم اوکونجو-اوی ــه خان ــت ک ــوو1 گف ــل نوابویک ــی، پ ــخنگوی وزارت دارای ــاری س ــه ج در هفت

اخیــرا مــورد تهدیــد قــرار گرفتــه اســت.«2 جیــروم اســتارکی3 در 11 دســامبر 2012، در مقالــه ای در 

مجلــه تایمــز4 نوشــت: »دکتــر اوکونجو-اویــاال، کــه در ســمت مدیــر بانــک جهانــی نیــز خدمــت 
کــرده، زیــر فشــار موجــی از تهدیدهــای جانــی بــوده اســت.«5

امــا ایــن آدم ربایــی عمدتــا بــه شــکل یــک رویــداد خــاص دیگــر در کشــوری کــه معــروف بــود 

ــل  ــورد دالی ــادی درم ــات زی ــون اطالع ــد. تاکن ــده ش ــف انگیز، دی ــای تاس ــه رویداده ــه این گون ب

حقیقــی ایــن آدم ربایــی بــه دســت نیامــده اســت. بــا ایــن وجــود، پوشــش رســانه ای ایــن رویــداد 

ــی از  ــای متفاوت ــد، گزارش ه ــاه بع ــد م ــد. چن ــدا کنن ــان را پی ــا مجرم ــار آورد ت ــات فش ــه مقام ب

ــپس  ــر و س ــدا دو نف ــد )ابت ــاپ ش ــا چ ــس در روزنامه ه ــت پلی ــه دس ــده ب ــتگیری های انجام ش دس

ســه نفــر(. مشــخص شــد کــه یکــی از آدم ربایــان فــردی بــود کــه در خانــه پــدر و مــادرم، »قصــر 

اوبــی6«، در نقــش نگهبــان قصــر کار کــرده و بــه دلیــل رفتــار بــد از کار خــود اخــراج شــده بــود. 

ایــن فــرد اطالعــات درونــی را بــرای آدم ربایــان فراهــم کــرده بــود.

به رغــم تالش هــای مکــرر خانــواده ام بــرای ادامــه جســت وجو، تحقیقــات اطالعــات رســمی 

اندکــی از اینکــه دقیقــا چــه کســی ایــن افــراد را بــرای آدم ربایــی اســتخدام و هدایــت کــرده بــود 

برمــال ســاخت. چــه کســی بــه آنــان گفتــه بــود کــه مــن در حــال مســدود کــردن پرداخت هــا بــه 

بازاریابــان نفتــی و پیمــان کاران SURE-P بــودم و بایــد اســتعفا دهــم؟ اگرچــه اطالعاتــی دربــاره 

افــرادی کــه احتمــاال در پــس ایــن آدم ربایــی بودنــد بــه دســت آورده ام، امــا هیــچ اقــدام رســمی 

ــد انجــام نشــده اســت. مغزمتفکرهــای احتمالــی  ــردن ایــن مجرمــان قدرتمن ــر ســوال ب ــرای زی ب
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ــار  ــه بازجویــی شــدند. درواقــع، هــر ب ــه هویت شــان مشــخص شــد و ن ــی ن ــن آدم ربای پشــت ای

ــن اتفــاق را  ــری می کوشــند ای ــم، گزارش هــای خب ــت می کن ــی مــادرم صحب کــه درمــورد آدم ربای

بــه شــکل یــک آدم ربایــی »معمولــی« جلــوه دهنــد. مثــال، در مقالــه ای در روزنامــه لیدرشــیپ1 در 

23 دســامبر ســال 2015، بــه قلــم کــوال اکه-اوگیوگــو2، سلســتینا کالــو3، کارمنــد روابــط عمومــی 

پلیــس ایالــت دلتــا، این طــور نقــل قــول شــده بــود کــه می گفــت یــک مــرد بــا نــام پیتــر نویکــه4 

ــوده و مدعــی اســت کــه  ــرای آدم ربایــی دســتگیر شــده اســت، »ســال ها در کارآدم ربایــی ب کــه ب
فقــر او را بــه ســمت ارتــکاب بــه ایــن جــرم کشــانده اســت.«5

ــا  ــه بعضی ه ــود ک ــح ب ــا واض ــد، ام ــت باش ــا درس ــن گفته ه ــام ای ــود تم ــن ب ــه ممک اگرچ

ــوند.  ــوه داده ش ــکل جل ــن ش ــان بدی ــه آدم ربای ــد ک ــد بودن عالقه من

»دفترت را روی یک صندلی چرخ دار ترک خواهی کرد«

ــل ســال  ــان کار ترســاندِن مــن کــه در اواخــر ســال 2012 و اوای ــی کــه ســر مــادرم آمــد پای بالی

ــا  ــه ای را ب ــر جلس ــک بعد ازظه ــادرم، در ی ــی م ــد از رهای ــاه بع ــد م ــود. چن 2013 روی داد، نب

بعضــی کارمندانــم در دفتــرم بــه پایــان رســانده بــودم و بــا نوشــیدن یــک فنجــان قهــوه دلچســب 

در حــال اســتراحتی کوتــاه بــودم کــه تلفــن همراهــم بــه صــدا در آمــد. دوبــاره بــرادرم اونیمــا بــود. 

ــاق  ــاره اتف ــه دوب ــود ک ــن ب ــم رســید ای ــه ذهن ــه ب ــن فکــری ک ــر می رســید. اولی ــه نظ مضطــرب ب

بــدی در خانــواده افتــاده اســت؛ خــودم را آمــاده خبــر بــد کــردم کــه او هراســان از مــن می پرســید 

»کجایــی؟ کجایــی؟« متعجــب بــودم و گفتــم دفتــرم. گفــت بایــد فــورا بــه دنبــال نیــروی امنیتــی 

بیشــتری باشــم، بایــد محــل کارم را زود تــرک کنــم )مــن و کارمندانــم بــه کار کــردن تــا نیمه هــای 

شــب شــهرت داشــتیم و عمــال شــیفت ســوم کاری یــا پــس از جلســات بعدازظهــر، نامــی کــه مــا 

ــرادرم  ــه بازگــردم. از ب ــه خان ــد از مســیری متفــاوت ب ــم( و بای ــم، را آغــاز می کردی ــه آن داده بودی ب

پرســیدم کــه موضــوع چیســت؟ او داســتان عجیبــی را برایــم تعریــف کــرد.

ــه  ــک جلس ــی از ی ــود به تازگ ــه ب ــه و گفت ــاس گرفت ــا او تم ــرادرم ب ــی ب ــتان قدیم ــی از دوس یک

مخفــی آمــده اســت کــه موضــوع آن چگونگــی رســاندن بیشــترین آســیب جســمی بــه مــن، طوری 
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Ransom,” Leadership, December 23, 2015, http://allafrica.com/stories/201512230664.html.
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کــه فقــط زنــده بمانــم، بــود. توافــق جلســه بــر ایــن بــوده کــه طــوری بــه مــن حملــه شــود کــه فلج، 

وابســته بــه صندلــی چــرخ دار و مجبــور شــوم وزارت دارایــی را تــرک کنــم. ایــن جلســه بیــن گروهی 

از واردکننــدگان و بازاریابــان نفتــی برگــزار شــده بــود کــه دولــت فــدرال به شــان پــول »بدهــکار« 

ــده  ــزار ش ــی برگ ــی نفت ــرکت های بازاریاب ــی از ش ــک یک ــس و مال ــه رئی ــه در خان ــن جلس ــود. ای ب

ــه دلیــل  ــد ب ــه ای کــه فکــر می کردن ــان از ایــن شــاکی بودنــد کــه مــن پرداخت هــای یاران ــود. آن ب

ــد(. از  ــه فصــل ســوم مراجعــه کنی ــد را نمی دهــم )ب واردات نفــت پاالیش شــده از مــا »طلبکار«ن

آنجــا کــه ربــودن مــادرم نتوانســته بــود مــرا مجبــور بــه اســتعفا کنــد، حرکــت بعدی شــان بیــرون 

رانــدن مــن از طریــق حملــه و معلــول کردنــم بــود. دوســت بــرادرم در ایــن جلســه شــرکت داشــت، 

امــا احســاس می کــرد کــه ایــن نقشــه ناعادالنــه و بی  رحمانــه بــود و حــق مــن نبــود چنیــن شــود. 

بنابرایــن، او تصمیــم گرفتــه بــود کــه ایــن موضــوع را در اســرع وقــت بــه بــرادرم اطــالع دهــد.

تــرس وجــودم را فــرا گرفــت، در درجــه اول بــه ایــن دلیــل کــه چنــد هفتــه پیــش بــا زنــی کــه 

ــودم.  ــات کــرده ب ــا همســرش مالق ــه او برگــزار شــده، همــراه ب ــن جلســه در خان ادعــا می شــد ای

همچنیــن همســرش بــه مــن گفــت کــه مطابــق ســنت مــا، بــرادر مــن اســت، زیــرا همســرش و مــن 

ــد؟  ــن کار را بکن ــت ای ــی می توانس ــت و هم محل ــک دوس ــور ی ــم. چط ــه ای بودی ــم هم محل ــا ه ب

ــرادرم گفتــم کــه بیشــتر احتیــاط خواهــم کــرد. در طــول دو ســالی کــه از کارم می گذشــت،  ــه ب ب

زیــاد تهدیــد شــدم، امــا بــا توجــه بــه بالیــی کــه اخیــرا ســر مــادرم آمــد، ایــن یــک فقــره بســیار 

ــید. ــر می رس ــه نظ ــوع ب ــی و قریب الوق واقع

وقتــی بــه ایــن وضعیــت فکــر می کــردم، احساســم ایــن بــود کــه بهتریــن کار بــرای اجتنــاب 

از یــک زندگــی در تــرس و خطــری بزرگ تــر، انجــام کاری غیرعــادی بــود: بــا زنــی کــه صاحــب 

ــر  ــه خب ــه از نقش ــم ک ــوم و بگوی ــه رو ش ــود روب ــده ب ــزار ش ــا برگ ــه در آنج ــود و جلس ــه ب آن خان

ــم.  ــی زندگــی کن ــر تهدیدهــا و باج گیری هــا به راحت ــودم کــه هرگــز نمی توانســتم زی دارم. آدمــی ب

ــه بــرادرم گفتــم. او فکــر می کــرد کــه ایــن کاری پرخطــر اســت، امــا ارزش امتحــان  نقشــه ام را ب

ــاب کار  ــت کم حس ــا دس ــد، ام ــکار بزن ــه ان ــت ب ــن زن دس ــه ای ــت ک ــال داش ــردن دارد. احتم ک

ــن« را  ــرادر م ــوهرش، »ب ــاال ش ــد، احتم ــاه باش ــر بی گن ــه اگ ــردم ک ــر می ک ــد. فک ــتش می آم دس

ــه زنــش زده ام  ــا مــن تمــاس بگیــرد و از تهمتــی کــه ب ــا خشــم تمــام ب ــا ب مجبــور خواهــد کــرد ت

شــاکی خواهــد شــد، همان طورکــه در ســنت نیجریــه ای مــا چنیــن انتظــار مــی رود. اگــر او ایــن 

ــی  ــم دلیل ــن ه ــود و همی ــه ب ــر نیم کاس ــه ای زی ــه کاس ــد ک ــوم می ش ــی داد، معل ــام نم کار را انج

ــش. ــر بودن ــرای مقص ــد ب می ش
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ــه  ــم و او را ب ــاس گرفت ــا او تم ــد ب ــردم و روز بع ــدا ک ــنایان پی ــق آش ــش را از طری ــماره تلفن ش

ــی دو روز  ــم، دعــوت کــردم. یک ــکار بودی ــه او بده ــه ب ــی ک ــورد مبلغ ــت درم ــرای صحب ــا ب آبوج

ــب  ــل مطل ــر اص ــتقیما س ــمردم و مس ــت ش ــت را غنیم ــد؛ فرص ــر ش ــه حاض ــن جلس ــد در ای بع

ــم.  ــده در آن مطلع ــات بحث ش ــه  اش و موضوع ــده در خان ــزار ش ــه برگ ــه از جلس ــم ک ــم و گفت رفت

گاه اســت. تظاهــر کــرد از ایــن موضــوع خبــری  گفتــم کــه خدمــات امنیتــی نیــز از ایــن موضــوع آ

نــدارد و اطــالع داشــتن از حرف هــای مــن را انــکار و ســعی کــرد بــا حــق بــه جانــب نشــان دادن 

خــودش اصــرار کنــد کــه زنــی در جایــگاه او هرگــز در چنیــن دسیســه ای مشــارکت نمی کنــد. امــا 

انکارهایــش پــوچ بــه نظــر می رســید. پــس از اخطــار دادن بــه او کــه از ایــن تهدیدهــا نمی ترســم، 

ــاس  ــود. تم ــده ب ــوکه ش ــی ش ــه او کم ــم ک ــتم ببین ــت. می توانس ــم رف ــان دادم و او ه ــه را پای جلس

خشــمگینانه همســرش هرگــز گرفتــه نشــد، ازایــن رو، می دانســتم کــه ایــن اســتراتژی موثــر بــوده 

اســت. هــر نقشــه ای کــه کشــیده شــده بــود، قطعــی بــود کــه بی ســرانجام خواهــد مانــد!

ــه لطــف وســاطت خــدادادی  ــردم و فقــط ب ــه ســختی جــان ســالم به درب ــز ب از ایــن خطــر نی

دوســت بــرادرم ممکــن شــده بــود. در ســال دوم وزارت بــودم. راهــی کــه پیــش رو داشــتم بســیار 

ــید. ــر می رس ــه نظ ــی ب طوالن

حــاال چــرا مــادرم ربــوده شــده و تقریبــا بــه قتــل رســیده بــود؟ و چــرا یــک گــروه طــرح معلــول 

کردنــم را کشــیده بودنــد؟

پاســخ ایــن ســواالت ترســناک ایــن بــود کــه مــن پــا روی ُدم بعضــی افــراد بســیار ثروتمنــد و 

قدرتمنــد گذاشــتم کــه در یــک رســوایی فســاد، کــه در نیجریــه بــا نــام کالهبــرداری یارانــه نفتــی 

شــناخته می شــود، دخیــل بودنــد. ایــن ماجــرا را در فصــل ســوم تعریــف خواهــم کــرد. امــا ابتــدا 

بایــد بــا کمــی زمینه ســازی، داســتان بازگشــتم بــرای دور دوم وزارت دارایــی را تعریــف کنــم. ایــن 

موضــوع فصــل بعــد خواهــد بــود.
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ــارم دوره  ای  ــال چه ــال 2011، در س ــی س ــاه م ــه از م ــن هفت ــاری در اولی ــوب به ــک روز خ ی

کــه در مقــام مدیــر کل عملیــات بانــک جهانــی انجــام وظیفــه می کــردم، در دفتــرم در واشــنگتن 

ــدو  ــوی آتی ــاس از س ــن تم ــد. ای ــدا در آم ــه ص ــم ب ــن همراه ــه تلف ــودم ک ــته ب ــی1 نشس دی س

پیترســاید2، یکــی از محترم تریــن بانــک داران نیجریــه و رئیــس Stanbic-IBTC، یکــی از عالــی 

ــود. ــور ب ــن کش ــی ای ــای مال ــن نهاده رتبه تری

ــدو  ــودم )2006-2003(، آتی ــی مشــغول کار ب ــر دارای ــن دوره  ای کــه در نقــش وزی طــی اولی

ــی در  ــش مال ــش بخ ــه و نق ــعه نیجری ــرای توس ــروری ب ــتراتژیک ض ــیرهای اس ــاره مس ــن درب و م

ــود کــه از او خبــری  ــا هــم برقــرار کردیــم. ماه هــا ب آن توافــق داشــتیم و رابطــه حرفــه ای خوبــی ب

ــه  ــود ک ــادی ب ــال ع ــم کام ــرا برای ــدم، زی ــب نش ــاس متعج ــن تم ــع از ای ــا درواق ــتم، ام نداش

تماس هایــی از مقامــات رســمی بخــش عمومــی و خصوصــی نیجریــه داشــته باشــم. ایــن افــراد 

ــک  ــوص ی ــی درخص ــن راهنمای ــا گرفت ــادی ی ــائل اقتص ــورد مس ــر درم ــادل نظ ــال تب ــه دنب همیش

ــد. ــی بودن ــا مال ــادی ی ــوع اقتص موض

ــدو اصــال آمادگــی نداشــتم. پــس از احوال پرســی های  ــرای حرف هــای آتی ــن وجــود، ب ــا ای ب

ــه،  ــی نیجری ــب فعل ــور منتخ ــه رئیس جمه ــازد ک ــم س ــد مطلع ــه می خواه ــت ک ــگی گف همیش

ــر  ــَمت وزی ــرای ِس ــه ب ــد ک ــرد و بخواه ــاس بگی ــن تم ــا م ــد دارد ب ــان3 قص ــه جانات ــودالک ابیل گ

ــد  ــاد کن ــوگندش را ی ــی س ــاه م ــان م ــود در پای ــرار ب ــور ق ــدم. رئیس جمه ــه بپیون ــه کابین ــی ب دارای

ــی از  ــه وی و گروه ــزود ک ــد. او اف ــکیل ده ــر تش ــه زودت ــر چ ــود را ه ــه خ ــت کابین ــد داش و قص

نیجریه ای هــای دیگــر کــه بیشترشــان از بخــش خصوصــی بودنــد، مســئول متقاعــد کــردن 

رئیس جمهــور بــرای بازگردانــدن مــن در نقــش وزیــر دارایــی بودنــد. اولیــن واکنشــم آزرده شــدن 

ــم  ــی ام و نمی خواه ــغلم راض ــه اول از ش ــم در وهل ــدو گفت ــه آتی ــود. ب ــده ب ــن ای ــراف از ای و انص

ــرای خدمت رســانی را افتخــار بزرگــی تلقــی  ــن درخواســت ب ــا اینکــه ای ــا ب ــم؛ ثانی ــرک کن آن را ت

می کــردم، امــا قبــال ایــن کار را انجــام داده و تابه حــال دو بــار بــه کشــورم خدمــت کــرده ام )ابتــدا 

در ســال 2000 مشــاور اقتصــادی رئیس جمهــور اولوســگون اوباســانجو4 و ســپس از ســال 2003 

تــا 2006 وزیــر دارایــی و ســپس وزیــر امور خارجــه در دور دوم ریاســت اوباســانجو(. خاطرنشــان 

1. Washington DC.
2. Atedo Peterside
3. Goodluck Ebele Jonathan
4. Olusegun Obasanjo



مبارزه با فساد خطرناک است

36

گانــگا1، کــه از گلدمــن ســاچز لنــدن2 اســتخدام شــده  ســاختم کــه وزیــر ســابق دارایــی، ســگون آ

بــود، فقــط یــک ســال خدمــت کــرده بــود و می توانســتند از او تقاضــای ادامــه کار کننــد یــا حتــی 

ــن کار را  ــز می توانســتند ای ــران شایســته بخــش خصوصــی نی ــا یکــی دیگــر از مدی ــدو ی خــود آتی

انجــام دهنــد.

آتیــدو پاســخ داد کــه اجمــاع گروهــی کــه خواهــان بازگشــت مــن بودنــد ایــن بــود کــه پــس از 

مــرگ رئیس جمهــور اومــارو موســی یــار آدوا3 و دوره متزلــزل سیاســی بعــد از آن کــه بــه انتخــاب 

ــب  ــرای جل ــا ب ــت ت ــاز اس ــی نی ــگاه بین الملل ــا جای ــردی ب ــه ف ــد، ب ــان انجامی ــودالک جانات گ

ــه،  ــاد نیجری ــه اقتص ــی ب ــی و خارج ــرمایه گذارِی داخل ــای س ــویق جریان ه ــاد و تش ــاره اعتم دوب

ــر  ــج رشــد مبتنی ب ــرای تروی ــه ب ــا، نیجری ــرد. دوم ــه دســت گی ــن کشــور را ب ــت اقتصــاد ای مدیری

منابــع غیرنفتــی، بــه حرکــت اســتراتژیک محکمــی نیــاز داشــت. ســوما، بــه انجــام اقداماتــی بــرای 

ــود.  ــاز ب ــی نی ــت مال ــت مدیری ــدی و تقوی ــتی های درآم ــردن نش ــدود ک ــه مس ــاری در زمین همی

احســاس می شــد کــه مــن بهتــر از هــر فــرد دیگــری مناســب حــل ایــن مشــکالت بــودم. آتیــدو 

ــب  ــور منتخ ــای رئیس جمه ــه گفته ه ــت کم ب ــری، دس ــل از تصمیم گی ــه قب ــت ک ــن خواس از م

گــوش کنــم.

چنــد روز بعــد، جاناتــان، رئیس جمهــور منتخــب بــا مــن تمــاس گرفــت. اگرچــه زمانــی کــه 

وزیــر دارایــی بــودم و او معــاون فرمانــدار ایالــت بایلســا4 بــود، او را از دور دیــده بــودم، امــا او را 

ــین  ــی دلنش ــم. صدای ــته باش ــد داش ــاری بای ــه انتظ ــتم چ ــا نمی دانس ــن، واقع ــناختم. بنابرای نمی ش

ــا  ــدو، ب ــا آتی ــه گوشــم رســید کــه می گفــت قصــد داشــته در پــی گفت وگــوی مــن ب ــرژی ب و پران

مــن صحبــت کنــد. واقعــا دوســت داشــت کــه بــا ایــن پیشــنهاد موافقــت کنــم و بــرای انجــام ایــن 

کار روانــه نیجریــه شــوم.

ــه  ــح داد ک ــرد، توضی ــه ک ــدو ارائ ــه آتی ــی ک ــام دالیل ــر تم ــب عالوه ب ــور منتخ رئیس جمه

احســاس می کنــد »امــور مالــی در مســیر نادرســتی در حرکــت اســت« و اصالحــش نیازمنــد جــد 

و جهــد اســت. بــه منابــع بیشــتری جهــت )ایجــاد( ســرمایه، مخصوصــا در زمینــه ســرمایه گذاری 

زیرســاختی نیــاز بــود. او خیلــی نگــران تعــداد زیــاد جوانــان بیــکار و خواهــان تمرکــز اســتراتژیک 

ــود. در حــوزه اقتصــاِد ایجــاد شــغل و ثــروت در خــارج از بخش هــای نفــت و گاز ب
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ــت  ــه ریاس ــا ب ــار آدوا، موقت ــور ی ــام رئیس جمه ــرگ نافرج ــس از م ــان پ ــه جانات ــالی ک در س

ــادی  ــائل اقتص ــازی مس ــه هماهنگ س ــازی در زمین ــود نی ــه وج ــد، متوج ــوب ش ــوری منص  جمه

شــده بــود. برخــی مســائل اقتصــادی بــدون پیگیــری یــا انجــام نشــدن اقداماتــی در ایــن خصــوص 

حل نشــده باقــی می مانــد، زیــرا طبیعــت آن مســائل و مشــکالت مربــوط بــه چنــد بخــش می شــد 

و نیازمنــد توجــه دو یــا چنــد وزیــر بــود. معمــوال مســائل مربــوط بــه قلمــرو وزرا )عاملــی( مهــم 

ــدن  ــا پیچیده ترش ــتند. ب ــی داش ــای متفاوت ــات، ایده ه ــوه اقدام ــوص نح ــد و وزرا درخص می ش

ــد.  ــد ش ــدار خواهن ــن پدی ــد ای ــتری مانن ــای بیش ــه وضعیت ه ــرد ک ــاس می ک ــاد، او احس اقتص

بنابرایــن، فکــر می کــرد بــه فــردی بــا دیــدگاه کلــی نســبت بــه اقتصــاد نیــاز اســت تــا بتوانــد ایــن 

مســائل را در ســطح فنــی بــه هــم نزدیــک کنــد و آنهــا را بــدون نیــاز بــه ارجــاع بــه ســطح ریاســت 

ــا  ــردی ب ــه ف ــرد ک ــر می ک ــور فک ــد. این ط ــل کن ــوری ح ــت جمه ــت ریاس ــا معاون ــوری ی جمه

ــه انجــام ایــن کار کمــک کنــد. ــد ب ــه و ارشــدیت مــن می توان تجرب

ســرانجام، رئیس جمهــور منتخــب ســخنش را بــا کالمــی بــه پایــان بــرد کــه مــرا تحــت تاثیــر 

ــوع  ــن موض ــی. ای ــان کار کن ــرای جانات ــی و ب ــه بیای ــم ک ــو نمی خواه ــن از ت ــت »م ــرار داد. گف ق

درمــورد جاناتــان نیســت. ایــن کار بــه منزلــه کمــک بــه کشــور خــودت اســت.« ایــن گفتــه باعــث 

شــد برهــان او حتــی از برهــان آتیــدو نیــز متقاعد کننده تــر شــود. از او بــه دلیــل ایــن افتخــار تشــکر 

کــردم و برخــی نکاتــی کــه بــا آتیــدو درمیــان گذاشــته بــودم را بــرای او نیــز تکــرار و تاکیــد کــردم 

ــم  ــان برای ــه ترک ش ــت ک ــیاری اس ــئولیت های بس ــده مس ــی دربرگیرن ــک جهان ــم در بان ــه موقعیت ک

بســیار دشــوار اســت. بــا ایــن وجــود، گفتــم کــه بــا خانــواده و رئیســم، رابــرت زوئلیــک1، مدیــر 

بانــک جهانــی مشــورت خواهــم کــرد و بــه او خبــر خواهــم داد. گفتــم کــه بــه اندکــی زمــان نیــاز 

ــا  ــا بتوانــم از طریــق آن مســتقیما ب ــه مــن داد ت دارم. رئیس جمهــور منتخــب یــک شــماره تلفــن ب

خــودش در ارتبــاط باشــم.

درخواســت بــرای بازگشــت از واشــنگتن بــه وطنــم نیجریــه، ذهنــم )و در حقیقــت زندگــی ام( 

ــه دوره اول  ــردم. اگرچ ــذت می ب ــی ل ــعه بین الملل ــه توس ــا از کارم در صحن ــرد. واقع ــفته ک را آش

وزارت دارایــی از لحــاظ موقعیت هایــی بــرای کمــک بــه کشــورم، کار کــردن بــا یــک گــروه قــوی 

و بــه ثبــت رســاندن دســتاوردهای زیــادی در اقتصــاد بســیار مثمــر ثمــر بــود، امــا دشــواری های 

سیاســی و شــخصی هــم داشــت، خاصــه در اواخــر ایــن دوره. هنگامــی کــه احســاس کــردم دیگــر 

ــک  ــم اســتعفا دادم و اســتعفایم درحکــم ی ــه کن ــم تحــت شــرایط ناســازگار انجــام وظیف نمی توان

1. Robert Zoellick



مبارزه با فساد خطرناک است

38

حرکــت جســورانه و بحث برانگیــز تلقــی شــد. هیــچ وزیــری در نیجریــه  اســتعفا نمی دهــد؛ آنهــا 
ــت.1 ــتی ها را برانگیخ ــم باالدس ــم، خش ــن از منصب ــری م ــوند. کناره گی ــراج می ش ــط اخ فق

ــود؟ شــرایط  ــه خواهــد ب ــا بازگشــتم عاقالن ــه، آی ــه فضــای سیاســی خشــن نیجری ــا توجــه ب ب

فعلــی در وزارت دارایــی دقیقــا بــه چــه شــکل بــود و آیــا این شــرایط بــرای رســیدن به پیشــرفت های 

بیشــتر در اقتصــاد، کارآمــد خواهــد بــود؟ بایــد کمــی تحقیــق و مقــدار زیــادی تامــل می کــردم. 

اگــر بنــا بــر میــل خــودم پاســخ منفــی مــی دادم بایــد ادلــه محکمــی بــرای پشــتیبانی از ایــن پاســخ 

ــد. ــختی باش ــیار س ــد کار بس ــور می توان ــنهاد رئیس جمه ــرا رد پیش ــردم، زی ــه می ک ارائ

بــه یــاد آوردم کــه رد پیشــنهاد رئیس جمهــور یــار آدوا، فــردی کــه بــه مــن افتخــار داد و دو مرتبــه 

بــه مــن پیشــنهاد داد کــه در نقــش وزیــر دارایــی بــه کشــورم بازگــردم، چقــدر دشــوار بــود. امــا ایــن 

اتفــاق در ســال 2008 افتــاد و آن زمــان دالیــل بســیار محکمــی بــرای نــه گفتــن داشــتم )از جملــه 

ایــن حقیقــت کــه مــن چنــد مــاه قبــل به تازگــی بــه یــک مقــام ارشــد در بانــک جهانــی بازگشــته 

ــه ای محســوب می شــد(.  ــودم و تــرک ایــن شــغل پــس از چنیــن مــدت کوتاهــی کاری غیرحرف ب

ــا فــرد دیگــری را  ــا مهربانــی خــود تاســف مــرا پذیرفــت و از مــن خواســت ت ــار دوم ب وقتــی او ب

ــار2  ــور موحت ــر منص ــت و دکت ــنهادم را پذیرف ــد. او پیش ــوده ش ــیار آس ــرم بس ــم، خاط ــنهاد کن پیش

ــه ســمت  ــود را ب ــه3 ب ــت بدهــی نیجری ــر مدیری ــر کل ســابق دفت کــه اقتصــاددان و همــکار و مدی

وزیــر دارایــی منصــوب کــرد. اگرچــه آن وضعیــت دشــوار، نســبتا خــوب حــل شــد، امــا آن زمــان 

نمی دانســتم کــه اگــر دوبــاره پاســخ منفــی بدهــم چــه اتفاقــی خواهــد افتــاد.

در همیــن زمــان، تصمیــم گرفتــم کــه بــا خانــواده ام مشــورت کنــم زیــرا نمی توانســتم بــدون 

ــد و اضطــراب  ــاد مشــتاق نبودن ــم زی ــر و فرزندان ــم. همس ــی بزن ــه حرکت ــت ب ــا دس ــتیبانی آنه پش

ــم  ــم، از تصمیم ــن کار را بکن ــم ای ــر بخواه ــه اگ ــد ک ــا گفتن ــد. ام ــرده بودن ــاد نب ــل را از ی دوره قب

حمایــت خواهنــد کــرد. خانــواده دورتــر مــن قطعــا مخالــف ایــن کار بودنــد، مخصوصــا بــرادران 

و خواهرانــم. ســه نفــر از برادرانــم صاحــب کســب وکار خودشــان در نیجریــه بودنــد و زمانــی کــه 

وزیــر دارایــی بــودم از بســیاری از کنایه هــا و اتهامــات دروغیــن رنــج بردنــد. آنهــا نمی خواســتند 

ــادی نشــان داد و  ــی داشــت و حمایــت زی ــگاه خیلــی مثبت ــدرم ن ــاره تکــرار شــود. پ آن دوران دوب

احســاس می کــرد کــه ممکــن اســت دوبــاره یــک شــانس واقعــی بــرای تغییــر اقتصــاد کشــور از 

1. به کتابم مراجعه کنید: 
Refeformorming the Unrable: Lessons from Nigeria (Cambridge, MA: MIT Press, 2012)
2. Dr.  Mansur Muhtar
3. Nigeria’s Debt Management Office
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ــا فقــری کــه  ــارزه ب طریــق ریشــه یابی نشــتی ها، ارتقــای ســطح زندگــی مــردم، اشــتغال زایی و مب

ــادآوری کــرد کــه  هــر روز محــل زندگــی او و مــادرم را احاطــه می کــرد، داشــته باشــم. مــادرم ی

یــک مزیــت دیگــر قبــول ایــن مقــام ایــن اســت کــه او می توانــد بیشــتر مــرا ببینــد.

حمایــت و اســتدالل پــدرم تاثیــر بســیاری بــر مــن گذاشــت. او فــردی بــود کــه بــه نیجریــه و 

ادای دیــن بــه زادگاه مــان بســیار بــاور داشــت و در ایــن موضــوع، تاثیــر او بــر مــن بســیار عمیــق 

ــت.  ــارم می گذاش ــی را در اختی ــای خوب ــا و راهنمایی ه ــه توصیه ه ــن همیش ــدرم همچنی ــود. پ ب

تصمیــم گرفتــم کــه درمــورد اتفاقــات مربــوط بــه اقتصــاد و امــور مالــی وطنــم اطالعــات بیشــتری 

کســب کنــم.

ــال  ــه در س ــی ک ــد اقدامات ــی، رون ــور مال ــه ام ــه در زمین ــدم ک ــه ش ــام متوج ــگفتی تم ــا ش ب

ــس  ــا و آژان ــیDFID( 1( بریتانی ــعه بین الملل ــان توس ــی، دپارتم ــک جهان ــک بان ــا کم 2004 )ب

ــی  ــا و فرآیندهای ــا، نظام ه ــاد نهاده ــرای ایج ــدهUSAID( 2(( ب ــاالت متح ــی ای ــعه بین الملل توس

ــن  ــس از رفت ــود، پ ــده ب ــاز ش ــه آغ ــدی در بودج ــتی های درآم ــردن نش ــه کن ک ــت ریش ــه جه ک

ــده  ــور عم ــه ط ــان ب ــی همچن ــای دولت ــود. تراکنش ه ــده ب ــف ش ــع متوق ــد و درواق ن
ُ
ــیار ک ــن بس م

مبتنی بــر پــول نقــد بــود و فضــای زیــادی بــرای انحــراف مفســدانه بودجه هــا باقــی گذاشــته بــود. 

ایجــاد ســه ســامانه مبتنی بــر فنــاوری کــه مــا آغــاز کــرده بودیــم و بــرای نوســازی ســامانه پرداخــت 

طراحــی و بــه یــک ســامانه الکترونیکــی منتقــل شــده بودنــد )ســامانه یکپارچــه اطالعــات مدیریت 

مالــی دولــتGIFMIS( 3(، ســامانه اطالعــات یکپارچــه حقــوق و دســتمزد 4 )IPPIS( و ســامانه 

حســاب منفــرد خزانــه داریTSA( 5(( متوقــف شــده بــود. ظاهــرا منافــع خاصــی کــه از ســامانه 

قدیمــی ســود می برنــد همچنــان دســت بــاال را در اختیــار دارنــد. ایــن بخشــی از کار ناتمــام مــا 

ــا ایــن مســائل در مــورد آن صحبــت می کردنــد. در امــور مالــی بــود کــه افــراد آشــنا ب

ــه  ــود ک ــی ب ــه نفت ــه یاران ــی، برنام ــور مال ــاد و ام ــه اقتص ــر درزمین ــدی دیگ ــاله ج ــک مس ی

ــارد  ــه 11 میلی ــا ب ــه آن تقریب ــود و هزین ــود آورده ب ــه وج ــور ب ــی کش ــور مال ــزرگ در ام ــره ای ب حف

دالر در ســال )تقریبــا معــادل بــا 3% از تولیــد ناخالــص داخلــی نیجریــه( می رســید. ایــن اتفــاق 

زمانــی در حــال وقــوع بــود کــه منابــع مختــص ســرمایه گذاری های مربــوط بــه زیرســاخت ها یــا 

1. Department for International Development
2. The United States Agency for International Development
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4. The Integrated Personnel and Payroll Management Information System
5. The Treasury Single Account
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شــبکه های ایمنــی اجتماعــی محــدود بــود. اجــرای ایــن برنامــه مشــکوک بــه کالهبــرداری بــود، 

طــوری کــه بــه نظــر می رســید پول هــا در حــال انتقــال بــه اعضــای )طبقــه( ممتــاز کشــور اســت. 

ــد،  ــی می بردن ــیار اندک ــود بس ــد، س ــا بودن ــی یارانه ه ــه اصل ــه توجی ــی ک ــا فقرای ــه تنه ــن، ن بنابرای

ــه  ــا حق ــه آنه ــر ب ــود دوبراب ــرداری خ ــا کالهب ــاز ب ــه( ممت ــراد )طبق ــی از اف ــروه کوچک ــه گ بلک

می زدنــد.

هشداری عجیب

اکنــون دیگــر بــه اواســط مــاه مــی رســیده بودیــم و مــن درحالی کــه عمیقــا بــه ایــن مســائل فکــر 

ــت  ــدار ســابق ایال ــد دوک1، فرمان ــدار دونال می کــردم تماســی از دوســت قدیمــی دیگــری، فرمان

ــود و  ــه« ب ــت نیجری ــن ایال ــنفکر »پاک تری ــدار روش ــه فرمان ــردم. او ک ــت ک ــور2، دریاف ــراس ری ک

ســعی داشــت بــرای ایالــت خــود یــک پایــه  گردشــگری و خدماتــی بســازد بــه مــن گفــت کــه بــه 

واشــنگتن دی ســی آمــده و عالقه منــد اســت بــا مــن مالقــات کنــد. او را بــه دفتــرم دعــوت کــردم. 

ــه دعــوت  ــی نیجری ــرای وزارت دارای ــه مــن گفــت شــایعاتی شــنیده کــه مــن را ب ــدار دوک ب فرمان

کرده انــد. راجــع بــه صحــت ایــن شــایعات پرســید. تاییــد کــردم و گفتــم در حــال فکــر کردنــم. 

ســپس بــه مــن گفــت کــه پیامــی را از ســوی گروهــی از افــراد »نگــران« آورده کــه توصیــه می کننــد 

ــه  ــن توصی ــرای ای ــان ب ــران و دلیل ش ــراد نگ ــن اف ــت ای ــورد هوی ــرم. از او درم ــوت را نپذی ــن دع ای

ــی  ــه بعض ــرد ک ــان ک ــا خاطر نش ــداد، ام ــرار ن ــن ق ــار م ــروه را در اختی ــن گ ــامی ای ــیدم. اس پرس

ــل  ــورد دلی ــتند. او در م ــن هس ــتان م ــه دوس ــد ک ــه بودن ــی برخــی گفت ــا را می شناســم و حت از آنه

ایــن توصیــه گفــت کــه ایــن افــراد احســاس می کردنــد کــه پذیــرش ایــن دعــوت »باعــث اعتبــار 

بخشــیدن بــه جاناتــان و دولــت او خواهــد شــد«، درحالی کــه او شایســته ایــن اعتبــار نیســت. اگــر 

ایــن دعــوت را رد می کــردم، مدیریــت او ضعیــف باقــی می مانــد و بــه احتمــال زیــاد بــه موفقیــت 

نمی رســد.

از ایــن بدبینــی تعجــب و اشــاره کــردم کــه مــردم نیجریــه رئیس جمهــور جاناتــان را به تازگــی و 

بــا 58/89% از آرا انتخــاب کرده انــد و ایــن بــه منزلــه ایــن اســت کــه بــه توانایــی او بــرای هدایــت 

کشــور ایمــان دارنــد. همچنیــن ذکــر کــردم کــه جاناتــان از مــن نخواســته کــه بــرای حمایــت از 

ــه پیشــرفت امــور مالــی کشــور و  وی بــه دولتــش بپیونــدم، بلکــه از مــن خواســته بــرای کمــک ب

1. Governor Donald Duke
2. Cross River
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ــرای  ــا ب ــی، مخصوص ــتاندارد زندگ ــود اس ــتغال زایی و بهب ــت اش ــیر درس ــاد در مس ــت اقتص هدای

جوانــان ایــن کار را انجــام دهــم. تمــام افــرادی کــه جاناتــان را انتخــاب کرده انــد چــه می شــوند؟ 

ــده  ــا ابالغ کنن ــد؟ او گفــت صرف ــه آنهــا خدمــت کنن ــرادی شایســته ب ــا حق شــان نیســت کــه اف آی

ــدی  ــن تعه ــه از م ــدون اینک ــرم. او ب ــد آن را بپذی ــنهاد می کن ــت و پیش ــتانه اس ــه  دوس ــک توصی ی

درمــورد نپذیرفتــن ایــن دعــوت بگیــرد، رفــت.

ایــن گفت وگــو مــرا هراســان کــرد زیــرا بدیــن معنــا بــود کــه به رغــم نتایــج واضــح انتخابــات، 

ــتند  ــکارا نمی خواس ــه آش ــد ک ــرادی بودن ــت. اف ــود داش ــور وج ــر هایی در کش ــان دردس همچن

ــی  ــور اهمیت ــر کش ــوع ب ــن موض ــر ای ــد و تاثی ــت برس ــه موفقی ــد ب ــب جدی ــور منتخ رئیس جمه

ــاد تفرقه هــای عمیقــی  ــه احتمــال زی ــود کــه ب برای شــان نداشــت. ایــن موضــوع حاکــی از ایــن ب

کــه در زمــان بیمــاری رئیس جمهــور یــار آدوا در ســال 2009 و مــرگ او در پنجــم مــاه مــی ســال 

2010 در کشــور بــه وجــود آمــده بــود، همچنــان آتــش زیــر خاکســتر بودنــد. رئیس جمهــور یــار 

آدوا در مــاه مــی ســال 2007 بــرای ریاســت جمهــوری انتخــاب شــد و بــا یــک بیمــاری کلیــوی 

ــدرت  ــر ق ــر س ــد، ب ــر بودن ــا از آن بی خب ــه نیجریه ای ه ــی ک ــای قلب ــا بیماری ه ــا ب ــن و بعده مزم

آمــده بــود و وضعیــت ســالمتی رئیس جمهــور مخفــی نگــه داشــته می شــد. فقــط در ســال 2009 

بــود کــه وقتــی یــار آدوا بــرای معالجــه اش کشــور را زمانــی طوالنــی تــرک و بــه آلمــان و عربســتان 

ــی او،  ــت طوالن ــدند. غیب ــای او ش ــت بیماری ه ــه جدی ــا متوج ــرد، نیجریه ای ه ــفر ک ــعودی س س

بــدون انتقــال قــدرت بــه معــاون رئیس جمهــور، گــودالک جاناتــان، بنــا بــر شــرط قانــون اساســی 

باعــث شــد تــا کشــور بی سرپرســت باقــی بمانــد. اعتراضاتــی در گرفــت. مقالــه آدام نوســیتر1 در 

ــه 2010 گــزارش می دهــد کــه: ــه نیویــورک تایمــز2 در 12 ژانوی مجل

روز پنجشــنبه صدهــا نیجریــه ای خشــمگین بــرای اعتــراض بــه غیبــت طوالنــی رئیس جمهــور 

ــود، در  ــده ب ــعودی مان ــتان س ــاه در عربس ــا دو م ــدت تقریب ــه م ــی ب ــداوای درمان ــرای م ــه ب ک

ــه  ــد جمل ــل از چن ــار آدوا قب ــارو ی ــور اوم ــد. رئیس جمه ــرات کردن ــت تظاه ــای پایتخ خیابان ه

ــوش  ــرد، خام ــالم ک ــی اع ــه بی بی س ــتان ب ــت بیمارس ــنبه از روی تخ ــه روز پنجش ــث داری ک مک

مانــده و دولــت از زمانــی کــه او نیجریــه را در روز 23 نوامبــر تــرک کــرده بــود، اطالعاتــی درمــورد 

وضعیــت او نــداده بــود. بــا ایــن حــال، مشــخص شــده کــه او مبتــال بــه پریکاردیتیــس حــاد3 یــا 

1. Adam Nossiter
2. New York Times
3. Acute pericarditis
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التهــاب جــداره قلــب اســت. در ایــن کشــور کــه از لحــاظ قومــی شــکننده اســت، سیاســت مداران 

ــرری  ــنهادهای مک ــد و پش ــره کنن ــی مذاک ــون اساس ــأ قان ــن خ ــاره ای ــا درب ــد ت ــم آمده ان ــرد ه گ

ــدرال  ــی  ف ــدادی دادخواه ــده و تع ــه ش ــور ارائ ــاون رئیس جمه ــه مع ــدرت ب ــال ق ــورد انتق درم

درخصــوص غیبــت آقــای یــار آدوا تصویــب شــده اســت و رســانه های خبــری به شــکلی 

جنون آمیــز وضعیــت ســالمتی او را پیش بینــی  می کننــد و نیجریه ای هــا از اینکــه کشــور بــه 

وضــوح بــدون سرپرســت رهــا شــده مبهــوت مانده انــد. ... آقــای ســوینکا1 در مصاحبــه ای کوتــاه 

ــن دوره در  ــی او در ای ــه و ناتوان ــور نیجری ــی رئیس جمه ــت طوالن ــه غیب ــاخت ک ــان س خاطرنش

ــور  ــی از کش ــش متفاوت ــه از بخ ــان ک ــودالک جانات ــور، گ ــاون رئیس جمه ــه مع ــدرت ب ــال ق انتق

آمــده، باعــث »اختــالل کامــل در قانــون اساســی« شــده اســت. برخــی معترضــان ادعــا دارنــد کــه 

شــمالی هایی کــه آقــای یــار آدوا را احاطــه کرده انــد تمایلــی ندارنــد کــه قــدرت و منافــع آن را بــه 
ــد.2 ــول کنن ــد مح ــا متفاوت ان ــا آنه ــی ب ــاظ قوم ــه از لح ــی ک جنوبی های

فشــار مــردم طــوری بــود کــه وقتــی رئیس جمهــور یــار آدوا در مــاه می ســال 2010 درگذشــت، 

ــود کــه  ــون اساســی شــد، ســوگندی ب ــی در قان ــه وجــود آمــدن بحران ــع از ب تنهــا چیــزی کــه مان

ــد  ــن پیش آم ــراد از ای ــه اف ــود. هم ــرده ب ــاد ک ــوری ی ــت جمه ــرای ریاس ــور ب ــاون رئیس جمه مع

ــزب  ــدرت در ح ــتراک  ق ــمی اش ــق غیررس ــا تواف ــکارا ب ــداد آش ــن روی ــرا ای ــد زی ــحال نبودن خوش

ــوب در  ــمال و جن ــن ش ــوری بی ــت جمه ــردش ریاس ــر گ ــوط ب ــم من ــِی3 حاک ــک مردم دموکراتی

تضــاد بــود. بــه دلیــل اینکــه اولســگون اوباســانجو از جنــوب غــرب کشــور بــرای دو دوره مجــاز 

ــود  ــار آدوا کــه یــک شــمالی ب ــود، انتظــار می رفــت کــه ی توســط قانــون اساســی رئیس جمهــور ب

بــه مــدت دو دوره در ریاســت جمهــوری بمانــد. برخــی بــاور داشــتند کــه اگــر او فــوت کنــد بایــد 

ــی. ــه یــک معــاون رئیس جمهــور جنوب ــرد، ن ــه دســت بگی یــک فــرد شــمالی دیگــر قــدرت را ب

ــده  ــه کامل کنن ــال 2010، ک ــان در س ــوری جانات ــت جمه ــراد دوره ریاس ــی اف ــن، بعض بنابرای

اولیــن دوره چهارســاله یــار آدوا بــود را نامشــروع می پنداشــتند. امــا مطمئنــا او در ســال 2011 بــا 

شــرکت در انتخابــات و شکســت رقیــب خــود، محمــدو بوهــاری4 بــا اختــالف متقاعدکننــده %26 

1. Mr. Soyinka
2. Adam Nossiter, “Protest in Nigeria over Absent Leader Led by Nobel Laureate and Writer Wole Soyinka,” 
New York Times, January 12, 2010.
3. People’s Democratic Party (PDP)

4. Mr. Muhammadu Buhari
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مشــروعیتش را کســب کــرده بــود. ایــن موضــوع بایــد جایــگاه او را تثبیــت می کــرد. بااین همــه، بــا 

توجــه بــه برخــوردی کــه مــن بــا فرمانــدار دوک داشــتم، این طــور نبــود. آتــش دردسرســازی زیــر 

خاکســتر ســوگند  ریاســت جمهوری گــودالک جاناتــان در 28 مــاه مــی بــود.

حمات آغاز می شود

ــد روزی در  ــادی، چن ــوی غیرع ــنگتن و آن گفت وگ ــد دوک از واش ــدار دونال ــن فرمان ــد از رفت بع

حــال فکــر کــردن بــه تمــام ایــن اتفاقــات بــودم و ســعی داشــتم درک کنــم کــه قبــول ایــن وظیفــه بــه 

چــه معنایــی خواهــد بــود کــه ناگهــان حمــالت آغــاز شــد. دوســتان و خانــواده ام بــه مــن درمــورد 

ــا نــام صحــرا ریپورتــرز1 قــرار  انتشــار ســیالبی از مقــاالت کــه روی خبرگــزاری   آنالیــن نیجریــه ب

می گرفــت و در حــال حملــه بــه مــن و ایــده بازگشــتم بــه دولــت بــه عنــوان وزیــر اقتصــاد و دارایــی 

بــود، هشــدار دادنــد.

ــده  ــه نادی ــب توج ــرای جل ــزاری ب ــک خبرگ ــدام ی ــم اق ــداد را در حک ــن روی ــه اول ای در وهل

ــرز داشــتم. یــک شــب روی  ــا صحــرا ریپورت ــودم برخــورد ناخوشــایندی ب ــر ب ــم. وقتــی وزی گرفت

ــی  ــودم، تماس ــه ب ــر گرفت ــواده ام در نظ ــرای خان ــط ب ــه آن را فق ــی ک ــن خصوص ــط تلف ــک خ ی

دریافــت کــردم. وقتــی بــا ایــن انتظــار کــه یکــی از اعضــای خانــواده ام پشــت خط اســت گوشــی را 

برداشــتم، صــدای فــردی را شــنیدم کــه خــودش را اومویلــه ســووره2 از خبرگــزاری صحــرا ریپورتــرز 

معرفــی کــرد و ســواالتی داشــت کــه می خواســت بــه آنهــا پاســخ بدهــم. بســیار خشــمگین شــدم 

ــا شــماره خصوصــی مــن تمــاس بگیــرد. ســووره، خبرنــگار صحــرا  و پرســیدم چطــور توانســته ب

ــه  ــرا ب ــماره م ــور ش ــه چط ــت ک ــن نیس ــاله ای ــا مس ــود را دارد، ام ــع خ ــه مناب ــت ک ــرز، گف ریپورت

ــا هــر  دســت آورده اســت؛ بلکــه مــن یــک خــادم عمومــی هســتم و او حــق دارد هــر زمانــی و ب

شــماره ای بــا مــن تمــاس بگیــرد و مــن بایــد ســواالتش را پاســخ بدهــم. به صــورت جــدی بــه او 

گفتــم کــه حــق تجــاوز بــه حریــم خصوصــی مــن را نــدارد. دیــری نپاییــد کــه نــوار گفت وگــوی 

مــا روی اینترنــت پدیــدار شــد. نــه تنهــا ایــن فــرد تمــام قوانیــن مربــوط بــه رفتــار خــوب را زیــر پــا 

گاهــی  گذاشــته بــود، بلکــه پــا فراتــر گذاشــته و بــه شــکلی غیراخالقــی گفت وگــوی مــا را بــدون آ

ــته  ــه داش ــری ارزش توج ــانه خب ــن رس ــه ای ــردم ک ــر نمی ک ــود. فک ــرده ب ــط ک ــن ضب ــازه م ــا اج ی

باشــد.

1. Sahara Reporters
2. Omoyele Sowore
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صحــرا ریپورتــرز از اواخــر مــاه مــی ســال 2011 تــا ژوئــن و جــوالی همــان ســال تقریبــا روزانه 

یــک مقالــه منفــی درمــورد مــن منتشــر می کــرد )بــه پیوســت الــف مراجعــه کنیــد(. واضــح بــود 

ــی  ــای متفاوت ــود روش ه ــای خ ــاالت در حمله ه ــن مق ــت. ای ــه اس ــر نیم کاس ــه ای زی ــه کاس ک

ــی  ــورم در وزارت دارای ــن در دوره اول حض ــه م ــد ک ــا می کردن ــی ادع ــد. برخ ــه کار می گرفتن را ب

ــت  ــر موفقی ــای دیگ ــدارم. مقاله ه ــور را ن ــه کش ــاره ب ــوت دوب ــن رو ارزش دع ــودم و ازای ــق ب ناموف

ــی کــه  ــداران ایالت ــد کــه در دوره دوم از ســوی فرمان ــی می کردن ــق امــا پیش بین ــم را تصدی دوره اول

ــه رو خواهــم شــد کــه در کارم  ــان مخالفــت شــدیدی روب ــا چن ــد ب خواهــان بازگشــت مــن نبودن

ناموفــق خواهــم شــد؛ پــس نبایــد زحمــت بازگشــتن بــه کشــور را بــه خــودم بدهــم.

ــن از  ــه م ــود ک ــی ب ــت های غیرقانون ــورد درخواس ــز درم ــاالت نی ــن مق ــر از ای ــی دیگ برخ

ــه  ــن حمل ــکا. ای ــب دالر آمری ــن در قال ــوق م ــت حق ــال پرداخ ــتم؛ مث ــد داش ــور جدی رئیس جمه

ــه حقوقــی کــه از صنــدوق دیاســپورا1 تحــت مدیریــت برنامــه  ــوط ب ســعی داشــت انتقــادات مرب

توســعه ســازمان ملــل متحــد2 در قالــب دالر بــه ُنــه تــن از کارکنــان نیجریــه اِی بازگشــته بــه وطــن 

)مــن و هشــت نفــر دیگــر( پرداخــت شــده بــود را زنــده کنــد. ایــن صنــدوق از طریــق کمک هــای 

ــه  ــد( و ب ــام می ش ــتان انج ــون افغانس ــری چ ــورهای دیگ ــرای کش ــه ب ــور ک ــی )همان ط اهدای

ــای  ــد نیجریه ای ه ــا او بتوان ــود ت ــده ب ــکیل ش ــانجو تش ــت اوباس ــور وق ــت رئیس جمه درخواس

شایســته را بــرای انجــام وظیفــه بــه وطــن جــذب کنــد. رقبــای رئیس جمهــور ایــن صنــدوق را بــه 

ــر امــور خارجــه وقــت،  ــد. وزی ــوه داده بودن ــد جل ــه شــکلی ب عرصــه سیاســت کشــانده و آن را ب

اولویمــی آدنیجــی3 )کــه او نیــز از ایــن صنــدوق حقــوق می گرفــت( و مــن هــدف انتقــادات قــرار 

ــه ای  ــوق پای ــه مــدت یک ســال ونیم همــان حق ــدوق ب ــن صن ــم. درخصــوص مــن، ای ــه بودی گرفت

کــه در بانــک جهانــی دریافــت می کــردم را منهــای مزایــای دیگــر آن بــه مــن اختصــاص مــی داد 

ــن  ــم. ای ــران گرفت ــی وزی ــوق معمول ــن حق ــه و پذیرفت ــن برنام ــروج از ای ــه خ ــم ب ــدا تصمی ــه بع ک

حقــوق موقتــی بــه مــن و همســرم اجــازه داد تــا در حیــن انجــام وظیفــه، ترتیبــات دیگــری بــرای 

شــهریه دانشــگاهی ســه فرزندمــان فراهــم کنیــم. ایــن خبرگــزاری بــا ایــن ادعــای دروغیــن کــه مــن 

تقاضــای حقــوق دالری دارم ســعی در برهــم زدن جــو عمومــی علیــه مــن داشــت.

ــوب در  ــغل خ ــد ش ــن بای ــرا م ــد چ ــتند بدانن ــعی داش ــه س ــد ک ــز بودن ــری نی ــای دیگ مقاله ه

1. Diaspora Fund
2. United Nations Development Programme (UNDP)
3. Oluyemi Adeniji
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ــال قــدرت و  ــه دنب ــد کــه مــن ب ــه بیایــم و گمــان می کردن ــه نیجری بانــک جهانــی را رهــا کنــم و ب

کنتــرل هســتم. دو مقالــه  از صحــرا ریپورتــرز ایــن نگــرش را بــه طــور خالصــه نشــان می دهنــد. 

ــید: ــود می پرس ــده ب ــاپ ش ــن چ ــه در 21 ژوئ ــه  ای ک مقال

ــی  ــگاه مدیریــت کل در بانــک جهان ــه جای ــوط ب ــازات مرب ــد قــدرت و امتی ــا شــما حاضری آی

ــچ  ــما هی ــر ش ــد؟ اگ ــض کنی ــه تعوی ــی در نیجری ــاد و دارای ــدن دور دوم وزارت اقتص ــا گذران را ب

ضمانتــی نداشــته باشــید کــه بتوانیــد سیاســت اقتصــادی را کنتــرل کنیــد، آیــا بــاز هــم ایــن کار را 

انجــام می دهیــد؟ آیــا شــما ایــن کار را بــا حقوقــی کــه بــه طــرز چشــمگیری پایین تــر از دســتمزد 

شــغل فعلــی شــما در واشــنگتن دی ســی اســت انجــام می دهیــد؟ ایــن مــوارد برخــی از ســواالتی 

ــدن  ــرای بازگردان ــان ب ــودالک جانات ــاال و گ ــم اوکونجو-اوی ــن خان ــود بی ــه می ش ــه گفت ــتند ک هس

همــکار ســابق کابینــه خــود بــرای شــغلی در بخــش امــور مالــی مطــرح اســت و بــه همیــن خاطــر 
ــد.1 ــه را متوقــف کرده ان ــران کابین ــگام وزی ــامی( زودهن ــن )اس ــا تعیی آنه

ــو- ــه اوکونج ــد ک ــادآور می ش ــدگان ی ــه خوانن ــت و ب ــه داش ــی ادام ــت مطبوعات ــن یادداش ای

اویــاال »قبــال زمانــی کــه بــا رئیس جمهــور ســابق اولســگون اوباســانجو موافقــت بــه انجــام کار 

کــرده بــود نیــز ســر یــک موضــوع بحث برانگیــز دیگــر درمــورد حقــوق دالری درگیــر شــده بــود.«

ــاال2« در  ــوزی اوکونجو-اوی ــان و نگ ــه جانات ــری »کابین ــوان خب ــا عن ــن ب ــه روز 22 ژوئ مقال

ــه: ــد ک ــی گوی ــت م حقیق

ــط  ــت فق ــوزی می توانس ــت. نگ ــوع آور اس ــیار ته ــوزی بس ــان و نگ ــه جانات ــوط ب ــار مرب اخب

یــک مشــاور بــا حقوقــی بســیار بــاال باشــد، نــه وزیــر دارایــی. او در گذشــته ای نزدیــک بــه ایــن 

ــاس را در  ــه و اس ــای بی پای ــد وام ه ــول نق ــود. او پ ــق ب ــدت ناموف ــد و به ش ــوب ش ــام منص مق

ــا آن پــول کارفرمــای واقعــی خــود، یعنــی صنــدوق پولــی بین المللی3پــول،  جیبــش گذاشــت و ب

را »بازپرداخــت کــرد«. اینهــا پول هایــی اســت کــه می توانســت بــرای تعمیــر بخشــی از 
زیرســاخت های کامــال تخریب شــده مــا مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.4

اینکــه ایــن حمــالت رســانه ای حتــی قبــل از اینکــه مــن تصمیــم بــه پذیرفتــن ایــن مقــام بگیــرم 

روی مــی داد، خــود گویــای اوضــاع بــود! مــن احســاس کــردم کــه زمــان دیــدار بــا رئیســم، رابــرت 

1. “New Cabinet List: Ngozi Iweala Stalls Jonathan over Pay and Control of Economic Policy,” Sahara 
Reporters, June 21, 2011.
2. Jonathan’s Cabinet and Ngozi Okonjo-Iweala,”
3. International Monetary Fund
4. “Jonathan’s Cabinet and Ngozi Okonjo-Iweala,” Sahara Reporters, June 22, 2011.
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ــا او و صحبــت  ــر ایــن پیشــنهاد شــغلی ب ــان گذاشــتن خب ــر بانــک جهانــی و در می زوئلیــک مدی

ــرز منتشــر کــرده  ــی کــه صحــرا ریپورت ــاب1 از مقاالت ــن وضعیــت فرارســیده اســت. ب درمــورد ای

بــود اطــالع داشــت و اکنــون شــرایط را درک می کــرد. مــا بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه ایــن کارهــا 

تاکتیک هــای بــدی بــرای ترســاندن و اجبــار مــن بــه نپذیرفتــن ایــن موقعیــت شــغلی بــود. از نظــر 

او کار کــردن در نیجریــه حتــی در شــرایط معمولــی نیــز ســخت و پیچیــده بــود، امــا بــا توجــه بــه 

ــری وضعیــت را سبک ســنگین می کــردم. ــل از تصمیم گی ــا دقــت فکــر و قب ــد ب ــن حمــالت بای ای

ــه مجمــع  ــه زودی در روز هــای 15 و 16 ژوئــن ســال 2011 ب ــم از ســفری کــه ب ــاب گفت ــه ب ب

ــم  ــتفاده می کن ــاره اس ــل در این ب ــرای تام ــت ب ــم داش ــیه خواه ــن پترزبورگ2 در روس ــادی س اقتص

ــان از تاکتیک هــای  ــواده ام آن زم ــاز خواهــم گشــت. مــن و اعضــای خان ــش او ب ــم پی ــا تصمی و ب

کثیفــی کــه علیــه مــن بــه کار گرفتــه شــده بــود عصبانــی بودیــم. برخــی رســانه ها در نیجریــه کــه 

ــال  ــی در س ــای محبوب ــه رفتار ه ــا ب ــن تاکتیک ه ــه ای ــل از اینک ــد، قب ــه بودن ــر از بقی ــیار جلوت بس

2017 بــدل شــود، شــروع بــه انتشــار اخبــار جعلــی و حقایــق دیگــری کــرده بودنــد.

ــرا  ــالت م ــن حم ــر ای ــع، تاثی ــردم. درواق ــی نمی ک ــدان را خال ــی می ــن راحت ــه ای ــن ب ــا م ام

بیشــتر بــه پذیرفتــن ایــن شــغل ســوق مــی داد. ایــن کار بــرای مــن تاحــدی بــه لجبــازی بــدل شــده 

بــود. چــرا برخــی افــراد چنــان درصــدد مشــاهده شکســت دولــت )حکومــت( بودنــد کــه بــرای 

ــد؟ ــه دروغ  روی آورده بودن منصــرف کــردن مــن از پذیرفتــن ایــن شــغل ب

ــور  ــم، رئیس جمه ــرک کن ــن پترزبورگ ت ــد س ــه مقص ــنگتن را ب ــه واش ــل از اینک ــد روز قب چن

جاناتــان دوبــاره تمــاس گرفــت تــا بدانــد آیــا تصمیمــی گرفتــه ام یــا خیــر. از او خواســتم اندکــی 

ــه بعــدی در ســن پترزبورگ خواهــم گرفــت.  ــه مــن زمــان دهــد و گفتــم تصمیمــم را هفت دیگــر ب

ــاس  ــم4 تم ــوس آنی ــم پی ــس آنی ــدرال3، رئی ــت ف ــد دول ــر جدی ــور، دبی ــاس رئیس جمه ــس از تم پ

گرفــت و اصــرار داشــت کــه پاســخم مثبــت باشــد. بــا همســرم ســفر کــردم و بــا او مفصــل درمورد 

نــکات خــوب و بــد ایــن شــغل صحبــت کــردم. در ســن پترزبورگ، آتیــدو پیترســاید تمــاس گرفــت 

و بازهــم فشــار بیشــتری جهــت پذیــرش ایــن شــغل وارد کرد.

هنگامــی کــه روســیه را تــرک کــردم، قطعــا احســاس مثبت تــری نســبت بــه ایــن شــغل داشــتم. 

واضــح بــود کــه کارهــای ناتمامــی از دوره اول کاریــم در نقــش وزیــر دارایــی باقــی مانــده بــود. اگر 

1. Bob
2. St. Petersburg Economic Forum
3. New Secretary to the Federal Government
4. Anyim Pius Anyim
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قــرار بــود نیجریــه به شــکل موفقیت آمیــزی بــا فســاد مبــارزه کنــد، نــه تنهــا نیــاز بــه دســتگیری و 

محاکمــه افــراد داشــت )کــه کاری حیاتــی بــود( بلکــه بایــد در وهلــه اول بــرای بهبــود شــفافیت و 

ــی را مســتقر می کــرد. دشــوارتر ســاختن کارهــای مفســدانه، نهادهــا و فرآیند هــا و نظام های

ــال های  ــه در س ــت ک ــود داش ــامانه هایی وج ــور، س ــن کش ــی ای ــور مال ــت ام ــرای مدیری ب

2005-2004 آغــاز بــه ساخت شــان کــرده بودیــم، امــا ساخت شــان متوقــف شــده بــود. 

ــور  ــود ام ــی در بهب ــا نقش ــم واقع ــه می توان ــود دارد ک ــی وج ــا فضای ــردم در اینج ــاس می ک احس

کشــور ایفــا کنــم. اتمــام ایــن کار بــرای ریشــه کن کــردن نشــتی ها در بودجــه الزامــی بــود. فرآینــد 

ــه  ــه، ک ــن اتحادی ــت ای ــش ایال ــام سی وش ــدرال و تم ــت ف ــه  در دول ــای ماهان ــار درآمد ه انتش

اطالعــات را در اختیــار مــردم قــرار مــی داد نیــز متوقــف شــده بــود و بایــد دوبــاره آغــاز می شــد. 

ــادی و  ــه اقتص ــازی پای ــی، متنوع س ــاد غیرنفت ــود اقتص ــرای بهب ــی ب ــن کار روی روش های همچنی

ــود. ــز ب ــان هیجان انگی ــرای جوان ــتغال زایی ب اش

تجربــه کسب شــده تــا بدینجــا نشــان مــی داد کــه ایــن جایــگاه شــغلی جدیــد ریســک زیــادی 

دارد. ایــن کشــور آن طــور کــه آرا نشــان مــی داد، متحــد نبــود. افــرادی بودنــد کــه آرزوی ناکامــی 

رئیس جمهــور را داشــتند. افــرادی بودنــد کــه بــه وضــوح بدخــواه مــن بودنــد و گرایشــی بــه حملــه 

ــرای اثرگــذاری  ــت واقعــی ب ــا در آن مقطــع احســاس می کــردم یــک موقعی ــد. ام نشــان داده بودن

ــراد دارای  ــه جــان بخــرم. متاســفانه نمی دانســتم کــه اف ــن خطــر را ب ــد ای مثبــت وجــود دارد و بای

ــه  ــا چ ــراد ب ــروه از اف ــدام گ ــه ک ــتند و اینک ــی هس ــه کارهای ــام دادن چ ــه انج ــر ب ــوءنیت حاض س

ــراد  ــن اف ــه ای ــد ک ــاهده ش ــل اول مش ــای فص ــا در رویداده ــرد. ام ــد ک ــدام خواهن ــی اق انگیزه های

ناچــار بــه انجــام چــه کارهایــی شــده بودنــد. زمانــی کــه مــادرم ربــوده شــده بــود، مــدام از خــودم 

ــا خیــر؟ ــا ایــن شــغل ارزش ایــن ریســک را داشــت ی می پرســیدم آی

ــم  ــم گفت ــه رئیس ــال 2011، ب ــن س ــاه ژوئ ــنگتن در م ــه واش ــن پترزبورگ ب ــت از س ــا بازگش ب

تصمیــم بــه پذیرفتــن پیشــنهاد رئیس جمهــور جاناتــان گرفتــه ام. بــه مــن گفــت: »تــو شــجاعی.« 

ــرام  ــه کشــورم احت ــرای کمــک ب ــه خواســته ام ب ــا ب ــق نیســت ام ــا تصمیمــم مواف گفــت اگرچــه ب

ــی  ــه نکات ــت ب ــن گف ــه م ــه او ب ــزی ک ــد. دو چی ــه ای کن ــن توصی ــه م ــتم ب ــذارد. از او خواس می گ

ــد. ــدل ش ــور ب ــا رئیس جمه ــن ب ــوی م ــوری در گفت وگ مح

ابتــدا تشــویقم کــرد کــه از دسترســی سیســتماتیک خــودم بــه رئیس جمهــور اطمینــان حاصــل 

ــه  ــدم ک ــن می ش ــد مطمئ ــم،  بای ــته باش ــروکار داش ــواری س ــائل دش ــا مس ــود ب ــرار ب ــر ق ــم. اگ کن

جلســاتی رودررو و مرتــب بــا رئیس جمهــور خواهــم داشــت تــا بتوانــم بــا او دربــاره مســائل دشــوار 



مبارزه با فساد خطرناک است

48

ــده  ــش تعیین ش ــه از پی ــی ها همیش ــه دسترس ــه این گون ــرد ک ــادآوری ک ــن ی ــه م ــم. ب ــت کن صحب

ــد  ــن را خواهن ــد ای ــتری قص ــراد بیش ــدم اف ــاالری اداری بپیون ــه دیوانس ــه ب ــس از اینک ــت و پ نیس

ــدار  ــن دی ــع ای ــور، مان ــا رئیس جمه ــدار ب ــرای دی ــن ب ــه م ــردن ب ــک ک ــای کم ــه ج ــه ب ــت ک داش

ــا  ــم. دوم ــره کن ــور( مذاک ــا رئیس جمه ــورد )ب ــن م ــد در ای ــز بای ــل از هرچی ــن رو، قب ــوند. ازای ش

بایــد بــه فکــر افــرادی باشــم کــه بــا مــن همــکاری خواهنــد کــرد. نیجریــه کشــوری مســاله دار بــود 

ــا مــن همــکاری و از مــن پشــتیبانی کننــد.  ــه افــرادی نیــاز داشــتم کــه بــه صــورت گروهــی ب و ب

ــه  ــور ب ــا رئیس جمه ــز ب ــوع نی ــن موض ــوص ای ــئولیت، درخص ــروع مس ــل از ش ــد قب ــن بای همچنی

ــیدم. ــق می رس تواف

ــال های 2003  ــی در س ــی دور اول وزارت دارای ــودم ط ــارب خ ــاب تج ــا بازت ــن توصیه ه ای

ــرادرم،  ــن ب ــردم و کوچک تری ــفر ک ــه س ــه نیجری ــور ب ــا رئیس جمه ــدار ب ــرای دی ــود. ب ــا 2006 ب ت

چیچــی، مــرا بــرای شــرکت در ایــن جلســه تعیین کننــده بــا ماشــینش بــه ویــال1 )محــل اقامــت و 

دفتــر رســمی ریاســت جمهــوری نیجریــه( بــرد. بــا قــرار گرقتــن در مقابــل دروازه ایــن اقامتــگاه، 

ناگهــان عظمــت وظیفــه ای کــه ممکــن بــود بــه عهــده ام قــرار گیــرد احســاس اضطرابــی در درونــم 

ــش و  ــب دان ــدا طل ــرد و از خ ــارک ک ــه ای پ ــد و گوش ــی ام ش ــه نگران ــرادرم متوج ــرد. ب ــاد ک ایج

ــم. ــی کردی راهنمای

ــا او در میــان  ــا امیــدوار بــودم کــه رئیس جمهــور موضوعاتــی کــه قــرار بــود ب آن لحظــه تقریب

ــور  ــت. رئیس جمه ــش رف ــوب پی ــه خ ــن جلس ــا ای ــود. ام ــام ش ــز تم ــرد و همه چی ــذارم را نپذی بگ

جاناتــان فــردی مهربــان و دلپذیــر بــود. بــه تمــام ســخنانم بــا دقــت گــوش داد. به خوبــی پیرامــون 

ــا  ــد، ام ــزی نمی دان ــاد چی ــه از اقتص ــت ک ــدام می گف ــه او م ــم و اگرچ ــو کردی ــاد گفت وگ اقتص

دقیقــا می دانســت کــه قصــد دارد کشــور را در چــه مســیری هدایــت کنــد. شــرایط مــن از جملــه 

نقشــی کــه قــرار بــود بنــا بــه خواســته او بــه عنــوان وزیــر هماهنگــی اقتصــاد2 ایفــا کنــم را مــرور 

کــرد. بــا یــک جلســه دوجانبــه ، دســت کم هفتــه ای یــک بــار و دسترســی بــه او در صــورت نیــاز 

در اوقــات دیگــر موافقــت کــرد. همچنیــن بــا تشــکیل یــک گــروه اقتصــادی بــه مدیریــت خــودش 

کــه قــرار بــود در ابتــدا ماهانــه و بعدهــا در فواصــل طوالنی تــر بــا هــم دیــدار کننــد و یــک گــروه 

ــور  ــازی ام ــرای هماهنگ س ــود ب ــرار ب ــه ق ــودم ک ــت خ ــه مدیری ــر ب ــادی کوچک ت ــی اقتص اجرای

ــا هــم دیــدار کننــد، موافقــت کــرد. ــار ب اقتصــادی و انجــام کارهــا هفتــه ای یک ب
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2. Coordinating Minister of Economy



فصل2:بازگشتبهکشوریمشکلدار

49

ــاز اســت.  ــه هســته کوچکــی از اصالح گــران نی ــرای تشــکیل ایــن گــروه ب اشــاره کــردم کــه ب

ــاورزی در  ــاددان کش ــینا1، اقتص ــن آدس کی ــر آ ــی از دکت ــور، تماس ــا رئیس جمه ــات ب ــل از مالق قب

بنیــاد راکفلــر2 و معــاون رئیــس  اتحادیــه انقــالب ســبز در آفریقــا3 داشــتم کــه گفــت قصــد نامــزد 

ــی در  ــد. وقت ــا ش ــوع جوی ــن موض ــه ای ــع ب ــن را راج ــر م ــام وزارت را دارد و نظ ــرای مق ــدن ب ش

ــردم. او  ــار می ک ــه او افتخ ــیار ب ــدم و بس ــنا ش ــن آش کی ــا آ ــردم، ب ــر کار می ک ــره راکفل هیات مدی

ــالق  ــوش و خ ــناختم؛ باه ــاورزی می ش ــوزه کش ــه در ح ــود ک ــی ب ــن نیجریه ای های ــی از بهتری یک

ــود و او  ــه و گــروه اقتصــادی خواهــد ب ــود. فکــر می کــردم یکــی از اعضــای عالــی کابین ــا ب و پوی

ــدم.  ــه او بپیون ــم ب ــن ه ــا م ــم چه بس ــن گفت ــردم. همچنی ــزدی ک ــن نام ــن ای ــه پذیرفت ــویق ب را تش

ــد. ــوب کن ــن را منص کی ــور آ ــه رئیس جمه ــتم ک ــرار داش ــن، اص بنابرای

ــه4 )یکــی دیگــر از اصالح گــران مشــتاق در بخــش  ــر محمــد پات همچنیــن پیشــنهاد دادم دکت

درمانــی مــا در ایالــت باوچــی5 کــه ذهنیتــی قدرتمنــد داشــت و آن زمــان رئیــس آژانــس مراقبــت 

درمانــی اولیــه6 بــود( بایــد بــه جایگاهــی در ســطح کابینــه ترفیــع پیــدا کنــد تــا بتوانیــم او را نیــز 

در نقــش عضــوی از هســته ایــن گــروه اقتصــادی داشــته باشــیم. بــا محمــد در بانــک جهانــی آشــنا 

شــده بــودم و وقتــی رئیس جمهــور یــار آدوا در حــال تشــکیل کابینــه خــود بــود، او را بــرای مقــام 

ــم  ــغل مه ــا ش ــد ام ــوب نش ــام وزارت منص ــه مق ــان ب ــه آن زم ــودم. اگرچ ــرده ب ــه ک وزارت توصی

کیــن و محمــد می توانســتند یــک  نظــارت بــر مراقبــت درمانــی اولیــه در کشــور را دریافــت کــرد. آ

گــروه دو نفــره نیرومنــد در زمینــه رســیدگی بــه مشــکالت بخــش حقیقــی )اقتصــاد( باشــند.

رئیس جمهــور پذیــرای )ایــن پیشــنهادها( بــود. او فکــر می کــرد شــاید مشــکلی درخصــوص 

ــی(  ــت باوچ ــد )ایال ــت محم ــزد از ایال ــک نام ــر ی ــال حاض ــرا در ح ــد، زی ــود آی ــه وج ــد ب محم

ــر  ــن، دکت ــرد. اضافه برای ــد ک ــل خواه ــاله را ح ــن مس ــه ای ــت ک ــن گف ــه م ــا ب ــت، ام ــود داش وج

ــی  ــک جهان ــابقم در بان ــکار س ــرم و هم ــق و محت ــی خوش خل ــه اقتصاددان ــه7 ک ــزه اوکیدگب نوان

ــز درحکــم  ــزی را نی ــِی ســابق کمیســیون برنامه ری ــر اجرای ــه8، دبی ــود و پروفســور سیلوســتر مونی ب
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ــان  ــه رزومه های ش ــت ک ــور گف ــردم. رئیس جمه ــنهاد ک ــروه پیش ــن گ ــرای ای ــی ب ــای خوب افزونه ه

را مطالعــه خواهــد کــرد و تصمیمــی خواهــد گرفــت.

ــت  ــر برای ــد دکت ــد می توان ــد باش ــر عالقه من ــردم اگ ــنهاد ک ــور پیش ــه رئیس جمه ــت ب در نهای

اوکوگــو1، کــه فعــال مدیــر کل دفتــر بودجــه 2 و یکــی از بهتریــن اقتصاددانــان کالن مــا اســت را نیــز 

بــه مقامــی در کابینــه ترفیــع دهــد. دکتــر اوکوگــو از زمانــی کــه بــار اول مــن بــرای وزارت دارایــی 

ــوار و  ــغلی دش ــودم، در ش ــته ب ــت پیوس ــه دول ــرده و ب ــرک ک ــول را ت ــی پ ــی بین الملل ــدوق پول صن

ــز  ــن را نی ــه او ای ــود. رئیس جمهــور گفــت ک ــه کشــورش خدمــت کــرده ب ــه ب ــه طــوری وفاداران ب

در نظــر خواهــد داشــت امــا ایــن کار شــاید دشــوار باشــد، زیــرا دوبــاره از ایالــت دکتــر اوکوگــو 

)ایالــت دلتــا( نامزدهــای دیگــری بــرای وزارت مطــرح بودنــد.

ــه گــروه  ــی از بخــش خصوصــی را ب ــد اســت اعضای ــادآور شــد کــه عالقه من رئیس جمهــور ی

اقتصــادی بیافزایــد و در ایــن بــاره نظــرم را پرســید. در ابتــدا تمایلــی بــه ایــن کار نداشــتم زیــرا فکــر 

ــا متقاعــدم کــرد کــه حضــور بخــش  ــع بینجامــد. ام ــه تضــاد مناف ــد ب ــن کار می توان می کــردم ای

خصوصــی در اتــاق می توانــد زودتــر مشــکالت بخــش واقعــی اقتصــاد را برمــال کنــد و چه بســا 

ــکاران  ــتند هم ــا می توانس ــن، آنه ــود. اضافه برای ــه ای ش ــای نوآوران ــا و ایده ه ــه راه حل ه ــر ب منج

ــژه  ــه کاهــش درخواســت های وی خــود در بخــش خصوصــی را از پیچیدگــی سیاســت مطلــع و ب

کمــک کننــد.

ــه  ــادی، از جمل ــروه اقتص ــل گ ــکل گیری کام ــوص ش ــث درخص ــه بح ــم ک ــق کردی ــا تواف م

ــی  ــم. از دوره اول وزارت دارای ــه تاریخــی دیگــر موکــول کنی ــی از بخــش خصوصــی را ب نامزدهای

ــه  ــاد ب ــه زی ــود ک ــی ب ــی از موضوعات ــتمزدم یک ــوع دس ــن رو موض ــودم، ازای ــه ب ــی آموخت درس های

ــران  ــتمزد وزی ــا دس ــد ب ــتمزدم بای ــه دس ــم ک ــور گفت ــه رئیس جمه ــت ب ــه صراح ــم. ب آن نپرداختی

ــود، از  ــکی ب ــه پزش ــه در مدرس ــی ک ــتثنای یک ــه اس ــم، ب ــام فرزندان ــد. تم ــان باش ــکارم یکس هم

دانشــگاه فارغ التحصیــل شــده بودنــد و همــراه همســرم کــه هنــوز شــغلش را در واشــنگتن حفــظ 

ــای  ــکن و هزینه ه ــان و وام مس ــالت فرزندم ــه تحصی ــده هزین ــتیم از عه ــود، می توانس ــرده ب ک

ــم. ــان برایی دیگرم

صحبتــم بــا رئیس جمهــور ســازنده بــود و بــه مــن قــوت قلــب داد. بــا ایــن احســاس کــه ابــزار 

الزم بــرای انجــام ایــن کار را در دســت دارم، دفتــر او را تــرک کــردم. نمی دانســتم موضــوع مربــوط 

1. Bright Okogu
2. Budget Office
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بــه همــکاران کابینــه چطــور حــل خواهــد شــد و اینکــه آیــا ســرانجام تمــام پیشــنهادهایم پذیرفتــه 

ــکاری  ــرای هم ــران ب ــته ای از اصالح گ ــه هس ــید ک ــر می رس ــه نظ ــا ب ــر، ام ــا خی ــد ی ــد ش خواه

تشــکیل خواهــد شــد. رئیس جمهــور از مــن خواســت کــه فرآینــد اخــذ رای اعتمــاد از مجلس ســنا 

را آغــاز کنــم، اگرچــه اشــاره کــرده بــودم کــه تــا شــش هفتــه دیگــر قــادر بــه کار کــردن نخواهــم 

ــتم؛  ــاج داش ــان احتی ــن زم ــه ای ــی ب ــنگتن و اثاث کش ــز کارم در واش ــردن می ــی ک ــرای خال ــود. ب ب

پــس قــرار بــود کارم را در 17 اوت ســال 2011 آغــاز کنــم.

همین طــور کــه بــرای پــر کــردن فرم هــای اخــذ مجــوز امنیتــی الزم بــه ســمت ســتاد دپارتمــان 

خدمــات دولتــی1 در آبوجــا رانندگــی می کــردم، سرشــار از امیــد بــودم. اکنــون دیگــر خطــرات از 

ــن اطالعــی از چالش هــای دشــوار پیــش رو نداشــتم: نبردهایــی  ــود و کمتری ــاک شــده ب ــم پ ذهن

ــرا  ــه روال کار صح ــه ب ــته ای ک ــای پیوس ــت و توهین ه ــه، خصوم ــم در کابین ــا همکاران ــوار ب دش

ــد و  ــان فاس ــوی ذی نفع ــرات از س ــود، خط ــده ب ــدل ش ــا ب ــر از روزنامه ه ــی دیگ ــرز و برخ ریپورت

ــت مداران  ــان سیاس ــالت بی پای ــذاران و حم ــداران و قانون گ ــا فرمان ــمکش هایی ب ــاص، کش خ

مخالــف. فصل هــای پیــش رو توصیفــی از ســفرم در ایــن چشــم انداز دشــوار ارائــه خواهنــد کــرد.

1. Department of State Service
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ــردم،  ــاز ک ــه را آغ ــی نیجری ــه دوره دوم وزارت دارای ــی ک ــال 2011، هنگام ــم اوت س هفده

نمی دانســتم قــدم در یکــی از بزرگ تریــن رســوایی های فســاد در تاریــخ نیجریــه خواهــم 

گذاشــت. نیجریــه بــه مــدت ســه دهــه قیمــت بنزیــن را در پمپ هــای بنزیــن بــه صــورت یارانــه ای 

ارائــه می کــرد تــا بــرای مردمــش ارزان تــر باشــد. ســیزدهمین تولیدکننــده بــزرگ نفــت در آن زمــان 

ــده وارد و  ــت پاالیش ش ــادر و نف ــام ص ــت خ ــه نف ــت، در نتیج ــدودی داش ــی مح ــت پاالیش ظرفی

ــی داد و  ــش م ــا را پوش ــن یارانه ه ــت ای ــد. دول ــه می ش ــازار فروخت ــای ب ــر قیمت ه ــی زی ــه قیمت ب

آنهــا را بــه بازاریابــان و واردکننــدگان ایــن محصــوالت بــه کشــور از جملــه کمپانــی نفتــی دولــت 

یعنــی شــرکت ملــی نفــت نیجریــه1 )شــرکت ملــی نفــت نیجریــه( می پرداخــت. مســاله مربــوط 

ــوده شــدن مــادرم شــد )فصــل اول(. ــود کــه مســبب رب ــزی ب ــه پرداخــت یارانه هــای نفتــی چی ب

ــد، در  ــده بودن ــته ش ــاد خس ــت و فس ــتند و از سیاس ــاد نداش ــت اعتم ــه دول ــه ب ــردم نیجری م

نتیجــه بــه ایــن یارانه هــا احســاس خوبــی داشــتند و حــس می کردنــد ایــن یارانه هــا تنهــا مزایــای 

ــار  ــا ب ــن یارانه ه ــد. ای ــت می کنن ــان دریاف ــام کشورش ــت خ ــع نف ــه از مناب ــت ک ــتقیمی اس مس

مالــی ســنگینی داشــت، امــا تمــام تالش هــا بــرای پایــان دادن بــه ایــن یارانه هــا در طــول ســال ها 

ــه رو  ــردم روب ــوم م ــی و عم ــه مدن ــری و جامع ــای کارگ ــوی اتحادیه ه ــدیدی از س ــت ش ــا مقاوم ب

ــی  می شــد. طــی دومیــن دوره ریاســت جمهــوری اولســگون اوباســانجو )2003-2007(، زمان

کــه بــرای اولیــن بــار در نقــش وزیــر دارایــی انجــام وظیفــه می کــردم، توانســتیم در ســال 2004، 

ــا  ــن یارانه ه ــری، ای ــای کارگ ــری اتحادیه ه ــه رهب ــردم ب ــوی م ــی از س ــود اعتراضات ــم وج ــه رغ ب

ــن ایــن  ــاال رفــت، بنابرای ــا ســال 2006، قیمت هــای نفــت ب ــم. امــا ت را به طــور کامــل قطــع کنی

ــغ  ــا بال ــان تقریب ــغ کلی ش ــه مبل ــد ک ــی ش ــه پرداخت های ــر ب ــاز و منج ــاره آغ ــه ای دوب ــرح یاران ط

ــال  ــا س ــد. ت ــان( می ش ــای ارز آن زم ــب نرخ ه ــارد دالر برحس ــرا )2 میلی ــارد نای ــر 261 میلی ب

2011، ســنگینی ایــن یارانه هــا بــرای مالیــه کشــور بســیار شــدید شــده بــود. مجمــوع درآمدهــای 

دولــت فدرالــی خالــص2 تقریبــا بــه 5/2 تریلیــارد نایــرا می رســید و پرداخت هــای یارانــه ای 1/73 

ــود. ــده ب ــص متورم ش ــای خال ــا 33% از درآمده ــارد دالر(، ی ــرا )11/3 میلی ــارد نای تریلی

یکــی از اولیــن جلســات توجیهــی کــه عمــال در روز اول کاری ام بــرای مــن ترتیــب داده شــد، 

از طــرف دکتــر برایــت اوکوگــو بــود کــه رئیس جمهــور جاناتــان او را در مقــام مدیــر دفتــر بودجــه 

ــه ای در آن ســال انجــام شــده  ــه مــن توضیــح داد کــه پرداخت هــای عظیــم یاران حفــظ کــرد. او ب

1. Nigerian National Petroleum Corporation
2. Net Federation
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ــاب های واردات  ــان از صورت حس ــرا بی پای ــیلی ظاه ــود س ــرار ب ــی ق ــش از 143 کمپان ــود و بی ب

نفتــی تاییدشــده از ســوی آژانــس تنظیــم قیمــت محصــوالت نفتــی1 را روانــه دفتــر مــا کننــد. تــا 

اواســط مــاه اوت ســال 2011، تقریبــا 1/3 تریلیــارد نایــرا )8/4 میلیــارد دالر بــر اســاس نرخ هــای 

ــی  ــم در وزارت دارای ــن و همکاران ــود. م ــده ب ــت ش ــای پرداخ ــن کمپانی ه ــه ای ــان( ب ارز آن زم

ــه بزرگــی ایــن پرداخت هــا نگــران شــدیم. هنگامــی کــه در ســال 2006 پــس از اتمــام  نســبت ب

ــا  ــود. ام ــارد دالر ب ــا 2 میلی ــی تقریب ــرک کــردم، یارانه هــای نفت ــرم را ت ــی دفت دوره اول وزارت دارای

ــر  ــاه دیگ ــار م ــوز چه ــت و هن ــال پرداخ ــغ در ح ــر از آن مبل ــر بزرگ ت ــار براب ــی چه ــون رقم اکن

ــا پایــان ســال 2011، مبلغــی  از ســال مالــی باقــی بــود: واضــح بــود کــه مشــکلی وجــود دارد! ت

بالــغ بــر 1/73 تریلیــارد نایــرا2 )11/2 میلیــارد دالر( صــرف پرداخت هــای یارانــه ای نفــت وارداتــی 

می شــد.

تــا ایــن زمــان، نیجریــه پــر از داســتان هایی درمــورد یــک کالهبــرداری عظیــم در طــرح یارانــه 

ــن طــرح  ــار ای ــر ب ــد زی ــه نمی توان ــور متوجــه شــدم نیجری ــه کش ــه مالی ــا نگاهــی ب ــود. ب ــی ب نفت

مالــی ظالمانــه بــرای یارانه هــای نفتــی دوام بیــاورد. بنابرایــن، براســاس وجــود یــک کالهبــرداری 

ــِت  ــداران ســی و شــش ایال ــن رئیس جمهــور و فرمان ــی، از گفت وگــو بی ــی مال مشــکوک و بی ثبات

دولــت فــدرال، درخصــوص اینکــه یارانه هــای نفتــی بایــد قطــع شــوند، پشــتیبانی کــردم.

یاد اعتراض تا یک قربانی: جنجال قطع یارانه های نفتی از قطع یارانه تا فر

ــه قطــع یارانه هــای بنزیــن  ــا مدیریــت رئیس جمهــور نقشــه مربــوط ب گــروه مدیریــت اقتصــادی ب

را به شــدت مــورد بحث وجــدل قــرار داد و بــر ســر آن بــه توافــق رســید )بــه جــدول 3-1 مراجعــه 

کنیــد(. فرمانــداران در نقــش اعضایــی از شــورای اقتصــادی ملــی3، حامیــان بــزرگ قطــع یارانه های 

ــی و  ــه ای مســبب کاهش هــای چشــمگیری در درآمدهــای ایالت ــد. پرداخت هــای یاران ــی بودن نفت

ــه تمــام نیجریه ای هــا ســود برســاند،  ــود ب ــرار ب ــن یارانه هــا کــه ق ــه نحــوی کــه ای ــود، ب ــدرال ب ف

قبــل از توزیــع درآمدهــای کل بیــن طبقــات مختلــف دولــت از درآمــد ایالت هــا کاســته می شــد. 

ــمت  ــه س ــال 2011 ب ــی س ــاه م ــان در م ــه جانات ــض اینک ــه مح ــداران ب ــه فرمان ــدم ک ــه ش متوج

ــدم(  ــه بپیون ــه کابین ــال 2011 ب ــه در 17 اوت س ــل از اینک ــیار قب ــید )بس ــوری رس ــت جمه ریاس

1. Petroleum Products Pricing Regulatory Agency (PPPRA)
2� تــا پایــان ســال 2011، مقــدار کل یارانه هــا بالــغ بــر 1/73 تریلیــارد نایــرا بــود، امــا کل یارانه هــای ســال 2011 بالــغ بــر 2/3 تریلیــارد نایــرا 

بــود، زیــرا مقــداری از صورت حســاب های ســال 2012 بــه ســال جــاری منتقــل شــده بــود.
3. National Economic Council
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ــن یارانه هــا را داشــتند. تقاضــای قطــع ای

ــدار  ــر ســر اینکــه ایــن وضعیــت ناپای ــان بیــن تمــام افــراد مرتبــط در دولــت ب ــا توافــق نمای ب

اســت، ایــن مســاله بــه آغــاز طرحــی بــرای متقاعــد ســاختن عمــوم مــردم در ایــن مــورد بــدل شــد 

کــه چنیــن سیاســتی بهتریــن کار بــرای کشــور اســت.

یت اقتصادی: عملی ساختن برنامه اصاح جدول 3-1: گروه مدیر

ــه  ــن بالفاصل ــان و م ــودالک جانات ــور گ ــه رئیس جمه ــی ک ــن اولویت های ــی از اولی یک

بعــد از آغــاز دور دوم وزارت دارایــی )2015-2011( بــر آن تمرکــز کردیــم، تشــکیل گــروه 

مدیریــت اقتصــادی )ETM( بــود. در دور اول در ســمت وزیــر دارایــی )2003-2006( 

تحــت ریاســت جمهــوری اولســگون اوباســانجو نیــز گروهــی اینچنینــی از اصالح گــران 

تشــکیل شــد. ایــن گــروه اقدامــات اصالح گرانــه حساســی را برنامه ریــزی و در موردشــان 

ــرا  ــه اج ــه مرحل ــد و ب ــه می گذران ــوه ی مقنن ــه و ق ــا را از درون کابین ــرد و آنه ــث می ک بح
ــد(.1 ــر می  انجامی ــادی بهت ــرد اقتص ــه عملک ــا ب ــن کاره ــام ای ــه تم ــاند )ک می رس

ــن موفقیــت را تکــرار کــرده و یــک EMT تشــکیل  ــود کــه ای ــن ب ــا ای ــده اصلــی م ای

ــاند.  ــل برس ــه عم ــه مرحل ــت( را ب ــت )حکوم ــی دول ــه اصالح ــد برنام ــه بتوان ــم ک دهی

حــول و حــوش ایــن زمــان کــه متنوع ســازی اقتصــاد بــه یــک اولویــت مهــم بــدل شــد، 

ــای  ــد وزارتخانه  ه ــدی مانن ــای کلی ــوی وزارتخانه ه ــی از س ــامل نمایندگان ــروه ش ــن گ ای

ــه  ــرای برنام ــا ب ــوی آنه ــه پرتف ــود ک ــرمایه گذاری ب ــی و س ــرو و بازرگان ــاورزی، نی کش

ــود. ــی ب ــازی حیات متنوع س

ــی،  ــش خصوص ــرکت کننده هایی از بخ ــاختن ش ــمول س ــا مش ــز ب ــور نی رئیس جمه

ــورد  ــه درم ــای اولی ــس از تردیده ــود. پ ــادی زده ب ــروه اقتص ــن گ ــدش را روی ای ــر تایی مه

تضادهــای منافــع احتمالــی، متوجــه شــدم کــه افــزوده شــدن بخــش خصوصــی بــه گــروه 

ــرد و  ــاال ب ــات را ب ــه اصالح ــت ب ــاز دول ــوص نی ــا درخص ــد درک آنه ــادی می توان اقتص

ــد.  ــکاری کنن ــا هم ــا م ــالح ب ــد اص ــرکایی در فرآین ــورت ش ــه ص ــا ب ــد ت ــان کن متقاعدش

رئیس جمهــور نیــز دو نفــر از فرمانــداران ایالتــی را عضــو ایــن گــروه کــرد تــا داده هایــی را 

ــد. ــا مشــورت کنن ــا م ــی ب ــد و از نقطه نظــر ایالت ــرار دهن ــا ق ــار م در اختی

1. به کتابم با عنوان زیر مراجعه کنید:
Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria (Cambridge, MA: MIT Press, 2012)
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ریاســت EMT بــه عهــده رئیس جمهــور بــود و اعضــای آن عبــارت بودنــد از: معــاون 

ــور  ــاورزی، ام ــران کش ــاوا2؛ وزی ــرا1 و آدام ــاالت آنامب ــداران ای ــور؛ فرمان اول رئیس جمه

ــرمایه گذاری و  ــارت و س ــرو، تج ــزی، نی ــام، برنامه ری ــت خ ــع نف ــالمت، مناب ــی، س دارای

ــی؛ رئیــس بانــک مرکــزی؛  ــی امــور مال ــر ایالت ــی ســالمت؛ وزی ــر ایالت حمل ونقــل؛ وزی

ــر  ــارت ب ــه نظ ــور در زمین ــاور رئیس جمه ــور؛ مش ــادی رئیس جمه ــد اقتص ــاور ارش مش

ــدرال  ــد ف ــات درآم ــی خدم ــر اجرای ــور؛ مدی ــدان رئیس جمه ــس کارمن ــرد3؛ رئی عملک

درون مــرزی4؛ مدیرعامــل حســابداری خدمــات گمرکــی5؛ و مدیــران دفتــر بودجــه، دفتــر 

ــیون  ــی8 و کمیس ــدارکات عموم ــر ت ــی7، دفت ــرکت های عموم ــر ش ــی6، دفت ــت بده مدیری

ــادار9� ــورس و اوراق به ب

اعضــای بخــش خصوصــی عبــارت بودنــد از: مدیــر و افســر اجرایــی ارشــد صنایــع 

دانگوتــه10، آلیکــو دانگوتــه11؛ مدیــر Stanbic-IBTC، آتیــدو پیترســاید؛ مدیــر اکســس 

بانــک12، آیــگ ایموکوئــده13؛ مدیــر بانــک زنیــت14، جیــم اوویــا15؛ و یــک خانــم صاحــب 

کســب وکار بــا نــام دکتــر وصیلــت تیتیــوال شــیتو16. گــروه مدیریــت اقتصــادی بــا مدیریــت 

ــد. ــدار می کردن ــا هــم دی ــه ب ــر، ماهان ــی در نقــش دبی ــر دارای رئیس جمهــور و وزی

بــه دلیــل اینکــه گــروه مدیریــت اقتصــادی نســبتا بــزرگ بــود، رئیس جمهــور تصمیــم 

گرفــت کــه یــک گــروه اجرایــی مدیریــت اقتصــادیEMIT( 17( بــه ریاســت وزیــر دارایــی 

ــم  ــا ه ــی ب ــات اجرای ــاره اقدام ــات و درب ــی مالق ــور هفتگ ــه ط ــا ب ــد ت ــکیل ده ــز تش نی

1. Anambra
2. Adamawa
3. Performance Monitoring
4. Federal Inland Revenue Service
5. Customs Service
6. Debt Management Office
7. The Bureau for Public Enterprises
8. The Bureau of Public Procurement
9. The Securities and Exchange Commission
10. Dangote Industries
11. Aliko Dangote
12. Access Bank
13. Aig Imokhuede;
14. Zenith Bank
15. Jim Ovia
16. Dr. Wasilat Titiola Shittu
17. Economic Management Implementation Team
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ــو  ــران کل عض ــران و مدی ــام وزی ــکل از تم ــر متش ــروه کوچک ت ــن گ ــد. ای ــت کنن صحب

ــادی  ــد اقتص ــاور ارش ــرزی؛ مش ــدرال درون م ــد ف ــات درآم ــی خدم ــر اجرای EMT، مدی

ــود. ــرد ب ــر عملک ــارت ب ــه نظ ــور در زمین ــاور رئیس جمه ــور و مش رئیس جمه

مــن در نقــش مدیــر ایــن گــروه از ســوی رئیس جمهــور ایــن اجــازه راگرفتــم تــا چنــد 

ــر  ــدرال، دبی ــت ف ــاردان کل دول ــدرال، آم ــت ف ــابدار کل دول ــه حس ــر از جمل ــو دیگ عض

ــا  ــن اعض ــم. ای ــه کن ــه آن اضاف ــز ب ــرورش را نی ــوزش و پ ــر آم ــی و وزی ــم وزارت دارای دائ

ــد. ــنEMT کردن ــی را وارد EMIT و همچنی ــی مهم ــص اجرای ــش و تخص دان

جلســات هفتگــی بیــن اعضــای EMIT، ســهولت زیــادی بــرای مــن در نقــش وزیــر 

هماهنگــی اقتصــاد فراهــم کــرد، زیــرا EMIT همچنیــن بــه جایگاهــی بــدل شــد کــه وزرا 

می توانســتند در آن مشــکالت بین وزارتخانــه ای و بین بخشــی را در ســطح فنــی حــل 

کننــد.

ــه صــورت  ــد ب ــا یارانه هــا بای در گــروه مدیریــت اقتصــادی بحث هایــی درخصــوص اینکــه آی

مرحلــه ای یــا یکجــا قطــع شــوند مطــرح بــود. همــه موافــق بودنــد کــه تجربه هــای به دســت آمده 

در نیجریــه نشــان داده بــود کــه حتــی اگــر مــا بخــش کوچکــی از ایــن یارانه هــا را قطــع کنیــم بــاز 

هــم اعتراضــات عظیمــی مشــابه بــا اعتراضــات بــه قطــع کلــی یارانه هــا روی خواهــد داد، بنابرایــن 

تمــام اعضــای گــروه احســاس می کردنــد کــه »چــرا چنــد بــار بمیریــم؟« پــس شــاید بهتــر بــود 

کــه ایــن کار را یک بــار و یکجــا انجــام دهیــم.

توافقــی غافلگیرکننــده وجــود داشــت کــه چنیــن کاری نیازمنــد دوره ای از برقــراری ارتبــاط بــا 

ــه  ــود. ب ــوع ب ــن موض ــوص ای ــر درخص ــی بزرگ ت ــاد توافق ــت ایج ــا جه ــه آنه ــوزش ب ــردم و آم م

ــا  ــور ب ــه کش ــن روزنام ــک محترم تری ــا1، مال ــدوکا اوبایگبن ــای ان ــک آق ــا کم ــل، ب ــن دلی همی

ــر  ــه نف ــت. س ــب یاف ــوس3 ترتی ــی در الگ ــم تلویزیون ــی مه ــه عموم ــک مباحث ــس دی2، ی ــام دی ن

ــدو  ــه، مــاالم سانوســی المی از اعضــای گــروه مدیریــت اقتصــادی )رئیــس بانــک مرکــزی نیجری

سانوســی4 )اکنــون امیــر کانــو5(؛ وزیــر منابــع نفــت خــام و وزیــر داریــی یعنــی خــودم( نماینــدگان 

1. Nduka Obaigbena
2. This Day
3. Lagos
4. Mallam Sanusi Lamido Sanusi
5. Emir of Kano
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ــتند.  ــور داش ــه حض ــن مجموع ــز در ای ــری نی ــی و کارگ ــه مدن ــدگان جامع ــم. نماین ــت بودی دول

ــدگان بخــش  ــازاری، نماین ــان ب ــه زن ــزرگ از شــرکت کنندگان مردمــی از جمل ــه ب ــک گــروه نمون ی

خصوصــی و کارگــران نیــز بودنــد. ایــن مباحثــه دشــوار امــا به شــدت موفقیت آمیــز بــود. بازخــورد 

ــا و  ــری درمــورد مزای ــش بهت ــد دان ــود کــه عمــوم مــردم احســاس می کردن ــن ب شــرکت کنندگان ای

ــا  ــه ب ــن یاران ــه ای ــه )1( اگرچ ــود ک ــن ب ــدی ای ــکات کلی ــد. ن ــب کرده ان ــه کس ــن یاران ــب ای معای

ــیار  ــت بس ــا مزی ــاند، ام ــود می رس ــرا س ــه فق ــر ب ــای دیگ ــل و هزینه ه ــه حمل ونق ــش هزین کاه

بیشــتری بــرای ثروتمنــدان دارد و )2( اینکــه بــا اســتفاده از منابعــی کــه از قطــع ایــن یارانــه جمــع 

ــود  ــا وج ــوی کم درآمده ــه س ــا ب ــتقیم مزای ــری مس ــرای هدف گی ــری ب ــای بهت ــد، راه ه ــد ش خواه

خواهــد داشــت.

ــد  ــاس می کردن ــار احس ــه حض ــود ک ــح ب ــد، واض ــه ش ــه گرفت ــوردی ک ــه بازخ ــه ب ــا توج ب

ــرح  ــرر مط ــه مک ــی ک ــی از نظرات ــود دارد. یک ــتم وج ــن سیس ــادی در ای ــای زی ــه کالهبرداری ه ک

ــر و  ــی ارزان ت ــه نفت ــه یاران ــوند، برنام ــه کن ش ــا ریش ــر کالهبرداری ه ــه اگ ــود ک ــن ب ــد ای می ش

مقرون به صرفه تــر خواهــد شــد و بنابرایــن قطــع یارانه هــا الزامــی نخواهــد بــود. همچنیــن 

ــود  ــادی وج ــد زی ــود. تردی ــت ب ــوح قابل روی ــت به وض ــه دول ــبت ب ــردم نس ــدید م ــادی ش بی اعتم

ــردم،  ــود م ــه س ــه ب ــی ک ــز، برنامه های ــده نی ــای صرفه جویی ش ــا پول ه ــت ب ــه دول ــت ک نداش

ــق  ــادی طب ــت اقتص ــروه مدیری ــت. گ ــد گذاش ــرا نخواه ــه اج ــا ب ــت را واقع ــا فقراس مخصوص

ــل از انجــام هــر اقدامــی  ــم گرفــت قب ــود، تصمی ــه ب بازخــوردی کــه در بحــث اول از مــردم گرفت

ــه  ــش منطق ــاید در ش ــور و ش ــر کش ــتری در سراس ــث بیش ــات بح ــا، جلس ــع یارانه ه ــورد قط درم

ــد. ــزار کن ــک برگ ژئوپلیتی

ایــن مباحثــه در اوایــل دســامبر ســال 2011 برگــزار و توافــق شــد کــه بقیــه بحث هــای مردمــی 

ــی  ــازه زمان ــه ب ــود ک ــن ب ــه ای ــود. درک اولی ــزار ش ــو برگ ــال ن ــمس و س ــالت کریس ــس از تعطی پ

ــا مــردم  بیــن مــاه ژانویــه تــا مــاه مــارس ســال 2012 بــرای بحث هــا و برقــراری ارتبــاط بیشــتر ب

اســتفاده و در مــاه آوریــل ســال 2012 قطــع یارانــه بــه صــورت ابتدایــی اجــرا شــود. در 19 دســامبر 

ســال 2011، بــرای مالقــات بــا خانــواده ام در تعطیــالت بــه واشــنگتن دی ســی ســفر کــردم و قصــد 

داشــتم پنجــم مــاه ژانویــه بــه آبوجــا بازگــردم.

صبــح روز 31 دســامبر تماســی شــوکه کننده از دوســت و همــکارم، پروفســور سیلوســتر 

ــت  ــه می گف ــتم ک ــرد داش ــر عملک ــارت ب ــه نظ ــور در زمین ــوص رئیس جمه ــاور مخص ــه، مش مونی

به تازگــی چیــزی عجیــب شــنیده و بــا مــن تمــاس گرفتــه تــا ببینــد آیــا در جریــان هســتم یــا خیــر. 



فصل 3: مقابله با کالهبرداران نفتی

59

او در راهرو هــای ویــال )معــادل نیجریــه ای کاخ ســفید( بــا یــک مقــام ارشــد شــرکت ملــی نفــت 

ــه اش  ــل عجل ــه دلی ــه او گفت ــا ب ــه داشــته، ام ــرد بســیار عجل ــن ف ــود. ای ــات کــرده ب ــه مالق نیجری

ــوخت را  ــه س ــع یاران ــدام قط ــه، اق ــت در روز اول ژانوی ــرار اس ــور ق ــه رئیس جمه ــت ک ــن اس ای

ــا بــرای ایــن کار آمــاده شــود. سیلوســتر  اعــالم کنــد و از شــرکت ملــی نفــت نیجریــه خواســته ت

شــوکه شــده و فــورا بــه ایــن فکــر افتــاده بــود کــه آیــا مــن از ایــن رویــداد باخبــرم یــا خیــر. پــس 

ــود. ــه ب ــاس گرفت ــن تم ــا م ــرعت ب به س

از ایــن خبــر غافلگیــر شــدم. بــا توجــه بــه توافق هایــی کــه بــر ســر آمــوزش بیشــتر بــه مــردم 

قبــل از قطــع یارانه هــا شــده بــود، ایــن کار بی معنــا بــود. احســاس کــردم کــه اشــتباه وحشــتناکی 

روی داده و فــردی توصیــه بــدی بــه رئیس جمهــور کــرده اســت. اگــر تــورم شــدید قیمــت ســوخت 

ــدی  ــد داشــت؟ زمان بن ــه چــه حســی خواهن ــردم نیجری ــو رئیس جمهــور باشــد، م ــه ســال ن هدی

ایــن کار کامــال اشــتباه بــود!

ــر  ــات باخب ــرم و از اتفاق ــاس بگی ــور تم ــا رئیس جمه ــم ب ــعی می کن ــم س ــتر گفت ــه سیلوس ب

شــوم و توصیــه کنــم از انجــام ایــن کار منصــرف شــود. در تمــام روز 31 دســامبر ســعی کــردم بــا 

رئیس جمهــور تمــاس بگیــرم و حتــی تمــام شــب بیــدار مانــدم و کوشــیدم بــا او تمــاس برقــرار کنم، 

امــا »بخــش کنتــرل«، مرکــز مبــادالت تلفنــی در ویــال، هــر بــار می گفــت کــه رئیس جمهــور قــادر 

بــه صحبــت کــردن نیســت، به رغــم اینکــه رئیس جمهــور همیشــه در پاســخ دادن بــه تماس هایــم 

ســخاوتمند بــود. تقریبــا بــه نظــر می رســید کــه فــردی )یــا چیــزی( بــر ســر راه صحبــت کردنــم 

ــود. ــا رئیس جمهــور ایســتاده ب ب

ــزرگ  ــتباه ب ــک اش ــردم ی ــاس می ک ــه احس ــزی ک ــری از چی ــوان جلوگی ــودم و ت ــمگین ب خش

اســت را نداشــتم و حــس بــدی درخصــوص عاقبــت ایــن کار داشــتم. کوشــیدم تصــور کنــم کــه 

چــه کســی ممکــن بــود چنیــن توصیــه نادرســتی را بــه رئیس جمهــور کــرده باشــد و برایــم ســوال 

ــه  ــه زدن ب ــه ای لطم ــن توصی ــدف از چنی ــه ه ــموم نیجری ــی مس ــو سیاس ــا در ج ــه آی ــود ک ــده ب ش

ــم اگــر کارهــا به درســتی  ــم کــه مطمئن ــه همســرم گفت ــر. ب ــا خی ــود ی ــت او ب رئیس جمهــور و دول

ــا  ــه ب ــرد ک ــد ک ــر خواهن ــور فک ــه این ط ــرا هم ــت. زی ــد دانس ــر خواهن ــن را مقص ــرود، م ــش ن پی

ــدوق  ــوی صن ــده از س ــرال معرفی ش ــالح نئولیب ــه اصط ــت های ب ــرای سیاس ــرای اج ــه ام ب عجل

بین المللــی پــول و بانــک جهانــی، رئیس جمهــور را بــه ســوی انجــام چنیــن تصمیــم عجوالنــه ای 

ــودم. ســوق داده ب

رئیس جمهــور خبــر قطــع یارانه هــا را در اول ژانویــه 2012 اعــالم کــرد و مــن تاریــخ بازگشــتم 
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ــردم  ــده م ــوری و فزاین ــم ف ــردم. خش ــول ک ــه موک ــوم ژانوی ــه س ــم و ب ــو انداخت ــه را جل ــه نیجری ب

ــه از  ــرادی ک ــرای اف ــوس ب ــه اتوب ــود. کرای ــاهده ب ــل مش ــری قاب ــای کارگ ــری اتحادیه ه ــه رهب ب

دهکده هــا بــه شــهرها آمــده بودنــد، پــس از تعطیــالت عمــال دو برابــر شــده بــود )اگرچــه بیشــتر 

ــرا در  ــود؛ زی ــرده ب ــری نک ــت آن تغیی ــد و قیم ــل کار می کردن ــا گازوئی ــی ب ــای بین ایالت اتوبوس ه

دوره رئیس جمهــور اوباســانجو در ســال 2007 از ایــن قیمــت مقررات زدایــی شــده بــود(. حــزب 

ــد  ــت خواه ــد زد و از دول ــی خواه ــات مل ــرات و اعتصاب ــه تظاه ــت ب ــه دس ــرد ک ــد ک ــر عه کارگ

خواســت کــه ایــن سیاســت را لغــو کنــد.

اگرچــه اعتصاب هایــی در ســطح کشــور آغــاز شــد، امــا الگــوس مرکــز اصلــی نارضایتی هــای 

ــود، طــوری  ــی ســازمان دهی شــده ب ــود و به خوب ــم ب ــن شــهر تظاهــرات عظی ــود. در ای مردمــی ب

ــدان  ــوی هنرمن ــرت هایی از س ــه کنس ــی، از جمل ــات جانب ــذا و تفریح ــع غ ــا توزی ــردم را ب ــه م ک

ــه  ــد ک ــیده بودن ــرت هایی پوش ــدگان تی ش ــتند. تظاهرات کنن ــگاه می داش ــا ن ــهور، در خیابان ه مش

روی شــان شــعارهایی مربــوط بــه مبــارزه بــا فســاد نوشــته شــده بــود. جنبش هــای جامعــه مدنــی 

ماننــد اشــغال نیجریــه1 نیــز فعــال بودنــد. خیلــی زود روشــن شــد کــه احــزاب سیاســی مخالــف از 

ایــن فرصــت بــرای سیاســت بازی علیــه دولــت اســتفاده می کردنــد. جــو بــدی بــر کشــور حاکــم 

شــده و واضــح بــود کــه ایــن نارضایتــی در حــال فراتــر رفتــن از مــرز اظهــار مخالفــت درمــورد 

قطــع یارانــه ســوخت و بــدل شــدن بــه تقاضایــی بــرای اســتعفا یــا اســتیضاح رئیس جمهــور بــود.

ــش  ــترده ای پوش ــور گس ــه را به ط ــوب در نیجری ــن آش ــی ای ــی و بین الملل ــانه های داخل رس

ــت  ــت دول ــدت از سیاس ــان به ش ــد و آن ــه ش ــدگان مصاحب ــیاری از اعتراض کنن ــا بس ــد. ب دادن

انتقــاد کردنــد. بــا ایــن حــال، هیــچ فــردی بــرای دفــاع از دولــت یــا توضیــح اســاس ایــن اقــدام 

ــه  ــت را گرفت ــن سیاس ــرای ای ــم اج ــه تصمی ــی ک ــداران ایالت ــت. فرمان ــش نگذاش ــا پی ــی پ سیاس

ــاط  ــراری ارتب ــوری در برق ــت جمه ــی ریاس ــد. ناکام ــم نمی خوردن ــه چش ــا ب ــد در هیچ کج بودن

ــا  ــاالت متحــده و اروپ ــم در ای ــود کــه مــن از ســوی دوســتان نگران ــا رســانه ها آنقــدر آشــکار ب ب

ــت  ــن سیاس ــرای چنی ــرای اج ــت ب ــه دول ــد گرچ ــر می کردن ــه فک ــردم ک ــت ک ــی دریاف تماس های

مهمــی شــجاعت کافــی را داشــته، امــا در توجیــه اقداماتــش بــرای شــهروندانش و جهــان شــدیدا 

ــی جــدی در  ــا ناکام ــان ب ــت جانات ــه دول ــود ک ــد ب ــاری نخواه ــن اولین ب ــت. ای ــوده اس ــق ب ناموف

ــود! ــه رو می ش ــاط روب ــراری ارتب برق

ــا ایــن چالــش  ــه رویارویــی ب کوشــیدم مســئوالن برقــراری ارتباطــات در دولــت را متقاعــد ب

1. Occupy Nigeria
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ــات  ــا مطبوع ــت ب ــا صحب ــتند، مخصوص ــت نداش ــه صحب ــل ب ــان تمای ــا هیچ کدام ش ــم، ام کن

ــه  ــه منزل ــت را ب ــن از دول ــاع م ــراد دف ــی اف ــاال برخ ــتم احتم ــه می دانس ــا اینک ــی. ب بین الملل

اعتــراف بــه مقصــر بودنــم بــرای ایــن سیاســت نامحبــوب قلمــداد خواهنــد کــرد، ریســک کــردم و 

بــا ســی ان ان صحبــت کــردم. هنگامــی کــه گــروه ارتباطــات دولــت توانســت اســتداللش را ارائــه 

ــن  ــت در ای ــود. دول ــف ب ــی ضعی ــم خیل ــان ه ــود و استدالل ش ــده ب ــر ش ــی دی ــر خیل ــد، دیگ کن

ــود. ــت داده ب ــل از دس ــور کام ــردم را به ط ــت م ــاله حمای مس

ایــن وضعیــت متشــنج باعــث شــد تــا رئیس جمهــور تصمیــم بــه انجــام مذاکراتــی بــا حــزب 

کارگــر بگیــرد. گروهــی تشــکیل شــد کــه مــن نیــز عضــوی از آن بــودم. ایــن مذاکــرات چنــد روز 

ــدا کــرد. امــا برخــالف اعتراض هــای گذشــته کــه حــزب کارگــر مشــتاق مشــارکت )در  ادامــه پی

مذاکــرات( بــود، این بــار بــه نظــر می رســید تمایلــی بــه مذاکــره یــا دیــده شــدن در حــال تــن دادن 

بــه تقاضاهــای دولــت نداشــتند )و حتــی از ایــن کار می ترســیدند(. کمــی بعــد یکــی از مامــوران 

ــا  ــر واقع ــزب کارگ ــران ح ــه رهب ــت ک ــن گف ــه م ــب ب ــر ل ــناختم زی ــه او را می ش ــر ک ــزب کارگ ح

ــه اعتراضــات  ــد کــه اگــر ب ــع ناشــناس دریافــت کرده ان ــرا تهدیداتــی از ســوی مناب می ترســند، زی

پایــان دهنــد، خانواده های شــان تــاوان ایــن کار را پــس خواهنــد داد. نهایتــا رئیس جمهــور 

توانســت بــه نماینــدگان حــزب کارگــر اطمینــان خاطــر دهــد کــه از آنــان حفاظــت خواهــد شــد. 

مصالحــه ای برقــرار شــد کــه در آن دولــت از قطــع کامــل یارانه هــای بنزیــن و نفــت پاالیش شــده 

ــن یارانه هــا رضایــت داد. ــه قطــع 50% از ای منصــرف شــد و فقــط ب

ــرای  ــن کار ب ــده از ای ــول صرفه جویی ش ــه پ ــت ک ــا داش ــی تقاض ــه مدن ــر و جامع حــزب کارگ

ــه نفــع فقــرا، زیرســاخت ها  هزینه هــای حمل ونقــل، ســالمت مــادران و کــودکان، اشــتغال زایی ب

ــت  ــود و دول ــتفاده ش ــاند اس ــد رس ــود خواهن ــه س ــه کل جامع ــه ب ــرمایه گذاری هایی ک ــر س و دیگ

نیــز بــا ایــن خواســته موافقــت کــرد. ایــن پول هــا بایــد بــه صــورت شــفاف مدیریــت می شــدند. 

مدیریــت ایــن پــول نیــز بایــد از مدیریــت بودجــه جــدا می بــود تــا از کاغذ بــازی اداری جلوگیــری 

ــه ای شــامل  ــا کمیت ــن شــد ت ــر ای ــرار ب ــن کار بیشــتر شــود. ق ــد و ســرعت اجــرای ای ــه عمــل آی ب

ــه ای برجســته  ــه ریاســت یــک نیجری ــی و گروهــی از نیجریه ای هــا ب حــزب کارگــر، جامعــه مدن

ــا  ــود ب ــرار ب ــه ق ــن برنام ــود. ای ــکیل ش ــا تش ــن پول ه ــر ای ــارت ب ــت و نظ ــرای مدیری ــد، ب و معتم

 SURE-P ــه ــه ب ــود ک ــناخته ش ــا1 ش ــدد یارانه ه ــرمایه گذاری مج ــی و س ــه توان بخش ــام برنام ن

معــروف شــد.

1. Subsidy Reinvestment and Empowerment Program
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ــان داد.  ــات پای ــه اعتراض ــه 2012 ب ــر در روز 16 ژانوی ــزب کارگ ــق، ح ــن تواف ــراری ای ــا برق ب

تظاهــرات بــه مــدت چنــد روز دیگــر در الگــوس و بــا لحنــی بســیار سیاســی تر ادامــه پیــدا کــرد 

ــرای برقــراری نظــم در  ــد. نیرو هــای پلیــس و ارتــش ب کــه خواهــان اســتعفای رئیس جمهــور بودن

ــی  ــور ط ــت و کش ــا دول ــد. ام ــف ش ــات متوق ــن اعتراض ــرانجام ای ــدند و س ــتقر ش ــا مس خیابان ه

ــد. ــی مان ــان باق ــه جای ش ــت ک ــی برداش ــداد زخم های ــن روی ای

یکـی از جالب تریـن سـواالتی کـه در ذهـن داشـتم این بـود که چه کسـی به رئیس جمهـور توصیه 

کـرده بـود کـه در روز اول ژانویـه اقدام قطع یارانه هـا را به صورت خام دسـتانه اعالم کند؟ می خواسـتم 

بدانـم زیـرا مـن قربانی این کار شـده بـودم. این گفته که مـن »یک چهره سیاسـی بودم ... کـه مقداری 

خصومـت بـه خـود جلب کـرده بودم« را سـفیر سـابق ایاالت متحـده با نام جـان کمپبـل1 در مقاله  ای 

در روزنامـه دیلـی بیسـت2 در 11 دسـامبر سـال 2012 یعنـی روز ربوده شـدن مـادرم عنوان کـرده بود. 

ایـن مقالـه در ادامـه نوشـته بـود »اوکونجو-اویـاال چهـره ای بحث برانگیز اسـت که اساسـا مقصر یک 
کاهـش ناگهانـی در  یارانه های سـوختی نیجریه در اوایل امسـال شـناخته می شـود.«3

بیشـتر گزارش هـای رسـانه ای نیـز درواقـع مـرا مقصـر می دانسـتند؛ بـا ایـن وجـود، مـن یکـی از 

آخریـن کسـانی بـودم که از اعالمیه  پیشـنهادی در روز عید سـال نو مطلع شـدم. هیچکس مسـئولیت 

ارائـه ایـن توصیه نامناسـب بـه رئیس جمهـور را نمی پذیرفـت و گودالک جاناتـان به اعتبـار خود قصد 

سـرزنش هیچکـس را نداشـت و تمـام مسـئولیت این اقـدام سیاسـی را به عهـده گرفته بود.

هفته هــا بعــد در یــک جلســه شــورای اقتصــادی ملــی کــه موضــوع ایــن توصیــه نابجــا مــورد 

بحــث بــود، فرمانــدار باباگینــدا آلیــو4، فرمانــدار ســابق ایالــت نیجــر5 و در آن زمــان رئیــس مجمــع 

فرمانــداران شــمالی6، بــا شــجاعت تاییــد کــرد کــه ایــن فرمانــداران بودنــد کــه بــه رئیس جمهــور 

اصــرار کردنــد تــا بیــش از ایــن کار را بــه تعویــق نینــدازد و قطــع یارانه هــا را در آغــاز ســال اعــالم 

ــت  ــن سیاس ــی ای ــه وقت ــود ک ــی ب ــن باورنکردن ــرای م ــا ب ــد، ام ــدا ش ــن راز هوی ــره ای ــد. باالخ کن

باعــث آشــفتگی در کشــور شــد هیچ یــک از فرمانــداران بــرای نجــات دولــت پــا پیــش نگذاشــتند 

و راضــی بودنــد کــه دیگــران مقّصــر ایــن کار شــناخته شــوند!

1. John Campbell
2. Daily Beast
3. Heather Murdoch, “Nigeria Given 24 Hours to Rescue Kidnapped Mother of Finance Minister,” Daily 
Beast, December 11, 2012.
4. Babaginda Aliyu
5. Niger
6. Northern Governors Forum
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ــه مبلــغ وحشــتناک 1/73 تریلیــارد نایــرا  مجمــوع یارانه هــای نفتــی نیجریــه در ســال 2011 ب

)11/2 میلییــارد دالر بــر حســب نــرخ مبــادالت ارزی در آن زمــان( رســیده بــود کــه از ایــن مبلــغ 

ــی داد.  ــاص م ــود اختص ــه خ ــارد دالر( را ب ــرا )2 ملی ــارد نای ــفید 310/4 میلی ــت س ــای نف یارانه ه

ایــن مبلــغ 2/7% از تولیــد ناخالــص داخلــی، 33% از درآمدهــای دولــت فــدرال و 38% از بودجــه 

ــر  ــا دیگ ــدگان در پمپ بنزین ه ــا، مصرف کنن ــع یارانه ه ــا قط ــت. ب ــدرال را دربرمی گرف ــت ف دول

ــد )0/62  ــت می کردن ــرا پرداخ ــن، 97 نای ــر بنزی ــر لیت ــرای ه ــرا ب ــت 65 نای ــای پرداخ ــه ج ب

ــده  ــای صرفه جویی ش ــن(. پول ه ــر گال ــرای ه ــوع 2/35 دالر ب ــا در مجم ــر ی ــر لیت ــرای ه دالر ب

ــت  ــن دول ــدرال بی ــت ف ــتاندارد دول ــع اس ــول توزی ــر فرم ــا ب ــد و بن ــل می ش ــه SURE-P منتق ب

ــا  ــه ایالت ه ــدرال و 48% ب ــت ف ــه دول ــه 52% ب ــوری ک ــد، ط ــیم می ش ــا تقس ــدرال و ایالت ه ف

ــر،  ــزب کارگ ــت و ح ــن دول ــق بی ــال تواف ــه دنب ــت. ب ــاص می یاف ــی اختص ــای محل و دولت ه

ــتغال زایی،  ــل، اش ــی حمل ونق ــبکه  های امنیت ــای ش ــش را در برنامه ه ــدرال پس اندازهای ــت ف دول

ــرمایه گذاری  ــا( س ــا و ریل ه ــا راه ه ــاخت ها )عمدت ــعه زیرس ــودکان و توس ــادران و ک ــالمت م س

ــه ریاســت دکتــر کریســتوفر کوالیــد1، کمیســر عالــی و بســیار محتــرم  ــه ملــی ب کــرد. یــک کمیت

ســابق بریتانیــا، مســئول نظــارت بــر ایــن برنامــه بــود.

یکـی از بحث انگیزتریـن مسـائل طـی ایـن اعتراضـات، کالهبرداری هـای ادعاشـده در برنامـه 

یارانـه نفـت بـود. این معامـالت کالهبردارانـه فراتر از قاچـاق محموله هـای نفتی به بیـرون از مرزها 

و بـه کشـورهای همسـایه ماننـد بنیـن و نیجـر بـود کـه نفـت در آنها قیمـت بسـیار باالتری داشـت. 

حـدس و گمان هـای بسـیاری مطـرح بـود کـه اشـاره می کردند شـرکت ها بـدون اینکه نفتـی تحویل 

دهنـد، در حـال دریافـت یارانه هـا هسـتند. درخصـوص محموله هـای نفـت سـفید، گمانه زنی ها به 

ایـن موضـوع اشـاره داشـت که معامـالت مفسـدانه ای در حـال انجام اسـت تا شـرکت های خاصی 

بتواننـد حـق وارد کـردن محموله هـای نفت سـفید یارانه ای به کشـور را به دسـت آورنـد، درحالی که 

ایـن کمپانی هـا همـان نفت سـفید را بـا قیمت هـای غیریارانـه ای بـه مصرف کننـدگان می فروختند. 

کاهبرداری، دروغ ها و نوار ویدیویی

قــوه مقننــه تصمیــم بــه بررســی ایــن ادعاهــا گرفــت. در یــک جلســه اضطــراری و فوق العــاده در 

ــن  ــد و تعیی ــرای تایی ــه ای ب ــدگان2، کمیت ــس نماین ــال 2012، مجل ــه س ــتم ژانوی ــنبه هش روز یکش

1. Christopher Kolade
2. The House of Representatives
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الزامــات یارانــه ای واقعــی1 تحــت مصوبــه شــماره HR�1/2012 تشــکیل داد. ریاســت ایــن کمیتــه 

ــده از  ــرژی و شناخته ش ــذار پران ــک قانون گ ــو، ی ــت کان ــرم2 از ایال ــاروک الوان محت ــده ف ــه عه ب

حــزب دموکــرات مردمــی و مدیــر ســابق کمیتــه امــور مالــی مجلــس3 بــود. الوان محتــرم همچنیــن 

بنــا بــه گفتــه خــودش مدیــر »گــروه اتحــاد4«، گروهــی متعهــد بــه شــفافیت و حکمرانــی خــوب، 

در مجلــس بــود. مجلــس ایــن کمیتــه را بــه شــکل زیــر توصیــف می کنــد:

ــه درون  ــول ب ــان پ ــق بی پای ــه تزری ــه دادن ب ــود در ادام ــی خ ــور را از ناتوان ــدرال کش ــت ف دول

چاهــی ظاهــرا بی تــه کــه بــه آن یارانــه محصــوالت نفتــی گفتــه می شــود مطلــع ســاخت. دولــت 

توضیــح داد کــه پرداخــت ســاالنه ایــن یارانــه عظیــم، بی پایــان و تحمل ناپذیــر بــود. نیجریه ای هــا 

بــاور داشــتند کــه ایــن پرداخت هــای هنگفــت فقــط بــرای PMS )نفــت( و HHK )نفــت ســفید( 

کــه درواقــع بــه مصــرف خــود نیجریه ای هــا می رســد انجــام می شــود. دولــت ایــن ارقــام منقــول 

ــت و  ــش جمعی ــاق، افزای ــاال، قاچ ــرخ ارز ب ــی، ن ــام بین الملل ــت خ ــت نف ــی در قیم ــه افزایش را ب

ــه   ــن فرضی ــن حــال، بخــش بزرگــی از جمعیــت از ای ــا ای ماشــین ها و مــوارد دیگــر نســبت داد. ب

ــیخته  ــاد افسارگس ــه فس ــتند ک ــاور داش ــد و ب ــی کردن ــی عیب جوی ــه دولت ــام یاران ــوص ارق درخص

ــرای  ــت. ب ــا اس ــن پرداخت ه ــی از ای ــش بزرگ ــبب بخ ــده مس ــد و بی فای ــد ناکارآم ــک فرآین و ی

ــدگان  ــس نماین ــر مجل ــت، رهب ــر اس ــح و حاض ــه واض ــرج ک ــوع هرج وم ــر وق ــری از خط جلوگی

تصمیمــی جســورانه و قطعــی بــه تشــکیل اولیــن جلســه اضطــراری در یــک روز یکشــنبه )هشــتم 

ــور  ــی کش ــه واقع ــات یاران ــتی آزمایی الزام ــرای راس ــه ای ب ــت و کمیت ــال 2012( گرف ــه س ژانوی

ــه مــدت ســه  ــد ب ــه تشــخیص داد کــه گســتره ایــن تحقیــق و تفحــص بای تشــکیل داد. ایــن کمیت
ــد.5 ــال از 2011-2009 باش س

ایــن کمیتــه طــی ســه مــاه جلســات اســتماعی بــا حضــور بازاریابــان نفتــی، بخــش خصوصی، 

مقامــات دولتــی و تمــام افــراد مرتبــط بــا طــرح یارانــه نفتــی تشــکیل داد. ایــن کمیتــه در آوریــل 

2012 یافته هــای خــود را همــراه بــا شــصت و یک پیشــنهاد ارائــه کــرد. اساســا ایــن کمیتــه متوجــه 

شــد: در طــرح یارانــه نفتــی قطعــا کالهبــرداری و ســوءمدیریت وجــود داشــته اســت؛ درخواســت 

ــه بــرای محصوالتــی کــه عرضــه نشــده اند؛ هزینــه ای کــه بازاریابــان نفتــی از دولــت طلــب  یاران

1. Ad-Hoc Committee to Verify and Determine the Actual Subsidy Requirements
2. Honorable Farouk Lawan
3. House Finance Committee
4. Integrity Group
5. House of Representatives, Report of the Ad-Hoc Committee to Verify and Determine Actual Subsidy 
Requirements under Resolution No. HR.1/2012, April 2012, 3, http://www.nigerianmuse.com.
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ــده، ارز  ــوالت پاالیش ش ــردن محص ــرای وارد ک ــت؛ ب ــوده اس ــول ب ــد معم ــش از ح ــد بی کرده ان

ــیده اند؛  ــر رس ــارف دیگ ــه مص ــی ب ــای خارج ــن ارزه ــا ای ــت، ام ــده اس ــت ش ــی درخواس خارج

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه تخفیفــات غیرمجــازی را بــرای خــود قائــل شــده اســت و مقامــات 

ــه: ــن کمیت ــق گــزارش ای ــوءمدیریت داشــته اند. مطاب ــی س دولت

مــا متوجــه شــدیم کــه طــرح یارانــه اجــرا شــده در بــازه زمانــی مــورد بررســی )2009-2011( 

ــود. بســیاری از مبالغــی کــه ادعــا می شــد  ــه شــده ب ــر از فســاد بومــی و ناکارآمدی هــای نهادین پ

ــد. مقامــات  ــه نفــت مصرفــی اختصــاص نیافته ان ــه پرداخــت شــده اند، درواقــع ب ــوان یاران ــه عن ب

ــود،  ــی خ ــل بی کفایت ــه دلی ــوارد ب ــر از م ــی دیگ ــد و در برخ ــداف فاس ــت اه ــا جه ــی عمدت دولت

ــت  ــح اس ــن، واض ــته اند. بنابرای ــا گذاش ــر پ ــتPSF( 1( را زی ــه نف ــدوق یاران ــای صن رهنموده

ــر اینکــه ارقــام یارانــه ذکرشــده بــرای   محصــوالت مصرفــی  کــه اصــرار مقامــات عالــی دولــت ب
ــت.2 ــوده اس ــه ب ــردم نیجری ــازی م ــور گمراه س ــه منظ ــح ب ــی واض ــد، تالش بوده ان

ایــن گــزارش چندیــن پیشــنهاد مهــم ارائــه کــرد: شــرکت ملــی نفــت نیجریــه، آژانــس تنطیــم 

قیمــت محصــوالت نفتــی و بازاریابــان نفتــی بایــد مجموعــا 1/067 تریلیــارد نایــرا )6/8 میلیــارد 

ــه ای  ــای یاران ــب پرداخت ه ــی در قال ــت بررس ــی تح ــازه زمان ــود در ب ــده ب ــوم ش ــه معل دالر( ک

اختــالس کرده انــد را بــه خزانــه داری کشــور بازگرداننــد؛ آژانس هــا و مقامــات دولتــی کــه 

ــد  ــد، بای ــل بوده ان ــه دخی ــرح یاران ــوءمدیریت ط ــا س ــالس ی ــد اخت ــود در فرآین ــده ب ــوم ش معل

مجــازات شــوند؛ بازاریابــان نفتــی مربوطــه بایــد بیشــتر مــورد بازجویــی قــرار بگیرنــد و محاکمــه 

ــه  ــوند ک ــازی ش ــوری بازس ــد ط ــی3 بای ــع نفت ــه و وزارت مناب ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــوند. ش ش

فعالیت های شــان شــفافیت بیشــتری داشــته باشــد؛ و بــا توجــه بــه تاثیــری کــه یارانــه نفــت ســفید 

ــه نبایــد متوقــف شــود. ایــن گــزارش در ادامــه توصیه هایــی درخصــوص  بــر فقــرا دارد، ایــن یاران

ــه در کشــور مصــرف شــود، بودجــه ای کــه بایــد بــرای  مقــدار محصــوالت نفتــی کــه بایــد روزان

ایــن محصــوالت در نظــر گرفتــه شــود و فرآینــد نظارتــی تصحیح شــده ای بــرای اجــرای کارآمــد 

طــرح یارانــه ارائــه کــرد.

ــرار  ــوم ق ــترس عم ــور دردس ــه مذک ــزارش کمیت ــه گ ــه درحالی ک ــود ک ــن ب ــز ای ــه طعنه آمی نکت

1. Petroleum Subsidy Fund
2. مرجع قبلی، 4�

3. Ministry of Petroleum Resources
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ــام  ــه ن ــه ای ب ــاردر نیجری ــدی رخ داد. یــک صاحــب کســب وکار و میلی می گرفــت، رســوایی جدی

ــه تقاضــای ســه  ــه مجلــس، را متهــم ب ــر کمیت ــرم، مدی ــاروک الوان محت ــدوال1، ف ــای فمــی اوت آق

ــی او-  ــام دو کمپان ــذف ن ــه در ح ــه کار کمیت ــی ب ــرای سهولت بخش ــوه از او ب ــون دالر رش میلی

شــرکت محــدود نفــت و گاز زنــون2 و شــرکت های محــدود اجمالــی3- از فهرســت کمپانی هــای 

بازاریــاب نفتــی کــرد کــه قــرار بــود بــه دلیــل دریافــت میلیون هــا دالر ارز خارجــی بــرای واردات 

نفتــی انجــام نشــده مجــازات شــوند. الوان محتــرم ایــن اتهــام را انــکار کــرد امــا وقتــی یــک نــوار 

ویدیویــی درز پیــدا کــرد کــه نشــان مــی داد او و یکــی از همکارانــش ظاهــرا در حــال دریافــت 620 

ــرم گفــت کــه  ــدوال هســتند، الوان محت ــای اوت ــون دالری از آق ــن رشــوه ســه میلی هــزار دالر از ای

او ایــن پــول را دریافــت کــرد تــا بــه کمیســیون جرایــم مالــی و اقتصــادی و مقامــات دیگــر نشــان 

دهــد کــه کمیتــه او از ســوی بازاریابــان نفتــی و دیگــران زیــر چــه نــوع فشــار اخــاذی قــرار دارد تــا 

بــه ایــن بازجویــی پایــان داده یــا نــام شــرکت ها را از فهرســت قانون شــکنان حــذف کنــد. مجلــس 

ــرم در  ــرا ســوابق نشــان مــی داد کــه الوان محت ــول ندانســت زی ــح را قابل قب ــن توضی ــدگان ای نماین

یکــی از جلســات مجلــس خواســته بــود تــا نــام دو شــرکت از اســامی شــرکت ها از گــزارش کمیتــه 

ــن  ــاره ای ــه مذکــور عــزل شــد و مجلــس تفحصــی درب ــا از ریاســت کمیت حــذف شــوند. او موقت

اتهامــات جدیــد آغــاز کــرد.

در عیــن حــال، جریانــات سیاســی پنهانــی و قدرتمنــدی درمــورد ایــن گــزارش بــه راه افتــاد. 

احساســی در مجلــس نماینــدگان بــه وجــود آمــده بــود و برخــی از اعضــای مجلــس در ایــن مــورد 

صحبــت کردنــد کــه تــالش آقــای اوتــدوال بــرای رشــوه دادن بــه الوان محتــرم حرکتــی از ســوی 

ــری از  ــه جلوگی ــس و در نتیج ــزارش و مجل ــن گ ــازی ای ــرای بی اعتبارس ــت ب ــی دول ــعبه اجرای ش

اقدامــات بعــدی بــود. در جبهــه دولــت، برخــی احســاس می کردنــد کــه ایــن گــزارش بــه طــور 

نامنصفانــه ای صرفــا آژانس هــا و اعضــای دولــت را هــدف گرفتــه و بنابرایــن ناعادالنــه و جانبدارانــه 

اســت.

ــزارش و  ــن گ ــه ای ــوط ب ــث مرب ــر مباح ــرعت ب ــوه گیری به س ــوایی رش ــاره رس ــفتگی درب آش

یافته هــای آن ســایه افکنــد. ایــن گــزارش به طــور قطــع در چشــم عمــوم مــردم لکــه دار شــده بــود. 

ــن  ــود و ای ــه ش ــده گرفت ــزارش نادی ــن گ ــم ای ــای مه ــا و توصیه ه ــا یافته ه ــه چه بس ــد ک ــوم ش معل

1. Femi Otedola
2. Zenon Oil and Gas Ltd.
3. Synopsis Enterprises Ltd.
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ــی  ــر وزارت دارای ــادی ب ــود. فشــار زی ــه نفــع بســیاری از بازیگــران اصلــی )یارانه هــای نفتــی( ب ب

و شــخص مــن آورده شــد تــا پرداخــت  یارانه  هــای ده هــا تــن از بازاریابــان مدعــی را تاییــد کنــم.

ــد  ــر چــه اساســی بای ــی ب ــود کــه وزارت دارای ــن ب ــودم ای ــه رو شــده ب ــا آن روب ــی کــه ب تنگنای

ــا  ــن تراکنش ه ــیاری از ای ــتم بس ــه می دانس ــه اینک ــه ب ــا توج ــد، ب ــام ده ــا را انج ــن پرداخت ه ای

ــول را  ــن پ ــح ای ــای صحی ــتن تاییدیه ه ــدون داش ــی ب ــر وزارت دارای ــتند. اگ ــیادانه هس ــاال ش احتم

می پرداخــت، خطــر قــرار گرفتــن درمعــرض ســرزنش عمومــی و زیــر پــا گذاشــتن قانــون را بــرای 

خــود خریــداری می کــرد. مــن و کارمنــدان نزدیکــم تصمیــم گرفتیــم کــه یکــی از راهبردهــا ایــن 

اســت کــه روش خودمــان را بــرای تاییــد ادعاهــای مربــوط بــه یارانــه بــه کار بگیریــم، امــا نگــران 

بودیــم کــه ایــن موضــوع آنقــدر سیاســی شــده باشــد کــه قــادر نباشــیم ایــن کار را بــدون مداخلــه 

دیگــران انجــام دهیــم. در پایــان تصمیــم گرفتــم کــه بایــد ایــن ریســک را بپذیریــم و از ســروصدایی 

کــه هنــوز درمــورد مجلــس ملــی بــه گــوش می رســد بهــره ببریــم و یــک کمیتــه تحقیــق و ممیــزی 

تشــکیل دهیــم و فــردی بســیار شــجاع بــرای اداره آن پیــدا کنیــم.

ــروه  ــی گ ــش خصوص ــای بخ ــن اعض ــی از محترم تری ــال 2012 از یک ــی س ــاه م ــر م در اواخ

ــک  ــده1، مدیرعامــل و سرپرســت اکســس بان ــای آیــگ ایموکوئ ــت اقتصــادی خودمــان، آق مدیری

ــود  ــم وج ــر. به رغ ــا خی ــرد ی ــده بگی ــه عه ــروژه را ب ــن پ ــت ای ــد مدیری ــا می توان ــه آی ــیدم ک پرس

ــه  ــد و آن را پذیرفــت. مــا یــک کمیت ــه کشــور می دی ــه خدمتــی ب ــه منزل خطــرات، او ایــن کار را ب

فنــی متشــکل از عاملیــن مختلفــی کــه از پیــدا شــدن حقیقــت نفــع می بردنــد تشــکیل دادیــم کــه 

اعضــای آن عبــارت بــود از: دکتــر برایــت اوکوگــو، مدیــر کل دفتــر بودجــه در وزارت دارایــی؛ دکتــر 

ابراهــام نوانکــوو2، مدیــر کل دفتــر مدیریــت بدهــی؛ آقــای جونــا اوتونــال3، حســابدار کل دولــت 

ــی، بانــک مرکــزی و وزارت نفــت. ــاب نفت ــی از بانک هــا، شــرکت های بازاری فــدرال؛ و نمایندگان

ــادر و  ــی و بن ــای نفت ــر و تانکره ــی از ذخای ــای میدان ــام بازدید ه ــرای انج ــی ب ــه فن ــن کمیت ای

ــی  ــه متخصصان ــم می شــد ب ــه آنهــا خت ــه ب ــه ادعــای یاران ــوط ب دیگــر مناطقــی کــه گــزارش مرب

ــی  ــان بانک ــابداران و بازرس ــی، حس ــان قانون ــر از بازرس ــزده نف ــا پان ــن تقریب ــت، بنابرای ــاز داش نی

ــای  ــزی و جاه ــک مرک ــر، بان ــابداری دیگ ــرکت های حس از PricewaterhouseCoopers و ش

ــن  ــدف ای ــه ه ــیدیم ک ــق رس ــن تواف ــه ای ــرد. ب ــتخدام ک ــن کار اس ــکاری در ای ــرای هم ــر را ب دیگ

1. Aig Imoukhuede
2. Dr. Abraham Nwankwo
3. Mr. Jonah Otunla
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ــارد  ــرا )8/4 میلی ــارد نای ــن 1/3 تریلی ــد و تســویه اولی ــوارد باشــد: تایی ــن م ــد شــامل ای ــه بای کمیت

ــرای ســال 2011، تشــخیص تمــام مــوارد  ــان خصوصــی نفــت ب ــه ای  بازاریاب دالر( از طلــب یاران

ــرداری  ــی کالهب ــا نامنظــم، تشــخیص تمــام مــوارد احتمال ــه پرداخــِت بیــش از حــد ی ــوط ب مرب

بــرای بازجویی هــای جنایــی، بررســی هــر مشــکل مربوطــه دیگــری کــه ممکــن اســت از کارکــرد 

ایــن کمیتــه ناشــی شــود و انجــام توصیه هــای مناســب درخصــوص ایــن مــوارد. بــرآورد مــا ایــن 

بــود کــه کار ایــن کمیتــه شــاید پنــج هفتــه طــول بکشــد، امــا در پایــان تقریبــا دو برابــر ایــن مــدت 

بــه طــول انجامیــد.

پــس از اینکــه رئیس جمهــور را درخصــوص ایــن کمیتــه فنــی مطلــع ســاختم و اجــازه ادامــه کار 

را از او گرفتــم، بســیاری از تراکنش هــای شــیادانه و تخلفــات دیگــر برمــال شــد، ازایــن رو، گزارشــی 

ــه فنــی  ــار رئیس جمهــور قــرار دادم. او تصمیــم گرفــت کــه کمیت از یافته هــای موقتــی ام را در اختی

ــور(  ــر رئیس جمه ــال )دفت ــه وی ــای آن را ب ــدل و فعالیت ه ــت جمهوری ب ــه ریاس ــک کمیت ــه ی را ب

منتقــل کنــد. ایــن کار باعــث حفاظــت از ایــن کمیتــه شــد و بــه آن قــدرت بیشــتری بــرای مراحــل 

ــن  ــی داد. ای ــود، م ــری ب ــی مفصل ت ــی و قانون ــای تفحص ــامل فعالیت ه ــه ش ــود، ک ــدی کار خ بع

کمیتــه بــا حضــور وکالی مجلــس، دولــت و نمایندگانــی از دفتــر دادســتان کل1، نیــروی پلیــس و 

خدمــات امنیتــی دولــت تقویــت شــد. کمیتــه ریاســت جمهوری جلســه اولیــه خــود را در روز 6 

جــوالی ســال 2012 تشــکیل داد و بــا پیگیــری کارهــای انجام شــده  در کمیتــه فنــی، در اواخــر مــاه 

جــوالی گزارشــی از یافته هایــش را ارائــه کــرد.

ــتی آزمایی  ــرای راس ــدگان ب ــس نماین ــه مجل ــای کمیت ــاب یافته ه ــا بازت ــن یافته ه ــیاری از ای بس

و تعییــن الزامــات یارانــه ای واقعــی بــود، امــا این بــار یافته هــا بــا دقــت تمــام مــورد بررســی قــرار 

گرفتــه و به خوبــی مستند ســازی شــده بــود. کمیتــه ریاســت جمهوری بــرای محموله هایــی 

ــای  ــرای محموله ه ــد و ب ــرده بودن ــم نک ــه ای فراه ــچ محمول ــه هی ــی« ک ــتی های خیال در »کش

ــتند و در  ــن هس ــو2 بنی ــاحل کوتون ــری در س ــال بارگی ــد در ح ــا می ش ــی ادع ــه وقت ــتی هایی ک کش

ــدا کــرد.  ــه پی ــرای یاران ــد، درخواســت هایی ب ــوس آرام بودن ــوب اقیان ــن و جن ــع در کشــور چی واق

ــا را  ــن یافته ه ــد، ای ــری می کن ــان را پیگی ــام جه ــتی ها در تم ــت کش ــه حرک ــد3 ک ــت لوی ــر ثب دفت

ــچ  ــان هی ــه برای ش ــود ک ــده ب ــواردی داده ش ــرای م ــه ای ب ــت های یاران ــرد. درخواس ــد می ک تایی
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ــه ارز خارجــی وجــود نداشــت. ــا مــدرک پرداخــت هزینــه محصــوالت ب ســند بارگیــری ی

همچنیـن مـوارد مختلـف دیگـری از پرداخت های بیـش از حـد، ادعاهای نادرسـت و تخلفات 

از رهنمودهـای صنـدوق یارانـه نفـت پیـدا شـد. کمیتـه ریاسـت جمهـوری متوجـه شـد کـه از 1/3 

تریلیـارد نایـرای )8/4 میلیـارد دالر( تاییدشـده، 382 میلیـارد نایـرا )2/5 میلیـارد دالر( بـه صورت 

کالهبرداری یا مشـکوک طلب شـده و این مبلغ باید از 107 شـرکت بازاریابی نفتی که فعالیت شـان 

مـورد تاییـد نبـود مطالبه شـود. بابی را برای برخـی از تراکنش های مشـکوک شـرکت هایی که ممکن 

بـود همچنـان اسـنادی را بـرای تاییـد ارائـه کنند باز گذاشـتیم تا بـرای تاییـد تراکنش های شـان اقدام 

کننـد. ایـن گـزارش ِاعمـال چندین اصـالح رویـه و مقـررات را بـرای فرآینـد مدیریت یارانـه توصیه 

کـرد. همچنیـن توصیـه کـرد که آژانس هـا و افـراد متخلـف، از جملـه دبیـران اجرایی آژانـس اصلی 

مقـررات کـه بـر صنـدوق یارانه نفتـی نظارت داشـت، آژانـس تنظیم قیمـت محصوالت و بازرسـان 

کینتـوال ویلیامـز دیلویتـه1 و اولوسـوال آدکونـوال و همکارانـش2، کـه در  خارجـی وزارت دارایـی، آ
وظایـف خـود غفلت کـرده بودنـد، مجازات شـوند.3

ــت  ــی نمی توانس ــه وزارت دارای ــود ک ــکار ب ــزارش، آش ــن گ ــنهادهای ای ــا و پیش ــق یافته ه مطاب

پــول شــرکت های بازاریــاب نفتــی کــه در ایــن تراکنــش شــیادانه 382 میلیــاد نایرایــی )2/5 میلیــارد 

ــوی  ــدیدی از س ــت ش ــم و مقاوم ــا خش ــم ب ــن تصمی ــد. ای ــت کن ــتند را پرداخ ــت داش دالر( دس

ــن شــرکت  ــود. چندی ــه ب ــرار گرفت ــر ق شــرکت هایی مواجــه شــد کــه تراکنش های شــان تحــت تاثی

ــد  ــان می دادن ــری نش ــم و بی صب ــود خش ــز از خ ــود نی ــه ب ــرار نگرفت ــر ق ــت تاثی ــان  تح ــه پول ش ک

زیــرا احســاس می کردنــد کــه فرآینــد تفحــص و تاییــد کمیتــه ریاســت جمهــوری پرداخــت پــول 

ــر  ــه مدی ــود ک ــکار ب ــه ای آش ــش به گون ــان تن ــن زم ــود. در ای ــه ب ــق انداخت ــه تعوی ــا را بیشــتر ب آنه

کمیتــه ریاســت جمهوری، آیــگ ایموکوئــده، نــزد مــن آمــد و گفــت کــه خانــواده اش را بــه خــارج 

از کشــور و بــه لنــدن منتقــل می کنــد زیــرا احســاس می کنــد کــه اوضــاع خطرنــاک شــده اســت. 

ــدی در دولــت و  ــان شــیاد )کــه بسیاری شــان آشــنایان قدرتمن ــول  بازاریاب انصــراف از پرداخــت پ

جامعــه داشــتند( تصمیــم دشــوار و خطرناکــی بــود و مــن نیــز خیلــی زود بــا ربــوده شــدن مــادرم و 

تهدیــد بــه نقــص عضــو و معلولیــت بــرای مجبــور کردنــم بــه تــرک شــغل )جدایــی از وزارتخانــه(، 

متوجــه ایــن موضــوع شــدم )بــه فصــل اول مراجعــه کنیــد(!

1. Akintola Williams Deloitte
2. Olusola Adekonola and Associates
3. اولوســوال آدکونــوال و همکارانــش مدتــی بعــد بــه دســت کمیتــه  ای از انجمــن ملــی و بــر ایــن اســاس کــه وظیفــه آنهــا در پایــان دوره تحــت 

بازجویــی آغــاز شــده بــود، تبرئــه شــدند.
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کسری ها، ارقام جالب و دیگر مسائل مشکل ساز مربوط به بخش نفتی

درحالی که مشغول مبارزه با بازاریابان نفتی و نهادهای دیگر در خارج از دولت بودم، مبارزات داخلی 

در  زیرا  بود  مبارزات  این  قربانی  دارایی  وزارت  بود.  در جریان  در دولت  نیز  نفتی  به بخش  مربوط 

نهایت این وزارتخانه بود که باید دنبال درآمدهای الزم برای تامین بودجه می دوید و بخش اعظم این 

بودجه )70 درصد( باید از بخش نفتی تامین می شد. این مبارزات جوی از تنش و تخاصم را بین 

وزارت دارایی و وزارت نفت و نهاد نیمه دولتی عظیم خود، شرکت ملی نفت نیجریه رقم زد. شرکت 

از قدرتمندترین ها  نبود، مطمئنا یکی  نیجریه  تاریخ  آژانس  دولتی در  اگر قدرت مندترین  نفت  ملی 

بود و در حکم یکی از ناشفاف ترین و بی مسئولیت ترین نهادها محسوب می شد. این شرکت از سال 

1977 بدین شکل بوده است زیرا در آن زمان به تصمیم دولت های نظامی، تنها فردی که این شرکت 

به او پاسخگو بود رئیس دولت بود به نحوی که رئیس دولت در برخی دولت ها نیز نقش وزیر نفت 

را به عهده می گرفت.

ــر منابــع نفتــی و گازی کشــور داشــتند.  شــرکت ملــی نفــت و وزارت نفــت کنتــرل مطلقــی ب

زمانــی کــه مــن در ســال 2013 بــرای اولین بــار بــه ِســَمت وزیــر دارایــی منصــوب شــدم، متوجــه 

ــن  ــدارد و اگــر هــم دارد ای ــی نقشــی در مدیریــت صنعــت نفــت کشــور ن شــدم کــه وزارت دارای

نقــش ناچیــز اســت. بــه اســتثنای اینکــه دبیــر وزارت دارایــی در هیات مدیــره شــرکت ملــی نفــت 

)هیات مدیــره ای کــه تنهــا بــه صــورت نامنظــم و براســاس دولــت حاکــم بــا هــم مالقــات داشــتند( 

ــود. ــرار ب حضــور داشــت، ارتباط هــای حقوقــی کمــی بیــن وزارت دارایــی و وزارت نفــت برق

مســئولیت بودجه بنــدی درخواســت های نقــدی ســرمایه گذاری های مشــترکی کــه ســهم 

نیجریــه از هزینه  هــای مربــوط بــه تولیــد نفــت را در قراردادهــای مشــترک بــا کمپانی هــای بــزرگ 

ــود.  ــی ب ــده وزارت دارای ــه عه ــرد، ب ــت می ک ــون موبیل3 پرداخ ــال2 و اکس ــل1، توت ــد ش ــی مانن نفت

ایــن کار از طریــق مشــورت بــا دپارتمان هــای مرتبــط در شــرکت ملــی نفــت و وزارت نفــت انجــام 

ــای  ــت و پارامتره ــار نف ــای معی ــدی، قیمت ه ــام تولی ــن ارق ــان تعیی ــن در زم ــد. همچنی می ش

ــوارد، وزارت  ــن م ــتثنای ای ــه اس ــا ب ــد. ام ــورت می ش ــا مش ــن آژانس ه ــا ای ــه، ب ــدی بودج درآم

دارایــی یگانــه دریافت کننــده هــر درآمــدی بــود کــه بخش هــای نفــت و گاز بــرای دولــت دولــت 

فــدرال بودجه بنــدی می کــرد. وزارت دارایــی هیــچ کنترلــی بــر فــروش، بازاریابــی یــا عوایــد ایــن 

1. Shell
2. Total
3. ExxonMobil
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ــاب های  ــص حس ــه تخصی ــه کمیت ــات ماهان ــوال در جلس ــوارد معم ــن م ــت. ای ــا نداش فعالیت ه

فدراســیون1 مطــرح و بــه بحــث گذاشــته می شــد؛ ایــن جلســات بــه ریاســت وزیــر دارایــی دولــت2 

ــت  ــدرال3، دول ــه پایتخــت ف ــدرال منطق ــت ف ــت دول ــی(، شصت وشــش ایال ــر دارای )معــاون وزی

فــدرال و آژانس هــای اصلــی درآمدســازی )ماننــد خدمــات درآمــد فــدرال درون مــرزی، شــرکت 

ملــی نفــت نیجریــه و خدمــات گمــرک( را گــرد هــم مــی آورد تــا عوایــد حاصــل از درآمــد نفتــی و 

غیرنفتــی را برحســب قانــون اساســی گــزارش دهنــد و بــا هــم تقســیم کننــد.

در ســال 2012، اضافه بــر مشــکالت جــدی درخصــوص کالهبــرداری در زمینــه یارانــه 

نفتــی، در جلســات کمیتــه تخصیــص حســاب های فدراســیون تنش هایــی برســر پرداخــت کمتــر 

ــه وجــود آمــده بــود.  از میــزان پیش بینی شــده درآمدهــای نفتــی بــه حســاب های دولــت فــدرال ب

ایــن پرداخت هــای کمتــر، ایالت هــا و دولــت  فــدرال را در جایگاهــی قــرار مــی داد کــه دیگــر قــادر 

ــال های  ــدت4 در س ــارج میان م ــوب مخ ــد. چارچ ــود نبودن ــه خ ــرح بودج ــل ط ــرای کام ــه اج ب

2015-2012 معیــار قیمــت نفــت را در حــدی تعییــن کــرده بــود کــه ایالت هــا و دولــت فــدرال 

بایــد بــرای هــر بشــکه 72 دالر بودجــه در نظــر می گرفتنــد، درحالی کــه قیمــت متوســط هــر بشــکه 

نفــت خــام نیجریــه )بانــی الیــت5( 113 دالر بــود. بــا تولیــد پیش بینی شــده  یعنــی 2/48 میلیــون 

بشــکه  در روز، درآمــد ماهانــه نفتــی بــرای حســاب دولــت فــدرال بــه طــور متوســط 808 میلیــارد 

ــت  ــار نف ــت معی ــاوت قیم ــن، مابه التف ــد. عالوه برای ــی می ش ــارد دالر( پیش بین ــرا )5/1 میلی نای

ــای  ــت تراکنش ه ــف و پرداخ ــای مختل ــر هزینه ه ــس از کس ــکه )پ ــر بش ــرای ه ــازار ب ــت ب و قیم

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه کــه همیشــه از مقــدار آن نامطمئــن بودیــم( بــه شــکل پس انداز هایــی 

بــرای حســاب مــازاد نفــت خــام دولــت فــدرال6 جمــع آوری می شــد )صنــدوق پس انــدازی کــه 

ــت  ــه مدیری ــرای کمــک ب ــی مــن تحــت ریاســت جمهوری اوباســانجو ب در دوره اول وزارت دارای

نوســان قیمــت نفــت و پس انــداز بــرای روز مبــادا تشــکیل داده بودیــم(.7 بــا ایــن حــال، بــا آغــاز 

ــد کــه  ــر دارایــی دولــت گــزارش دادن ســه ماهه دوم ســال 2012، حســابدار کل فدراســیون8 و وزی

1. Federation Accounts Allocation Committee (FAAC)
2. Minister of State Finance
3. Federal Capital Territory
4. Medium-Term Expenditure Framework (MTEF)
5. Bonny Light
6. Federation’s Excess Crude Account

7. به کتاب خودم با عنوان زیر مراجعه کنید:
Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria (Cambridge, MA: MIT Press, 2012)
8. Accountant General of the Federation (AGF)
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ــز  ــدرال واری ــت ف ــاب دول ــه حس ــه ب ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــه ش ــی ک ــای نفت ــزان درآمده در می

کــرده اســت، کســری شــدیدی وجــود دارد. هنگامــی کــه گــروه مدیریــت ارشــد در وزارت دارایــی 

حســاب ها را بررســی کــرد، متوجــه شــدیم کــه میــزان کســری ها، ماهانــه  متغیــر اســت، چنانکــه 

ــم،  ــع می کردی ــم جم ــا ه ــام را ب ــت خ ــازاد نف ــاب م ــه و حس ــود در بودج ــری های موج ــر کس اگ

ــارد دالر( می رســید. ــرا )یــک میلی ــارد نای ــه 160 میلی ــا ب ــه تقریب مقــدار کســری های ماهان

شــرکت کنندگان کمیتــه تخصیــص حســاب های فدراســیون از مــا خواهــان توضیحــی 

ــی  ــد. وزارت دارای ــه بودن ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــای ش ــری ها در پرداخت ه ــود کس ــورد وج درم

ــا مقامــات رســمی شــرکت ملــی نفــت نیجریــه و وزارت نفــت تشــکیل داد تــا  نیــز جلســاتی را ب

از جریــان پرداختــی باخبــر شــود. توضیــح آنهــا هــر مــاه ایــن بــود کــه دلیــل وجــود کســری در 

ــای  ــش قیمت ه ــان افزای ــت. در زم ــه اس ــط لول ــه خ ــانی ب ــت و آسیب رس ــرقت نف ــا، س درآمده

ــور از  ــس، کش ــا برعک ــی داد، ام ــش م ــود را افزای ــای خ ــی و درآمده ــد خروج ــه بای ــی، نیجری نفت

ــرقت  ــل س ــه دلی ــت ب ــه گف ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــرد. ش ــج می ب ــمگیری رن ــای چش کمبوده

ــا  ــی رود. ام ــت م ــکه در روز از دس ــزار بش ــا 150 ه ــر ب ــا براب ــی تقریب ــا، میانگین ــت از لوله ه نف

ــا و  ــه لوله ه ــانی ب ــود. آسیب رس ــروقه ب ــر مس ــتر از مقادی ــیار بیش ــداد بس ــن روی ــی ای ــر واقع تاثی

ــد  ــث می ش ــود باع ــش ب ــال افزای ــدام در ح ــان م ــه پیچیدگی ش ــی ک ــزات زیِرآب ــتفاده از تجهی اس

ــال  ــه انتق ــط لول ــتن خ ــد )بس ــل کنن ــترده تعطی ــور گس ــه ط ــود را ب ــانی خ ــرکت ها نفت رس ــا ش ت

محصــوالت نفتــی(، بــه نحــوی کــه روزانــه تقریبــا 400 هــزار بشــکه بــدون انتقــال باقــی می مانــد 

ــد. ــاه می انجامی ــارد دالر در م ــک میلی ــزان ی ــه می ــدیدی ب ــدی ش ــای درآم ــه کاهش ه و ب

ــا  اگرچــه مــا در وزارت دارایــی هــر مــاه بــه کســری ها و پول هــای گزارش نشــده رســیدگی و ب

ــای  ــه پول ه ــوط ب ــر مرب ــم زنگ خط ــال 2012، کم ک ــط س ــا از اواس ــم، ام ــه می کردی ــا مقابل آنه

ــج  ــل چن ــه اوی ــه ای در مجل ــم. مقال ــدا در آوردی ــه ص ــی ب ــورت عموم ــه ص ــده را ب ــد ش ناپدی

اینترنشــنال1 در 27 ژوئــن 2012 از مــن نقــل می کنــد کــه: »نیجریــه ماهانــه یــک میلیــارد دالر را 
ــد.«2 ــت می ده ــت از دس ــرقت نف ــل س ــه دلی ب

ــزارش  ــن گ ــال چندی ــان س ــل هم ــاه آوری ــا م ــد و ت ــم ش ــال 2013 وخی ــت در س ــن وضعی ای

ــر  ــی منتش ــی و بین الملل ــی مل ــانه های چاپ ــت و رس ــه، اینترن ــی نیجری ــای تلویزیون روی کانال ه

1. Oil Change International
2. Andy Rowell, “Nigeria Loses $1 Billion a Month in Oil Theft,” Oil Change International, June 27 2012, 
http://priceofoil.org/2012/06/27/nigeria-loses-1-billion-a-month-in-oil-theft.
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ــت  ــه از دس ــوط ب ــکالت مرب ــت و مش ــرقت نف ــدت س ــوص ش ــن درخص ــای م ــه گفته ه ــد ک ش

ــت  ــی نف ــرکت مل ــرقت، ش ــل از س ــری های حاص ــر کس ــرد. اضافه ب ــر می ک ــد را منتش ــن درآم رفت

ــن  ــرات دیگــر کســر می کــرد. ای ــه و تعمی ــد خــط لول ــت اقالمــی مانن ــی باب ــز پول های ــه نی نیجری

ــت.  ــار می گذاش ــود کن ــرای خ ــفید ب ــت س ــت و نف ــه نف ــم یاران ــز درحک ــی را نی ــرکت پول های ش

بســیاری از مــوارد کســری ها آنقــدر زیــاد بــود کــه باعــث تنش هایــی در جلســات کمیتــه 

ــان امــور مالــی و حســابداران کل  تخصیــص حســاب های فدراســیون می شــد، طــوری کــه کارکن

ــه  ــه بــرای آن مــاه ارائ از جلســات بیــرون می رفتنــد و نمودارهایــی کــه شــرکت ملــی نفــت نیجری

ــد. ــود را نمی پذیرفتن ــرده ب ک

ــا  ــکیل دادم ت ــی تش ــروه وزارت دارای ــه و گ ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــا ش ــه را ب ــن جلس چندی

درمــورد مشــکالت صحبــت کنــم و آنهــا را پاســخگو ســازم. در یکــی از ایــن جلســات، آســتین 

اونیــوان1، مدیرعامــل گــروه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه در آن زمــان، جایــگاه مــن بــرای طلــب 

اطالعــات درخصــوص حجــم تولیــد و فــروش یــا حتــی پاســخگو قــرار دادن شــرکت ملــی نفــت 

ــش و  ــور همکاران ــرد. او در حض ــوال ب ــر س ــه را زی ــاز بودج ــورد نی ــم م ــه حج ــرای ارائ ــه ب نیجری

مدیــران ارشــد وزارت دارایــی ماننــد مدیرعامــل دفتــر بودجــه، بــا چنــان شــدتی مــن را زیــر ســوال 

ــم. ــرک کن ــه را ت ــود، جلس ــر نش ــث وخیم ت ــه بح ــرای اینک ــدم ب ــور ش ــه مجب ــرد ک می ب

ایــن مشــکالت را بــا همــکارم وزیــر نفــت، در میــان گذاشــتم و او نیــز همــراه بــا گــروه خــود 

ــا  ــرد. ام ــی ک ــاد را بررس ــه و اقتص ــود در بودج ــری های موج ــار کس ــر زیان ب ــی تاثی ــس از مدت پ

رابطــه بیــن وزارت دارایــی و وزارت نفــت زیــاد خــوب نبــود و عمــال در تمــام ســطوح بیــن آنهــا 

ــری ها در  ــن کس ــئولیت ای ــد مس ــور بودن ــی مجب ــوران وزارت دارای ــت؛ مام ــود داش ــش وج تن

درآمدهــای دولــت فــدرال را بــه گــردن بگیرنــد و همــکاران مــا در وزارت نفــت غالبــا طــوری رفتــار 

ــتند. ــخگو نیس ــردی پاس ــچ ف ــال هی ــی درقب ــه گوی ــد ک می کردن

گــزارش ایــن موضــوع ماهانــه بــه رئیس جمهــور می رســید. بــا کمــک و وســاطت گاه بــه گاه او، 

چنــد ماهــی درآمدهــای بیشــتری دریافــت می کردیــم و برخــی ماه هــا کمتــر. ایــن فرآینــد فشــار 

زیــادی روی کارمنــدان وزارت دارایــی و خــود مــن وارد می کــرد و رابطــه مــا بــا شــرکت ملــی نفــت 

نیجریــه و وزارت نفــت بــه نــدرت صمیمــی بــود. ایــن وضعیــت بــه شــورای اقتصــادی ملــی نیــز 

ســرایت کــرد، طــوری کــه فرمانــداران نیــز خواهــان رســیدگی بــه مشــکالت مربــوط بــه ســرقت 

ــه )از  ــان مربوط ــه ذی نفع ــود ک ــه ب ــادی درگرفت ــایعات زی ــد. ش ــده بودن ــد ش ــر درآم ــت و کس نف
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جملــه افســران ارتشــی ســابق و فعلــی و کارمنــدان ســابق )شــرکت های نفتــی(( در ایــن ســرقت 

نفــت دســت دارنــد.

ــه  ــات اصالح گران ــر اقدام ــه اگ ــود ک ــی ب ــا وضعیت ــید، ام ــر می رس ــه نظ ــاح ب ــت افتض وضعی

ــار درمــورد ایــن موضــوع  ــا رئیس جمهــور چندین ب ــا قابل حــل بــود. مــن ب انجــام می شــد، مطمئن

ــی  ــم و ســرانجام او یــک گــروه عملیات ــه جســت وجوی راه حــل پرداختی ــا او ب صحبــت کــردم و ب

بــرای تعییــن انــدازه و تاثیــر مشــکل ســرقت نفــت، تشــخیص دالیــل کارگــر نبــودن راه حل هــای 

ــه  ــی ب ــروه عملیات ــن گ ــت ای ــکیل داد. ریاس ــد تش ــای جدی ــرای راه حل ه ــه و اج ــنهادی و ارائ پیش

عهــده دکتــر امانوئــل اودوآغــان1، فرمانــدار ایالــت نفت خیــز دلتــا بــود. اعضــای دیگــر ایــن گــروه 

عبــارت بودنــد از: فرمانــدار ایالــت بایلســا2، کارمنــدان شــرکت های نفتــی، اعضــای آژانس هــای 

شــبه نظامی و نمایندگانــی از وزارتخانه  هــای دارایــی، دادگســتری، نفــت و دفــاع و گــروه عملیاتــی 

مشــترک هــر یــک از آنهــا. احســاس می کــردم کــه ایــن گــروه مناســبی بــرای حــل ایــن مشــکل بــود 

و بســیار امیــدوار بــودم.

امــا در طــول زمــان، امیدواری هــای مــن از بیــن رفــت زیــرا هرچنــد بــرای یافتــن راه حــل بــا 

ــن رفــت. برخــی  ــری حاصــل نمی شــد و امیدهــای مــن از بی ــا تغیی ــم، ام ــات می کردی هــم مالق

ــرای  ــه ب ســارقان نفتــی دســتگیر شــدند و کشتی های شــان توقیــف شــد، امــا رویکــردی همه جانب

ــپس  ــت و س ــود می یاف ــاه بهب ــک م ــرای ی ــاع ب ــت. اوض ــود نداش ــکل وج ــن مش ــه ای ــیدگی ب رس

ــاد. در سراســر کشــور  ــه می افت ــاره در مضیق ــه وخامــت می گذاشــت و درآمدهــا دوب ــاره رو ب دوب

جــوی از تردیــد، اتهامــات و تنــش بــر بخــش نفــت حاکــم بــود و بــا توجــه بــه فشــار دائــم جریــان 

نقــدی کــه کشــور زیــر آن بــود، از بیــن بــردن ایــن جــو، کار دشــواری بــود. در ایــن جــو بــود کــه 

ــتان  ــو، داس ــت کان ــر ایال ــون امی ــزی و اکن ــک مرک ــس بان ــی، رئی ــدو سانوس ــی المی ــاالم سانوس م

میلیاردهــا پــول ناپدیدشــده از درآمــد نفتــی را فــاش کردنــد.

50 میلیارد دالر »ناپدید شده«؟ یا شاید 20 میلیارد دالر؟ یا 12 میلیارد دالر؟ یا شاید رقمی دیگر؟

در اوایــل مــاه اکتبــر ســال 2013 ســاعت 10 شــب، در دفتــرم نشســته بــودم و ســعی داشــتم کار 

روزانــه را بــه پایــان برســانم؛ آن هنــگام رویــدادی شــروع بــه آشــکار شــدن کــرد کــه قــرار بــود بــه 

آبــروی ریاســت جمهوری گــودالک جاناتــان و کشــور آســیب بزنــد و مــن را در تنگنــای شــدیدی 
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قــرار دهــد. ایــن رویــداد بــا یــک تمــاس تلفنــی از ســوی سانوســی المیــدو، رئیــس بانــک مرکــزی، 

کــه بــه واســطه یــک بانــک مرکــزی مســتقل، مســئول سیاســت پولــی بــود، آغــاز شــد. مــا از گــروه 

ــرای هماهنگ ســازی سیاســت پولــی و مالــی  ــه واســطه ای ب مدیریــت اقتصــادی خودمــان به منزل

ــار  ــا دو ب ــاط بودیــم؛ گاهــی یــک ی ــاد در ارتب ــا هــم زی اســتفاده می کردیــم، امــا المیــدو و مــن ب

ــه  ــم ب ــق نبودی ــا هــم مواف ــا اینکــه همیشــه ب ــی ب ــم و حت ــار می آمدی ــا هــم کن ــی ب در روز. به خوب

نظــرات یکدیگــر احتــرام می گذاشــتیم. او نیــز درخصــوص کســری ها و درآمدهــای گزارش نشــده 

ــرخ ارز و  ــات ن ــر ارز خارجــی، ثب ــزان ذخای ــر می ــرا ایــن موضــوع ب ــود، زی بخــش نفــت نگــران ب

اجــرای سیاســت پولــی اثــر می گذاشــت. مــا هــر دو بــه مراتــب از تاثیــر جــدی ایــن مشــکل بــر 

اقتصــاد تاســف می خوردیــم. تمــاس تلفنــی او بــا مــن در ایــن ســاعت از شــب موضــوع عجیبــی 

نبــود. بــا ایــن حــال، موضوعــی کــه قصــد داشــت پشــت خــط بــا مــن در میــان بگــذارد آنقــدر 

شــوکه ام کــرد کــه بی حرکــت مانــدم. تمــاس گرفتــه بــود تــا خبــر دهــد کــه چنــد روز پیــش )دقیقــا 

25 ســپتامبر( نامــه ای بــه رئیس جمهــور فرســتاده و بــه او هشــدار داده بــود کــه 49/8میلیــارد دالر 

ــود  ــوالی 2013 مفق ــا ج ــه 2012 ت ــن ژانوی ــی بی ــازه زمان ــرای ب ــور ب ــی کش ــاب های نفت از حس

ــدان او در بانــک مرکــزی  ــود کــه کارمن ــی ب ــرآورد براســاس تحقیقات ــن ب ــا گــزارش نشــده اند. ای ی

ــای  ــه پ ــت ک ــور را داش ــاختن رئیس جمه ــع س ــد مطل ــل قص ــن دلی ــه ای ــد. او ب ــام داده بودن انج

مبالــغ گزافــی در میــان بــود کــه تاثیــر اقتصــادی جــدی ای بــر کشــور داشــت.

اگرچــه مــن بــا ایــن هشــدار موافــق بــودم، امــا ایــن کار وزارت دارایــی بــود کــه ماهانــه از طریق 

در میــان گذاشــتن مبلــغ کســری حســاب دولــت فــدرال بــا رئیس جمهــور بــا ایــن مشــکل مقابلــه 

کنــد. بــا ایــن وجــود، از میــزان ایــن کســری کــه رئیــس بانــک مرکزی بــه آن اشــاره کرد شــوکه شــده 

ــاد باشــد،  ــن حــد زی ــا ای ــم مقــدار پول هــای گزارش نشــده ت ــم کــه فکــر نمی کن ــورا گفت ــودم. ف ب

ــرای آن دوره  ــی ب ــای نفت ــدار کل درآمده ــد مق ــش از 50 درص ــا بی ــد ی ــغ 50 درص ــن مبل ــرا ای زی

اســت و اگــر ایــن مقــدار پــول مفقــود شــده باشــد پــس کشــور قــادر بــه ادامــه کار نخواهــد بــود. 

ــاب های  ــق حس ــه او طب ــور ک ــود. همان ط ــت می ب ــوح قابل روی ــد به وض ــی بای ــار مال ــن فش ای

ــه  ــری ماهان ــال پیگی ــی در ح ــود، وزارت دارای گاه ب ــیون آ ــاب های فدراس ــص حس ــه تخصی کمیت

کســری ها در درآمــد بــوده اســت. مــا جدولــی دردســت داشــتیم کــه نشــان مــی داد طــی همــان 

ــر  ــا مقادی ــت )اینه ــود داش ــده وج ــورت گزارش نش ــه ص ــارد دالر ب ــا 12 میلی ــغ 10/8 ت دوره مبل

زیــادی بــرای کشــور فقیــری ماننــد نیجریــه بــود، امــا بــا 50 میلیــارد دالری کــه او راجــع بــه آن 

ــت(. ــه داش ــیار فاصل ــرد بس ــت می ک صحب
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نگــران و کامــال گیــج شــده بــودم کــه او بــدون در میــان گذاشــتن یافته هــای بانــک مرکــزی یــا 

بررســی ارقــام بــا مــن، طبــق روال همیشــه، چنیــن نامــه ای را بــرای رئیس جمهــور فرســتاده بــود. در 

حکــم بانکــدار دولــت )اساســا بانکــدار وزارت دارایــی( در بســیاری از مواقــع بــا هــم درخصــوص 

ــم چــرا بانــک  ــم. نمی توانســتم درک کن ــی کــرده بودی ــراز نگران ــغ گزارش نشــده صحبــت و اب مبال

مرکــزی از در میــان گذاشــتن چنیــن مشــکل جــدی بــا خزانــه داری و وزارت دارایــی اجتنــاب کــرده 

. د بو

ــه  ــود ب ــن ب ــوایی آور( ممک ــز )رس ــال برانگی ــه جنج ــن نام ــه ای ــود ک ــن ب ــرم ای ــی دیگ نگران

مطبوعــات درز کنــد و بازتابــی منفــی در کشــور داشــته باشــد. در کــدام کشــور 50 میلیــارد دالر 
ــوز!1 ــوری م ــک جمه ــا در ی ــود؟ مطمئن ــزارش نمی ش ــا گ ــود ی ــود می ش ــد مفق می توان

ــه  ــن نام ــود ای ــر از وج ــه نف ــط س ــه فق ــرد ک ــع ک ــرم را جم ــی خاط ــدو سانوس ــی المی سانوس

ــتم.  ــد داش ــش تردی ــرف حرف ــه ح ــبت ب ــا نس ــور. ام ــن و رئیس جمه ــودش، م ــد؛ خ ــر بودن باخب

پرســیدم آیــا ایــن نامــه را خــودش تایــپ کــرده اســت یــا نــه و او در جــواب گفــت خیــر، بنابرایــن 

افــراد دیگــری بودنــد کــه بــه ایــن اطالعــات رســیدگی کــرده بودنــد و از آن باخبــر بودنــد. مطمئــن 

بــودم کــه ایــن نامــه خیلــی زود بــه مطبوعــات درز خواهــد کــرد. همچنیــن تعجــب کــرده بــودم کــه 

رئیس جمهــور راجــع بــه ایــن نامــه حرفــی بــه مــن نــزده بــود و قصــد داشــتم صبــح روز بعــد از او 

راجــع بــه ایــن موضــوع ســوال کنــم.

در جلســه ای کــه صبــح زود برگــزار شــد، رئیس جمهــور تاییــد کــرد کــه رئیــس بانــک مرکــزی 

واقعــا چنیــن نامــه ای را برایــش ارســال کــرده اســت. گفــت از مقــدار ایــن مبلــغ شــوکه شــده و از 

مــن پرســید آیــا المیــدو قبــال بــا مــن درمــورد آن صحبــت کــرده بــود یــا خیــر. در پاســخ گفتــم 

ــه  ــخی ک ــان پاس ــید هم ــده پرس ــغ گزارش نش ــورد مبل ــرم را درم ــور نظ ــی رئیس جمه ــر. وقت خی

شــب قبــل بــه المیــدو داده بــودم را تکــرار کــردم: بــرآورد وزارت دارایــی مبلغــی بیــن 10/8 میلیــارد 

تــا 12 میلیــارد دالر اســت.

ــد  ــت و نمی دان ــده اس ــت نگران کنن ــن وضعی ــر او ای ــه از نظ ــت ک ــور گف ــپس رئیس جمه س

آیــا ایــن موضــوع بــه یــک تحقیــق و بررســی در مــورد رئیــس بانــک کــه مــن از آن باخبــر بــودم، 

ربطــی دارد یــا خیــر. او گفــت کــه شــورای گزارش گــری مالــی2، یــک نهــاد نظــارت مالــی واقــع 

ــر  ــف و از نظ ــی و ضعی ــورهایی تک محصول ــرای کش ــت ب ــی اس ــن، اصطالح ــی نوی ــروش: در واژگان سیاس ــوز ف ــا م ــوز ی ــوری م 1. جمه

سیاســی ناپایــدار کــه اقتصادشــان وابســته صــادرات یــک محصــول محــدود ماننــد مــوز و کانی هــای معدنــی اســت. ایــن کشــورها معمــوال 

ــوند. م ــاالری اداره می ش ــی یا زرس ــه در قالب الیگارش ــول دار، خودکام ــد، پ ــک، فاس ــی کوچ ــط گروه توس
2. Financial Reporting Council (FRC)
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در وزارت صنعــت، تجــارت و ســرمایه گذاری، نظــرش را بــه ســمت اختالالتــی در حســاب های 

ــری  ــورای گزارش گ ــات ش ــت. او تحقیق ــرده اس ــب ک ــال 2013 جل ــزی در س ــک مرک ــی بان داخل

مالــی را بــرای رئیــس بانــک مرکــزی فرســتاده بــود تــا المیــدو درموردشــان اقــدام کنــد و المیــدو 

ــا پاســخ های کامــل بــه تمــام ســواالت مطرح شــده بازگردانــده بــود، امــا  نیــز ایــن گزارش هــا را ب

ــور،  ــه رئیس جمه ــه گفت ــا ب ــود. بن ــول نب ــی قابل قب ــری مال ــورای گزارش گ ــرای ش ــوز ب ــن کار هن ای

ــک  ــس بان ــرای رئی ــدی ب ــاب ب ــت بازت ــید، می توانس ــوم می رس ــالع عم ــه اط ــت ب ــر وضعی اگ

مرکــزی داشــته باشــد. پــس رئیس جمهــور فکــر می کــرد شــاید ایــن نامــه درخصــوص 

ــرای دور کــردن توجهــات از وضعیــت موجــود و  درآمدهــای مفقــودی در بخــش نفــت روشــی ب

فیصلــه دادن بــه موضــوع بــوده اســت. از ایــن حکایــت بســیار شــگفت زده شــدم، زیــرا اولین بــاری 

ــنیدم.  ــزی می ش ــک مرک ــاب های بان ــده در حس ــالالت گزارش ش ــورد اخت ــزی درم ــه چی ــود ک ب

ــزی، وزارت  ــک مرک ــی از بان ــا نمایندگان ــه ای ب ــد جلس ــه بای ــرد ک ــاس می ک ــور احس رئیس جمه

نفــت و وزارت دارایــی ترتیــب دهــم تــا درمــورد نگرانی هــای رئیــس بانــک مرکــزی صحبــت کنــم 

و ایــن ارقــام را بیــن ســه طــرف تطبیــق دهــم.

کمــی بعــد در همــان روز، بــا رئیــس بانــک مرکــزی تمــاس گرفتــم و گفتــم کــه بــا رئیس جمهور 

صحبــت کــرده ام و او از مــن خواســته کــه ایــن ارقــام را بیــن ایــن ســه دفتــر نمایندگــی تطبیــق دهم. 

راحــت موافقــت کــرد. همچنیــن بــا وزیــر نفــت نیــز صحبــت کــردم و او گفــت کــه وزارتخانــه اش 

ــر و  ــان ارشــد ایــن ســه دفت آمــاده همــکاری اســت. یــک گــروه عملیاتــی فنــی متشــکل از کارکن

ــا ریاســت مدیــر دفتــر بودجــه، دکتــر برایــت اوکوگــو، یــک اقتصــاددان نفــت و فــردی مجــرب  ب

ــم در  ــک(1 و ه ــت )اوپ ــده نف ــورهای صادرکنن ــازمان کش ــم در س ــه ه ــاد کالن ک ــه اقتص در زمین

صنــدوق بین المللــی2 پــول کار کــرده بــود، تشــکیل دادم. ایــن گــروه عملیاتــی قــرار بــود بــه تمــام 

شــواهد مربــوط بــه مجمــوع مبالــغ گزارش نشــده در بیــن مبالغــی کــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه 

ــام  ــد و تم ــگاه کن ــرد ن ــز می ک ــدرال واری ــت ف ــاب دول ــه حس ــر ب ــورد نظ ــی م ــازه زمان ــد در ب بای

ارقــام موجــود بیــن ایــن ســه دفتــر نمایندگــی را بــا هــم تطبیــق دهــد. ایــن گــروه عملیاتــی یــک 

هفتــه بــرای انجــام ایــن کار فرصــت داشــت.

جــو حاکــم بیــن شــرکت ملــی نفــت نیجریــه و کارکنــان وزارت منابــع نفتــی و بانــک مرکــزی 

ــل وجــود داشــت کــه  ــن احســاس از قب ــه ای ــه نحــوی ک ــود، ب ــز ب ــش و خصومت آمی بســیار پرتن

1. Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)
2. International Monetary Fund
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ــه فســاد نوشــته  ــان ب ــرای بی اعتبار ســازی و متهــم ســاختن آن نامــه رئیــس بانــک مرکــزی فقــط ب

شــده اســت. وزارت دارایــی وســط ایــن بــازی قــرار گرفتــه بــود. احســاس می کردیــم کار مــا ایــن 

اســت کــه وضعیــت را طــوری مدیریــت کنیــم کــه ارقــام بــه دســت آمــده همــان ارقامــی باشــد کــه 

همگــی بــا آن موافقــت کــرده بودیــم، امــا مهم تــر ایــن بــود کــه شــاید ایــن بازنگــری بتوانــد باعــث 

ــه  ــودم ک ــد ب ــن عالقه من ــد. م ــدا کن ــده را پی ــای گزارش نش ــد پول ه ــی بتوان ــا وزارت دارای ــود ت ش

ایــن پول هــای گزارش نشــده را، هرچقــدر هــم کــه بــود، بــه حســاب دولــت فــدرال منتقــل کنیــم 

ــر بودجه هــای دولت هــای فــدرال، ایالتــی و محلــی کاســته شــود. ــا از فشــار موجــود ب ت

ــه  ــن ب ــای م ــن ترس ه ــود، بدتری ــام کارش ب ــال انج ــی در ح ــروه عملیات ــه گ ــی ک ــا زمان ام

حقیقــت پیوســت. بعدازظهــر روز 11 دســامبر ســال 2013 تماســی از ویلیــام والیــس1، خبرنــگار 

بخــش آفریقایــی مجلــه فایننشــال تایمــز2 لنــدن دریافــت کــردم کــه می گفــت نســخه ای از نامــه 

ارســالی بــه رئیس جمهــور را در دســت دارد کــه می گویــد 50 میلیــارد دالر از حســاب های 

نفتــی مــا مفقــود شــده اســت و نظــرم را در ایــن بــاره جویــا شــد. گفتــم فکــر می کنــم ایــن ارقــام 

بیــش از حــد بــاال اســت و رئیس جمهــور از مــن خواســته کــه یــک گــروه عملیاتــی بــرای تطبیــق 

ــرار اســت گزارشــی را در  ــی ق ــن گــروه عملیات ــم کــه ای ــن گفت ــام تشــکیل دهــم. همچنی ــن ارق ای

عــرض یــک هفتــه ارائــه کنــد. امــا خیلــی دیــر شــده بــود. روز بعــد، 50 میلیــارد دالر مفقــود شــده 

ــه  ــد. اگرچ ــدل ش ــی ب ــی و بین الملل ــانه های داخل ــر رس ــز و دیگ ــال تایم ــری فایننش ــر خب ــه تیت ب

ــی مفقــود اعــالم  ــی از درآمدهــای نفت ــر هنگفت ــود کــه مقادی ــه نب ــخ نیجری ــار در تاری ــن اولین ب ای

ــر  ــتثنای خب ــه اس ــود. ب ــده ب ــه ویران کنن ــرای نیجری ــم و ب ــی عظی ــغ خیل ــن مبل ــا ای ــد، ام می ش

مربــوط بــه مفقــود شــدن دختــران چیبــوک3 )276 دختــر نوجوانــی کــه در آوریــل ســال 2014 در 

ــد  ــوده شــده بودن ــان بوکــو حرام4رب ــه دســت جنگ طلب ــه ب شــهر چیبــوک در شــمال شــرق نیجری

)بــه پیوســت ج مراجعــه کنیــد(( ایــن نگران کننده تریــن رویــداد در دوران ریاســت جمهوری 

جاناتــان بــود.

گــروه عملیاتــی گزارشــش را در عــرض یــک هفتــه ارائــه داد و گفــت کــه ایــن اعــداد تطبیــق پیدا 

ــی  ــزی، سانوس ــک مرک ــس بان ــه رئی ــد. نام ــا موافق ان ــا آنه ــل ب ــای دخی ــام آژانس ه ــد و تم کرده ان

المیــدو سانوســی، ادعــا داشــت کــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه در حدفاصــل مــاه ژانویــه ســال 
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ــرده )و  ــتخراج ک ــارد دالر اس ــه ارزش 65 میلی ــی ب ــت خام ــال 2013، نف ــوالی س 2012 و ج

ــدرال پرداخــت شــده  ــه حســاب دولــت ف ــول ب ــارد از آن پ ــا تنهــا 15/2 میلی ــه( اســت، ام فروخت

ــر نمایندگــی  ــن ســه دفت ــق بی ــود. تطبی ــول گــزارش نشــده ب ــارد دالر از آن پ ــن 49/8 میلی و بنابرای

مربوطــه نشــان داد کــه همــکاران بانــک مرکــزی کــه رقــم 49/8 میلیــارد دالر را ارائــه کــرده بودنــد، 

ــزارش  ــل گ ــور کام ــه ط ــی را ب ــاب های نفت ــات از حس ــات پرجزئی ــا و ترتیب ــی از تراکنش ه برخ

ــی  ــای مالیات ــب درآمده ــتقیما در قال ــول مس ــن پ ــارد دالر از ای ــا 15 میلی ــال تقریب ــد. مث نداده ان

بــه خدمــات درآمــد فــدرال درون مــرزی و از آنجــا بــه حســاب دولــت فــدرال منتقــل شــده بــود. 

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه نفــت خامــی بــه ارزش 28 میلیــارد دالر اســتخراج  کــرده بــود کــه بــا 

ــث  ــخاص ثال ــوی اش ــز از س ــری نی ــای دیگ ــود. تراکنش ه ــده ب ــه ش ــده معاوض ــت پاالیش ش نف

ــی  ــن مال ــری از تامی ــواع دیگ ــه ان ــت هزین ــه باب ــی ک ــای نفت ــد درآمده ــود، مانن ــده ب ــام ش انج

ارائه شــده از ســوی شــرکای ســرمایه گذاران مشــترک پرداخــت شــده بــود. در پایــان ایــن اقدامــات 

ــارد دالری  ــا 12 میلی ــازه بیــن 10/8 ت ــغ گزارش نشــده در ب ــد کــه مبال ــه همــه موافــق بودن بازنگران

ــند. ــر باش ــارد دالر نزدیک ت ــه 12 میلی ــا ب ــود و چه بس ــرده ب ــبه ک ــی محاس ــه وزارت دارای ــت ک اس

بــا ایــن حــال، در کشــور غوغایــی بــر ســر 50 میلیــارد دالر مفقودشــده برپــا شــد و کمیته هــای 

تامیــن مالــی و نفــت مجلــس ســنا1 )جریــان موافــق و مخالــف2( در مجلس ملی جلســات شــنودی 

را ترتیــب دادنــد. بــاور داشــتم کــه بــه میــان کشــیدن پــای مطبوعــات بــرای اعــالم یافته هــای گــروه 

عملیاتــی می توانــد بــه شفاف ســازی اوضــاع کمــک کنــد. رئیــس بانــک مرکــزی بــه اعتبــار خــود 

ــه  ــع نفــت در کنفرانــس مطبوعاتــی مشــترکی حضــور ب ــر مناب ــا مــن و وزی پذیرفــت کــه همــراه ب

عمــل رســاند و یافته هــای گــروه عملیاتــی را اعــالم کنــد. رئیــس بانــک مرکــزی در ایــن کنفرانــس 

مطبوعاتــی بــا کمــال متانــت پذیرفــت کــه کارمندانش اشــتباه کــرده بودنــد و بانــک مرکــزی نیجریه 

ــدرال  ــت ف ــاب دول ــه حس ــد ب ــه بای ــده ک ــغ گزارش نش ــه مبال ــرد ک ــد ک ــام تایی ــق ارق ــس از تطبی پ

پرداخــت می شــد تقریبــا 12 میلیــارد دالر بــود.

ــون  ــردم اکن ــر می ک ــن فک ــود و م ــد ب ــوءتفاهم مفی ــع س ــرای رف ــی ب ــس مطبوعات ــن کنفران ای

می توانیــم بــر چگونگــی بازیافــت ایــن 12 میلیــارد گزارش نشــده تمرکــز کنیــم. رقــم 12 میلیــارد 

دالر همچنــان مبلغــی بســیار بــزرگ بــرای خزانــه داری بــه شــمار می رفــت و می توانســت یکــی از 

نشــتی های جــدی مالــی را مســدود کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه همــه مــا بــا هــم همفکــر بودیــم، 
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موافقــت کردیــم کــه هفتــه بعــد مشــترکا در جلســه اســتماع مجلــس ملــی حاضــر شــویم. فضــا 

ــودم. ــود آن را مشــاهده نکــرده ب ــی داشــت کــه مدت هــا ب ــان صمیمیت چن

ــا  ــه ب ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــی ش ــغ تلویزیون ــری، تبلی ــِس خب ــد از کنفران ــفانه روز بع متاس

ــه  ــک مرکــزی نیجری ــه از اتهامــات نادرســت رئیــس بان ــی نفــت نیجری اعــالم اینکــه شــرکت مل

ــان  ــرد. هم ــن ب ــت را از بی ــن صمیم ــت، ای ــده اس ــه ش ــا تبرئ ــدن پول ه ــود ش ــوص مفق درخص

لحظــه ای کــه ایــن تبلیــغ را دیــدم می دانســتم کــه دردســری بــه وجــود آمــده اســت. بــا مدیرعامــل 

گــروه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه، آقــای انــدرو یاکوبــو1، تمــاس گرفتــم و از او خواســتم کــه ایــن 

ــه  ــزی ک ــک مرک ــس بان ــرای رئی ــی ب ــده و حت ــرا تحریک کنن ــردارد زی ــون ب ــغ را از روی تلویزی تبلی

بــا متانــت تمــام ایــن ارقــام اصــالح شــده را پذیرفــت، تحقیرآمیــز بــود. شــب همــان روز، رئیــس 

ــه او  ــد و ب ــه کن ــن گالی ــغ از م ــن تبلی ــوص ای ــا در خص ــت ت ــاس گرف ــن تم ــا م ــزی ب ــک مرک  بان

اطمینــان خاطــر دادم کــه از شــرکت ملــی نفــت نیجریــه درخواســت کــرده ام آن را از روی تلویزیون 

بــردارد. امــا ایــن تبلیــغ بــه مــدت یــک روز دیگــر پخــش و ســپس برداشــته شــد.

ــم  ــاهدش بودی ــس از آن ش ــه پ ــی ک ــغ در ماجرای ــن تبلی ــه ای ــم ک ــدس بزن ــم ح ــط می توان فق

ــه  ــه کــرد. در 4 فوری ــی گزارشــش را در 18 دســامبر ســال 2013 ارائ ــر داشــت. گــروه عملیات تاثی

ســال 2014 مــا در مقابــل کمیتــه ای از مجلــس ســنا بــا ریاســت مدیــر بســیار توانــای کمیتــه امــور 

مالــی مجلــس ســنا و فرمانــدار ســابق ایالــت کادونــا2، مــاالم احمــد مارکافــی3، حاضــر شــدیم. 

ســناتور مارکافــی باهــوش بــود و در نپذیرفتــن هــر حــرف بی دلیلــی شــهرت داشــت. او بــر ماجــرا 

ــم  ــا ه ــت ب ــی دول ــه اجرای ــراد در جبه ــه اف ــه هم ــاال ک ــودم ح ــدوار ب ــن امی ــود، بنابرای ــلط ب مس

همفکرنــد، ایــن جلســه ســریع و روان بــه پایــان برســد.

از همــه مــا خواســته شــد کــه بــه نوبــت درمــورد 50 میلیــارد دالر مفقودشــده شــهادت دهیــم. 

وزیــر نفــت نفــر اول بــود و تمــام حقایقــی کــه همــه مــا بــا آن موافــق بودیــم را گفــت. رئیــس بانــک 

مرکــزی نفــر بعــدی بــود و مــا را غافلگیــر کــرد. رئیــس بانــک مرکــزی، سانوســی المیدو سانوســی، 

ــارد دالر نرســد، امــا  ــه 50 میلی در شــهادتش گفــت اگرچــه مبالــغ گزارش نشــده ممکــن اســت ب

ــان  ــپس چن ــت. او س ــارد دالر اس ــا 20 میلی ــه تقریب ــت، بلک ــز نیس ــارد دالر نی ــان 12 میلی رقمش

صحنه آرایــی کــرد تــا نشــان دهــد کــه چــرا اکنــون فکــر می کنــد کــه ایــن مقــدار 20 میلیــارد دالر 
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اســت و بــاور دارد کــه یکــی از توابــع شــرکت ملــی نفــت نیجریــه، شــرکت توســعه نفــت نیجریــه1، 

تــا ســقف 6 میلیــارد دالر از پول هــای حســاب دولــت فــدرال را پرداخــت نکــرده اســت.

ایــن حــرف او آشــوبی در اتــاق جلســه بــه پــا کــرد زیــرا تنهــا چنــد روز پیــش رئیــس بانــک 

مرکــزی قبــول کــرده بــود کــه مبالــغ گزارش نشــده چیــزی حــدود 12 میلیــارد دالر اســت. 

ــرای  ــان ب ــه شتاب ش ــتم ک ــکی نداش ــم و ش ــوی در را ببین ــه س ــگران ب ــدن گزارش ــتم دوی می توانس

ــود! ــر داغ ب ــن خب ــال ای ارس

یــک بــار دیگــر، سانوســی رئیــس بانــک مرکــزی بــه مــن نگفتــه بــود )زیــرا قبــل از ایــن جلســه 

ــده  ــغ گزارش نش ــورد مبال ــدی درم ــه جدی ــه نتیج ــون ب ــه اکن ــازد( ک ــر س ــرا باخب ــت م می توانس

ــات  ــه مقام ــی ک ــت. دولت ــود گرف ــه خ ــه ب ــری به هم ریخت ــت ظاه ــددا دول ــت. مج ــیده اس رس

ــق  ــه تواف ــی ب ــای دولت ــوی صندوق ه ــده از س ــغ گزارش نش ــر مبال ــر س ــتند ب ــد آن نمی توانس ارش

برســند، دولــت موجهــی نبــود.

ــه  ایــن موضــوع بــرای مــن، وزیــر دارایــی بیــش از انــدازه ســنگین بــود. زمانــی کــه نوبــت ب

ــی،  ــای وزارت دارای ــام و یافته ه ــق ارق ــتی تطبی ــاره درس ــهادت دادن درب ــس از ش ــید، پ ــن رس م

ــر ســر  ــه ب ــار از دســت رفت ــق آن اعتب ــد از طری ــت می توان ــا راهــی کــه دول اذعــان کــردم کــه تنه

ایــن موضــوع را بــه دســت آورد و بــه آن خاتمــه دهــد ایــن اســت کــه درخواســت یــک حسابرســی 

ــم. ــی مســتقل را دهی قانون

ــی  ــه حسابرس ــرد ک ــالم ک ــدا اع ــس در ابت ــت. مجل ــت را پذیرف ــن درخواس ــنا ای ــس س مجل

ــد  ــت بای ــی دول ــت کــه شــعبه اجرای ــم گرف ــا ســپس تصمی ــت خواهــد کــرد ام را خــودش مدیری

ایــن حسابرســی را انجــام دهــد. در روزهــای بعــد، شــرکت ملــی نفــت نیجریــه حســاب ایــن 20 

ــد  ــر تلقــی نکردن ــا آن را معتب ــد ی ــده گرفتن ــه کــرد، امــا عمــوم مــردم آن را نادی ــارد دالر را ارائ میلی

و ایــن 20 میلیــارد دالر مفقودشــده بــه اخبــار مالــی جهــان بــدل شــد. ایــن خبــر حتــی از خبــر 

ــد. ــش می ش ــریع تر پخ ــز س ــارد دالر نی ــه 50 میلی ــوط ب مرب

عــزل موقــت رئیــس بانــک مرکــزی بــه دســت رئیس جمهــور بــه دلیــل »بی دقتــی مالــی« کــه 

ظاهــرا بــه مشــکالت بانــک مرکــزی نیجریــه بــا شــورای گــزارش مالــی مربــوط می شــد، وضعیــت 

ــت در  ــن حرک ــرا ای ــد، زی ــن باش ــر از ای ــت بدت ــن کار نمی توانس ــان ای ــاخت. زم ــر س را وخیم ت

ــر  ــده تعبی ــا دالر مفقودش ــای میلیارده ــرای افش ــی ب ــه مجازات ــه منزل ــور ب ــارج از کش ــل و خ داخ

ــا ایــن داســتان اعتبــار بیشــتری پیــدا کنــد! می شــد. ایــن کار باعــث شــد ت

1. Nigerian Petroleum Development Corporation
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ــخ  ــه تاری ــید ک ــر می رس ــه نظ ــده، ب ــای گزارش نش ــه پول ه ــوط ب ــتان مرب ــه داس ــه ب ــا توج ب

ــال  ــته ای دور در س ــت. در گذش ــرده اس ــرار ک ــر تک ــیار بزرگ ت ــدادی بس ــا اع ــود را ب ــاره خ دوب

1978، زمانــی کــه رئیس جمهــور محمــدو بوهــاری1 در دوره ریاســت جمهوری ژنــرال اولســگون 

اوباســانجو، وزیــر نفــت بــود، اتهامــی دال بــر مفقــود شــدن 3/5 میلیــارد دالر کــه شــرکت ملــی 

ــه داری می پرداخــت، مطــرح شــد. در دهــه 1990، تحــت ریاســت  ــه خزان ــد ب ــه بای نفــت نیجری

ــت  ــی نف ــرکت مل ــوی ش ــارد دالر از س ــه 12 میلی ــد ک ــوم ش ــدا، معل ــم باباگین ــوری ابراهی جمه

نیجریــه گــزارش نشــده اســت و اکنــون ارقــام مــورد بحــث 50 میلیــارد، 20 میلیــارد و 12 میلیــارد 

ــود. ــن کار ب ــتقل مهم تری ــی مس ــی قانون ــک بازرس ــام ی ــود. انج دالر ب

حسابرسی قانونی: فرصتی از دست رفته برای احیای حکمرانی خوب

ــی  ــودش ماجرای ــز خ ــی نی ــی قانون ــام حسابرس ــوص انج ــنا درخص ــس س ــت مجل ــب موافق جل

داشــت. درواقــع، معلــوم شــد کــه اجــرای ایــن حسابرســی خیلــی دشــوار اســت زیــرا هیچکــس 

ــق و  ــه تحقی ــت ک ــم گرف ــنا تصمی ــس س ــرانجام، مجل ــود. س ــن کار ش ــده دار ای ــت عه نمی خواس

تفحــص را انجــام دهــد امــا مســئولیت حسابرســی قانونــی را بــه عهــده دولــت جاناتــان گذاشــت. 

ــه  ــرد؟ ن ــده گی ــه عه ــن کار را ب ــئولیت ای ــت مس ــوری می توانس ــت جمه ــردی از ریاس ــه ف ــا چ ام

ــرا  ــد، زی ــن بازرســی نظــارت کنن ــر ای ــر نفــت هیچ کــدام نمی توانســتند ب ــه وزی ــی و ن ــر دارای وزی

ــود،  ــدون رســیدگی رهــا شــده ب ــن موضــوع هفته هــا ب ــد. همین طــور کــه ای هــر دو ذی نفــع بودن

ــن  ــش از ای ــور بی ــار کش ــود و اعتب ــام نش ــز انج ــا هرگ ــی چه بس ــن حسابرس ــه ای ــدم ک ــران ش نگ

لکــه دار شــود.

امــا عالقــه بــه انجــام ایــن حسابرســی قانونــی بســیار زیــاد بــود و رســانه ها مــدام در ارتبــاط 

ــان  ــا رئیس جمهــور جانات ــا آن ســوال می پرســیدند. بــرای صحبــت درخصــوص ایــن موضــوع ب ب

مالقــات کــردم. نهایتــا بــه ایــن توافــق رســیدیم کــه دفتــر حســابرس کل دولــت فــدرال2 بایــد ایــن 

کار را انجــام دهــد. حســابرس کل گفــت کــه برخــی جوانــب قانــون حسابرســی شــاید او را از آغــاز 

چنیــن حسابرســی مســتقلی بــاز دارد و در ابتــدا تمایلــی بــه  دخیــل ســاختن حسابرســان مســتقل 

نداشــت. همچنیــن مشــارکت در چنیــن کار حساســی، خطــرات کاری و شــخصی ناگفتــه ای نیــز 

ــن  ــه جایگزی ــرد ک ــت ک ــابرس کل موافق ــو، حس ــث و گفت وگ ــن بح ــس از چندی ــت. پ دربرداش

1. Muhammadu Buhari
2. Office of the Auditor General of the Federation
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کــردن حسابرســان داخلــی بــا حسابرســان مســتقل بــرای انجــام ایــن کار بــه نفــع کشــور اســت. 

ــن  ــام ای ــرای انج ــال PricewaterhouseCoopers )PwC( ،2014 را ب ــن س ــم ژوئ او در پنج

بازرســی اســتخدام کــرد.

ــود  ــارت ب ــود، عب قلمــرو کار PwC، کــه به طــور خالصــه در گــزارش ایــن نهــاد درج شــده ب

ــاب های  ــه حس ــه ب ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــای ش ــری ها در پرداخت ه ــل کس ــف( تحلی از: »ال

دولــت فــدرال؛ ب( تحلیــل مبالــغ ثبت شــده  از ســوی ذی نفعــان کلیــدی مرتبــط بــا کســری های 

ــرح  ــل ش ــه تفصی ــا را ب ــای م ــه یافته ه ــتقل ک ــی مس ــزارش قانون ــک گ ــن ی ــده؛ ج( تدوی گزارش ش

می دهــد.«PwC 1 گزارشــش را در 28 نوامبــر ســال 2014 و براســاس اطالعــات دریافتــی تــا 31 

ــا طــی  ــه ســال 2015، متعاقب ــر ســال 2014 منتشــر کــرد. حســابرس کل  در تاریــخ 7 ژانوی اکتب

نامــه ای از PwC خواســت کــه اطالعــات اضافــه ای کــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه تــا تاریــخ 29 

ــرد. بدین ترتیــب، گــزارش حسابرســی  ــز در نظــر بگی ــه کــرده اســت را نی ــه ســال 2015 ارائ ژانوی

قانونــی اصــالح شــد و ایــن اطالعــات اضافــه را نیــز در نظــر گرفــت. PwC در مقدمــه گــزارش 

ــی در  ــا بازبین ــی ی ــک حسابرس ــزارش ی ــن گ ــده در ای ــام ش ــای انج ــه »فرآیند ه ــدار داد ک هش

راســتای اســتانداردهای حسابرســی یــا اســتانداردهای تصدیقــی کــه بــه صــورت عمومــی پذیرفتــه 

ــر اشــاره می کــرد: ــوارد زی ــه م ــن گــزارش ب ــال، ای ــن ح ــا ای ــت«. ب شــده اند، نیس

• درآمدهــای ناخالــص کل بــه دســت آمــده از اســتخراج نفــت خــام در بــازه زمانــی مــورد نظــر 

)ژانویــه ســال 2012 تــا جــوالی ســال 2013( 65 میلیــارد دالر )رقمــی کــه رئیــس بانــک مرکــزی 

در ابتــدا اعــالم کــرده بــود( یــا 67 میلیــارد دالر )رقمــی کــه کمیتــه تطبیقاتــی2 اعــالم کــرده بــود( 

نیســت، بلکــه میــزان ایــن درآمدهــا 69/34 میلیــارد دالر اســت.

ــی 47  ــن دوره زمان ــان ای ــدرال در هم ــت ف ــاب دول ــه حس ــده ب ــت ش ــدی پرداخ ــغ نق • کل مبال

ــارد دالر  ــه 50/81 میلی ــود( بلک ــرده ب ــالم ک ــق اع ــه تطبی ــه کمیت ــی ک ــت )رقم ــارد دالر نیس میلی

ــت. اس

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه اطالعاتــی بــرای توجیــه مابه التفــاوت پرداخــت نشــده کــه شــامل 

کســری هایی بــرای فعالیت هــای مختلــف و هزینه هــای نگهــداری، هزینه هــای مدیریتــی و 

ــایل  ــت وس ــوخت نف ــت س ــت( باب ــرکت )نف ــود ش ــه خ ــت یاران ــل از پرداخ ــری هایی حاص کس

1. گــزارش حسابرســی قانونــی مســتقل درخصــوص اتهاماتــی دربــاره مبالــغ پرداخــت نشــده بــه حســاب های دولــت فــدرال از ســوی شــرکت 

نفــت ملــی نیجریــه، PricewaterhouseCoopers، 28 نوامبــر ســال 2014�
2. Reconciliation Committee
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ــه  ــد، ارائ ــارد دالر( می ش ــرده )3/38 میلی ــفید دوکارب ــت س ــارد دالر( و نف ــوری )5/32 میلی موت

کــرد. مقــدار ایــن کســری ها محل اعتــراض بــود و در گــزارش حسابرســی نیــز بدیــن شــکل درج 

شــد. ایــن مبالــغ بخــش اصلــی 10/8 میلیــارد تــا 12 میلیــارد دالر از مبالــغ گزارش نشــده کــه بــه 

ثبــت وزارت دارایــی رســیده بــود را شــامل می شــد. مثــال کمیتــه تخصیــص حســاب های دولــت 

فــدرال1 و وزارت دارایــی درخصــوص رقــم ایــن کســری ها بابــت یارانه هــای نفــت و نفــت ســفید 

ــت  ــی نف ــرکت مل ــر ش ــه اگ ــد ک ــاس می کردن ــا احس ــد. آنه ــرض بودن ــارد دالر( معت )8/70 میلی

نیجریــه ابتــدا تمــام پول هایــی کــه بــه حســاب دولــت فــدرال بدهــکار اســت را پرداخــت کنــد و 

ســپس صورتحســابی بــرای هزینه هــای یارانــه ای ثبــت کنــد و ایــن صورتحســاب قبــل از پرداخــت 

مــورد تاییــد قــرار گیــرد، شــفافیت بیشــتری ایجــاد خواهــد شــد.

یارانه هــای نفــت ســفید بودجه ریــزی نشــده بودنــد و مدیــر دفتــر بودجــه و مــن ایــن موضــوع 

را در گفت وگوهــای پیــش از تخصیــص بودجــه در ســال 2012 و 2013 بــه اطــالع رئیس جمهــور 

ــرای  ــودی ب ــفید س ــت س ــه نف ــه یاران ــود ک ــح ب ــرا واض ــود. زی ــاده ب ــن کار س ــل ای ــاندیم. دلی رس

اکثریــت فقــرا نداشــت. درحالی کــه قیمــت خرده فروشــی نفــت ســفید قــرار بــود 50 نایــرا بــرای 

ــا یارانــه ای بالــغ بــر 100 نایــرا کــه دولــت آن را می پرداخــت(، امــا پیمایشــی  هــر لیتــر باشــد )ب

کــه وزارت دارایــی در ســال 2012 انجــام داد نشــان مــی داد کــه قیمــت خرده فروشــی نفــت ســفید 

ــرای  ــزی ب ــن، بودجه ری ــت. بنابرای ــر اس ــر لیت ــرای ه ــرا ب ــا 200 نای ــن 97 ت ــور بی ــر کش در سراس

یــک یارانــه ناموجــود در ذهــن مــا بــه شــکل منبعــی از نشــت درآمــد محســوب می شــد، بنابرایــن 

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه نبایــد بابــت یارانــه نفــت ســفید پولــی را کســر کنــد.

یادداشــتی از رئیس جمهــور اومــارو یــار آدوا در ســال 2009 کــه یارانــه نفــت ســفید را منســوخ 

می ســاخت، مویــد موضــع مــا بــود. امــا شــرکت ملــی نفــت نیجریــه اعتــراض داشــت کــه ایــن 

یادداشــت مطابــق بــا مقــررات دولتــی هرگــز در فــدرال ریپابلیــک آو نیجریــا آفیشــال گازت2 چــاپ 

ــراض  ــن شــرکت اعت ــارت دیگــر، ای ــه عب ــه ارزش رســمی اســت. ب ــد هرگون ــن فاق نشــده و بنابرای

ــا را  ــد درآمده ــا می توانن ــه آنه ــت و اینک ــرار اس ــوز برق ــفید هن ــت س ــه نف ــرح یاران ــه ط ــت ک داش

ــام،  ــام ارق ــق تم ــی و تطبی ــس از بررس ــد. پ ــه دارن ــان نگ ــزد خودش ــه ن ــن یاران ــت ای ــت پرداخ باب

گــروه حسابرســی قانونــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه بایــد »حداقــل 

مبلــغ 1/48 میلیــارد دالر« را بــه حســاب دولــت فــدرال بازگردانــد. اگــر برخــی کســری های دیگــر 

1. Federation Accounts Allocation Committee
2. Federal Republic of Nigeria Official Gazette
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ــارد دالر  ــه 2/07میلی ــت ب ــدار می توانس ــن مق ــد، ای ــوب می ش ــاز محس ــر و غیرمج ــز نامعتب نی

برســد و اگــر مبالغــی کــه شــرکت توســعه نفــت نیجریــه، از زیرمجموعه هــای شــرکت ملــی نفــت 

نیجریــه، بــه کمیتــه تخصیــص حســاب های فــدرال بدهــکار بــود را نیــز اضافــه می کردیــم، ایــن 

مبلــغ می توانســت بــه 4/29 میلیــارد دالر برســد. اگرچــه ایــن مبلــغ کمتــر از مقادیــری بــود کــه 

ــود. ــم بزرگــی ب ــا رق ــک مرکــزی، گزارش نشــده می دانســتند، ام ــس بان ــا رئی ــی ی وزارت دارای

مهم تــر از ایــن موضــوع چیــزی بــود کــه گــزارش حســابرس قانونــی درخصــوص ســاختار و 

کارکــرد شــرکت ملــی نفــت نیجریــه عنــوان کــرد: طبــق ایــن گــزارش مــدل کارکــرد ایــن شــرکت 

ــه: ــرد ک ــری می ک ــزارش نتیجه گی ــن گ ــش 2/1 ای ــود. بخ ــی نب عمل

ایــن شــرکت مدلــی ناپایــدار را بــه کار می گیــرد. 46 درصــد از عوایــد حاصــل از درآمدهــای 

ــازه زمانــی تحــت حسابرســی َصــرف هزینــه عملیاتــی و یارانه هــا شــده  نفــت خــام داخلــی در ب

ــه تخصیــص حســاب های دولــت  ــه کمیت ــه ب اســت. ایــن شــرکت از تحمــل پرداخت هــای ماهان

فــدرال  ناتــوان اســت و همچنیــن نمی توانــد تمــام هزینه هــای عملیاتــی خــود را از طریــق عوایــد 

ــکاف  ــن ش ــش ای ــرای پوش ــت ب ــردازد و مجبوراس ــی بپ ــام داخل ــت خ ــای نف ــه از درآمده حاصل

ــی  ــازه زمان ــن، در ب ــود. اضافه برای ــان ش ــث روی آورد و بدهکارش ــخاص ثال ــه اش ــه ای، ب بودج

ــت  ــام 122/5 دالر ثب ــت خ ــکه نف ــر بش ــرای ه ــا ب ــی قیمت ه ــن بین الملل ــر، میانگی ــورد نظ م

ــن گــزارش،  ــن ای ــرای ســال 2012(. در زمــان تدوی ــز1 ب ــن پالت شــده اســت )قیمت هــای میانگی

میانگیــن بین المللــی قیمت هــا بــرای هــر بشــکه نفــت خــام 46/07 دالر اســت کــه ایــن مقــدار 

در مقایســه بــا قیمت هــای نفــت خــام در دوره تحــت بازرســی، تقریبــا 62 درصــد کاهــش یافتــه 

ــا  ــوند )ب ــظ ش ــه حف ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــای ش ــری و یارانه ه ــای باالس ــر هزینه ه ــت. اگ اس

فــرض اینکــه حجــم تولیــدی نفــت خــام ثابــت باشــد(، ایــن شــرکت شــاید مجبــور باشــد تمــام 

عوایــد حاصلــه از فــروش نفــت خــام داخلــی را بــه اتمــام رســاند و بــاز هــم ممکــن اســت بــرای 

ــد  ــا نتوان ــود و چه بس ــکار ش ــی بده ــخص ثالث ــه ش ــا ب ــی و یارانه ه ــای عملیات ــت هزینه ه پرداخ
ــه تخصیــص حســاب های فدراســیون داشــته باشــد.2 ــه کمیت ــی ب ــچ پرداخت هی

این گزارش همچنین توصیه کرده بود که:

اساســنامه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه مــورد بازبینــی قــرار گیــرد زیــرا محتــوای عملیاتــی آن 

بــا ایــن شــرط کــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه بایــد بــه شــکل یــک موجودیــت پایــدار تجــاری 

1. Platts
2� مرجع قبلی، بخش 1.2
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ــن  ــه ای ــا« ب ــفید امض ــک »س ــک چ ــنامه ی ــن اساس ــرا ای ــت. ظاه ــض اس ــود متناق ــت ش مدیری

ــن یــک  ــد. ای ــول خــرج کن ــی پ ــا کنترل ــت ی ــچ محدودی ــدون هی ــد ب ــا بتوان شــرکت داده اســت ت

موضــوع دفاع ناپذیــر و ناپایــدار اســت و بایــد فــورا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد. ایــن شــرکت بایــد 

ــود  ــای خ ــام هزینه ه ــت تم ــرای پرداخ ــده ب ــد و از ارزش ایجادش ــق ارزش باش ــه خل ــف ب موظ

اســتفاده کنــد. عوایــد حاصــل از فــروش نفــت خــام دولــت فــدرال نیجریــه1 بایــد بــه طــور کامــل 

ــن  ــات ای ــیون های خدم ــوان کمیس ــپس می ت ــود. س ــز ش ــدرال واری ــت ف ــاب های دول ــه حس ب
شــرکت را طبــق شــرایط توافقــی پرداخــت کــرد.2

ــای  ــه پول ه ــوط ب ــای مرب ــا و ضدادعاه ــا ادعاه ــراه ب ــازی های هم ــه و سیاسی س در همهم

ــد  ــه فاق ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــه ش ــزارش )اینک ــن گ ــای ای ــن یافته ه ــده، مهم تری گزارش نش

شــفافیت و ســاختار و رونــد کاری اش ناپایــدار اســت( نادیــده گرفتــه شــد و هرگــز مــورد بحــث 

قــرار نگرفــت. ایــن اتفــاق شــاید تاحــدی بــه ایــن دلیــل بــود کــه انتشــار گــزارش بازرســی قانونــی 

ــن گــزارش  ــراد در دولــت نمی خواســتند کــه ای ــود. برخــی اف ــز درآمــده ب ــی بحث برانگی ــه حالت ب

منتشــر شــود، در نتیجــه انتشــار ایــن گــزارش بی جهــت بــه تاخیــر افتــاد. بــرای بــه اشــتراک گذاری 

نتایــج ایــن گــزارش، یــک کنفرانــس خبــری در اوایــل مــاه فوریــه 2015 برگــزار شــد. رئیس جمهــور 

ســرانجام اســتدالل های مــن دال بــر اینکــه منتشــر نکــردن ایــن گــزارش بــرای دولــت بــد اســت و 

ــل  ــن گــزارش ســرانجام در 27 آوری ــه گمانه زنی هــای بی اساســی می شــد را پذیرفــت. ای منجــر ب

2015، نزدیــک بــه انتخابــات ریاســت جمهوری و در زمانــی کــه دیگــر بــرای انجــام بحث هــای 

ــی  ــرکت مل ــرد ش ــاختار و کارک ــورد س ــا درم ــزارش، مخصوص ــن گ ــای ای ــورد یافته ه ــی درم واقع

نفــت نیجریــه دیــر شــده بــود، منتشــر شــد.

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه حیــات خــود را در قالــب شــرکت ملــی نفــت نیجریــه3 در ســال 

1972 آغــاز کــرد و در ســال 1977 بــه شــرکت ملــی نفــت نیجریــه امــروزی4 بــدل شــد. طراحــی 

و قانــون مبنــای عملکــرد ایــن شــرکت آنچنــان آزادی عمــل و انعطاف پذیــری بــه ایــن شــرکت در 

ــه عنــوان منبعــی  مدیریــت امــور مالــی خــود داده اســت کــه گمــان مــی رود ایــن شــرکت تنهــا ب

بــرای تامیــن مبالــغ فراتــر از بودجــه ای افــرادی کــه کنتــرل آن را بــه دســت داشــتند، طراحــی شــده 

بــود.

1. Federal Government of Nigeria
2. مرجع قبلی.

3. Nigerian National Oil Corporation (NNOC)
4. Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC)
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ــع  ــر مناب ــام وزی ــتقیم و در مق ــورت مس ــه ص ــان ب ــا خودش ــا ی ــال ها، رئیس جمهوره ــی س ط

ــا  ــی ب ــی نزدیک ــه هماهنگ ــی ک ــام و مدیرعامل ــت خ ــع نف ــر مناب ــا وزی ــراه ب ــا هم ــام و ی ــت خ نف

خودشــان داشــت، کنتــرل شــرکت ملــی نفــت نیجریــه و وزارت منابــع نفتــی را بــه عهــده داشــته اند. 

مدیــران بخــش نفــت خــام نیــازی بــه اشــتراک گذاری اطالعــات یــا پاســخگو بــودن بــه فــردی بــه 

ــا نهادهــای دیگــر  ــی ی ــر دارای ــت های وزی ــد. درخواس ــود نمی دیدن ــور در خ اســتثنای رئیس جمه

ــت.  ــرار می گرف ــن ق ــورد توهی ــا م ــد ی ــه می ش ــده گرفت ــا نادی ــات غالب ــه اطالع ــوص ارائ درخص

وزارت دارایــی در فاصلــه ای دور نگــه داشــته می شــد و دانــش و نقــش زیــادی در رابطــه بــا تولیــد 

و فــروش منابــع نفــت و گاز نداشــت و ایــن وزارتخانــه قبــل از اینکــه ارقــام مربــوط بــه درآمدهــا 

بــه حســاب دولــت فــدرال واریــز شــود، دسترســی محــدودی بــه آنهــا داشــت.

در دوره اولــی کــه وزیــر دارایــی )ســال های 2006-2003( بــودم، ایــن موضــوع آنقــدر برایــم 

غیرعــادی بــود کــه یــک واحــد نفــت و گاز را در وزارت دارایــی و به طــور مســتقیم در دفتــر وزیــر 

ــا  ــم ب ــا بتوانی ــد و م ــاط باش ــی در ارتب ــرکت های نفت ــی و ش ــع نفت ــا وزارت مناب ــا ب ــکیل دادم ت تش

ــازی  ــر مدل س ــود را بهت ــت و گاز خ ــش نف ــد بخ ــن واح ــق ای ــده از طری ــای جمع آوری ش داده ه

ــوار  ــد دش ــن واح ــدن ای ــیم. گردان ــود بخش ــود را بهب ــی خ ــه ای و مال ــزی بودج ــم و برنامه ری کنی

بــود و وزارت منابــع نفتــی یــا شــرکت ملــی نفــت نیجریــه همــکاری زیــادی بــا آن نمی کــرد. ایــن 

واحــد نهایتــا تحــت رهبــری دکتــر برایــت اوکوگــو کــه آن زمــان مشــاور ویــژه مــن بــود شــروع بــه 
ــرد.1 کار ک

در ســال 2012 مجــددا بــا پشــتیبانی دپارتمــان توســعه بین المللــی بریتانیــا، واحــد نفــت و گاز 

را بازســازی و آن را بــه دپارتمــان فنــی وزارت دارایــی2 منتقــل کــردم. مــا در زمینــه برقــراری یــک 

ارتبــاط عملــی بــا همکارانمــان در بخــش نفــت و گاز یــا ســود بــردن از اشــتراک اطالعــات بــا آنــان 

هنــوز بــا دشــواری هایی روبــه رو بودیــم.

نبــود شــفافیت در نهادهــای بخــش نفــت و نبــود رابطــه ای بیــن آنهــا و دفتــر نمایندگــی دیگــری 

چــون وزارت دارایــی و NEITI )پــروژه شــفافیت صنایــع اســتخراجی نیجریــه( کــه بایــد در ایــن 

ــم  ــاس می کردی ــا احس ــیاری از م ــه بس ــود ک ــی ب ــی از دالیل ــد، یک ــب رای می بودن ــش صاح بخ

 )UK’s Department of International Development( 1. ایــن واحــد نفــت و گاز تحــت حمایــت دپارتمــان توســعه بین المللــی بریتانیــا

قــرار داشــت. فعالیــت ایــن واحــد بیــش از 1/3میلیــارد دالر از پول هایــی کــه کمپانی هــای بــزرگ نفتــی در پرداخت هــای خــود نــداده بودنــد 

ــه  ــع اســتخراجی نیجری ــکار شــفافیت صنای ــا واحــد ابت ــو ب ــر اوکوگ ــری دکت ــن واحــد تحــت رهب ــت کــرد. ســپس ای ــه بازیاف ــرای نیجری را ب

)Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative( ادغــام شــد.
2. Finance Ministry’s Technical Department
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ــت و گاز  ــش نف ــی بخ ــود کارای ــر و بهب ــور تغیی ــه منظ ــه ب ــام1 )ک ــت خ ــت نف ــه صنع ــد الیح بای

طراحــی شــده بــود( در دوره ریاســت جمهــوری جاناتــان بــه تصویــب برســد. ایــن اتفــاق هرگــز 

ــی  ــرکت های بین الملل ــه ش ــت، ازجمل ــارج از دول ــل و خ ــاص در داخ ــان خ ــرا ذی نفع ــاد زی نیافت

نفــت، مانــع از تصویــب ایــن الیحــه کــه بــه ضررشــان بــود، شــدند. اگــر ایــن الیحــه تصویــب 

ــه و  ــت نیجری ــی نف ــرکت مل ــر ش ــاختاری در سراس ــرات س ــه تغیی ــر ب ــت منج ــد می توانس می ش

بخــش نفــت و گاز شــده و آنهــا را بــه ســوی تجاری ســازی، خصوصی ســازی جزئــی و در نتیجــه 

داشــتن شــفافیت بیشــتر در تولیــد و مدیریــت درآمدهــای نفتــی ســوق دهــد. الیحــه صنعــت نفــت 

خــام کامــل نبــود و مشــکالت بســیاری داشــت امــا می توانســت بخــش نفــت و گاز را بــه ســوی 

پذیــرش و پاســخگویی بیشــتر حرکــت دهــد.

ــه  ــبت ب ــاوت نس ــاختاری متف ــرد س ــک رویک ــاری ی ــدو بوه ــد محم ــت جدی ــرا در دول ظاه

شــرکت ملــی نفــت نیجریــه و بخــش نفــت و گاز بــه کار گرفتــه شــده اســت. امیــد مــی رود کــه 

ایــن بازآرایــی باعــث تجارتی تــر و مســتقل تر شــدن نهادهــای بخــش نفــت خــام شــده و آنهــا را 

ــا  ــه نیجریه ای ه ــت ک ــی اس ــه راه ــن یگان ــازد. ای ــادوام س ــی ب ــاظ مال ــخگو و از لح ــفاف، پاس ش

ــای  ــتان پول ه ــه داس ــد و ب ــدا کنن ــاد پی ــود اعتم ــت و گاز خ ــش نف ــه بخ ــد ب ــق آن می توانن از طری

ــد! ــان دهن ــده پای گزارش نش

تــا بــه امــروز، تحــت لــوای دولــت ادعاهــای جداگانــه ای در ایــن خصــوص مطــرح شــده اند. 

در 15 مــارس 2016، حســابرس کل دولــت فــدرال مدعــی شــد کــه حسابرســی او در ســال 2014 

ــت  ــی نف ــرکت مل ــه ش ــی ک ــارد دالر( از پول های ــرا )16 میلی ــارد نای ــد 3/2 تریلی ــان می ده نش

نیجریــه بایــد بــه حســاب دولــت فــدرال واریــز می کــرد در وضعیــت گزارش نشــده اســت. در 17 

مــارس 2016، شــرکت ملــی نفــت نیجریــه بــا ایــن ادعــا مخالفــت کــرد و مدعــی شــد کــه بدهــی 

ایــن شــرکت تنهــا 326 میلیــارد نایــرا اســت و در حقیقــت میــزان 1/37 تریلیــارد نایــرا از دولــت 

فــدرال طلبــکار اســت و در 22 مــارس 2016، کمیســیون امــور مالــی و تجهیــز درآمدهــا2 مدعــی 

ــه گــزارش نشــده اســت. کــدام  ــرا از ســوی شــرکت ملــی نفــت نیجری ــارد نای شــد کــه 4/9 تریلی

ــد بدیــن شــکل مدیریــت شــود؟ کشــور می توان

ــه داستانی ســت زشــت. اگرچــه درآمدهــای بخــش نفــت  داســتان بخــش نفــت و گاز نیجری

ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــک کرده ان ــور کم ــعه کش ــی توس ــن مال ــه تامی ــی ب ــد قابل توجه ــا ح و گاز ت

1. Petroleum Industry Bill (PIB)
2. Revenue Mobilisation and Fiscal Affairs Commission
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سیاســت های نامناســب، نهادهــای نــاکارا و بــدون شــفافیت، فســاد، تســخیر از جانــب مدیــران و 

فرادســتان رانت خــوار داخلــی و خارجــی، تاثیــر ایــن بخــش خیلــی کمتــر از ســطح انتظــار بــوده 

ــال شــفافیت،  ــه دنب ــردی کــه ب ــرای هرف ــن بخــش ب ــن موضــوع باعــث می شــود کــه ای اســت. ای

ــا و  ــت فعالیت ه ــه و درس ــار صادقان ــی رفت ــا حت ــدی ی ــای درآم ــال جریان ه ــخگویی درقب پاس

معامــالت اســت، بــه میــدان میــن بــدل شــود. تــالش بــرای ممانعــت از دسترســی بازاریابــان نفتــی 

ــرای پاســخگویی مســئوالن بخــش نفــت  ــی دولــت، درخواســت ب ــه یارانه هــای نفت ــردار ب کالهب

ــا و  ــی بخش ه ــع رقابت ــت مناف ــدرال، مدیری ــت ف ــه دول ــت ب ــای قابل پرداخ ــال درآمده و گاز درقب

ــا  ــه پ ــه منزل ــی ب ــد، همگ ــه کرده ان ــش را احاط ــن بخ ــه ای ــری ک ــت های مض ــه سیاس ــیدگی ب رس

ــفافیت و  ــراری ش ــرای برق ــش ب ــت. کوش ــد اس ــراد قدرتمن ــادی از اف ــداد زی ــتن روی ُدم تع گذاش

ــف کاری  ــن وظای ــن و خطرناک تری ــی از پردغدغه تری ــاال یک ــش احتم ــن بخ ــخگویی در ای پاس

مــن در نقــش وزیــر دارایــی بــود.
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ین کتاب پرفروش شفاف ترسازی درآمدهای دولت: احیای خسته کننده تر

گــروه سی وشــش نفــره فرمانــداران ایالتــی نیجریــه گــروه قدرتمنــدی اســت. ایــن فرمانــداران 48 

ــد  ــه ایالت هــا و دولت هــای محلــی تخصیــص می یاب ــدرال کــه ب درصــد از درآمدهــای دولــت ف

را کنتــرل می کننــد. قانــون اساســی نــه تنهــا بــه فرمانــداران اختیــار تــام در اســتفاده از درآمدهــای 

ــه ایشــان ســپرده اســت. ایــن  ــز ب ــر درآمدهــای دولــت محلــی را نی ایالتــی داده، بلکــه نظــارت ب

ــه  ــد ب ــا بای ــن پول ه ــود. ای ــز می ش ــی واری ــاب های ایالت ــه حس ــه ب ــاس تعهدنام ــا براس درآمده

ــا  ــرا ایالت ه ــد، زی ــاق نمی افت ــن اتف ــوارد ای ــتر م ــا در بیش ــد، ام ــی برس ــای محل ــت دولت ه دس

ــود. ــی می ش ــای محل ــارج دولت ه ــویه مخ ــرف تس ــا ص ــن پول ه ــه ای ــد ک ــا می کنن ادع

تمرکززدایــی شــدید مالــی در نیجریــه بــه منزلــه اختیــار زیــاد و پاســخگویی انــدک فرمانــداران 

ــوص  ــی درخص ــی های کم ــی و بررس ــت. ارزیاب ــان اس ــت کنترل ش ــای تح ــتفاده از پول ه در اس

اســتفاده از ایــن پول هــا انجــام می شــود زیــرا قانون گــذاران ایالتــی معمــوال ضعیف انــد. 

اضافه برایــن، قانــون اساســی بــه فرمانــداران در دوره حضورشــان در ایــن شــغل، مصونیــت 

ــه  ــد. اگرچ ــوار باش ــا کاری دش ــرار دادن آنه ــخگو ق ــه پاس ــود ک ــث می ش ــد و باع ــا می کن اعط

بعضــی فرمانــداران در حوزه هــای مالــی رفتــاری مســئولیت پذیرانه  دارنــد، امــا فرمانــداران دیگــر 

ــع  ــال مناب ــرم انتق ــه ج ــرک کار، ب ــس از ت ــداران پ ــن فرمان ــی از ای ــداد کم ــتند. تع ــور نیس این ط

ــده اند.  ــی ش ــوم و زندان ــتگیر و محک ــان، دس ــتان و بستگان ش ــود و دوس ــای خ ــه جیب ه ــی ب ایالت

ایــن کار باعــث از دســت رفتــن منابــع متعلــق بــه خدمــات مهــم دولت هــای ایالتــی و محلــی از 

جملــه آمــوزش ابتدایــی و راهنمایــی، خدمــات درمانــی و زیرســاخت های پایــه شــده اســت. ایــن 

ــود. ــی می ش ــای سیاس ــرف کمپین ه ــن َص ــا همچنی پول ه

ــان  ــه آن ــا ب ــد، غالب ــود خدمــات شــکایت می کنن ــورد نب هنگامــی کــه ســاکنان ایالت هــا درم

ــت  ــه خصوم ــن گفت ــرده و ای ــت نک ــی را پرداخ ــای ایالت ــدرال درآمده ــت ف ــه دول ــد ک می گوین

ــه دولــت فــدرال ایجــاد می کنــد. طــی دوره اول حضــور خــودم در نقــش وزیــر  زیــادی نســبت ب

دارایــی، زمانــی کــه از ایالت هــا دیــدن می کــردم، بــه شــخصه شــاهد ایــن موضــوع بــوده ام. طــی 

ــی  ــا روی ُدم برخ ــال های 2015-2011(، پ ــال های 2006-2003 و س ــم )س ــر دو دوره وزارت ه

از ایــن فرمانــداران ایالتــی قدرتمنــد گذاشــتم.

ــت،  ــور وق ــت رئیس جمه ــه حمای ــی ک ــد؛ زمان ــاز ش ــال 2004 آغ ــن در س ــکالت م مش

ــه  ــر تخصیص یافت ــار مقادی ــق انتش ــا از طری ــازی درآمد ه ــرای شفاف س ــانجو ب ــگون اوباس اولس

ماهانــه بــه دولــت فــدرال و تمــام دولت هــای ایالتــی و محلــی در روزنامه هــا را بــه دســت آوردم. 
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ــاپ و  ــا چ ــه در روزنامه ه ــردآوری و ماهان ــام را گ ــن ارق ــدرال ای ــت ف ــابداری کل دول ــر حس دفت

ــه  ــورا ب ــن کار در جلــب نظــر مــردم ف ــه بارگــذاری می کــرد. ای ــن روی تارنمــای وزارتخان همچنی

ــق  ــتند از طری ــه می توانس ــتند ک ــت داش ــی را در دس ــرانجام اطالعات ــردم س ــید.1 م ــت رس موفقی

آن رهبــران خــود را پاســخگو ســازند. رهبــران دیگــر نمی توانســتند درخصــوص پرداخــت نشــدن 

حقــوق معلمــان یــا کارکنــان بخــش ســالمت یــا ســاخته نشــدن راه هــای روســتایی دروغ بگوینــد.

 )B4�1 ــه پیوســت ب، جــدول ــود )ب ــی ســاالنه برخــی ایالت هــا چشــمگیر ب ــر دریافت مقادی

ــا و  ــورز3، بایلس ــا، ری ــوم2، دلت ــوا ایب ک ــاالت آ ــد ای ــواردی، مانن ــغ در م ــن مبال ــد. ای ــه کنی مراجع

الگــوس، هــم ســطح یــا باالتــر از درآمدهــای ســاالنه برخــی کشــورهای غــرب آفریقــا بــا جمعیتی 

مشــابه یــا حتــی بیشــتر، از جملــه بنیــن، گینــه، لیبریــا، ســیرالئون و توگــو بــود )بــه پیوســت ب، 

ــاخت ها و  ــورها از زیرس ــن کش ــماری از ای ــود، ش ــن وج ــا ای ــد(. ب ــه کنی ــدول B4�2 مراجع ج

خدمــات بهتــری برخــوردار بودنــد.

تقاضــای عمومــی بــرای انتشــار ارقــام مربــوط بــه تخصیص هــای بودجــه ایالتــی آنقــدر زیــاد 

ــگان  ــا رای ــن کتاب ه ــه ای ــم و اگرچ ــردآوری کردی ــالنامه هایی گ ــام را در س ــن ارق ــا ای ــه م ــود ک ب

ــض  ــه مح ــرد. ب ــداد ک ــروش قلم ــای پرف ــته کننده ترین کتاب ه ــان را خس ــوان آن ــا می ت ــود، ام ب

ــدند. ــد می ش ــه ها ناپدی ــا از روی قفس ــن کتاب ه ــاپ، ای چ

ــم  ــق و تفحــص کمیســیون جرای ــرای تحقی ــی مهــم ب ــه داده  های ــن گردآوری هــا ب ــن ای همچنی

اقتصــادی و مالــی4 بــدل شــد. اگرچــه فرمانــداران ایالتــی طــی دوره ریاســت از محاکمــه مصــون 

ــا  ــد و پــس از اتمــام دوره ریاست شــان ب ــرار گرفتن ــد، امــا بعضــی از آنهــا تحــت بازرســی ق بودن

موفقیــت محاکمــه شــدند. شــفافیت بیشــتر باعــث شــد تــا فرمانــداران در آن زمــان حالتــی تدافعی 

بــه خــود بگیرنــد و خصومــت زیــادی نســبت بــه مــن و گــروه مدیریــت اقتصــادی پیــدا کننــد. امــا 

مــن در نقــش آغازگــر و مجــری ایــده شــفافیت درآمــدی، خصومــت برخــی فرمانــداران نســبت بــه 

خــودم را احســاس می کــردم؛ ایــن خصومــت غالبــا بــه شــکل تهدیدهــا و حمــالت زیرکانــه و یــا 

نــه خیلــی زیرکانــه در مطبوعــات پدیــدار می شــد.

ــه   ــدی ماهان ــای درآم ــار تخصیص ه ــم، انتش ــاره گرفت ــت کن ــال 2006 از دول ــی در س وقت

1. به کتاب من با عنوان زیر مراجعه کنید:

Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria (Cambridge, MA: MIT Press, 2012), 84, 88
2. Akwa Ibom
3. Rivers
4. Economic and Financial Crimes Commission
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نامنظــم و ســپس متوقــف شــد. بــه محــض اینکــه بــه دولــت بازگشــتم، انتشــار ایــن ارقــام دوبــاره 

ــود. ــدل شــده ب ــک امــر منظــم ب ــه ی ــاره ب ــام دوب ــن ارق ــه 2012، انتشــار ای آغــاز شــد. در ژانوی

ایجــاد حســاب نفــت خــام مــازاد و صنــدوق ثــروت حکومتــی1: تهدیــدی مســتقیم بــرای 

قــدرت مالــی فرمانــداران ایالتــی

اگـر شـفافیت درآمدهـا آزاری بـرای فرمانـداران محسـوب می شـد، سیاسـت های بعـدی مربوط به 

مدیریـت درآمدهـای متالطـم نفتـی نیجریـه و ثبات بخشـی بـه اقتصـاد به منزلـه تهدیدی مسـتقیم 

بـرای کنتـرل و خودگردانـی فرمانـداران در زمینـه مدیریـت منابـع مالـی در نظـام مالـی شـدیدا 

تمرکززدایی شـده نیجریـه بـه حسـاب می آمـد. خسـارتی که وابسـتگی شـدید نیجریه بـه درآمدهای 

متالطـم نفتـی بـه اقتصـاد این کشـور زده بـود و ناتوانی ایـن کشـور در مدیریت این تالطم و نوسـان 

کـه منجـر بـه پدیـد آمـدن چرخه های رکـود و رونق در توسـعه شـده بـود در کتـاب قبلی ام بـا عنوان 

اصـالح اصالح ناپذیرهـا: درس هایـی از نیجریـه به خوبـی توصیـف شـده اند.

ــر  ــی مبتنی ب ــون مال ــک قان ــد ی ــان درآم ــم و نوس ــکل تالط ــردن مش ــرف ک ــرای برط ــا ب م

ــی کــه بودجــه  ــن قیمــت نفت ــون اساســا ارتباطــی کــه بی ــن قان ــم و ای ــی کردی قیمــت نفــت معرف

ــود  ــن ب ــی ای ــدف اصل ــرد. ه ــن می ب ــت را از بی ــازاری نف ــت ب ــد و قیم ــم می ش ــای آن تنظی برمبن

ــه  ــود، نیجری ــاال ب ــی ب ــی کــه قیمــت نفــت در بازارهــای بین الملل کــه در دوره هــای خــوب، زمان

ــن  ــد و ای ــداز کن ــاده و مابه التفــاوت آن را پس ان ــری آم ــا قیمــت پایین ت ــی را ب ــد بودجــه داخل بتوان

ــترس  ــود، در دس ــن ب ــت پایی ــی نف ــای بین الملل ــه قیمت ه ــی ک ــد، زمان ــای ب ــع را در دوره ه مناب

ــان در مصــرف و  ــه برطــرف کــردن نوس ــت ب ــه می توانس ــن بودج ــن  شــکل، ای داشــته باشــد. بدی

ــد. ــک کن ــی کم ــای دولت هزینه ه

ایــن ایــده در اولیــن دوره وزارت دارایــی مــن و ریاســت جمهوری اولســگون اوباســانجو 

عملکــرد خوبــی داشــت. توانســتیم حدفاصــل ســال های 2007-2004، تقریبــا 22 میلیــارد دالر 

ــق  ــدرال تعل ــت ف ــه دول ــه ب ــا ک ــن صرفه جویی ه ــل از ای ــداز حاص ــم. پس ان ــی کنی صرفه جوی

ــف خــام  ــازاد ن ــام حســاب م ــا ن ــم و ب ــک مرکــزی ســاخته بودی داشــت را در حســابی کــه در بان

ــال های  ــی در س ــادی جهان ــی و اقتص ــران مال ــول بح ــم. در ط ــداری کردی ــد نگه ــناخته می ش ش

2008 و 2009، مقــداری از ایــن پس اندازهــا بــرای ِاعمــال یــک محــّرک مالــی )تقریبــا معــادل 

4/5 درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ســال 2009( بــه منظــور کمــک بــه اقتصــاد و جلوگیــری 

1. Sovereign Wealth Fund
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از ایجــاد رکــود در اقتصــاد نیجریــه اســتفاده شــد. در زمــان وقــوع ایــن بحــران در بانــک جهانــی 

ــه  ــت ک ــعه ای اس ــال توس ــورهای در ح ــدود کش ــی از مع ــه یک ــه نیجری ــاهده اینک ــودم و از مش ب

تحــت تاثیــر ایــن بحــران قــرار گرفتــه بــود امــا بــه دلیــل تــوان اســتفاده از پس اندازهایــش مجبــور 

نبــود بــرای حمایــت بودجــه ای از بانــک جهانــی درخواســت وام کنــد، احســاس غــرور می کــردم.

به رغــم موفقیــت قانــون مالــی مبتنی بــر قیمــت نفــت و حســاب مــازاد نفــت خــام، فرمانــداران 

بــا ایــن ســازوکارها مخالفــت کردنــد و عمــال از شــمول خــود در الیحــه مســئولیت مالــی1 کــه آنــان 

ــه اصــرار داشــتند کــه  ــد. آنهــا لجوجان ــه ایــن قانــون می ســاخت، جلوگیــری می کردن را متعهــد ب

حســاب مــازاد نفــت خــام مبتنی بــر قانــون اساســی نیســت و تمــام پول هــای داخــل ایــن حســاب 

ــه  ــا واحدهــای دولــت فــدرال )ایالت هــا و دولت هــای محلــی( ب ــد ب ــداز شــود و بای ــد پس ان نبای

اشــتراک گذاشــته شــود. فرمانــداران غالبــا بخــش 162، جــزء 1 و 3 قانــون اساســی ســال 1999 

ــاب  ــک حس ــد ی ــدرال بای ــت ف ــه »دول ــد ک ــح می کن ــی از آن تصری ــه بخش ــد ک ــرار می کردن را تک

ــوی  ــده از س ــای جمع آوری ش ــام درآمده ــد و تم ــته باش ــدرال داش ــاب ف ــام حس ــا ن ــوص ب مخص

ــاب  ــه در حس ــاری ک ــر اعتب ــزء 1( و »ه ــود« )ج ــز ش ــاب واری ــن حس ــه ای ــد ب ــدرال بای ــت ف دول

ــز  ــد برحســب شــرایط و حالتــی کــه مجلــس ملــی تجوی دولــت فــدرال وجــود داشــته باشــد بای

ــیم  ــت تقس ــر ایال ــی در ه ــت محل ــوراهای دول ــی و ش ــدرال و ایالت ــای ف ــن دولت ه ــد، بی می کن

شــود« )جــزء 3(.

اســتدالل وزارت دارایــی و گــروه مدیریــت اقتصــادی در مخالفــت بــا فرمانــداران ایــن بــود کــه 

بخــش 16 قانــون اساســی بــه ایالت هــا امــر می کنــد کــه »الــف( از منابــع کشــور بــرای ارتقــای 

ــاد  ــد؛ ب( اقتص ــتفاده کن ــود اس ــر خ ــی ب ــا و متک ــاد کارا، پوی ــک اقتص ــاد ی ــق و ایج ــطح رون س

ــری در جایگاه هــا و  ــرار کــردن عدالــت اجتماعــی و براب ــا برق ــد کــه ب ــرل کنن ملــی را طــوری کنت

فرصت هــا، مایــه بیشــترین رفــاه، آزادی و نشــاط بــرای هــر شــهروند شــود؛ و ج( بــدون تبعیــض 

ــا مشــارکت در بخش هــای غیراصلــی اقتصــادی،  ــه حقــوق خــود در اداره ی قائــل شــدن نســبت ب

بخش هــای اصلــی اقتصــادی را مدیریــت و اداره کننــد.« داشــتن چنیــن اختیــارات گســترده ای در 

زمینــه مدیریــت اقتصــاد بــرای رفــاه تمــام نیجریه  ای هــا مطمئنــا بــه منزلــه ایــن اســت کــه اگــر مــا 

بایــد در زمان هــای خــوب صرفه جویــی کنیــم تــا کشــور منابــع الزم بــرای تحمــل دوران ســخت 

را داشــته باشــد، پــس بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم.

امـا فرمانـداران هرگز ایـن منطـق را نپذیرفتند و همچنـان به مخالفت بـا قوانین مالی پیشـنهادی 

1. Fiscal Responsibility Bill
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می پرداختنـد. رئیس جمهـور اوباسـانجو بـا به کار گرفتـن نیـروی اراده خویش و مانورهای سیاسـی 

توانسـت فرمانـداران را از اسـتفاده تمـام منابـع ذخیـره شـده بـازدارد. با این حـال، طی بحـران مالی 

سـال های 2008 و 2009، وقتـی قیمـت هر بشـکه نفت با شـتاب فـراوان از 147 بـه 38 دالر افت 

کـرد، پس اندازهـای حسـاب مازاد نفـت خـام، در دوره ریاسـت جمهوری اومارو یـار آدوا، در حکم 

بخشـی از محـرک مالـی اقتصادی بین ایالت ها تقسـیم شـد.

اگرچــه روش صحیــح مدیریــت ایــن پــول  اســتفاده از آن بــرای کاهــش نوســانات در مخــارج و 

مدیریــت تالطــم )مطابــق بــا پیش بینی هــا( بــود، امــا حتــی بعــد از اینکــه نیجریــه ایــن بحــران را 

ــن ایالت هــا تقســیم  ــول همین طــور  بی ــن پ ــز ای ــز پشــت ســر گذاشــت نی ــه شــکلی موفقیت آمی ب

ــاز  ــا آغ ــد. ت ــادت کردن ــی ع ــع اضاف ــه مناب ــت ماهان ــه دریاف ــی زود ب ــا خیل ــد. ایالت ه می ش

ریاســت جمهــوری جاناتــان در مــاه مــی ســال 2011، حســاب مــازاد نفــت خــام به شــدت تخلیــه 

ــارد دالر در  ــا 4 میلی ــه دولــت پیوســتم، تقریب ــار دوم ب ــرای ب شــد. در مــاه اوت ســال 2011 کــه ب

ایــن حســاب باقــی مانــده بــود.

یــک میلیــارد دالر از ایــن مبلــغ ظاهــرا بــرای صنــدوق تــازه تاســیس ثــروت حکومتــی1 کنــار 

گذاشــته شــده بــود، امــا هنــوز بــه مرحلــه اجرایــی نرســیده بــود. صنــدوق ثــروت حکومتــی بنابــر 

ــرای مدیریــت  ــه ســازوکاری ب ــرای جایگزیــن کــردن حســاب مــازاد نفــت خــام و به منزل ــون ب قان

ــه شــده  ــر قیمــت نفــت در نظــر گرفت ــی مبتنی ب ــون مال ــر پس اندازهــای حاصــه از اجــرای قان بهت

ــه  ــی ب ــت ثبات بخش ــود: فرص ــه ب ــر گرفت ــت را در نظ ــه فرص ــی س ــروت حکومت ــدوق ث ــود. صن ب

مدیریــت کوتاه مــدت و نقدینه تــر وجــوه؛ فرصتــی بــرای نســل های آینــده2 بــا افــق ســرمایه گذاری 

ــه  ــدوق زیرســاختی3، یــک فرصــت ســرمایه گذاری کــه ب ــر از همــه، یــک صن ــر؛ و جالب ت بلندت

صنــدوق ثــروت حکومتــی اجــازه مــی داد جهــت کمــک بــه رفــع پابرجاتریــن محدودیــت کشــوری 

ــد. ــرمایه گذاری کن ــاخت ها( س ــی زیرس ــعه )یعن ــه توس در زمین

گانــگا4 وزیــر دارایــی قبلــی در ریاســت جمهوری یــار آبودا/جاناتــان کــه مــن  ســگون آ

ــازمان  ــه س ــت و الیح ــارت داش ــی نظ ــروت حکومت ــدوق ث ــکیل صن ــر تش ــدم، ب ــینش ش جانش

ســرمایه گذاری حکومتــی نیجریــه5 را در مجلــس ملــی ســال 2010 بــا دشــواری زیــاد بــه 

1. Sovereign Wealth Fund (SWF)
2. Future Generations
3. Infrastructure Fund
4. Segun Aganga
5. Nigerian Sovereign Investment Authority (NSIA)
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ــر اجــرای الیحــه ســازمان  ــگا شــدم، ب گان ــی کــه مــن جانشــین ســگون آ تصویــب رســاند. زمان

ــروت  ــدوق ث ــاح صن ــی و افتت ــاد عمل ــر ایج ــه ب ــه و در نتیج ــی نیجری ــرمایه گذاری حکومت س

ــردم. ــارت ک ــی نظ حکومت

فرمانــداران بــه همــان دالیلــی کــه بــا حســاب مــازاد نفــت خــام مخالــف بودنــد، بــا تشــکیل 

صنــدوق ثــروت حکومتــی نیــز مخالفــت می کردنــد. آنهــا نمی خواســتند جلــوی مصــرف 

ــر  ــرد بهت ــه کارک ــه منزل ــدت ب ــا بلندم ــدت ی ــن کار در میان م ــر ای ــی اگ ــود؛ حت ــه ش ــع گرفت مناب

ــر  ــی مبتنی ب ــون مال ــرای قان ــه اج ــم ک ــدوار بودی ــا امی ــود. م ــاد ب ــرای اقتص ــان تری ب و کم نوس

قیمــت نفــت، جریانــی ثابــت از منابــع را بــرای تامیــن مالــی صنــدوق ثــروت حکوتــی تضمیــن 

و در نتیجــه نیــاز مــا بــه حســاب مــازاد نفــت خــام را رفــع کنــد. امــا فرمانــدارن بــا ایــن موضــوع 

ــد. ــف بودن مخال

ســرانجام پــس از برقــراری سازشــی بیــن مــا و فرمانــداران، یــک میلیــارد دالر بــرای صنــدوق 

ثــروت حکومتــی کنــار گذاشــته شــد. ایجــاد ایــن صنــدوق و بــه تصویــب رســاندن قانــون زیربنایی 

ــئول  ــذاران مس ــاع قانون گ ــرا اقن ــود زی ــوار ب ــه کاری دش ــی نیجری ــرمایه گذاری حکومت ــار س اختی

ــن  ــا ای ــود. ب ــادی ب ــد تــالش بســیار زی ــی نیازمن ــن الیحــه در مجلــس مل ــب ای ــت و تصوی هدای

ــا،  ــدرال و ایالت ه ــت ف ــن دول ــازش هایی بی ــراری س ــه و برق ــن الیح ــب ای ــم تصوی ــال، به رغ ح

ــه  ــداران ایالتــی یکــی از شــکایت های خــود کــه در ســال 2008 در دادگاه عالــی1 نســبت ب فرمان

ــری  ــد و قصــد جلوگی ــا کردن ــد )شــکایت SC60/2008( را احی ــدرال ثبــت کــرده بودن دولــت ف

از اقــدام دولــت فــدرال در نگــه داشــتن مبالــغ بــه دســت آمــده از پس اندازهــا در حســاب مــازاد 

نفــت خــام یــا بعــدا در صنــدوق ثــروت حکومتــی را داشــتند. در طــول ریاســت جمهوری جاناتــان 

ــال می شــد. ــی دنب ــه در دادگاه عال ــن شــکایت فعاالن ای

مــن و اعضــای گروهــم در وزارت دارایــی از میــزان کــم پس اندازهایــی کــه در اوت 2011 در 

ــادی  ــم. اقتص ــی می کردی ــاس ناراحت ــیار احس ــود، بس ــده ب ــی مان ــام باق ــت خ ــازاد نف ــاب م حس

ــر  ــی ب ــای دولت ــتر از درآمد ه ــا بیش ــد ی ــن 70 درص ــرای تامی ــه ب ــه ک ــاد نیجری ــی اقتص ــه بزرگ ب

ــی  ــای مال ــد پس اندازه ــت، نیازمن ــه داش ــت( تکی ــر قیم ــان )از نظ ــم و پرنوس ــک کاالی متالط ی

ــود  ــدی خ ــع درآم ــاد و مناب ــازی اقتص ــد متنوع س ــن نیازمن ــور همچنی ــن کش ــود. ای ــری ب مقاوم ت

بــود. قیمــت  نفــت از ســقوطی کــه در 2008 کــرد بیــرون آمــد و در اوت 2011، چیــزی در حــدود 

ــداز بیشــتر وجــود نداشــت. ــرای پس ان ــی ب ــچ دلیل ــود. دیگــر هی ــرای هــر بشــکه ب 86 دالر ب

1. Supreme Court
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ــردم.  ــرح می ک ــی مط ــر فرصت ــوع را در ه ــن موض ــدار دادم و ای ــه( هش ــن زمین ــورا )در ای ف

گزارشــی از تلویزیــون کانال هــای نیجریــه1 در 13 آوریــل 2012، جوهــره اصــرار مــن را به خوبــی 

ــد: ــان می ده نش

ــداران  ــای فرمان ــاال، تقاض ــوزی اوکونجو-اوی ــر نگ ــی، دکت ــاد و دارای ــی اقتص ــر هماهنگ  وزی

ــل  ــی را دلی ــروت حکومت ــدوق ث ــیس صن ــا تاس ــت ب ــی و مخالف ــع مل ــع مناب ــوص توزی درخص

ــد. او خاطرنشــان ســاخت کــه برداشــت و تقســیم  خالی شــدن حســاب مــازاد نفــت خــام می دان

ــت  ــده اس ــام ش ــت خ ــازاد نف ــاب م ــدن حس ــث خالی ش ــه باع ــورت ماهان ــه ص ــداز ب ــن پس ان ای

ــط  ــود، فق ــده ب ــداز ش ــال 2006 پس ان ــه در س ــارد دالری ک ــون از 20 میلی ــه اکن ــوی ک ــه نح ب

چیــزی نزدیــک بــه 3/6 میلیــارد دالر باقــی مانــده اســت. وزیــر دارایــی هشــدار داد کــه اگــر قیمــت 

نفــت خــام افــت کنــد، کشــور مــا دیگــر دارای ذخیــره روز مبــادا بــرای اقتصــاد نخواهــد بــود زیــرا 

3/6 ملیــارد دالر پولــی نیســت کــه بتوانــد عملکــرد اقتصــاد را حتــی بــرای مــدت کوتاهــی تــداوم 

بخشــد. او همچنیــن بــه مــا اطمینان خاطــر داد کــه دولــت فــدرال یــک میلیــارد دالر کنــار گذاشــته 

شــده بــرای SWF را به درســتی مدیریــت خواهــد کــرد و اشــاره کــرد کــه قانــون SWF دولــت را 
درخصــوص مدیریــت ایــن صنــدوق بــه انــدازه کافــی مســئول و پاســخگو قــرار داده اســت.2

ــا،  ــه پس اندازه ــوط ب ــث مرب ــار بح ــن در کن ــه م ــزود ک ــز اف ــی نی ــس اینترنت ــک بالگ نوی ی

ــت  ــادرات نف ــل از ص ــاِم حاص ــای روبه اتم ــه درآمده ــه ب ــا توج ــه »ب ــتم ک ــرار داش ــن اص همچنی

خــام و همچنیــن نوســان روزافــزون در بــازار نفــت، تالش هــای دولــت فــدرال در زمینــه 

ــال  ــی در ح ــای تبدیل ــت؛ طرح ه ــاب اس ــرای انتخ ــن ب ــه ممک ــا گزین ــاد تنه ــازی اقتص متنوع س

اجــرا در صنایــع کشــاورزی و تفریحــی کلیــد توســعه و رقابت پذیــری اقتصــادی نیجریــه در بــازار 
ــد.«3 ــت دارن ــر را در دس ــال تغیی ــرعت در ح ــی به س جهان

ــادی ســامبو، از پافشــاری مــن  ــان و معــاون رئیس جمهــور نام رئیس جمهــور گــودالک جانات

روی ایــن پس اندازهــا حمایــت می کردنــد. معــاون رئیس جمهــور مدیــر شــورای اقتصــادی 

ــرای  ــی ب ــدرال و ایالت ــای ف ــم آوردن دولت ه ــرد ه ــش گ ــه هدف ــه ای ک ــع ماهان ــود؛ مجم ــی ب مل

1. Nigeria’s Channels Television
2. “FG [Federal Government] Blame Governors for Depletion of Excess Crude Account,” Channels 
Television, April 13, 2012, http://www.channelstv.com/20012/04/13/fg-blame-governors-for-depletion-of-
excess-crude-account.
3. Authentic Naijaman, “Okonjo-Iweala Blasts Governors for Depleting Nigeria’s Savings,” Authentic 
Naijaman’s Blog, October 19, 2013, http://authenticnaijaman.blogspot.com/2013/10/okonjo-iweala-blasts-
governors-for.html.
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ــت  ــان پش ــل و بره ــا، دلی ــوع پس اندازه ــود. موض ــی ب ــادی مل ــت اقتص ــورد سیاس ــت درم صحب

ــت.  ــرار می گرف ــث ق ــورد بح ــی م ــادی مل ــورای اقتص ــا در ش ــرای آن، غالب ــی اج آن و چگونگ

پشــتیبانی فــراوان رئیس جمهــور و معاونــش مــا را قــادر ســاخت کــه در ســال های 2012 و 2013 

فرمانــداران را متعهــد بــه بازســازی ضربه گیرهــای مالــی کنیــم. در نتیجــه، نیجریــه تــا پایــان ســال 

ــود. ــارد دالر جمــع آوری کــرده ب ــا 9 میلی 2013، در حســاب مــازاد نفــت خــام تقریب

امــا در آغــاز ســال 2014، فرمانــداران در شــورای اقتصــادی ملــی دائمــا بــر ســر ایــن موضــوع 

بحــث می کردنــد کــه نیــازی بــه صرفه جویــی پــول بــرای »ایــن منابــع روزهــای بارانــی« )نامــی 

کــه بــه آن داده بــودم( وجــود نــدارد، زیــرا همیــن االن هــوا بارانــی اســت، ســقف فــرو ریختــه و 

ــان  ــد. یکــی از معاون ــاز دارن ــه پــول نی ــه نیازهــای متعــدد ایالت هایشــان ب ــرای رســیدگی ب آنهــا ب

ســابق ریاســت بانــک مرکــزی، آقــای تونــده لمــو1، ایــن وضعیــت را در یکــی از ســخنرانی هایش 

ــی  ــی برخ ــه: »ط ــرد ک ــد ک ــن تایی ــان داد و این چنی ــی نش ــه به خوب ــاد نیجری ــا اقتص ــه ب در رابط

ــه  ــوط ب ــکل مرب ــتم، مش ــور داش ــا حض ــن در آنه ــه م ــی، ک ــادی مل ــورای اقتص ــات در ش جلس

منابــع پس انــداز در ECA مطــرح شــد، امــا در آن زمــان بیشــتر فرمانــداران شــدیدا بــا ایــن ایــده 

ــن بودجه هــای  ــرای تامی ــول بیشــتری ب ــود کــه پ ــد. مخالفــت آنهــا بدیــن منظــور ب مخالــف بودن

جعلــی در ســطح ایالتــی دردســترس باشــد و آنهــا غالبــا مدعــی بودنــد کــه نیــازی بــه پس انــداز 

پــول بــرای روز بارانــی نیســت، زیــرا همان طــور کــه برخــی از آنهــا می گفتنــد، هــوا همــان موقــع 

نیــز بارانــی بــود ایشــان اصــرار داشــتند کــه منابــع مالــی بیــن ایالت هــا تقســیم شــوند. متاســفانه، 
ایــن کار ســبب کاهــش شــدید منابعــی شــد کــه دولــت فــدرال ســعی در پس اندازشــان داشــت.«2

فرمانــدار چیبویکــه آمائچــی3 از ایالــت ریــورز، مدیــر مجمــع فرمانــداران نیجریــه4، مخالــف  

ــا  ــی ی ــروت حکومت ــدوق ث ــا در صن ــداز پول ه ــورد پس ان ــا درم ــای م ــر برهان ه ــی در براب اصل

ــد از:  ــارت بودن ــد عب ــت می کردن ــا از او حمای ــه قوی ــرادی ک ــود. اف ــام ب ــت خ ــازاد نف ــاب م حس

ــا مدیریــت  ــدار آدامــز اوشــیوموله5 از ایالــت ادو6 کــه نارضایتــی و تردیــد خــود در رابطــه ب فرمان

ــدار  ــرد؛ فرمان ــراز می ک ــی اب ــیار علن ــدرال را بس ــت ف ــت دول ــه دس ــام ب ــت خ ــازاد نف ــاب م حس

1. Tunde Lemo
2. Sam Eyoboka, “Governors Opposed Excess Crude Savings—Ex-CBN Dep. Gov.,” Vanguard, July 28, 
2016, https://www.vanguardngr.com/2016/07/govs-opposed-excess-crude-savings-ex-cbn-dep-gov.
3. Chibuike Amaechi
4. Nigerian Governors’ Forum (NGF)
5. Adams Oshiomole
6. Edo
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باباتونــده راجــی فاشــوال1 از ایالــت الگــوس، وکیــل مدافــع ارشــد نیجریــه2 کــه اعتراض هــای او 

کــووا ایبــوم، کــه بعدهــا  کپابیــو3 از ایالــت آ مبتنی بــر قانــون اساســی بــود؛ و فرمانــدار گادزویــل آ

مدیریــت مجمــع فرمانــداران حــزب دمکراتیــک مردمــی4 را بــه عهــده گرفــت. افــراد دیگــری ماننــد 

فرمانــدار پیتــر اوبــی5 از ایالــت آنامبــرا6 نیــز مدافــع ایــن پس اندازهــا بودنــد، امــا مــورد حمایــت 

ــن موضــوع، جلســات شــورای  ــگام طــرح ای ــه می شــد و هن ــا خف ــد. صــدای آنه ــرار نمی گرفتن ق

ــت. ــود می گرف ــه خ ــایندی ب ــای ناخوش ــی7 فض ــادی مل اقتص

ــی  ــه در آن بعض ــاد دارم ک ــه ی ــود را ب ــده ب ــزار ش ــال 2014 برگ ــه در س ــاتی ک ــی از جلس یک

فرمانــداران از مــن ســوال جــواب کردنــد، مــرا مــورد انتقــاد قــرار و آزار دادنــد و ســپس فرمانــدار 

ــور  ــاون رئیس جمه ــرار داد. مع ــی ق ــه لفظ ــورد حمل ــرا م ــون9 م ــت اوس ــوال8 از ایال ــوف آرگبس رئ

ــت  ــز ایال ــردم در مرک ــاید م ــه ش ــد ک ــوال بگوی ــدار آرگبس ــه فرمان ــد و ب ــه کن ــد مداخل ــور ش مجب

ــت.  ــل نیس ــا قابل تحم ــا در آبوج ــه ی ــن جلس ــار در ای ــن رفت ــا ای ــد، ام ــل کنن ــگرانه عم او پرخاش

ــاری شــد.  ــن بدرفت ــن ای ــان یافت ایســتادگی محکــم معــاون رئیس جمهــور و حمایتــش باعــث پای

اگرچــه برخــی فرمانــداران همــکار بــا آرگبســوال پــس از ایــن جلســه از مــن عذرخواهــی کردنــد، 

ــم حضــورم  ــم گرفت ــی می کــردم و تصمی ــن حمــالت لفظــی احســاس ناراحت امــا مــن پــس از ای

در جلســات شــورای اقتصــادی ملــی را تــا حــد ممکــن محــدود کنــم و فاصلــه ام را بــا فرمانــداران 

متخاصــم حفــظ کنــم. برخــی از همیــن فرمانــداران )مخصوصــا آدامــز اوشــیوموله از ایالــت ادو( 

پــس از اینکــه دولــت را در ســال 2015 تــرک کــردم، رهبــری حمــالت پرشــمار علیــه مــن را بــه 

عهــده داشــتند و ســعی می کردنــد بــا اتهامــات جعلــی درخصــوص فاســد بودنــم، نامــم را لکــه دار 

کننــد.

فشــار فرمانــداران روی تقســیم ایــن پس اندازهــا بســیار زیــاد بــود. در طــول ماه هــا، پول هایــی 

ــرای حفاظــت از کشــور در مقابــل ســقوط قیمت هــای نفــت نگهــداری می شــد بیــن  ــد ب کــه بای

ایالت هــا تقســیم شــد. تــا پایــان ســال 2014، پول هــال حســاب مــازاد نفــت خــام مصــرف شــد 

1. Babtunde Raji Fashola
2. Senior Advocate of Nigeria (SAN)
3. Godswill
4. National Economic Council (NEC)
5. Peter Obi
6. Anambra
7. National Economic Council (NEC)
8. Rauf Aregbesola
9. Osun
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ــر  ــال 2015 نزدیک ت ــات س ــان انتخاب ــه زم ــور ک ــت. همین ط ــش یاف ــارد دالر کاه ــه 2/3 میلی و ب

می شــد، فرمانــداران اصــرار داشــتند کــه حتــی ایــن مبلــغ باقی مانــده نیــز بیــن ایالت هــا تقســیم 

شــود. امــا مــا مقاومــت کردیــم و مقــداری از ایــن منابــع را بــرای دولــت جدیــد در قالــب ذخایــر 

حفــظ کردیــم.

فشــار بــرای تقســیم پس اندازهــای حســاب مــازاد نفــت خــام بــا خســارت های مالــی ناشــی 

ــال 2013،  ــل س ــود. در اوای ــده ب ــب ش ــا ترکی ــه لوله ه ــانی ب ــام و آسیب رس ــت خ ــرقت نف از س

ــت  ــر برای ــه، دکت ــر بودج ــر دفت ــد، مدی ــار می آم ــه ب ــتری ب ــارت های بیش ــه خس ــور ک همین ط

ــف  ــای مختل ــن در موقعیت ه ــی و م ــدو سانوس ــی المی ــزی، سانوس ــک مرک ــس بان ــو، رئی اوکوگ

ــروه  ــک گ ــد(. ی ــه کنی ــوم مراجع ــل س ــه فص ــم )ب ــدار دادی ــده هش ــن پدی ــوء ای ــرات س ــبت اث نس

عملیاتــی تشکیل شــده از طــرف رئیس جمهــور، بــه ریاســت فرمانــدار ایالــت دلتــا، دکتــر امانوئــل 

گان و متشــکل از تمــام فرمانــداران مناطــق تولیدکننــده نفــت، نیروهــای مســلح و وزارتخانه ها  اودوآ

ــا ایــن حــوزه بــه کســی فرصــت ســر خارانــدن نمــی داد. و دفتــر نمایندگــی مرتبــط ب

بــه قــراری کــه در فصــل ســوم آمــد، مــا تــا آوریــل 2013، خســارت ها را در حــد یــک میلیــارد 

دالر در مــاه بــرآورد کــرده بودیــم. بنابــر گــزارش مــا کــه در 19 آوریــل ســال 2013 و در پــی یــک 

کنفرانــس خبــری کــه مــن در حاشــیه جلســات بهــاره بانــک جهانــی و صنــدوق مالــی بین المللــی 

ــر نگــوزی  ــر هماهنگــی اقتصــاد دکت ــه شــد: »وزی ــودم ارائ در واشــینگتن دی ســی برگــزار کــرده ب

اوکونجو-اویــاال گفتــه کــه دولــت هــر مــاه در اثــر ســرقت نفــت 160 میلیــادر نایــرا )یــک میلیــارد 

ــا  دالر( از دســت می دهــد. بخــش بزرگــی از ایــن خســارت در بخــش تولیــدی رابطــه نزدیکــی ب
ســرقت نفــت و انبــار کــردن غیرقانونــی آن دارد کــه بــه مــدت زیــادی ادامــه داشــته اســت.«1

ــرآورد  ــکه در روز ب ــزار بش ــا 150 ه ــدود 65 ت ــزی در ح ــام چی ــت خ ــرقت نف ــه س اگرچ

می شــد، امــا خســارت روزانــه بــه بخــش تولیــد بســیار باالتــر بــود و میانگیــن آن تقریبــا بــه 400 

ــا در نظــر گرفتــن خســارت های ناشــی از مســدود کــردن خــط  هــزار بشــکه در روز می رســید )ب

لولــه(. ایــن خســارت ناشــی از ایــن واقعیــت بــود کــه شــرکت های نفتــی بــرای تعمیــر لوله هــای 

ــاه  ــد م ــا چن ــد روز ی ــدت چن ــه م ــه را ب ــط لول ــک خ ــوال کل ی ــرقت، معم ــر س ــیب دیده در اث آس

ــیار  ــد بس ــل  می ش ــا حم ــن لوله ه ــق ای ــه از طری ــت و گازی ک ــدار نف ــد و مق ــدود می کردن مس

بیشــتر از مقادیــر مســروقه بــود. ازایــن رو، تاثیــری کــه ایــن موضــوع بــر خزانــه داری می گذاشــت 

ــه  ــانی ب ــه. آسیب رس ــداد لول ــرقت و انس ــی از س ــارت های ناش ــوع کل خس ــا مجم ــود ب ــر ب براب

1. “1 Bn Revenue Lost Monthly to Oil Theft,” News24.com, April 19, 2013.
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لولــه و ســرقت نفــت خــام، اثــری منفــی بــر پس اندازهــای حســاب مــازاد نفــت خــام و مخــارج 

ــت. ــی می گذاش ــای ایالت ــه ای دولت ه بودج

ــال  ــادی س ــود اقتص ــن رک ــد و همچنی ــه بع ــال 2015 ب ــه از س ــادی نیجری ــکالت اقتص مش

2016 را می تــوان بــه شــکل یــک خودزنــی تلقــی کــرد. اگرچــه هیــچ فــردی نمی توانســت زمــان 

ــی  ــران پیش بین ــود و تحلیل گ ــه ب ــا آموخت ــه م ــخ ب ــا تاری ــد، ام ــی کن ــوع آن را پیش بین ــق وق دقی

ــازه زمانــی ســال 2011 و اواســط 2014 ناپایــدار  کــرده بودنــد کــه قیمت هــای بــاالی نفــت در ب

ــه، بایــد خودشــان را  ــد، از جملــه خــود نیجری ــه ایــن کاال بودن اســت. کشــورهایی کــه وابســته ب

ــات  ــامل اقدام ــد ش ــازی بای ــن آماده س ــد. ای ــاده می کردن ــر آم ــای پایین ت ــرای دوره ای از قیمت ه ب

ــاختاری  ــات س ــن اصالح ــا و همچنی ــاد ضربه گیره ــرای ایج ــدت ب ــدت و میان م ــی کوتاه م مال

ــود. ــدی می ب ــع درآم ــازی مناب ــه متنوع س ــاد از جمل ــازی اقتص ــرای متنوع س ــر ب بلندمدت ت

ــت  ــازاد نف ــاب م ــت، حس ــت نف ــر قیم ــی مبتنی ب ــون مال ــازوکارهای الزم )در قان ــه س نیجری

ــه  ــداران )ک ــا فرمان ــت. ام ــا را داش ــاد ضربه گیره ــرای ایج ــی( ب ــروت حکومت ــدوق ث ــام و صن خ

ــاری  ــدو بوه ــوری محم ــت جمه ــدی ریاس ــای کلی ــزء اعض ــر ج ــال حاض ــان در ح برخی ش

هســتند( بــه دلیــل بی ارادگــی سیاســی خــود، ایــن ضربه گیرهــا را از کار انداختــه بودنــد. بســیاری 

ــن  ــان رفت ــت از می ــه قیم ــد و ب ــاص( بودن ــزب خ ــک ح ــب ی ــدران متعص ــزان )طرف ــان پارتی از آن

ــر زمــان حــال تمرکــز داشــتند. ــده، تنهــا ب رشــد و توســعه در آین

ــای  ــد و قیمت ه ــر کار آم ــر س ــد ب ــت جمهوری جدی ــه ریاس ــی ک ــا در زمان ــود ضربه گیره نب

ــد  ــدت چن ــه م ــتقل ب ــادی مس ــر اقتص ــک مدی ــود ی ــه نب ــود به اضاف ــی ب ــطح پایین ــت در س نف

مــاه ترکیــب شــده بــود. وزرا تقریبــا بــه مــدت شــش مــاه بــه مقــام خــود منتصــب نشــده بودنــد. 

همچنیــن وجــود یــک سیاســت مالــی و نــرخ ارز ازهم گســیخته کمکــی بــه اوضــاع نکــرد زیــرا بــه 

اعتمــاد ســرمایه گذاران آســیب رســاند، منجــر بــه فــرار ســرمایه شــد و ســرانجام در ســال 2016 

بــه یــک پســرفت اقتصــادی بــا نــرخ رشــد 1/5-% انجامیــد؛ اولیــن پســرفت اینچنینــی در اقتصــاد 

نیجریــه در دو دهــه اخیــر.

دولــت جاناتــان در زمینــه اصالحــات ســاختاری بلندمدت تــر به منظــور متنوع ســازی اقتصــاد 

ــد  ــاورزی، تولی ــای کش ــه از بخش ه ــرد ک ــرا ک ــت هایی را اج ــت و سیاس ــی برداش ــای مهم گام ه

صنعتــی و خدمــات، خاصــه صنعــت ســرگرمی حمایــت می کــرد. سیاســت های صنعتــی پشــتیبان 

باعــث رونــق زنجیره هــای ارزشــی نشاســته کاســاوا، ســیمان، مونتــاژ خــودرو و برنــج کاری شــد. 

ــی  ــرای وام ده ــور ب ــک انگیزه مح ــهیم ریس ــامانه تس ــون NIRSAL س ــه ای چ ــای نوآوران برنامه ه
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کشــاورزی نیجریــه1(، YouWIN )شــرکت نــوآوری جوانــان2( و Nagropreneurs )کارآفرینــان 

کشــاورزی نیجریــه3( از شــرکت های کوچــک و متوســط )SMEs( حمایــت می کــرد و بــه 

ــک  ــه کم ــرای ارائ ــرکا4 ب ــزی و ش ــِی مک کن ــاوره بین الملل ــگاه مش ــت. بن ــتغال زایی می پرداخ اش

در تشــخیص معایــب و حمایــت از اجــرای اقدامــات مربــوط بــه گســترش پایــه مالیاتــی، بهبــود 

مدیریــت مالیــات و تنوع بخشــی بــه منابــع درآمــدی در اقتصــاد بــه کار گرفتــه شــد.

اگــر اقتصــاد نیجریــه بخواهــد تغییــرات ســاختاری کــه واقعــا مــورد نیــازش اســت را تجربــه 

کنــد، دولت هــای آتــی بایــد مــوارد ذکــر شــده و همچنیــن اقدامــات دیگــری را بــرای متنوع ســازی 

اقتصــاد و پایــه درآمــدی را در طــول دو دهــه آینــده انجــام و تداوم شــان را حفــظ کننــد. بایــد یــک 

ــداری  ــه پای ــد ک ــته باش ــود داش ــت هایی وج ــر سیاس ــز ب ــرای تمرک ــی ب ــی و سیاس ــان اجتماع پیم

ــد. ــت می کنن ــاد را تقوی ــدت اقتص بلندم

حمات پایدار به تاش ها در راستای کنترل بدهی ناپایدار دولت 

یــک مــورد دشــوار دیگــر در زمینــه تعامــل بــا فرمانــداران ایالتــی بــه مســاله وام گیــری دولــت ایالتی 

و بدهــکاری آن مربــوط می شــد. بســیاری از فرمانــداران بــرای افزایــش جریــان درآمــد ماهانــه در 

ایالت هــای خــود بــه دنبــال وام بودنــد. آنهــا معمــوال ادعــا داشــتند کــه گرفتــن وام بــرای مخــارج 

ســرمایه ای مربــوط بــه ایجــاد زیرســاخت ها و رفــع نیازهــای دیگرشــان اســت، امــا وام هایــی کــه 

ایالت هــا بــرای مخــارج مکــرر و مصــرف ایالتــی )از منابــع داخلــی( می گرفتنــد نســبتا زیــاد بــود 

و همیشــه مشــخص نبــود کــه شــهروندان از ایــن پول هــا چقــدر ســود می برنــد.

نیجریــه ســابقه تلخــی درخصــوص بدهی هــای ناپایــدار خارجــی داشــت کــه ایــن بدهی هــا 

عمدتــا ناشــی از وام گیــری دولت هــای ایالتــی و شــرکت های دولــت فــدرال بــود. فرآینــد طوالنــی 

ــگاه  ــه باش ــاردی اش ب ــی 30 میلی ــه از بده ــروج نیجری ــز خ ــرانجام موفقیت آمی ــا س ــاک ام و دردن

ــا:  ــالح اصالح ناپذیر ه ــوان اص ــا عن ــم ب ــش در کتاب ــام جزئیات ــا تم ــال 2005، ب ــس5 در س پاری

ــه   ــه ارائ ــر ب ــروج منج ــن خ ــل از ای ــه حاص ــت. تجرب ــده اس ــریح ش ــه تش ــی از نیجری درس های

ــود:  ــامل می ش ــر را ش ــوارد زی ــه م ــد ک ــش ش ــه و ایالت های ــری نیجری ــاره وام گی ــی درب راهبردهای

1. Nigeria Incentive-based Risk-Sharing System for Agricultural Lending
2. Youth Enterprise with Innovation
3. Nigerian Agricultural Entrepreneurs
4. McKinsey & Company
5. Paris Club
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معیارســنجی کشــور درخصــوص نســبت های خــوب بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلــی )راهبــرد 

ــور  ــن کش ــی ای ــص داخل ــد ناخال ــه تولی ــی ب ــبت بده ــه نس ــود ک ــن ب ــه ای ــرای نیجری ــده ب ارائه ش

از 40% باالتــر نــرود؛ ایــن نســبت بســیار پایین تــر از 56% بــود کــه در کشــورهای دیگــر بــا ایــن 

ســطح از توســعه بــه عنــوان معیــار ارائــه شــده بــود(؛ نظــارت بــر نســبت های پرداخــت بدهــی بــه 

ــرای کشــور و ایالت هــا درخصــوص هــر  ــداری بدهــی ب ــه پای درآمــد؛ و انجــام تحلیلــی در زمین

تقاضــای وام.

ــه وام هــای  ــا نیازهــای خــود ب تمــام ایــن راهبردهــا از ایالت هــا می خواســت کــه در ارتبــاط ب

داخلــی و خارجــی بــا وزارت دارایــی و دفتــر مدیریــت بدهــی1 همــکاری نزدیکــی داشــته باشــند. 

ــر  ــد و دفت ــه می گرفتن ــی خــود تاییدی ــس ایالت ــد از مجال ــد بای ــال وام بودن ــه دنب ــی کــه ب ایالت های

مدیریــت بدهــی تحلیلــی درخصــوص پایــداری مالــی آنــان ارائــه مــی داد تــا مشــخص شــود کــه 

آیــا آن ایالــت تحــت شــرایط مــورد نظــر وام، توانایــی بازپرداخــت بدهــی موجــود و بدهــی اضافــی 

ــی  ــه داخل ــاری پرهزین ــهیالت اعتب ــت تس ــدد دریاف ــا درص ــه ایالت ه ــی ک ــر. زمان ــا خی را دارد ی

ــیار بیشــتر  ــه بس ــناور ک ــی ش ــه داخل ــری از اوراق قرض ــت مقادی ــا دریاف ــدت از بانک هــا ی کوتاه م

ــاال می گرفــت. ــا تنــش هــا ب ــود برمی آمدنــد، غالب ــرای بازپرداخــت بدهــی ب از توانایــی ایالــت ب

ــذ  ــرای اخ ــت ب ــک ایال ــه ی ــی داد ک ــان م ــی نش ــت بده ــر مدیری ــل دفت ــه تحلی ــی ک هنگام

ــر از  ــیار کمت ــی بس ــت وام ــور اس ــا مجب ــیده ی ــی نرس ــداری بده ــاب پای ــد نص ــه ح ــه ب وام اضاف

خواســته اش دریافــت کنــد تــا از راهبردهــا تخطــی نکنــد، ایــن وظیفــه ناخوشــایند بــر عهــده مــن 

بــود کــه ایــن خبــر را بــه اطــالع فرمانــدار آن ایالــت برســانم. اگرچــه برخــی فرمانــداران ایــن خبــر 

ــحال  ــا خوش ــن محدودیت ه ــر از ای ــداران دیگ ــا فرمان ــد، ام ــت می کردن ــه و از آن اطاع را پذیرفت

ــاروا و محدودســازی مالــی  ــه اعمــال قــدرت ن ــه منزل ــرا ایــن کار از دیدگاه شــان ب نمی شــدند، زی

ــد. ــداد می ش ــی قلم ــر دارای ــب وزی ــا از جان ایالت ه

ــاد و  ــای زی ــا تقاض ــات 2015، ایالت ه ــا انتخاب ــده ت ــان باقیمان ــدت زم ــال 2014 در م در س

ــا  ــرای دریافــت وام داشــتند. هفــده ایالــت در صــدد اخــذ وام هایــی در حــدود 10 ت نامعمولــی ب

100 میلیــارد نایــرا )60 تــا 600 میلیــون دالر( بودنــد. امــا یــک مشــکل وجــود داشــت: ســطح 

ــای  ــوص بدهی ه ــری درخص ــای کمت ــود. نگرانی ه ــش ب ــال افزای ــرعت در ح ــی به س ــی ایالت بده

خارجــی وجــود داشــت زیــرا ایالت هــا نمی توانســتند بــدون ضمانــت دولــت فــدرال از خــارج از 

ــد(، گرچــه بدهی هــای بعضــی  ــه پیوســت ب، جــدول B4�3 مراجعــه کنی ــد )ب کشــور وام بگیرن

1. Debt Management Office (DMO)
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ــای  ــتر بدهی ه ــان بیش ــود. آن زم ــش ب ــال افزای ــادی در ح ــدار زی ــه مق ــد ادو ب ــا مانن ایالت ه

ــوال  ــره معم ــرخ به ــا ن ــاز ب ــرایط ممت ــه و در ش ــعه  ای چندجانب ــای توس ــی از بانک ه ــی ناش خارج

زیــر 2 درصــد و مهلــت تاخیــر بازپرداخــت بیــن پنــج تــا ده ســال و دوره بازپرداخــت بیســت تــا 

چهــل ســال بــود. بنابرایــن، فشــار ناشــی از پرداخــت ایــن بدهی هــا قابــل مدیریــت بــود. موضــوع 

ــرای تمــام ایالت هــا  ــود کــه مقــدار کل آنهــا ب ــاالی بدهی هــای داخلــی ب ــر ســطح ب نگران کننده ت

از 1/53 تریلیــارد نایــرا )9/5 میلیــارد دالر( در ســال 2013 بــه 2/50 تریلیــارد نایــرا )12/7 میلیــارد 

ــی،  ــه بائوچ ــا )ازجمل ــی ایالت ه ــی در برخ ــتقراض داخل ــود. اس ــیده ب ــال 2015 رس دالر( در س

دلتــا، انوگــو1، ایمــو، جیــگاوا2، کادونــا، کاتســینا، کبــی3، کوگــی4، اوســون و یوبــه5( بــا ســرعت 

ــه  ــد(، درحالی ک ــه کنی ــدول B4�4 مراجع ــت ب، ج ــه پیوس ــود )ب ــش ب ــال افزای ــادی در ح زی

درآمدهــای ایالتــی راکــد مانــده یــا بــه دلیــل افــت قیمــت نفــت کاهشــی شــده بــود. بســیاری از 

ایالت هــا )شــاید بــه اســتثنای الگــوس( دسترســی اندکــی بــه منابــع درآمــدی اضافــه داشــتند زیــرا 

اکثــرا توانایــی اندکــی در زمینــه درآمدزایــی داخلــی داشــتند.

بــا توجــه بــه ایــن پیش زمینــه، وام گیــری داخلــی برمبنــای شــرایط دشــوارتر )و بــدون امتیــاز( 

ــد حاصــل از اوراق قرضــه  ــال عوای ــود. مث ــرای پرداخــت بدهــی ب ــه فشــار ســنگین تری ب ــه منزل ب

داخلــی در ســال های 2013 و 2014 بیــن 11 تــا 14 درصــد بــود. وام هــای تجــاری پرهزینه تــر و 

ــا 19  ــن 15 ت ــا بی ــا غالب ــمی آنه ــای اس ــرخ بهره ه ــه ن ــوی ک ــه نح ــد، ب ــر بودن ــیار کوتاه مدت ت بس

درصــد بــود؛ حتــی بعــد از اینکــه نــرخ تــورم بــه 9 تــا 10 درصــد کاهــش یافــت.

ــای  ــی از راهبرده ــا تخط ــی و ب ــالع وزارت دارای ــدون اط ــان ب ــا همچن ــیاری از ایالت ه  بس

دفتــر مدیریــت بدهــی در حــال اخــذ وام هــای تجــاری بودنــد. مــورد بدتــر ایــن بــود کــه برخــی 

ــرخ   ــا ن ــه برداشــت ب ــر ســر تســهیالت اضاف ــرای نیازهــای کوتاه مــدت خــود ب ایالت هــا ظاهــرا ب

ــا 22 درصــد( توافــق می کردنــد، امــا ایــن بودجه هــا  ــر )در برخــی از مــوارد 19 ت بهره هایــی باالت

ــیار  ــع بس ــه مناب ــد ک ــث می ش ــن کار باع ــد و ای ــتفاده می کردن ــرمایه ای اس ــای س ــرای پروژه ه را ب

پرهزینــه شــود و سررسیدشــان کامــال نامتناســب باشــد.

به رغـم سـنگین بـودن وام های پرهزینه، بسـیاری از فرمانـداران تا اواخر سـال 2014 و اوایل سـال 

1. Enugu
2. Jigawa
3. Kebbi
4. Kogi
5. Yobe
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2015 همچنـان درصـدد اسـتقراض بودنـد و منطق شـان این بـود که بایـد پروژه های ناتمـام را تکمیل 

کننـد؛ امـا بـا ایـن پیامـد که چه بسـا تعهـدات بدهـی سـنگینی را بـرای ایالت ها و جانشـینان خـود به 

جـای بگذارنـد. دفتـر مدیریـت بدهـی درخواسـت های وام را بررسـی کـرد. تحلیـل انجام شـده برای 

اکثـر هفـده ایالـت خواهـان وام بـا توجـه بـه ظرفیـت بازپرداخت شـان و وام هـای انباشته  شـان، نتایج 

نامطلوبـی داشـت. ایـن تحلیـل باعـث شـد وزارت دارایی بـه ایالت هـا توصیه کنـد که یا درخواسـت 

وام ندهنـد یـا مقـدار وام درخواسـتی را تـا سـطح قابل مدیریتی کاهش دهنـد که این کاهـش در برخی 

مـوارد بـه 80 تـا 90 درصـد رقم مورد نظرشـان می رسـید.

اگرچــه بیشــتر فرمانــداران ایالتــی بــا ایــن تحلیــل و توصیــه موافقــت می کردنــد، امــا فرمانــدار 

ــدار اوشــیوموله  ــود. در 9 دســامبر 2014، فرمان ــا آن مخالــف ب آدامــز اوشــیوموله از ایالــت ادو ب

ــی  ــا( و از وزارت دارای ــی م ــت ایالت ــری دول ــای وام گی ــر راهبرده ــروط ب ــتاد )مش ــه ای فرس نام

ــرا  ــارد نای ــاری 15/37 میلی ــای تج ــد از بانک ه ــش بتوان ــا ایالت ــرد ت ــت« ک ــای »عدم مخالف تقاض

ــن  ــوالی 2015، ای ــس دی1 در 15 ج ــه دی ــزارش روزنام ــر گ ــرد. بناب ــون دالر( وام بگی )92 میلی

وام هــا بــرای اهــداف زیــر بودنــد:

ــت  ــن دول ــازی ای ــرای توانمندس ــرا از Ecobank Plc ب ــارد نای ــزان 13/2 میلی ــه می ــک وام ب ی

ــرا از  ــارد نای ــزان 1/03 میلی ــه می ــه پیمــان کاران؛ یــک وام ب ایالتــی در انجــام تعهــدات پرداختــی ب

Fidelity Bank Plc بــرای انجــام تعهــدات بودجــه ای متقابــل ایالــت ادو درقبــال آمــوزش پایــه 

 Ecobank Plc ؛ و وام دیگــری بــه مبلــغ 1/14 میلیــارد نایــرا از)SUBEB( 2فراگیــر ایــن ایالــت
3�SUBEB ــال ــن ایالــت در قب ــرای پرداخــت تعهــدات 50% ای ب

نــرخ بهــره متوســط ایــن وام هــا چیــزی حــدود 18% در ســال و مهلــت بازپرداخــت 

ــرای  ــول ب ــای معم ــام فرآیند ه ــس از انج ــت پ ــن درخواس ــود. ای ــاه ب ــا 23 م ــان تقریب انتظاری ش

تحلیــل الزم درخصــوص پایــداری بدهــی و ارائــه پیشــنهادهای وزارت دارایــی بــه دفتــر مدیریــت 

ــار بدهــی  ــاد و 38% ب ــه افزایــش زی ــود کــه ایــن وام ب بدهــی ارســال شــد. نتیجــه تحلیــل ایــن ب

ــه  ــی کمیت ــد و نزول ــای راک ــه درآمده ــه ب ــا توج ــد. ب ــد انجامی ــت ادو خواه ــاری ایال ــی ج داخل

ــت ادو  ــرای ایال ــاه، ب ــرا در م ــارد نای ــج میلی ــزان پن ــه می ــدرال ب ــت ف ــاب های دول ــص حس تخصی

ــود. ــواری ب ــی کار دش ــت بده ــف پرداخ ــار مضاع ــل فش تحم

1. This Day
2. State Universal Basic Education
3. “Refusal to Approve Naira 15.37 Bil Loan behind Oshiomole’s Tirade against Okonjo-Iweala,” This 
Day, July 15, 2015.
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ــر دریافــت  ــه دال ب ــدار نوشــتم و یافته هــای دفتــر مدیریــت بدهــی و توصی ــه فرمان نامــه ای ب

نکــردن ایــن وام یــا در صــورت نیــاز مبــرم، کاهــش مقــدار آن بــه ســطحی قابل کنترل تــر، یعنــی 

ــه اســتقبال خوبــی نکــرد.  ــدار از ایــن توصی ــه اطــالع او رســاندم. فرمان ــرا را ب ــارد نای پنــج میلی

چنــد روز بعــد، فرمانــدار بــه دفتــرم آمــد و توضیــح داد کــه او منتظــر یــک وام حمایتــی از بانــک 

ــون انتظــار مــی رود در عــرض  ــود، امــا اکن ــاده ب ــر افت ــه تاخی جهانــی اســت کــه پرداخــت آن ب

ــا چنــد مــاه پرداخــت شــود، در نتیجــه وام هایــی کــه او از بانــک تجــاری طلــب  ــه ی چنــد هفت

کــرده فقــط بــرای مدتــی کوتــاه مــورد نیــاز اســت زیــرا قصــد دارد آن وام هــا را بــا وام دریافتــی از 

بانــک جهانــی بازپرداخــت کنــد. مــن از وام بــه تاخیــر افتــاده بانــک جهانــی مطلــع بــودم، امــا 

بــه عنــوان یکــی از کارکنــان ســابق بانــک جهانــی بــه فرمانــدار توضیــح دادم کــه قوانیــن بانــک 

جهانــی بــه او اجــازه نخواهــد داد کــه از وام  دریافتــی بــرای بازپرداخــت وام یــک بانــک تجــاری 

اســتفاده کنــد. بــا توجــه بــه اینکــه وام بانــک جهانــی شــرایط بســیار مســاعدتری داشــت )دوره 

ــرخ  ــر در پرداخــت وام و ن ــرای تاخی ــک مهلــت پنج ســاله ب ــا ی بازپرداخــت 25 ســاله همــراه ب

بهــره ســاالنه 1/25% ( بســیار بهتــر خواهــد بــود کــه ایالــت ادو منتظــر دریافــت ایــن وام بمانــد. 

امــا فرمانــدار اصــرار داشــت کــه نیــاز فــوری بــه وام بانک هــای تجــاری دارد و بــه همیــن دلیــل 

اســت کــه بــرای توضیــح ایــن موضــوع شــخصا بــه دفتــرم آمــده اســت. زمانــی کــه مجــددا بــه 

ــای  ــم توصیه ه ــی نمی توان ــچ اساس ــر هی ــه ای ب ــاظ حرف ــه از لح ــاندم ک ــدار رس ــالع فرمان اط

دفتــر مدیریــت را زیــر پــا بگــذارم، موضــوع بــرای او حالتــی شــخصی پیــدا کــرد و از دفتــرم بــا 

نارضایتــی فــراوان رفــت.

حماتی در قالب تیترهای خبری و کمپینی زمزمه گر

ســپس بــا رهبــری فرمانــدار آدامــز اوشــیوموله، حمالتــی در قالــب تیترهــای خبــری علیــه مــن و 

دولــت فــدرال آغــاز شــد و زمانــی کــه در مــی 2015 از وزارت کناره گیــری کــردم شــدیدتر شــدند. 

ــت  ــیوموله دول ــدار اوش ــه1، فرمان ــز نیجری ــوم تایم ــه ای در پریمی ــامبر 2014، در مقال در 25 دس

ــال  ــه س ــت در س ــا داش ــه او ادع ــرد ک ــارد دالری ک ــدادن 30 میلی ــزارش ن ــه گ ــم ب ــدرال را مته ف
گذشــته در حســاب مــازاد نفــت خــام جمــع آوری شــده اســت.2

1. Premium Times Nigeria
2. Sani Tuku, “$30 Billion Excess Crude Fund Unaccounted For—Oshiomole,” Premium Times, December 25, 
2014, http://www.premiumtimesng.com/news/headlines/173810-30billion-excess-crude-fund-unaccounted-
oshiomhole.html.
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در 30 ژوئــن 2015، اینفورمیشــن نیجریــه1 مقالــه ای را منتشــر کــرد کــه فــاش ســاخت شــورای 

اقتصــادی ملــی )متشــکل از 36 فرمانــدار و نماینــده دولــت فــدرال(، من، وزیر ســابق دارایــی را متهم 

کــرده بــود کــه »2/1 میلیــارد دالر از حســاب مــازاد نفــت خــام را بــدون اجــازه اســتفاده کــرده ام.«2 

ــم. در  ــی کردی ــام ECA را بررس ــا ارق ــود »م ــته ب ــیوموله نوش ــدار اوش ــل از فرمان ــه نق ــه ب ــن مقال ای

آخریــن گزارشــی کــه وزیــر ســابق دارایــی و هماهنگــی اقتصــاد، خانــم نگــوزی اوکونجو-اویــاال در 

اختیــار شــورا قــرار داد و در صورتجلســه درج شــد، آمــده اســت کــه مــا تــا نوامبــر 2014 رقــم 4/1 

میلیــارد دالر داشــتیم. امــروز دفتــر حســابدار کل گــزارش داده اســت کــه مــا تنهــا 2 میلیــارد دالر در 

اختیــار داریــم و ایــن نشــان می دهــد کــه وزیــر محتــرم 2/1 میلیــارد دالر را بــدون کســب اجــازه از 

ــه ســه طبقــه دولــت )فــدرال، ایالتــی  ــه ایالت هــا و همچنیــن ب NEC اســتفاده کــرده و ایــن پــول ب

و محلــی( نیــز پرداخــت نشــده اســت.« در ادامــه ایــن مقالــه نوشــته شــده بــود کــه »بنابــر گــزارش 

NEC، اســتفاده بــدون اجــازه از پول هــا فقــط یکــی از اختــالالت متعــددی بــود کــه در دوره زمانــی 

2012 و مــی 2015 در مدیریــت اقتصــاد کشــور نمایــان شــده اســت.«

مطابــق ایــن گــزارش، شــورای اقتصــادی ملــی، کمیتــه ای بــرای تحقیــق و تفحــص درخصوص 

مدیریــت مــن در امــور مالــی کشــور ترتیــب داد. روســای ایــن کمیتــه زیــاد خوش برخــورد بــه نظــر 

نمی رســیدند. دو نفــر از روســای ایــن کمیتــه فرمانــدار آدامــز اوشــیوموله از ایالــت ادو و فرمانــدار 

ــابدار  ــر حس ــص از دفت ــق و تفح ــا تحقی ــه ب ــرادی ک ــد. اف ــا بودن ــت کادون ــای از ایال ــر الروف ناص

ــام،  ــت خ ــازاد نف ــاب  م ــای حس ــه پول ه ــوط ب ــی مرب ــه حسابرس ــد ک ــتند گفتن ــنایی داش کل آش

ــراف  ــچ انح ــرار دارد، هی ــیون ق ــابدار کل فدراس ــر حس ــت دفت ــت مدیری ــداول تح ــور مت ــه به ط ک

یــا سوءاســتفاده ای را در ایــن منابــع نشــان نمی دهــد. جزئیــات مربــوط بــه حســاب مــازاد نفــت 

خــام مدت هــا بــود کــه بــه اطــالع عمــوم می رســید: ایــن جزئیــات بــه طــور متــداول در اختیــار 

مطبوعــات قــرار می گرفــت و در پایــان هــر جلســه ماهانــه کمیتــه تخصیــص حســاب های دولــت 

ــد. ــر می ش ــدرال منتش ف

در 5 جـوالی 2015، یـک رسـانه خبری آنالیـن نیجریه ای مقالـه ای را منتشـر و در آن متهمم کرد 

کـه یکـی از سـاختمان های وزارتم را رایـگان در اختیار مدیریـت ترتیبات انتقال حقوق بازنشسـتگی3، 

1. Information Nigeria
2. Niyi, “Okonjo-Iweala Accused of Spending $2.1 Bil without Authorization,” Information Nigeria, 
June 30, 2015, http://www.informationng.com.com/2015/06/okonjo-iweala-accused-of-spending-2-1bn-
without-authorization.html.
3. the Pension Transition Arrangement Directorate
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آژانسـی کـه به وزیـر دارایی گزارش مـی داد، قـرار داده بـودم.1 در 13 جـوالی 2015، روزنامل پریمیوم 

تایمـز ایـن حمـالت را ادامـه داد و مقاله ای را منتشـر کرد کـه در آن فرماندار اوشـیوموله ایـن اتهام را به 

مـن زد کـه برای کمـک به پیـروزی رئیس جمهور گـودالک جاناتـان در دور دوم انتخابات، از حسـاب 
مـازاد نفت خـام یک میلیـارد دالر را به طور غیرمجاز برداشـت کـرده ام.2

ــور  ــواالت رئیس جمه ــر س ــه ب ــری در 10 اوت 2015 ک ــزارش خب ــک گ ــا ی ــه ب ــن حمل ای

ــن  ــارد دالری از چی ــی درمــورد انحــراف وام یــک میلی ــد، محمــدو بوهــاری، از وزارت دارای جدی

بــرای ریل ســازی تاکیــد داشــت و در بیشــتر رســانه های خبــری نیجریــه پخــش شــد ادامــه پیــدا 

کــرد. اینفورمیشــن نیجریــه نمونــه ای از ایــن رســانه ها بــود و نوشــت: »انحــراف وام هــای خارجــی 

دریافتــی بــرای پروژه هــای ریل ســازی کشــور، تحــت نظــارت وزیــر ســابق دارایــی، دکتــر نگــوزی 

اوکونجو-اویــاال، باعــث مــورد ســوال قــرار گرفتــن وزارت دارایــی از ســوی رئیس جمهــور محمــدو 

ــک  ــی از بان ــارد دالری دریافت ــمگیری از وام 1/005 میلی ــش چش ــراف در بخ ــد. انح ــاری ش بوه

اکســیم3 چیــن بــه منظــور ســاخت خــط آهنــی کــه قــرار بــود ایــاالت الگــوس و کانــو را بــه جایــی 
ــن پرس و جــو از ســوی رئیس جمهــور شــده اســت.«4 ــد، باعــث ای دیگــر وصــل کن

ــیب زننده تر  ــیار آس ــری بس ــای خب ــات و تیتره ــا اتهام ــد و ب ــای بع ــالت در ماه ه ــن حم ای

ــوایی  ــک رس ــا ی ــن ب ــاختن م ــط س ــرای مرتب ــی ب ــامبر 2015، تالش ــل دس ــت. در اوای ــه یاف ادام

ــز در آن  ــی5 نی ــت مل ــاور امنی ــر مش ــد دفت ــه می ش ــه گفت ــلیحات ک ــد تس ــه خری ــی در زمین ناگهان

دســت دارد، صــورت گرفــت. ایــن اتهــام براســاس یادداشــتی بــود کــه در 20 ژانویــه 2015 بــرای 

ــر پرداخــت  ــرای انجــام دســتورالعمل های ایشــان دال ب ــودم و ب ــان فرســتاده ب رئیس جمهــور جانات

ــه منظــور  ــی ب ــه مشــاور امنیــت مل ــغ بازگردانده شــده از وجــوه آباچــا ب ــون دالر از مبال 322 میلی

ــدول 4.1  ــه ج ــودم )ب ــته ب ــی خواس ــد کتب ــرام6 تایی ــو ح ــا بوک ــارزه ب ــرای مب ــلیحات ب ــد تس خری

مراجعــه کنیــد(. ایــن تاییدیــه صــادر و ایــن مبلــغ بــا پیــروی از راهبردهــای وزارت امــور دارایــی 

1. “Revealed: Okonjo-Iweala Got ₦1 Bil for Two Years Rent from Agency She Set Up!,” Gong News, July 
5, 2015.
2. “Okonjo-Iweala Used $1 Bil Government Money for Jonathan’s Re-election—Oshiomole,” Premium 
Times, July 13, 2015.
3. Exim Bank
4. Ayodele Daniel, “Buhari Queries Finance Ministry over Diversion of $1 Bil Rail Project Loan,” 
Information Nigeria, August 10, 2015, http://www.informationng.com/2015/08/buhari-queries-finance-
mnistry-over-diversion-of-1bn-rail-project-loan.html.
5. Office of the National Security Adviser
6. Boko Haram
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ــه  ــوط ب ــه مرب ــا رســوایی جداگان ــرای ترکیــب ایــن موضــوع ب ــود. امــا تالشــی ب پرداخــت شــده ب

ــا آن صــورت گرفــت. ــط ســاختن مــن ب ــارد دالر تســلیحات و مرتب ــد 2/1 میلی خری

بنابــر مقالــه  ای کــه در 10 دســامبر 2015 در دیلــی پســت1 منتشــر شــد: »آدامــز اوشــیوموله، 

فرمانــدار ایالــت ادو، از ریاســت جمهوری درخواســت کــرده بــود کــه وزیــر ســابق دارایــی، دکتــر 

ــارد دالری  ــلیحاتی 2 میلی ــه تس ــی در معامل ــش احتمال ــرم نق ــه ج ــاال، را ب ــوزی اوکونجو-اوی نگ

ــاال در  ــدارد اوکونجو-اوی ــکان ن ــال ام ــه اص ــود ک ــد ب ــدار متقاع ــد. فرمان ــه  کن ــتگیر و محاکم دس

نقــش وزیــر هماهنگ کننــده اقتصــاد تحــت ریاســت جمهــوری جاناتــان از ایــن موضــوع باخبــر 
نبــوده باشــد.«2

ــه  ــوط ب ــا ارتباطــات سیاســی، اتهامــات مرب ــا3، وکیلــی ب ــای فمــی فاالن ــه 2016، آق در ژانوی

دخیــل بــودن مــن در رســوایی تســلیحاتی را بررســی کــرد و بــدون ارائــه هیــچ مدرکــی، نامــم را در 

فهرســتی از اســامی »متهمانــی« کــه قــرار بــود بــرای ارتــکاب جرایــم ضدبشــری محاکمــه شــوند 

ــی در هاگــو4 فرســتاد. ــم بین الملل ــه دادگاه جرای ــرار داد و ب ق

یاست جمهوری آباچا5 یابی مبالغ دزدیده شده در دوره ر جدول  4-1 باز

ــال های 1993  ــا6 در س ــانی آباچ ــرال س ــت ژن ــال حکوم ــج س ــه در پن ــود ک ــرآورد می ش ب

ــوال  ــارد دالر از ام ــا 5 میلی ــواده و آشــنایان او 3 ت ــی، خان ــور نظام ــن دیکتات ــا 1998، ای ت

ــرده  ــل ک ــور منتق ــارج از کش ــه خ ــا را ب ــن پول ه ــتر ای ــرده و بیش ــرقت ب ــه س ــی را ب عموم

باشــند. از ســال 1998، زمانــی کــه ژنــرال عبدالســالمی ابوبــکار7 جانشــین ژنــرال آباچــا 

ــکار و  ــرال ابوب ــت. ژن ــده اس ــام ش ــغ انج ــن مبال ــن ای ــرای پس گرفت ــی ب ــد، تالش های ش

ــتند و  ــژه ای داش ــت وی ــود فعالی ــت  خ ــانجو در دوره ریاس ــگون اوباس ــور اولس رئیس جمه

تــا مــی 2007 مبالغــی در قالــب ســه ارز خارجــی )1/8 میلیــارد دالر، 10/9 میلیــارد نایــرا 

ــده اند. ــت ش ــد( بازیاف و 111/95پون

1. Daily Post
2. Ameh Comrade Godwin, “Armsgate: Oshiomole Tells Buhari to Arrest Okonjo-Iweala,” Daily Post, 
December 10, 2015, http://dailypost.ng/2015/12/10/armsgate-oshiomhole-tells-buhari-to-arrest-okonjo-
iweala.
3. Femi Falana
4. International Criminal Court in The Hague
5. Abacha Presidency
6. Sani Abacha
7. Abdulsalami Abubakar



مبارزه با فساد خطرناک است

110

مــن در دور دوم ریاســت جمهوری اوباســانجو عضــو گروهــی بــودم کــه بــرای 

ــا 2006،  ــال های 2005 ت ــوئیس در س ــغ از س ــن مبل ــون دالر از ای ــی 505 میلی بازگردان

ــد  ــده ش ــدرال بازگردان ــه ف ــه خزان ــا ب ــن پول ه ــرد. ای ــکاری می ک ــوئیس هم ــت س ــا دول ب

ــرف  ــی، ص ــک جهان ــی و بان ــه ای و سوئیس ــی نیجری ــازمان های غیردولت ــارت س ــا نظ و ب

بودجه  ریــزی  پروژه هــای ســرمایه ای شــد.

طــی ریاســت جمهــوری گــودالک جاناتــان، پیشــرفت های بیشــتری در زمینــه 

بازیافــت مقــداری از پول هــای بــه ســرقت رفتــه در دوره آباچــا حاصــل شــد. ایــن پول هــا 

ــازل2 ســوئیس منتقــل شــد و در حســابی  ــع در شــهر ب ــه بانــک تســویه بین المللــی1 واق ب

ــت. ــرار گرف ــه3 ق ــدرال نیجری ــت ف ــی دول ــروقه و بازیافت ــای مس ــام پول ه ــا ن ــژه ب وی

در اول فوریــه 2012، جرســی4 )واقــع در جزایــر کانالــی5( مبلــغ 22,559,560 

ــتاین6  ــد. لیختنش ــی بازگردان ــویه بین الملل ــک تس ــود در بان ــاب موج ــه حس ــد را ب پون

در 23 دســامبر 2013، مبلــغ 10,120,510 دالر و ســپس در 25 ژوئــن 2014 مبلــغ 

226,393,567 دالر را بازگردانــد. ســیتی بانک لنــدن7 در ســپتامبر 2014 مبلغــی معــادل 

22,741,966 دالر را در قالــب ســه ارز مختلــف بازگردانــد. اضافه برایــن، پول هایــی 

ــه  ــی ک ــورگ8، جای ــوز از لوکزامب ــا هن ــد، ام ــرار گرفته ان ــره ق ــورد مذاک ــه م ــود دارد ک وج

ــک 9  ــا، مال ــا آباچ ــا و آب ــی آباچ ــد ثان ــا، محم ــابق، آباچ ــور س ــران رئیس جمه در آن پس

حســاب بانکــی هســتند کــه از ســال 2000 بــه درخواســت نیجریــه و از ســال 2005 بــه 

ــده اند. ــده نش ــده اند، بازگردان ــف ش ــو توقی ــت ژن ــت ایال درخواس

در 14 جــوالی 2014، دولــت فــدرال نیجریــه بــا همــکاری وزرای دادگســتری 

ــاند. از  ــا رس ــه امض ــا ب ــن پول ه ــی ای ــاره بازگردان ــه ای درب ــو، توافق نام ــورگ و ژن لوکزامب

طریــق ایــن توافق نامــه امــوال موجــود در لوکزامبــورگ بازیافــت و بــه حســاب های ایالــت 

ــه  ــه نیجری ــامبر 2014 ب ــخ 11 دس ــتری در تاری ــر دادگس ــتور وزی ــه دس ــل و ب ــو منتق ژن

1. Bank for International Settlements
2. Basel
3. Recovered Looted Funds of the Federal Government of Nigeria
4. Jersey
5. Channel Islands
6. Lichtenstein
7. Citibank London
8. Luxembourg
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ــوص  ــه ای درخص ــوئیس توافق نام ــه و س ــامبر 2014، نیجری ــد. در 4 دس ــده ش بازگردان

ــد. ــا کردن ــی امض ــک جهان ــارت بان ــا نظ ــه ب ــه نیجری ــون دالر ب ــغ 321 میلی ــی مبل بازگردان

ــش از 313  ــی بی ــه بازگردان ــبت ب ــز نس ــی نی ــان، جرس ــوری جانات ــت جمه در ریاس

ــراز  ــهر اب ــن ش ــای ای ــع در نهاده ــا واق ــت آباچ ــه دس ــروقه ب ــغ مس ــون دالر از مبال میلی

ــا  ــغ ب ــن مبال ــی ای ــرای بازگردان ــدرال ب ــت ف ــوی دول ــی از س ــرد. گروه ــدی ک عالقه من

جرســی وارد مذاکــرات شــد، امــا متعاقبــا بــه اطــالع ایــن گــروه رســید کــه محمــد آباچــا و 

ابوبــکار باگــودو1 یــک پرونــده قانونــی بــه دادگاه هــای جرســی بــرده  و تصــرف ایــن وجــوه 

بــه دســت جرســی را بــه چالــش کشــیده اند. دوبــاره ایــن مبالــغ بایــد مــورد پیگیــری قــرار 

ــد. ــده می ش ــه بازگردان ــه نیجری ــت و ب می گرف

رایــی  اوت 2014   6 در  کلمبیــا2  منطقــه  بــرای  متحــده  ایــاالت  دادگاه  نهایتــا، 

درخصــوص امــوال ســانی آباچــا و شــرکت هایش کــه تقریبــا بالــغ بــر 480 میلیــون دالر 

ــه  ــوز ب ــتند هن ــا هس ــه و بریتانی ــی و فرانس ــه در جرس ــوال ک ــن ام ــرد. ای ــادر ک ــد ص می ش

نیجریــه بازگردانــده نشــده اند.

منبــع: دفتــر حســابداری کل دولــت فــدرال، مــی 2015، ســوابق مربــوط بــه 

ــه شــده  ــه گرفت ــک مرکــزی نیجری ــی از بان ــک تســویه بین الملل ــاب بان ــای حس تراکنش ه

ــت. اس

ــم بین المللــی  ــه دادگاه جرای ــا ب ــه ســال 2016، فاالن ــگارد3 در 25 ژانوی ــه روزنامــه ون ــه گفت ب

خبــر داد کــه مشــاور ســابق امنیــت ملــی، ســرهنگ )بازنشســته( ســامبو داســوکی4 و افــراد دیگــری 

کــه در رســوایی  ســرقت تســلیحات »متهــم« شــده بودنــد بایــد »نســبت بــه جرایــم ضدبشــری کــه 

در قبــال نیجریه ای هــا انجــام شــده جوابگــو باشــند.«5 مخصوصــا »ناکامــی وزیــر ســابق دارایــی، 

دکتــر نگــوزی اوکونجــو اویــاال، در جلوگیــری از فســاد گســترده و سیســتماتیک از جملــه ســرقت 

مجــدد پول هــای مســروقه آباچــا، طبــق قانــون رم6 بــه منزلــه همدســتی بــوده و در نتیجــه شــرایط 

قانونــی یــک جــرم ضد بشــری را دارد.« ایــن اتهــام مضحــک نتیجــه ای دربرنداشــت.

1. Abubakar Bagudu
2. US District Court for the District of Columbia
3. Vanguard
4. Sambo Dasuki
5. “$2.1bn Arms Probe: Falana Petitions ICC, Alleges Crimes against Humanity.” Vanguard, January 25, 2016.
6. Rome Statute
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روزنامــه نیشــن1، در 8 فوریــه  2016، بــرای تحت محاصــره جلــوه دادن وزیــر ســابق دارایــی، 

تصویــری برجســته از مــن را چــاپ و ادعــا کــرد کــه »رئیــس آژانــس ضداختــالس، ابراهیــم ماگــو2، 

ــا  ــاال، درخصــوص ارتباطــش ب ــر اوکونجو-اوی ــر ســابق دارایــی، دکت روز یکشــنبه گفــت کــه وزی

پرونده هــای مربــوط بــه فســاد طــی ریاســت جمهوری اخیــر، از ســوی کمیســیون جرایــم مالــی و 

اقتصــادی3 تحــت بازجویــی اســت.«4 اهمیتــی زیــادی نداشــت کــه بیانیه حقیقــی مدیر کمیســیون 

جرایــم مالــی و اقتصــادی در جــواب بــه ســوالی از ســوی یــک نماینــده پارلمــان در مجلــس بــه 

کمیتــه اســتماع نماینــدگان فقــط بــرای بازجویی هــای سراســری در بخــش نفــت اشــاره داشــت و 

بــه مــن یــا ارتباطــم بــا کمیســیون جرایــم مالــی و اقتصــادی هیــچ اشــاره ای نداشــت. 

ــه سیاســی داشــت  ــن حمــالت بی اســاس و ســازمان یافته، جنب عــذاب یک ســاله ناشــی از ای

ــام  ــم انج ــان وزارت ــه در زم ــی ک ــرای اقدامات ــن ب ــه م ــرد؛ تنبی ــال می ک ــدف را دنب ــک ه ــط ی و فق

شــده بــود، آن هــم از رهگــذر لکــه دار کــردن و صدالبتــه نابــود کــردن شــهرت ملــی و بین المللــی 

مــن. درواقــع، ایــن تــاوان محکــم ایســتادن و رفتــار اصولــی در برابــر تبهکاری هــای مالــی بســیار 

ــن در  ــه م ــف علی ــر« و کثی ــن زمزمه گ ــک »کمپی ــا ی ــی ب ــانه های عموم ــالت رس ــود. حم ــاد ب زی

آبوجــا و الگــوس همــراه شــد. بســتگانم کــه در ایــن شــهرها زندگــی می کردنــد گاهــی بــا اعضایــی 

از نخبــگان نیجریــه مالقــات می  کردنــد و آنــان داســتان های دروغیــن و اغراق آمیــزی کــه 

درخصــوص بدرفتاری هــای مــن شــنیده بودنــد را یکــی پــس از دیگــری تعریــف می کردنــد. یکــی 

از همیــن داســتان های مضحــک ایــن بــود کــه مــن یــک میلیــون دالر از پول هــای دزدیده شــده  از 

ــه ام اســتفاده کــرده ام! ــرای تزئیــن و تعویــض پرده هــای خان راه فســاد را ب

ایــن عــذاب تنهــا مختــص مــن نبــود بلکــه تاثیــر زیــادی بــر خانــواده و بســیاری از کارمنــدان 

ســابقم داشــت کــه بــرای انجــام وظیفــه در کنــار مــن، شــغل  خــود را در نقــاط مختلــف جهــان 

ــالت  ــورد حم ــتند م ــن داش ــا م ــه ب ــی ک ــل ارتباط ــه دلی ــال ب ــن س ــا در ای ــد. آنه ــرده بودن ــرک ک ت

لفظــی قــرار گرفتنــد و در پیــدا کــردن شــغل  جدیــد در نیجریــه بــا ســختی روبــه رو شــده بودنــد.

امــا مــن بــا آن حمــالت مقابلــه کــردم! بــا کمــک دوســتان و خانــواده ام بــه هــر یــک از ایــن 

ــتم  ــخ دادم. توانس ــا پاس ــد، علن ــرده بودن ــانه گیری ک ــرا نش ــانه ها م ــه در رس ــن ک ــات دروغی اتهام

1. Nation
2. Ibrahim Magu
3. Economic and Financial Crimes Commission
4. Victor Oluwasegun and Dele Aofi, “EFCC ‘Investigating’ Okonjo-Iweala, Diezani, Aluko,” The Nation, 
February 8, 2016, http://thenationonlineng.net/efcc-investigating-okonjo-iweal-diezani-aluko.
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حقایــق و اســنادی را ارائــه کنــم کــه نشــان مــی داد ایــن اتهامــات بی اعتبــار اســت.1 خوشــبختانه 

در جامعــه بین المللــی افــراد کمــی بودنــد کــه ایــن اتهامــات را بــاور کننــد و مــن حمایــت و تاییــد 

ــه  ــن تجرب ــود، ای ــن وج ــا ای ــردم. ب ــت ک ــی دریاف ــای عموم ــماری از بیانیه ه ــب ش ــادی در قال زی

ــای  ــی ج ــه بین الملل ــر در جامع ــهرتی کمت ــا ش ــردی ب ــر ف ــم: اگ ــوال کن ــودم س ــد از خ ــث ش باع

ــد  ــارش می ش ــه اعتب ــه ب ــی ک ــن حمالت ــت از ای ــا او می توانس ــاد؛ آی ــی می افت ــه اتفاق ــود چ ــن ب م

نجــات پیــدا کنــد؟

یزی مبارزه با قانون گذاران فدرال بر سر بودجه: نقطه ضعف فرآیند بودجه ر

ــا قانون گــذاران  ــه ب ــد، مقابل ــه بودن ــرای مقابل ــد ب ــداران یــک گــروه سیاســی قدرتمن اگرچــه فرمان

ــی  ــزی الزام ــد بودجه ری ــذاران در فرآین ــن قانون گ ــود ای ــود. وج ــاده ای نب ــال کار س ــز اص ــدرال نی ف

ــزی و  ــد بودجه ری ــوص فرآین ــواری درخص ــارزات دش ــه مب ــود ک ــوب ب ــن چارچ ــت و در ای اس

محتــوای آن درگرفــت. در کتــاب اصــالح اصالح ناپذیرهــا: درس هایــی از نیجریــه، بــه تالش هــای 

موفقیت آمیــز انجــام شــده در دور دوم ریاســت جمهــوری اولســگون اوباســانجو جهــت برپاســازی 

ــه یــک  ــه ارائ ــادر ب ــه را ق ــه و مقنن ــوای مجری ــد ق ــد بودجه ریــزی کــه بتوان یــک چارچــوب و فرآین

بودجــه عملیاتــی بــرای هــر ســال مالــی کنــد، اشــاره کــرده ام. مــا بــا تشــکیل یــک گــروه مالــی و 

بودجــه ای قدرتمنــد، ابزار هــای برنامه ریــزی بودجــه ماننــد گــزارش اســتراتژی مالــی2، چارچــوب 

ــه  ــزار ب ــن اب ــاختیم. ای ــم س ــدت4 را فراه ــی میان م ــتراتژی های بخش ــدت3 و اس ــارج میان م مخ

ــد و  ــام ده ــارج انج ــه مخ ــا معاوض ــاط ب ــواری در ارتب ــای دش ــه بحث ه ــی داد ک ــازه م ــه اج کابین

ســپس قــوای مجریــه و مقننــه را قــادر بــه انجــام گفت وگوهایــی ســازنده درمــورد مقــدار بودجــه و 

ــاخت. ــدت می س ــاه و میان م ــه ای کوت ــای هزین اولویت ه

ــه  ــد ک ــم می کن ــی حک ــون اساس ــت. قان ــان اس ــی یکس ــال تقویم ــا س ــه ب ــی نیجری ــال مال س

بودجــه قبــل از پایــان ســال مــورد مذاکــره و تاییــد قــرار گیــرد تــا کشــور ســال جدیــد را بــا بودجه ای 

آمــاده آغــاز کنــد. فرآینــد بودجه ریــزی در عمــل اینقــدر مرتــب و منظــم نبــود. اگرچــه چارچــوب 

1. به منبع زیر مراجعه کنید:
 Oshiomole’s Allegations of Illegal Diversion of Abacha Funds Baseless—Okonjo-Iweala,” Daily Post,”
December 10, 2015, http://dailypost.ng/2015/12/10/oshiomholes-allegations-of-illegal-diversion-of-abacha-
.funds-baseless-okonjo-iweala
2. The Fiscal Strategy Paper
3. The Medium-Term Expenditure Framework
4. The Medium-Term Sector Strategies
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مخــارج میان مــدت تــا مــاه ســپتامبر و بودجــه معمــوال تــا مــاه اکتبــر مــورد مذاکــره و تاییــد قــرار 

ــوای  ــرا ق ــود زی ــادر ب ــده  ای ن ــان مــاه دســامبر پدی ــا پای ــع بودجــه ت ــه موق ــد ب ــا تایی می گرفــت، ام

مجریــه و مقننــه بــر ســر مفــاد و نقــش بودجــه دچــار اختــالف و کشــمکش  می شــدند.

قــوه مقننــه عمدتــا نگــران ســه موضــوع بــود: میــزان بودجــه خــود؛ ماهیــت و میــزان بودجــه 

ــن پروژه هــا.  ــی ای ســرمایه ای، مخصوصــا پروژه هــای ســرمایه گذاری؛ و تعــداد و محــل جغرافیای

ســناتورها و نماینــدگان احســاس می کردنــد کــه نقــش آنهــا بــه عنــوان تخصیص دهنــدگان بودجــه 

تنهــا ایــن نیســت کــه پارامترهــای بودجــه را بررســی و تاییــد کننــد و بــر اجــرای بودجــه نظــارت 

ــات  ــه جزئی ــه از جمل ــوای بودج ــزان و محت ــه می ــکل دهی ب ــئولیت ش ــه مس ــند، بلک ــته باش داش

ــه  ــس از اینک ــرد پ ــاس می ک ــه احس ــوه مجری ــت. ق ــده آنهاس ــر عه ــز ب ــاص نی ــای خ پروژه ه

ــد،  ــه می رس ــوه مقنن ــد ق ــه تایی ــدت ب ــارج میان م ــوب مخ ــق چارچ ــه از طری ــای بودج پارامتره

مابقــی جزئیــات و خصوصیــات بودجــه، مشــخصا معرفــی پروژه هــای ســرمایه  گذاری در بودجــه 

ــت. ــه اس ــوه مجری ــده ق ــه عه ــده اند، ب ــی ش ــدی و بررس ــی هزینه بن ــه به خوب ک

ــادی می انجامیــد. در  ــه تنش هــای زی ایــن دیدگاه هــای متفــاوت درخصــوص نقــش بودجــه ب

دوره ریاســت جمهوری اوباســانجو، برقــراری تعامــل بــا بیشــتر اعضــای قــوه مقننــه غالبــا پرتنــش 

و ناخوشــایند بــود، امــا وزارت امــور دارایــی می توانســت در ایــن تعــادل ناخوشــایند قــدرت کــه 

پدیــدار شــده بــود بــه کار خــود ادامــه دهــد. قــوه مقننــه بــرای پوشــش حقــوق اعضــای مجلــس و 

ســایر هزینه هــا تقاضــای بودجــه ســخاوتمندانه ای داشــت و در ســال های 2004 و 2005، پــس 

از انجــام مذاکــرات، بودجــه ای تقریبــا بــه میــزان 44 میلیــارد نایــرا )333 میلیــون دالر برحســب 

نــرخ ارز آن زمــان( بــرای مجلــس در نظــر گرفتــه شــد.

امــا ایــن موضــوع باعــث حــل مشــکل مربــوط بــه دخالــت قانون گــذاران در افــزودن یــا حــذف 

برخــی پروژه هــا و افزایــش یــا کاهــش انــدازه پروژه هــای دیگــر نشــد و در نتیجــه باعــث بــه وجــود 

آمــدن اختالالتــی در بودجــه شــد. مــا بــرای رســیدگی بــه ایــن مشــکل، بــا قانون گــذاران بــر ســر 

ایــن موضــوع توافــق کردیــم کــه مبلغــی تقریبــا برابــر بــا 44 میلیــارد نایــرا )500 میلیــون دالر( در 

حکــم منابعــی بــرای پوشــش چیــزی کــه آن را »پروژه هــای حــوزه انتخاباتــی1« نامیدیــم، بــه قــوه 

ــود کــه قانون گــذاران  ــر( ب ــاس کوچک ت ــا مقی ــرا ب ــی )اکث ــد. اینهــا پروژه های ــه تخصیــص یاب مقنن

ــع  ــل اهــداف توزی ــه تکمی ــع خواســته های خــود در زمین ــرای رف ــد و ب می توانســتند آغازشــان کنن

ــد، در بودجــه ســرمایه ای جــای  ــع نیازهــای جوامعــی کــه آنهــا را انتخــاب کردن ــی و رف جغرافیای

1. Geneva
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ــرای  ــذاران ب ــی قانون گ ــل برخ ــه تمای ــص بودج ــن تخصی ــه ای ــود ک ــن ب ــی ای ــدف اصل ــد. ه دهن

دخالــت در پروژه هــای ســرمایه گذاری در بودجــه ســرمایه ای کــه غالبــا بــا هــدف کنــار گذاشــتن 

ــش دهــد. ــام می شــد را کاه ــان انج ــرای خودش ــای بیشــتری ب پول ه

ــا مــارس ســال 2005 -زمانــی کــه رســوایی رشــوه  بــرای  ایــن رویکــرد موثــر واقــع شــد و ت

ــه یکــی  ــا بی قــراری ادامــه پیــدا کــرد. ایــن رســوایی ب ــا شــد- یــک آرامــش همــراه ب بودجــه1 به پ

ــار ناشــفاف و فاســد مربــوط می شــد؛ درخواســت و پرداخــت رشــوه بــرای  دیگــر از جوانــب رفت

ــی  ــادی و مال ــم اقتص ــیون جرای ــش. کمیس ــک بخ ــه ی ــیدن بودج ــب رس ــه تصوی ــهولت در ب س

مدعــی شــد کــه رئیــس مجلــس ســنا و شــش نفــر از اعضــای دیگــر مجلــس ملــی بــرای تســهیل 

تصویــب بودجــه بخــش آمــوزش از وزارت آمــوزش رشــوه گرفته انــد. قانون گــذاران ایــن اتهامــات 

را انــکار کردنــد و مجلــس ملــی ایــن قضــاوت شــتاب زده و محاکمــه شــدن بــه دســت رســانه ها 

را تقبیــح کــرد.

امــا رئیس جمهــور اولســگون اوباســانجو کــه بســیار خشــمگین شــده بــود، ملــت را خطــاب 

قــرار داد و گفــت کــه کمیســیون جرایــم اقتصــادی و مالــی ایــن رســوایی را برمــال و وزیــر آمــوزش 

ــور  ــال 2005، »رئیس جمه ــارس س ــخ 23 م ــه IRIN در تاری ــر مقال ــت. بناب ــرده اس ــراج ک را اخ

ــه  ــوه  دهی ب ــرم رش ــه ج ــوجی2، را ب ــان اوس ــوزش، فابی ــر آم ــانجو، وزی ــگون اوباس ــه اولس نیجری

رئیــس مجلــس ســنا و شــش نفــر از اعضــای پارلمــان بــرای آسان ســازی فرآینــد تصویــب بودجــه 

ســاالنه اخــراج کــرد. او همچنیــن از رئیــس مجلــس ســنا، آدولفــوس وابــارا3، بــه دلیــل دریافــت 

رشــوه و همــوار ســاختن راه بــرای سرنگون ســازی احتمالــی خــودش انتقــاد کــرد. اوباســانجو کــه 

قیامــی علیــه فســاد رایــج را آغــاز کــرده بــود، در شــب سه شــنبه در تلویزیــون حاضــر شــد تــا بــه 

کشــور بگویــد کــه وزیــر آمــوزش 55 میلیــون نایــرا )417 هــزار دالر( از ذخایــر دولــت برداشــته و 

آن پــول را بیــن وابــارا و پنــج ســناتور دیگــر و عضــوی از مجلــس نماینــدگان )مجلــس پایینــی در 

پارلمــان( تقســیم کــرده اســت.«4 رئیس جمهــور اوباســانجو ادامــه داد: »ایــن کار تمــام هنجارهــای 

مربــوط بــه حکمرانــی خــوب، رهبــری پیشــرو، وحــدت و اعتبــار را زیرپــا می گــذارد.« رســوایی 

رشــوه گیری بــرای بودجــه، چالــه جدیــد بــر ســر راه فرآینــد آماده ســازی و تاییــد بودجــه بــود، امــا 

حرکــت رئیس جمهــور بــرای پاســخگو ســاختن افــراد مجــرم باعــث بــه لــرزه افتــادن نظــام و ثبــات 

1. Bribe for Budget
2. Fabian Osuji
3. Adolphus Wabara
4. Abuja, “Obasanjo Fires Education Minister for Bribing Senate Leader,” IRIN, March 23, 2005.
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یافتــن آن در مابقــی دوره حضــور مــن در دولــت شــد.

در 17 اوت 2011 در حیــن بازگشــت بــه وزارت امــور دارایــی، همین طــور کــه در حــال تدویــن 

ــی  ــه ط ــد بودج ــازی و تایی ــد آماده س ــه فرآین ــردم ک ــاس می ک ــم، احس ــال 2012 بودی ــه س بودج

پنــج ســال پــس از رســوایی رشــوه گیری بــرای بودجــه بســیار نابســامان تر و عمدتــا از کنتــرل قــوه 

ــه نظــر می رســید تعــادل قــدرت در طــول دوره ریاســت جمهوری  ــه خــارج شــده اســت. ب مجری

اومــارو یــارآدوا بــه نفــع قــوه مقننــه تغییــر کــرده اســت و فرآینــد بودجه ریــزی چنــان تغییــر شــکل 

ــت. ــایی نیس ــال قابل شناس ــه اص داده ک

ــا به طــور آنــی تشــخیص دادم. نشــانه اول ایــن بــود کــه  دو نشــانه اصلــی ایــن تغییــر را تقریب

ــد  ــاس می کردن ــی1 احس ــس مل ــه مجل ــای بودج ــی و تخصیص ه ــور مال ــای ام ــای کمیته ه اعض

کــه حــق دارنــد )و صدالبتــه وظیفــه دارنــد( در سراســر زنجیــره ارزش بودجــه وارد جزئیــات مربــوط 

بــه تدویــن و آماده ســازی بودجــه شــوند. نشــانه دوم ایــن بــود کــه اعضــای مجلــس ملــی از طریــق 

مذاکــرات، بودجــه مجلــس را بســیار افزایــش داده بودنــد و درخصــوص ایــن موضــوع هیــچ بحــث 

یــا چالشــی را نمی پذیرفتنــد. بودجــه عملیاتــی آنهــا بــه میــزان 150 میلیــارد نایــرا یــا 16 درصــد 

ــود. بودجــه  ــه ب ــرا( افزایــش یافت ــر حســب نای ــر بودجــه ســال 2006 )ب ــا 3/5 براب بودجــه و تقریب

پروژه هــای حــوزه انتخاباتــی تقریبــا 50 درصــد افزایــش یافتــه و بــه 100 میلیــارد نایــرا رســیده بــود. 

حقــوق و مزایــای پایــه  اندکــی کمتــر از 10 درصــد از بودجــه عملیاتــی 150 میلیــارد نایرایــی بــود و 

ایــن رقــم کمتــر از درصــدی بــود کــه در بودجه هــای چندیــن کشــور توســعه یافته، درحال توســعه 

ــاوت در  ــد(. تف ــه کنی ــدول B4�5 مراجع ــت B، ج ــه پیوس ــد )ب ــده می ش ــور دی ــای نوظه و بازاره

90 درصــد مــازاد )یــا 135 میلیــارد نایــرا( بــود کــه ظاهــرا بــرای هزینه هــای اداره مجلــس ملــی 

و هزینه هــای دیگــری کــه پدیــداری عمومــی اندکــی داشــت در نظــر گرفتــه شــده بــود. اگــر ایــن 

ــرا )1/46 میلیــون  ــه هــر قانون گــذار 288 میلیــون نای مبلــغ بیــن قانون گــذاران تقســیم می شــد، ب

ــن  ــی از بهتری ــه بخش ــذاران نیجری ــرانه، قانون گ ــه س ــن، از زاوی ــت. بنابرای ــق می گرف دالر( تعل

ــد. ــان بودن ــدگان در جه تامین ش

ــا ایــن وجــود، مجلــس ملــی از ایــن افزایــش رضایــت نداشــت. رئیــس مجلــس از طریــق  ب

ــای  ــاد پروژه ه ــا ایج ــردی ی ــای ف ــداد پروژه ه ــه تع ــزودن ب ــال اف ــه دنب ــف، ب ــای مختل کمیته ه

ــرد. ــالل می ک ــار اخت ــتر دچ ــه را بیش ــه بودج ــود و در نتیج ــم ب ــده مه ــد و ارزیابی نش ــال جدی کام

ــد، امــا  ــن رویکــرد نمی دیدن ــا ای اگرچــه بیشــتر اعضــای مجلــس ملــی مشــکلی در رابطــه ب

1. National Assembly Finance and Appropriations Committees
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تمــام اعضــای مجلــس از ایــن دســتکاری های تاســف بار در بودجــه حمایــت نمی کردنــد. 

زمانــی کــه ایــن فعالیت هــا بــه اطــالع عمــوم می رســید، بعضــا بــه تنش هایــی بیــن خــود اعضــای 

ــت  ــا ذهنی ــرادی ب ــن اف ــاد بی ــاد اتح ــرای ایج ــده ب ــای انجام ش ــا تالش ه ــد. ام ــس می انجامی مجل

ــزی  ــان را چی ــه فعالیت های ش ــدند ک ــی می ش ــوب اکثریت ــا مغل ــرا آنه ــود زی ــه ب ــابه بی نتیج مش

ــازی  ــرای مسدودس ــم ب ــن و گروه ــه م ــور ک ــد. همین ط ــر وزارت می دیدن ــارات دفت ــر از اختی کمت

ــش زا  ــیار تن ــو بس ــک ج ــوارد ی ــن م ــام ای ــم، تم ــارزه می کردی ــات مب ــن اقدام ــازی ای ــا حداقل س ی

ایجــاد کــرد.

ــود؛  ــت ب ــت نف ــر قیم ــی مبتنی ب ــون مال ــرد قان ــه کارب ــوط ب ــش مرب ــای پرتن ــی از کانون ه یک

ــر  ــدت. دفت ــارج میان م ــوب مخ ــزی در چارچ ــرای بودجه ری ــار ب ــت معی ــت نف ــک قیم ــن ی تعیی

بودجــه یــک مــدل اقتصــادی آزموده شــده داشــت کــه مــا از آن بــرای تعییــن قیمــت نفــت معیــار و 

دیگــر پارامترهــای اقتصــادی اســتفاده می کردیــم. امــا بــه نظــر می رســید طــی ایــن پنــج ســال کــه 

در دولــت نبــودم کمیته هــای تامیــن مالــی مجلــس نماینــدگان و مجلــس ســنا روشــی بــرای زیــر 

ســوال بــردن قیمــت معیــار پیــدا کــرده بودنــد و بــر ایــن اســاس کــه ایــن قیمــت بســیار پایین تــر از 

ــر تامیــن مالــی می شــد، ســعی  ــا بهت ــد بســط می یافــت ی ــود و بودجــه بای ــازار ب ــی ب قیمــت کنون

داشــتند معمــوال آن را رو بــه بــاال تنظیــم کننــد.

عمــال ایــن عــادت بــد بــه وجــود آمــده بــود کــه همــه منابــع مــازاد حاصــل از افزایشــی قیمــت 

ــه  ــرای بودج ــی ب ــن مال ــن تامی ــی داد، بی ــنهاد م ــدل پیش ــه م ــاری ک ــت معی ــه قیم ــبت ب ــت نس نف

ــی تقســیم می شــد.  ــرای اعضــای مجلــس مل ــازاد ب ــژه م ــزودن پروژه هــای وی ــه و اف ــوه ی مجری ق

هــر دالری کــه بــه قیمــت نفــت معیــار افــزوده می شــد معمــوال منجــر بــه تولیــد یــک مــازاد 50 

میلیــارد نایرایــی در منابــع مــازاد می شــد، بنابرایــن، ایــن مــازاد یــک انحــراف بــزرگ در وجــوه بــه 

وجــود مــی آورد.

ــا  ــا ایــن رونــد ناخوشــایند مبــارزه کردیــم، امــا ایــن نبــردی تلــخ و همــراه ب مــن و گروهــم ب

ناکامــی بــود. نماینــدگان مجلــس ملــی کــه در مباحــث مربــوط بــه بودجــه حضــور داشــتند تهدیــد 

ــد کــرد، مگــر آنکــه درخصــوص  ــد نخواهن ــد کــه چارچــوب مخــارج میان مــدت را تایی می کردن

ــازی  ــد آماده س ــال 2012 و در فرآین ــارزه در س ــن مب ــیم. ای ــازش برس ــک س ــه ی ــوع ب ــن موض ای

بودجــه ســال 2013 بــه اوج خــود رســید. مــدل مــا در زمانــی کــه قیمــت بــازاری هــر بشــکه نفــت 

تقریبــا 92 دالر بــود، قیمــت معیــار بودجــه بــرای هــر بشــکه را 72 دالر تعییــن کــرد. جلســاتی بــا 

فرمانــداران و رهبــران مجلــس ملــی آغــاز شــد، امــا آنهــا اصــرار بــر افزایــش قیمــت معیــار تــا 75 
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دالر بــرای هــر بشــکه داشــتند و ظاهــرا ایــن اصــرار بــه ایــن دلیــل بــود کــه بتواننــد مخــارج خــود 

را در بودجه هــای ایالتــی و فــدرال افزایــش دهنــد. مــا ایــن قیمــت را بــه منزلــه حــد باالیــی بــرای 

معیــار پذیرفتیــم و چارچــوب مخــارج میان مــدت بــرای تاییــد بــر ایــن اســاس بــه مجلــس ملــی 

ارســال شــد.

ــدگان  ــس نماین ــه مجل ــد ک ــه ش ــال 2012 متوج ــر س ــط اکتب ــن در اواس ــروه م ــفانه، گ متاس

ــت.  ــرده اس ــد ک ــکه را تایی ــر بش ــرای ه ــه 80 دالر ب ــش آن ب ــه و افزای ــده را نپذیرفت ــار توافق ش معی

ــر 2012: ــگارد در 10 اکتب ــه ون ــه روزنام ــر مقال بناب

دیــروز مجلــس نماینــدگان قیمــت معیــار هــر بشــکه نفــت خــام بــرای بودجــه پیشــنهادی ســال 

ــر از مبلــغ پیشــنهادی  ــه نحــوی کــه ایــن مقــدار پنــج دالر باالت 2013 را 80 دالر تعییــن کــرد، ب

ایــن بخشــی از توصیه هــای مجلــس پایین دســت  درخصــوص  ریاســت جمهوری اســت. 

ــی  ــازوی اجرای ــه ب ــود ک ــی )FSP( ب ــتراتژی مال ــزارش اس ــدت و گ ــارج میان م ــوب مخ چارچ

دولــت در مــاه گذشــته ارائــه کــرده بــود. ایــن پیشــنهاد در گــزارش کمیته هــای مشــترک امــور مالــی 

ــک، وام و  ــی3 و کم ــادی مل ــعه اقتص ــزی توس ــی2، برنامه ری ــات قانون ــه  و تحقیق ــس1، بودج مجل

بدهــی4 درج شــده بــود. عبدالمومــن جبریــن5 محتــرم )PDP-Kano( رئیــس کمیتــه امــور مالــی 

ــرد  ــاد ک ــور انتق ــی این ط ــازوی اجرای ــت از ب ــده داش ــه عه ــث را ب ــن بح ــری ای ــه رهب ــس ک مجل

ــای مســتقل از  ــه پیش بینی ه ــزود ک ــد و اف ــی از اقتصــاد را ترســیم می کنن ــر تاریک ــا تصوی ــه آنه ک
ــد.6 ــان می دهن ــر را نش ــن تصوی ــالف ای ــان خ ــوی متخصص س

ــار  ــت معی ــت نف ــک قیم ــتفاده از ی ــه اس ــبت ب ــه نس ــووال7 ک ــو تامب ــس، امین ــخنگوی مجل س

ــک  ــرای ی ــتر ب ــول بیش ــداز پ ــور در پس ان ــازی کش ــت توانمندس ــزاری جه ــه اب ــر به منزل پایین ت

ــرد  ــالم ک ــووال اع ــود. تامب ــن ب ــن جیبری ــی عبدالموم ــرد، حام ــدی می ک ــراز ناامی ــی اب روز باران

کــه »او نمی توانــد متوجــه شــود کــه چــرا منتخبــان سیاســی و کارمنــدان دولــت اصــرا دارنــد کــه 

ــه  ــا بودج ــی از بخش ه ــه بعض ــود، درحالی ک ــداز ش ــده پس ان ــرای آین ــت ب ــل از نف ــد حاص درآم

ــل  ــی مح ــور دارای ــه  و وزارت ام ــر بودج ــتند« و »دفت ــات هس ــک راه نج ــر ی ــد و منتظ ــی دارن کم

1. House’s Joint Committees on Finance
2. Legislative Budget and Research
3. National Planning and Economic Development
4. Aid, Loans and Debt
5. Abdulmumin Jibrin
6. “2013 Budget: Reps Okay $80 per Barrel Crude Oil Benchmark,” Vanguard, October 10, 2012.
7. Aminu Tambuwal
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مشــکل اصلــی وزارتخانه هــا، دپارتمان هــا و آژانس هــا در انجــام وظایــف قانونــی خــود هســتند. 

مجلــس همیشــه بــا دفتــر بودجــه اختــالف داشــته اســت زیــرا ایــن دفتــر در بودجــه وزارتخانه هــا، 

دپارتمان هــا و آژانس هــا دســتکاری می کــرد و در نتیجــه باعــث می شــود کــه عملکــردی 

پایین تــر از حــد انتظــار داشــته باشــند.«1 تامبــووال این طــور ادامــه داد کــه »مــا هنــوز بــا بــازوی 

ــنه اید  ــی گرس ــم. ... وقت ــمکش داری ــت کش ــار نف ــت معی ــوع قیم ــر موض ــر س ــت ب ــی دول اجرای
ــد؟«2 ــداز کنی ــول پس ان ــد پ ــه می توانی چگون

از دیــد وزارت امــور دارایــی، معیــار 75 دالر بــرای هــر بشــکه کــه ســه دالر باالتــر از پیش بینــی 

مــدل دفتــر بودجــه بــود، از لحــاظ مالــی متزلــزل امــا قابل مدیریــت بــود. امــا افــزودن پنــج دالر 

ــا  ــد. م ــوب می ش ــی محس ــه مال ــئولیتی در زمین ــکه، بی مس ــر بش ــرای ه ــدار ب ــن مق ــه ای ــر ب دیگ

بیانیه هــا و توضیحــات رســانه ای خودمــان را منتشــر کردیــم تــا مــردم نیجریــه متوجــه شــوند کــه 

ــون  ــی نیســت. تلویزی ــار نفــت فکــری خوب ــوان قیمــت معی ــه عن چــرا در نظــر گرفتــن 80 دالر ب

ایــن موضــوع را در 15 اکتبــر ســال 2012 پوشــش داد:

طبــق بیانیــه  ای از ســوی دســتیار وزیــر دارایــی، افزایــش قیمــت معیــار تــا 80 دالر منجــر بــه 

ــت،  ــاد کالن دول ــای اقتص ــیاری از پیش بینی ه ــر بس ــد و بناب ــد ش ــی خواه ــی در نقدینگ افزایش

امــری مضــر خواهــد بــود. بــا توجــه بــه برآوردهــای مــا تــورم مطمئنــا به طــور چشــمگیری بــاال 

خواهــد رفــت. نــرخ ارز شــدیدا تحــت فشــار قــرار خواهــد گرفــت و بــه کاهــش ارزش نایــرا خواهد 

ــرخ   ــاال، ن ــورم ب ــی از ت ــرخ بهــره خواهــد شــد. ترکیب ــن ن ــر رفت ــاال باعــث باالت ــورم ب ــد. ت انجامی

ــزی اقتصــادی دولــت و کســب وکارهای  ــر برنامه ری ــدی ب ــر ب ــات تاثی ــرخ ارز بی ثب ــاد و ن بهــره زی

ــر  ــدی ب ــر ب ــم کــه تالطــم اقتصــاد کالن به طــور کلــی تاثی خصوصــی خواهــد گذاشــت. می دانی

رشــد دارد. مــورد دوم اینکــه پیشــنهاد قــوه مقننــه بــر دیــدگاه بیــش از حــد خوشــبینانه ای نســبت بــه 

قیمــت  جهانــی نفــت اســتوار اســت. قیمــت فعلــی نفــت در جهــان مطابــق پایه هــای اقتصــادی 

ــمکش های  ــی از کش ــای ناش ــای نااطمینانی ه ــتر برمبن ــه بیش ــت، بلک ــده اس ــن نش ــی تعیی واقع

خاورمیانــه بــاال رفتــه اســت. نیجریــه نمی توانــد برنامــه خــود را صرفــا مطابــق بدبختی هــای مــورد 

انتظــار  بــرای کشــورهای دیگــر تنظیــم کنــد! مــورد ســوم ایــن اســت کــه از نظــر مــا قیمت هــای 

ــش  ــف( کاه ــود دارد: ال ــاور وج ــن ب ــرای ای ــل ب ــتند. دو دلی ــدار نیس ــان پای ــت در جه ــی نف فعل

1. مرجع قبلی.
2. Teddy Oscar, “Okonjo-Iweala, Okogun Are Responsible for Budget Delay—Tambuwal,” 247ureports.
com, December 17, 2013, https://247ureports.com/2013/12/17/okonjo-iweala-okogun-are-responsible-for-
budget-delay-tambuwal.
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احتمالــی تقاضــای جهانــی نفــت، بــه دلیــل رکــود اقتصــادی در منطقــه اروپــا، رشــد کــم ایــاالت 

متحــده و کاهــش ســرعت رشــد اقتصــاد در کشــورهای چیــن و هنــد؛ ب( افزایــش عرضــه جهانــی 

نفــت بــا اکتشــافات جدیــدی کــه در آفریقــا و نقــاط دیگــر انجــام شــده اســت. اضافه برایــن، بــا 

پایــان یافتــن بحــران لیبــی، روزانــه تقریبــا 1/6 میلیــون بشــکه نفــت بــه بــازار جهانــی بــاز خواهــد 

ــه مقــدار پس اندازهــای حســاب مــازاد  گشــت. مــورد چهــارم ایــن اســت کــه پیشــنهاد قــوه مقنن

 ECA ،نفــت خــام را بســیار کاهــش خواهــد داد. اگــر بخواهیــم دقیق تــر بگوییــم، ایــن پیشــنهاد

ــش  ــرای کاه ــا ب ــن پس اندازه ــاخت. ای ــد س ــروم خواه ــمگیری مح ــازاد چش ــداز م را از پس ان

تاثیــری کــه یــک رکــود اقتصــادی جهانــی یــا افــت در قیمــت نفــت  بــر اقتصــاد نیجریــه خواهــد 

ــا  ــه تقریب ــت ک ــت نف ــال 2008 قیم ــید در س ــته باش ــاد داش ــه ی ــر ب ــت. اگ ــی اس ــت الزام گذاش

ــان  ــت و در آن زم ــش یاف ــکه ای 38 دالر کاه ــه بش ــاه ب ــد م ــرف چن ــود، ظ ــکه ای 147 دالر ب بش

ــای  ــرای کمک ه ــز ب ــای تحقیرآمی ــه تقاض ــدام ب ــود اق ــات خ ــرای نج ــه ب ــای اینک ــه ج ــه ب نیجری

مالــی حاکمیتــی از IMF یــا نهادهــای دیگــر کنــد بــه ECA روی آورد. مــورد پنجــم ایــن اســت که 

ــش  ــد. افزای ــال می کن ــک دنب ــه را از نزدی ــی نیجری ــعه مال ــی توس ــرمایه گذاران بین الملل ــه س جامع

ــی باشــد و  ــرای بازارهــای بین الملل ــد و پرخطــر ب ــد یــک عالمــت ب ــار نفــت می توان قیمــت معی

ممکــن اســت منجــر بــه ایــن شــود کــه ســرمایه گذاران خارجــی فاصلــه خــود بــا بازارهــای مالــی 

نیجریــه را بیشــتر کننــد. ایــن کار همچنیــن باعــث دشــوار شــدن تامیــن مالــی بــرای شــرکت های 

ــه اینکــه بســیاری از ایــن شــرکت ها در  ــا توجــه ب ــه ای در خــارج از کشــور خواهــد شــد، ب نیجری
ســال 2013 قصــد ایــن کار را دارنــد.1

ــا  ــود. م ــی نب ــدا کاف ــر اب ــن اث ــا ای ــت، ام ــذاران داش ــدگاه قانون گ ــر دی ــی ب ــا اثرات ــادات م انتق

گیــر افتــاده بودیــم زیــرا تــا زمانــی کــه قانون گــذاران چارچــوب اقتصــادی میان مــدت کــه شــامل 

ــم.  ــاده کنی ــه را آم ــتیم بودج ــد، نمی توانس ــد نمی کردن ــد را تایی ــز می ش ــت نی ــار نف ــت معی قیم

ــد تمــام تالشــمان را  ــد. بای ــا کاهــش یــک دالر موافقــت کردن ــی پرتنــش، آنهــا ب پــس از مذاکرات

ــه میــزان بشــکه ای 79 دالر آمــاده  ــار نفــت ب ــا قیمــت معی ــا بودجــه ســال 2013 را ب می کردیــم ت

کنیــم؛ 10% باالتــر از قیمــت 72 دالر اصلــی کــه مــدل مــا پیش بینــی  کــرده بــود و 5% باالتــر از 

قیمــت 75 دالری بــرای هــر بشــکه کــه قبــال بــر ســر آن ســازش کــرده بودیــم.

ــارد  ــر 200 میلی ــه مــازاد بالــغ ب ــرای هــر بشــکه نفــت، یــک هزین چهــار دالر مابه التفــاوت ب

1. $80 Benchmark Price Will Hurt Our Economy—Finance Minister,” Channels Television, October 15, 2012, 
https://www.channelstv.com/2012/10/15/80-benchmark-price-will-hurt-our-economy-finance-minister.
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ــش  ــرای افزای ــرا( را ب ــارد نای ــدار )100 میلی ــن مق ــی از ای ــذاران نیم ــم زد. قانون گ ــی را رق نایرای

ــوارد،  ــی م ــد. در برخ ــص دادن ــه تخصی ــود در بودج ــی خ ــای انتخاب ــا و پروژه ه ــه برنامه ه بودج

ــت  ــه دریاف ــز بودج ــود نی ــده ب ــه نش ــان تهی ــی برایش ــوز طرح ــه هن ــدی ک ــال جدی ــای کام پروژه ه

ــک  ــای کوچ ــد پروژه ه ــود آورد؛ مانن ــه وج ــرمایه ای ب ــه س ــی در بودج ــن کار اختالالت ــد. ای کردن

و بزرگــی کــه بســیار پرهزینــه  و غیرضــروری بودنــد. 100 میلیــارد نایــرا هــم بــرای کاهشــی کســر 

بودجــه در نظــر گرفتــه شــد.

ــه  ــا ب ــا و برنامه ه ــتری در پروژه ه ــالالت بیش ــی، اخت ــس مل ــص در مجل ــد تخصی ــی فرآین ط

وجــود آمــد، به نحــوی کــه بودجــه برخــی پروژه هــا بــه طــرز چشــمگیری افزایــش یافــت و بودجــه 

برخــی دیگــر از پروژه هــا بــه مقــداری کمتــر از میــزان ثبت شــده در پیشــنهاد قــوه مجریــه کاهــش 

یافــت. رئیس جمهــور گــودالک جاناتــان آنچــه کــه احســاس می کــرد بودجــه ای منســجم اســت 

را بــه مجلــس ملــی ارائــه کــرده بــود، بنابرایــن او نیــز از اختــالالت و ناکارایی هــای ایجادشــده در 

ــود. او در ابتــدا  ــر بودجــه و گــروه وزارت امــور دارایــی ناراحــت ب ــه انــدازه اعضــای دفت بودجــه ب

بودجــه ســال 2013 کــه بــه تصویــب مجلــس ملــی رســیده بــود را امضــا نکــرد و ســرانجام کار 

ــور  ــر رئیس جمه ــورد نظ ــرات م ــال تغیی ــه ِاعم ــی ب ــذاران تمایل ــرا قانون گ ــید زی ــت رس ــه بن بس ب

نداشــتند. تصــور یــک ســال بــدون وجــود بودجــه و اثــر منفــی ایــن موضــوع بــر اقتصــاد و اعتبــار 

ــد بودجــه  ــه تایی ــر بودجــه رئیس جمهــور را متقاعــد ب ــر کل دفت ــا مــن و مدی کشــور ســبب شــد ت

کنیــم. هــدف مــا ایــن بــود کــه بــا همکارانمــان در بخش هــای مختلــف، نهایــت تــالش خــود را 

بــرای تصحیــح ایــن اختــالالت در مراحــل اجرایــی انجــام دهیــم.

تنش هــای فرآینــد آماده ســازی و تصویــب بودجــه ســال 2013 بــه فرآینــد بودجه ریــزی 

ــنا،  ــس س ــی مجل ــور مال ــه ام ــنا و کمیت ــس س ــس مجل ــار، رئی ــید. این ب ــز رس ــال 2014 نی س

کمیتــه تخصیــص و دیگــر کمیته هــای مرتبــط ســعی داشــتند بــا قــوه مجریــه همــکاری و بــر ســر 

ــدگان و  ــا رئیــس مجلــس نماین ــد، ام ــق کنن ــار نفــت تواف ــد قیمــت معی ــدی مانن پارامترهــای کلی

ــد. ــف بودن ــان مخال ــا آن ــس ب ــن مجل ــای ای کمیته ه

ــرای  ــاع )ب ــر و دف ــد فراگی ــاخت ها، رش ــعه زیرس ــتغال زایی، توس ــر اش ــال 2014 ب ــه س بودج

مبــارزه بــا بوکــو حــرام( تمرکــز داشــت و نســبت بــه بودجــه ســال 2013 دارای محدودیــت مالــی 

بیشــتری بــود. کمیتــه مجلــس و مجلــس ســنا کــه روی بودجــه کار می کــرد بــر ســر قیمــت معیــار 

76/50 دالری بــرای هــر بشــکه نفــت توافــق کــرد؛ مقــداری کمتــر از 79 دالر بــرای هــر بشــکه 

ــد  ــار توافق شــده پایبن ــر معی ــود. اگرچــه مجلــس ســنا ب ــق شــده ب ــل روی آن تواف کــه در ســال قب
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بــود و ایــن قیمــت را در چارچــوب اقتصــادی میان مــدت تصویــب کــرد، امــا مجلــس نماینــدگان 

از آن ســرپیچی و 79 دالر را بــرای هــر بشــکه تاییــد کــرد.

ایــن کار بــه ایجــاد تنش هایــی بیــن مجلــس ســنا و مجلــس نماینــدگان و تنش هایــی بیــن گــروه 

امــور مالــی و بودجــه و مجلــس نماینــدگان انجامیــد. همــراه بــا مدیــر کل دفتــر بودجــه شــدیدا بــا 

رهبــر مجلــس نماینــدگان، کمیتــه امــور مالــی و کمیتــه تخصیــص مخالفــت کــردم و گفتــم کــه 

رویکردشــان بــرای فرآینــد بودجه ریــزی مضــر اســت و بــه انســجام بودجــه آســیب می رســاند.

ایــن مخالفــت بــا اســتقبال خوبــی مواجــه نشــد و منجــر بــه شــماری از حمــالت بــه دولــت 

شــد. بســیاری از ایــن حمــالت کــه در رســانه ها به خوبــی ســازماندهی شــده بــود جنبــه شــخصی 

داشــت و خــود مــن را نشــانه گرفتــه بــود. ســرانجام سازشــی بــر ســر قیمــت 77/50 دالر بــرای هــر 

بشــکه برقــرار شــد، امــا ایــن حمــالت همچنــان ادامــه یافــت. ایــن حمــالت در داســتان پنجــاه 

ســوال1 بــه اوج خــود رســید.

داستان پنجاه سوال

پـس از اعـالم بودجـه سـال 2014 در 19 دسـامبر 2013، مـن و کارمندانـم تماس هایـی از سـوی 

چنـد تـن از همکاران مـان دریافـت کردیـم کـه به مـا اطالع دادنـد پنجاه سـوال درخصـوص اقتصاد 

نیجریـه روی اینترنـت قـرار گرفتـه اسـت و از مـن انتظـار مـی رود کـه پاسخ شـان را بدهـم. احتماال 

عبدالمومـن جیبریـن، رئیـس کمیتـه امـور مالـی مجلـس و رهبـر حمـالت خصومت آمیـز بـه من، 

مسـئول انتشـار ایـن سـواالت بـود. امـا او در این باره نـه به من اطـالع داده و نـه با من تمـاس گرفته 

بـود و روی اینترنـت گذاشـتن چنیـن درخواسـتی از یـک وزیـر بی سـابقه بود.

واضــح بــود کــه ایــن ســواالت بــرای آزار دادن و شــرمنده ســاختن مــن و گروهــم و لطمــه زدن 

بــه اعتبــارم طراحــی شــده بــود. بــا ایــن وجــود، پــس از چــاپ ایــن مجموعــه حجیــم از ســواالت، 

کارمندانــم بــا کمیتــه امــور مالــی تمــاس گرفتنــد تــا بفهمنــد کــه ایــن درخواســت صحــت دارد یــا 

خیــر؟ تاییــد شــد کــه بایــد پاســخ ها را در اســرع وقــت ثبــت کنــم، در نتیجــه گــروه کوچکــی بــرای 

همــکاری در پاســخ بــه ایــن ســواالت کــه شــامل مســائل مربــوط بــه بودجــه، رشــد اقتصــادی، 

ــن  ــکیل دادم. لح ــد، تش ــرژی می ش ــی و ان ــت صنعت ــا سیاس ــط ب ــی مرتب ــائل بخش ــی و مس بده

اکثــر ســواالت آشــکارا ســوءنیت طراحشــان را نشــان مــی داد. دو نمونــه، یعنــی ســواالت 4 و 14، 

بــرای نشــان دادن ایــن ســوءنیت کافــی اســت:

1. Fifty Questions Saga
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ــی  ــص داخل ــد ناخال ــی در تولی ــد تک رقم ــک رش ــرای ی ــما ب ــه ش ــم ک ــوال )4(: می دانی س

جشــن می گیریــد. امــا بــه نقــل از ســخنان خودتــان بــر ســر یــک میــز صبحانــه بــا حضــور برخــی 

اعضــای بخــش خصوصــی در ایالــت الگــوس، کــه گــروه عالــی اقتصــادی نیجریــهNESG( 1( آن 

را ترتیــب داده بــود، گفتــه شــد کــه: »مــا در حــال رشــد هســتیم، امــا بــه انــدازه کافــی اشــتغال زایی 

ــم  ــر می کن ــم. فک ــد کنی ــریع تر رش ــد س ــا بای ــت؛ م ــی اس ــیار بزرگ ــش بس ــن چال ــم. ای نمی کنی

ــه  ــکلی ک ــه ش ــتغال را ب ــد اش ــم رش ــا بتوانی ــم ت ــد کنی ــد رش ــا 10 درص ــت کم 9 ت ــد دس ــا بای م

می خواهیــم ســرعت ببخشــیم.« آیــا موافــق نیســتید کــه یــک وزیــر دارایــی خــوب کــه اقتصــادی 

ــد ناخالــص داخلــی  ــرای رشــد ســاالنه 20% تولی ــد ب ــد بای ــد اقتصــاد مــا را مدیریــت می کن مانن

جشــن بگیــرد؟ چــرا اقتصــاد مــا نمی توانــد یــک رشــد دو رقمــی داشــته باشــد؟ بــا توجــه بــه ایــن 

ــر در  ــاد؟ اگ ــای اقتص ــدام بخش ه ــت؟ در ک ــدن اس ــاد ش ــال ایج ــغل در ح ــداد ش ــه تع ــد چ رش

بخــش خصوصــی اســت، پــس دولــت در زمینــه کمک رســانی بیشــتر بــه ایــن بنگاه هــای بخــش 

ــد؟ ــام می ده ــی انج ــه اقدامات ــی چ خصوص

براســاس  همیشــه  کشــور  اقتصــادی  رشــد  بســته  بــه  شــما  اشــاره های   :)14( ســوال 

ــد  ــا می دانی ــت. آی ــوده اس ــز4 ب ــورز3 و مودی ــد پ ــتاندارد ان ــچ2، اس ــات فی ــای موسس رتبه بندی ه

کــه در نیویــورک دو صنــدوق از صندوق هــای پوششــی بیــر اســترنز5 از همیــن آژانس هــای 

ــی ســال 2008  ــش از بحــران مال ــاال و شــیادانه اوراق قرضــه پی ــدی ب ــل رتبه بن ــه دلی ــدی ب رتبه بن

ــر  ــد، پــس چــرا اصــرار ب ــده شــماره 652410/2013(؟ اگــر می دانی ــا پرون ــد )ب شــکایت کرده ان

مطئن بــودن رتبه بنــدی ایــن موسســات داریــد؟

مــن و گروهــم در تعطیــالت کریســمس و ســال جدیــد کار کردیــم تــا بــه ایــن پنجــاه ســوال 

ــت  ــرای مدیری ــا یــک پاســخ 102 صفحــه ای ب ــو، م ــا بعــد از جشــن ســال ن ــم. دقیق پاســخ دهی

کمیتــه امــور مالــی مجلــس نماینــدگان ارســال کردیــم و آن را روی اینترنــت گذاشــتیم. ایــن پاســخ 

ــرای مســائل  ــه منبعــی از دانــش و مرجعــی ب مــورد اســتقبال عمومــی قــرار گرفــت و به ســرعت ب

اقتصــادی بــدل شــد. گــروه مــن بابــت ایــن تــالش جــدی تحســین شــد و بــه جــای اینکــه وزیــر 

دارایــی و گــروه او »رســوا شــوند«، ایــن اتفــاق بــه ضــرر کمیتــه امــور مالــی تمــام شــد زیــرا ایــن 
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ــخگویی و  ــه پاس ــل ب ــه تمای ــان داد ک ــراد را نش ــد از اف ــدی و متعه ــی ج ــخ، گروه ــش و پاس پرس

اهمیــت نــدادن بــه ارعــاب و آزار از ســوی دیگــران داشــتند.

ــه  ــن بودج ــده تعیی ــای زنن ــی از فرآیند ه ــدگان درس های ــس نماین ــی مجل ــور مال ــه ام کمیت

ســال های 2013 و 2014 و عواقــب آن گرفــت. آماده ســازی بودجــه ســال 2015، اگرچــه پرتنــش 

ــی،  ــور مال ــه ام ــر کمیت ــود. مدی ــر ب ــل بســیار کمت ــال های قب ــه س ــی آن نســبت ب ــا زنندگ ــود، ام ب

ــد. ــل ش ــر تبدی ــیار حامی ت ــردی بس ــه ف ــر داد و ب ــارش را تغیی ــن، رفت ــن جیبری عبدالموم

ــه کاهــش  ــا اواخــر ســال 2014، قیمــت نفــت شــروع ب ــا آن زمــان، از اواســط ت ــن ت همچنی

ــه  ــدارهایی ک ــام هش ــود. تم ــده ب ــانی ش ــدت نوس ــی به ش ــای جهان ــای کااله ــرده و در بازاره ک

ــودم،  ــاد داده ب ــرای اقتص ــی ب ــاخت ضربه گیرهای ــه س ــاز ب ــت و نی ــت نف ــان قیم ــاره نوس ــال درب قب

ــود.  ــیارکننده ب ــدی هوش ــذاران تاح ــرای قانون گ ــوع ب ــن موض ــود و ای ــق ب ــال تحق ــج در ح به تدری

ــا دســامبر همــان ســال از  ــود و از ژوئــن ســال 2014 ت ــا شــتاب در حــال نــزول ب قیمــت نفــت ب

قیمتــی حــدود 114 دالر بــرای هــر بشــکه بــه 58 دالر کاهــش یافــت. در ســپتامبر و اکتبــر ســال 

ــور  ــم، همین ط ــدت بودی ــارج میان م ــوب مخ ــازی چارچ ــال آماده س ــه در ح ــی ک 2014، زمان

ــم و آن را از  ــح می کردی ــررا تصحی ــار را مک ــت معی ــد قیم ــد، بای ــر می آم ــت پایین ت ــت نف ــه قیم ک

78 دالر بــه 73 دالر و ســپس بــه 65 دالر بــرای هــر بشــکه کاهــش می دادیــم. مــا نهایتــا بودجــه 

را بــا اســتفاده از یــک قیمــت معیــار 65 دالری بــرای هــر بشــکه آمــاده کردیــم، امــا ســناریو های 

دیگــری را نیــز تهیــه کردیــم کــه اگــر قیمــت نفــت پایین تــر از قیمــت معیــار نفــت بیایــد مخــارج 

را کاهــش و اقداماتــی درخصــوص درآمدهــا انجــام دهیــم.

ــه 58  ــده و ب ــر آم ــت پایین ت ــت نف ــم، قیم ــه کردی ــامبر 2014 ارائ ــه را در 16 دس ــی بودج وقت

ــرای عملکــرد درســت  ــم و می دانســتیم کــه ب ــاده بودی ــا آم ــود. م ــرای هــر بشــکه رســیده ب دالر ب

بودجــه بایــد اقدامــات دیگــری را در رابطــه بــا مخــارج و درآمــد در ســال 2015 آغــاز کنیــم. بــا 

توجــه بــه اینکــه وارد ســال انتخابــات شــده بودیــم، ایــن کاری دشــوار بــود. البتــه، قانون گــذاران در 

ابتــدا به رغــم درآمدهــای کاهشــی، از پذیرفتــن هرگونــه کاهــش در بودجــه 150 میلیــارد نایرایــی 

خــود امتنــاع ورزیدنــد. امــا ســرانجام بــا مشــاهده اینکــه وزرا به طــور داوطلبانــه کاهــش 50% در 

حقــوق پایــه  خــود را قبــول می کردنــد، آنــان نیــز بــا کاهشــی 13% موافقــت کردنــد.

ــا کمیتــه مجلــس ملــی )متشــکل از مدیــران کمیتــه امــور مالــی و  در یــک نشســت دشــوار ب

ــارد  ــاح و دیگــر روســای مجلــس ملــی( درمــورد بودجــه، 20 میلی ــه تخصیــص هــر دو جن کمیت

ــر  ــه شــد. مــا اصــرار ب دیگــر در حکــم مخــارج انتخاباتــی اعضــای مجلــس ملــی در نظــر گرفت
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کاهــش ایــن مبلــغ داشــتیم زیــرا باعــث خنثایــی 13% کاهــش بودجــه قانونــی آنهــا می شــد، امــا 

تنهــا توانســتیم ایــن 20 میلیــارد نایــرا را بــه ســه تــا هفــت میلیــارد نایــرا کاهــش دهیــم. ایــن بهایــی 

ــم. ــد پرداخــت می کردی ــرای تصویــب بودجــه 2015 بای ــود کــه ب ب

یه می انجامد تبانی به نفع خود )ساخت و پاخت( به فرآیندی متناقض برای نیجر

مبارزاتــی کــه در دوره ریاســت جمهوری اولســگون اوباســانجو و گــودالک جاناتــان بــر ســر بودجــه 

انجــام شــد را می تــوان بــه منزلــه عالئمــی از وجــود یــک مشــکل اساســی ســاختاری و فرآینــدی 

ــه  ــه ب ــزی نیجری ــد بودجه ری ــم، فرآین ــرده بگویی ــم بی پ ــر بخواهی ــرد. اگ ــداد ک ــه قلم در نیجری

ــدارد و  ایــن دلیــل »مشــکل دار« اســت کــه بیــن نقش هــای اجرایــی و قانونــی شــفافیت وجــود ن

ایــن موضــوع فضایــی بــرای سوءاســتفاده قانون گــذاران و برخــی اعضــای بخــش اجرایــی ایجــاد 

ــع مــازادی کــه از طریــق پروژه هــا  ــرای ایجــاد مناب ــار نفــت ب ــد. دســتکاری در قیمــت معی می کن

ــا مقامــات دولتــی بــرای انجــام همیــن کار از طریــق  ــه قانون گــذاران منتقــل می شــود و تبانــی ب ب

ــت. ــتفاده ها اس ــن سوءاس ــه از ای ــود دو نمون ــی خ ــای بخش بودجه ه

هـر فـردی کـه جرات اعتـراض به ایـن نظام را داشـته باشـد یا بخواهـد بر سـر راه آن قـرار گیرد، 

در حکـم یـک مشـکل قلمـداد و بـا او مثل یک مشـکل رفتار می شـود. توانایـی قانون گـذاران )غالبا 

روسـای مجلـس ملـی( بـرای مداخلـه در پارامترهای کلیـدی، معرفی پروژه هـای آماده نشـده، تغییر 

هزینه هـای پـروژه در بودجـه سـرمایه گذاری و عمومـا مصـادره پول هـا بـه نفـع خـود و در عین حال 

گـروگان گرفتـن بودجه تـا زمان پذیرفته شـدن درخواسـت های خودشـان، همگی به فرآیندی اشـاره 

دارد کـه نیازمند یک بازسـازی موثر اسـت.

ــه  ــور ک ــت، همان ط ــه داش ــاری ادام ــدو بوه ــوری محم ــت جمه ــی ریاس ــکالت ط ــن مش ای

رســوایی بودجــه ســال 2016 کــه در آن اعضــای مجلــس نماینــدگان یکدیگــر را متهــم بــه فســاد 

ــس  ــن، رئی ــن جیبری ــد. عبدالموم ــان می ده ــوع را نش ــن موض ــد،  ای ــزی  کردن ــد بودجه ری در فرآین

ــار  ــان، چه ــدگان در آن زم ــس نماین ــص مجل ــه تخصی ــر کمیت ــی و مدی ــور مال ــه ام ــابق کمیت س

نفــر از اعضــای عالی رتبــه قــوه مقننــه )ســخنگوی مجلــس، یاکوبــو دوگارای1، معــاون ســخنگو، 

ــه  ــو اوگــور4( را متهــم ب ــت لئ ــر اقلی یوســف الســون2، ناظــم مجلــس الحســن دوگــووای3 و رهب
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تالشــی بــرای منتقــل کــردن منابــع بودجــه ای ســال 2016 بــه حســاب خــود کــرد. بنــا بــه گفتــه 

جیبریــن، »ایــن اعضــای هیــات کارگــزاران اصلــی از گرایــش مســتقل مــن و مخالفتــم بــا پنهــان 

ــرای  ــارد نای ــرا از 100 میلی ــارد نای ــالس 40 میلی ــه اخت ــا در زمین ــه آنه ــم یک طرف ــاختن تصمی س

تخصیص یافتــه بــرای کل مجلــس ملــی ناراضــی بودنــد. ایــن چهــار نفــر بــا مــن مالقــات کردنــد 

ــده در  ــای بی فای ــرای پروژه ه ــرا را ب ــا نای ــا میلیارده ــن، آنه ــد. اضافه برای ــم را گرفتن ــن تصمی و ای

ــاظ  ــن در لح ــی م ــد. ناتوان ــراف کنن ــد اعت ــراد بای ــن اف ــد. ای ــص داده ان ــود  تخصی ــای خ حوزه ه

ــر در  ــی دیگ ــد اصل ــه کارمن ــخنگو و س ــای س ــی آق ــارد نایرای ــا 30 میلی ــت تقریب ــردن درخواس ک
بودجــه نیــز بــه یــک مســاله بــدل شــد.«1

ــکار  ــات را ان ــن اتهام ــدگان ای ــس نماین ــای مجل ــر از روس ــو دیگ ــه عض ــخنگو و س ــای س آق

کردنــد و بــه جیبریــن اتهــام زدنــد کــه از طریــق بیســت و دو پــروژه خــود بیــش از چهــار میلیــارد 

ــا مقــام ریاســت  ــکار کــرد. جیبریــن متعاقب ــن اتهــام را ان ــز ای ــرا اختــالس کــرده اســت و او نی نای

کمیتــه تخصیــص را تــرک کــرد یــا از ایــن مقــام عــزل شــد. مهــم نیســت کــه ایــن موضــوع صحــت 

ــه )و  ــوع قابل توج ــه موض ــود، بلک ــت ب ــا درس ــک از آنه ــرف کدام ی ــه ح ــر و اینک ــا خی ــت ی داش

ــه صحبــت کــردن گرفــت، تمــام  ــم ب ــن تصمی ــود کــه وقتــی جیبری ــن ب ــه شــوکه کننده( ای صدالبت

معامــالت کثیــف بودجــه بــرای همــه آشــکار شــد.

ــرای  ــی ب ــم و بهای ــارزه می کردی ــا آن مب ــا ب ــه م ــوءنیتی ک ــه س ــات ب ــود اتهام ــود خ ــا وج صرف

آن پرداختیــم اشــاره داشــت. عناصــر یــک فرآینــد قدرتمنــد در تعییــن بودجــه )گــزارش اســتراتژی 

مالــی، چارچــوب مخــارج میان مــدت و اســتراتژی های بخشــی میان مــدت2( کــه مــا یــک دهــه 

پیــش برقــرار ســاختیم، در حــال واژگــون شــدن و زیــر فشــار بــود.

ــه دلیــل تــرس از مجــازات، جــرات صحبــت کــردن درمــورد ایــن  افــراد کمــی هســتند کــه ب

مشــکل را داشــته باشــند و بــه همیــن دلیــل مشــکالت غالبــا پنهــان نگــه داشــته می شــوند. فرآینــد 

تعییــن بودجــه نیجریــه همچنــان در معــرض دســتکاری و سوءاســتفاده قــرار خواهــد گرفــت مگــر 

اینکــه شــفافیت بیشــتری در زمینــه کارکــرد واقعــی بودجــه، توافق نظــر بیــن نقــش قــوای مجریــه 

ــزی منفعــت اقتصــادی و  ــدی جهــت روشن ســازی اینکــه چــه چی ــک بررســی فرآین ــه و ی و مقنن

اجتماعــی بــرای کشــور دارد، وجــود داشــته باشــد. ایــن اقدامــات بایــد بــا تعریــف دوبــاره عملکرد 

1. “Dogara Tried to Pad ₦30 Bil into the Budget—Sacked House Appropriation Chair,” Premium Times, 
July 21, 2016.
2. Medium-Term Sector Strategies
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درســت و اصالحاتــی کــه ایــن نحــوه عملکــرد را در قانــون نهادینــه کنــد، همــراه شــود. بــه منظــور 

ــون اساســی اســت و  ــه شــدن آن در قان ــه نهادین ــاز ب پایــدار شــدن عملکــرد خــوب بودجــه ای، نی

همچنیــن لــزوم ایجــاد ســازوکاری مســتقل بــرای تعییــن قیمــت معیــار نفــت و گاز مادامــی کــه این 

کاالهــا بــرای درآمدهــای نیجریــه حیاتــی هســتند را شــامل شــود.
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عصــر یکــی از روزهــای گــرم جــوالی 2014 رئیس جمهــور گــودالک جاناتــان بــا مــن تمــاس 

گرفــت و خواســت تــا بــرای شــرکت در جلســه ای بــا یکــی از مشــاوران ارشــد ریاســت جمهوری، 

ــه ای  ــازی خاورمیان ــرکت کشتی س ــک ش ــده ی ــی و دو نماین ــروی دریای ــتاد نی ــس س ــی رئی یعن

بالفاصلــه بــه ایشــان ملحــق شــوم. وقتــی حــدود پانــزده دقیقــه بعــد رســیدم جلســه آغــاز شــده 

بــود و بــه همیــن دلیــل رئیس جمهــور از رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی خواســت تــا ماهیــت اصلــی 

پیشــنهادهای روی میــز را بــه طــور خالصــه بــرای مــن بیــان کنــد.

 بــه ایــن مســاله عــادت کــرده بــودم کــه بــرای شــرکت در مباحــث مهــم بــه صــورت ناگهانــی 

ــی  ــه زمان ــه چ ــت ک ــی می دانس ــور به خوب ــوم. رئیس جمه ــار ش ــور احض ــر رئیس جمه ــه دفت ب

بایــد از مــن یــاری و نیــروی کمکــی اضافــی بخواهــد. مــن نیــز در چنیــن مواقعــی بــه دقــت بــه 

ســخنان حاضــران در جلســه گــوش مــی دادم تــا هــم مبحــث اصلــی و هــم جــو حاکــم بــر جلســه 

ــا  ــود ی ــان ب ــرا معمــوال صحبــت مبالــغ بســیار بــزرگ در می را به خوبــی و به ســرعت درک کنــم زی

مشــکالت پیچیــده ای روی میــز مذاکــره بــود. مطابــق اظهــارات رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی، ایــن 

ــان  ــایر تجهیزات ش ــی و س ــای تخصص ــتی ها، قایق ه ــودن کش ــاکارا ب ــی و ن ــل قدیم ــه دلی ــرو ب نی

ــای  ــت زنی در آب ه ــد گش ــی مانن ــام وظایف ــه انج ــود ک ــده ب ــه رو ش ــی روب ــای بزرگ ــا چالش  ه ب

ســاحلی و محافظــت از آنهــا را بــرای ایــن نیــرو بســیار دشــوار می کــرد. همچنیــن تعمیرگاه هــای 

ــداری  ــرات و نگه ــام تعمی ــرای انج ــاز ب ــورد نی ــزات م ــه تجهی ــز ب ــی نی ــروی دریای ــتی نی کش

ــود. ــز نب ــی مجه ــروی دریای ــای نی دارایی ه

پیشــنهاد تجــاری گــروه بازرگانــی ابوظبــی شــامل مــوارد زیــر بــود: در دســت گرفتــن کنتــرل 

ــی  ــه پایگاه ــه منزل ــا ب ــتفاده از آنه ــا و اس ــازی آنه ــدد و بازس ــز مج ــتی، تجهی ــای کش تعمیرگاه ه

ــخصا  ــد. مش ــتی های جدی ــاخت کش ــی و س ــروی دریای ــتی های نی ــداری کش ــر و نگه ــرای تعمی ب

ــن  ــی از اصلی تری ــازی یک ــدد و نوس ــازی مج ــر، بازس ــکان تعمی ــرات ام ــن تغیی ــام ای ــا انج ب

دارایی هــای نیــروی دریایــی یعنــی کشــتی ان ان اس آرادو کــه به شــدت بــه تعمیــرات نیــاز داشــت 

ــرای انجــام تعمیــرات  ــا ایــن کشــتی ب ــود ت ــازی نب در ایــن تعمیرگاه هــا فراهــم می شــد و دیگــر نی

ــه خــارج از کشــور ارســال شــود.  ب

ــود کــه  ــرای تکمیــل ایــن قــرارداد فقــط کافــی ب مطابــق نظــر رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی ب

ــق  ــان مــورد تواف ــرات را در مــدت زم ــد تعمی ــی کشــتی نیازمن ــن تعــداد کاف ــی تامی ــروی دریای نی

ــا  ــد ت ــد خری ــد خواه ــای جدی ــی از قایق ه ــدادی کاف ــه تع ــد ک ــد کن ــا تعه ــن ی ــرکت تضمی ــا ش ب

ــغ  ــل مبل ــد اص ــز بتوان ــرکت نی ــن ش ــا ای ــوند ت ــاخته ش ــازی س ــای کشتی س ــن تعمیرگاه ه در ای
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ــاورد. ــت بی ــه دس ــی ب ــود معقول ــراه س ــه هم ــود را ب ــه خ ــده اولی ــرمایه گذاری ش س

ــن  ــرمایه گذاری، روش تامی ــن س ــام ای ــاز و روش انج ــورد نی ــغ م ــورد مبل ــه در م ــی ک زمان

ــان  ــدت زم ــه و م ــت هزین ــتیبانی بازپرداخ ــرای پش ــاز ب ــورد نی ــدی م ــای درآم ــع، جریان ه مناب

تــداوم قــرارداد ســوال پرســیدم، آثــار ســردرگمی و ناراحتــی در چهــره ایــن دو مــرد جــوان نمایــان 

ــر  ــه دفت ــه ب ــد ک ــور می کردن ــر تص ــد. علی الظاه ــه ای بودن ــرکت خاورمیان ــدگان ش ــه نماین ــد ک ش

ریاســت جمهوری آمده انــد تــا معاملــه خــود را نهایــی کننــد و انتظــار نداشــتند بــه ســواالت فــردی 

پاســخ بدهنــد کــه تــا آن روز هرگــز مالقاتــش نکــرده بودنــد. رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی مدعــی 

بــود کــه ایــن قــرارداد هیــچ هزینــه ای بــرای دولــت نخواهــد داشــت. ایــن شــرکت کشتی ســازی 

ــد. ــرمایه  گذاری کن ــرارداد س ــن ق ــارد دالر در ای ــادل 2 میلی ــی مع ــغ قابل توجه ــا مبل ــود ت ــاده ب آم

ــل  ــن دلی ــه همی ــه ای در کار باشــد و احتمــاال ب ــد حق آن لحظــه کامــال متوجــه شــدم کــه بای

اســت کــه رئیس جمهــور مــن را بــه جلســه فراخوانــده اســت. همیــن مســاله تضمیــن تامیــن تعــداد 

کافــی قایــق و کشــتی بــرای تعمیــرات و خریــد مقــدار کافــی ملزومــات بــرای تضمیــن بازدهــی 

ســرمایه گذاری ایــن شــرکت نیــز مــن را نگــران کــرده بــود. حــاال صحبــت ایــن مبلــغ 2 میلیــارد 

دالری نیــز بــه میــان آمــده بــود. رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی بــه نماینــدگان ایــن شــرکت تجــاری 

ــرای ســواالت مــن  ــا توضیحــات و پاســخ های بیشــتری ب ــان خواســت ت نگاهــی انداخــت و از آن

ارائــه کننــد.

ــزرگ و  ــازی ب ــیوم کشتی س ــی کنسرس ــان یعن ــه شرکت ش ــد ک ــان کردن ــه اذع ــان در ادام آن

مشــهوری بــه نــام پریوینوســت1، بــرای نوســازی تعمیرگاه هــای کشــتی و ایجــاد تجهیــزات مــدرن 

ــود کــه  ــد ب ــی خواهن ــال بانک های ــه دنب ــن کار ب ــرای انجــام ای ــا ب ــاده اســت. آنه کشتی ســازی آم

می تواننــد وام هــای 2 میلیــارد دالری پرداخــت کننــد و ایــن وام بــه نــام شرکت شــان و بــه منظــور 

ــن وام را  ــت ای ــد ضمان ــه بای ــت نیجری ــا دول ــد، ام ــد ش ــذ خواه ــرمایه گذاری اخ ــن س ــام ای انج

بپذیــرد.

بنابرایــن، تمــام جزئیــات ایــن قــرارداد روی میــز قــرار گرفــت. دولــت بایــد وام و جریــان درآمد 

کافــی بــرای بازپرداخــت آن و تامیــن ســود اضافــی ســرمایه گذاران را تضمیــن می کــرد. در چنیــن 

ــوان  ــور می ت ــود؟ چط ــد ب ــه نخواه ــرمایه  گذاری در نیجری ــه س ــر ب ــی حاض ــه کس ــرایطی چ ش

چنیــن پیشــنهاد تجــاری را جــدی گرفــت کــه تمــام ریســک ســرمایه گذاری را بــه دولــت محــول 

ــاری  ــرح تج ــه ط ــروژه چ ــن پ ــام ای ــرای انج ــه ب ــیدم ک ــرمایه گذاران پرس ــن س ــد؟ از ای می کن

1. Privinvest
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ــا دســت کم آنجــا  ــد ی ــه خاصــی ندارن ــد کــه برنام ــان پاســخ دادن ــد و آن ــاده کرده ان خاصــی را آم

ــراز کــردم و  ــه رئیس جمهــور اب ــرارداد را ب ــن ق ــی ام از ای ــه نداشــتند. مــن ناراحت ــرای ارائ ــزی ب چی

اشــاره داشــتم کــه ضمانــت ایــن وام دقیقــا هماننــد ایــن اســت کــه خــود دولــت وام بگیــرد و بــه 

همیــن دلیــل بــه تاییــد مجلــس شــورای ملــی نیــاز دارد.

ــا  ــم ت ــود وارد کنی ــی خ ــری بده ــل تحمل پذی ــد تحلی ــل فرآین ــن وام را در داخ ــد ای ــا بای  م

ــرار باشــد  ــژه اگــر ق ــم، به وی ــی کنی ــن وام را ارزیاب ــرای جــذب و بازپرداخــت ای ــی کشــور ب توانای

ایــن وام بــا شــرایط تجــاری اخــذ شــود. رئیس جمهــور بالفاصلــه گفــت کــه بــا توجــه بــه مســائل 

مــورد اشــاره مــن، تحلیــل ایــن پیشــنهاد تجــاری بــه زمــان بیشــتری نیــاز دارد و بــه همیــن دلیــل 

ــرای برطــرف کــردن تمــام مشــکالت و مســائل موجــود  ــد ب ســرمایه گذاران و نیــروی دریایــی بای

بــا مــن و وزارت دارایــی همــکاری کننــد. در صورتــی کــه پیشــرفتی در ایــن زمینــه حاصــل شــود و 

ــم داد. ــه او اطــالع خواهی ــه نظــر عملــی باشــد ب انجــام ایــن ســرمایه گذاری ب

ــار  ــاال انتظ ــرا احتم ــم زی ــدگان ببین ــن نماین ــره ای ــی را در چه ــتم نارضایت ــی می توانس به راحت

چنیــن جلســه ای را نداشــتند. مشــاور رئیس جمهــور چهــره »حــق بــه جانبــی« بــه خــود گرفــت و 

گویــی بــا خــود می گفــت اگــر پــای ایــن زن بــه ایــن معاملــه بــاز شــود ایــن معاملــه هرگــز نهایــی 

ــا  ــید، ام ــر می رس ــه نظ ــب ب ــی متعج ــی اندک ــروی دریای ــتاد نی ــس س ــره رئی ــد. چه ــد ش نخواه

ــه همــکاری  ــه رئیس جمهــور اطمینــان خاطــر داد کــه ب ــا مــا حفــظ کــرد و ب همــکاری خــود را ب

ــد  ــد کــه بای ــدگان شــرکت پریوینوســت گفتن ــا مــن و گــروه مــن ادامــه خواهــد داد. نماین خــود ب

کشــور را تــرک کننــد، امــا می تواننــد طــی چنــد هفتــه آتــی بــرای ادامــه ایــن مباحــث بــه آبوجــا 

ــد. بازگردن

هنگامــی کــه بــه دفتــر کارم بازگشــتم بــا اعضــای تیمــم در مــورد ایــن مســاله مشــورت کــردم 

ــد و آن را  ــق بودن ــال مواف ــن کام ــی م ــا ارزیاب ــی ب ــنوم. همگ ــورد بش ــن م ــان را در ای ــا نظرات ش ت

تاییــد می کردنــد: مــا بایــد ضمانــت ایــن وام را هماننــد دریافــت خــود وام بــه حســاب بیاوریــم و 

بــه همیــن دلیــل بایــد ضــرورت اخــذ ایــن وام ارزیابــی کنیــم تــا مشــخص شــود آیــا بــه حــد کافــی 

اولویــت باالیــی دارد کــه وام گرفتــن دولــت در شــرایط تجــاری را توجیــه کنــد. اضافه برایــن، قطعــا 

بــرای گرفتــن ایــن وام بــه تاییــد مجلــس شــورای ملــی نیــاز داریــم.

ــری  ــت رهب ــه تح ــال 2005 ک ــس در س ــگاه پاری ــی باش ــش بده ــه   بخش ــان موافقت نام از زم

ــور  ــود و کش ــده ب ــا ش ــن اعط ــه م ــه ب ــن برنام ــت ای ــانجو مدیری ــگون اوباس ــور اولس رئیس جمه

مــا نیجریــه را از بــار یــک بدهــی عظیــم 30 میلیــارد دالری نجــات داد، بدهــی خارجــی کشــور 
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ــی  ــر وزارت دارای ــه دفت ــال 2011 ب ــت س گوس ــه در آ ــن ک ــد. م ــت می ش ــادی مدیری ــت زی ــا دق ب

بازگشــتم بــه همــکاری خــودم بــا دفتــر مدیریــت بدهــی خارجــی ادامــه دادم تــا رویکــرد محتاطانه 

کشــور نســبت بــه بدهــی خارجــی را حفــظ کنیــم.

مــا عمدتــا روی وام هــای امتیــازی تمرکــز داشــتیم کــه موسســات چندجانبــه و چیــن می دادنــد. 

ــال  ــامبر س ــا دس ــه ت ــا ک ــور م ــی کش ــی خارج ــوع بده ــارد دالری، مجم ــاری 2 میلی ــک وام تج ی

ــوح  ــه وض ــن ب ــرای م ــی داد. ب ــش م ــد افزای ــود را 23 درص ــارد دالر ب ــادل 8/82 میلی 2013 مع

ــد  ــت و بای ــی نیس ــه عمل ــنهادی به هیچ وج ــرمایه گذاری پیش ــرح س ــن ط ــه ای ــود ک ــخص ب مش

ــی  ــن بده ــور را در چنی ــتیم کش ــا نمی توانس ــم. م ــراز کنی ــدی اب ــه بع ــود را در جلس ــای خ یافته ه

بزرگــی گرفتــار کنیــم!

چنــد روز بعــد رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی بــه دفتــرم آمــد و مــن پیامدهــای مالــی ایــن وام 

ســنگین را بــرای او توضیــح دادم و اذعــان کــردم کــه نمی توانیــم چنیــن تعهــدات مالــی ســنگینی را 

بــر کشــور تحمیــل کنیــم. او مضطــرب بــود و گفــت نیــروی دریایــی بــه زودی ممکــن اســت قــادر 

ــرا وضعیــت دارایی هــای آن به شــدت نابســامان اســت. آنهــا  ــه انجــام وظایــف خــود نباشــد زی ب

بــدون تجهیــزات مناســب چطــور می تواننــد مانــع دزدان نفتــی شــوند، بــرای جلوگیــری از دزدی 

دریایــی در دریاهــا گشــت زنی و نقــش مهمــی در جنــگ علیــه تروریســم ایفــا کننــد؟ وی مدعــی 

بــود از آنجــا کــه نیــروی دریایــی ماه هاســت در حــال گفت وگــو بــا شــرکت پریوینوســت اســت و 

حتــی تفاهم نامــه ای نیــز بــا ایــن شــرکت امضــا کــرده بایــد بــرای همــکاری بــا ایــن شــرکت راهــی 

پیــدا شــود.

اضطــراب رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی و اســتدالل های پرفشــارش، مــن را بــه یــاد رویــدادی 

بــا ارتــش انداخــت کــه در زمینــه مبــارزه بــا گروهــک تروریســتی بوکــو حــرام پیــش آمــده بــود کــه 

ــه  ــاز می کــرد. آن زمــان چنیــن تلقــی شــد کــه وزارت دارایــی ب در شــمال شــرق کشــور تاخت وت

ــال کــردن همــان  ــز قصــد دنب ــی نی ــروی دریای ــد. اگــر نی ــدازه کافــی از ارتــش حمایــت نمی کن ان

مســیر را داشــته باشــد وضعیتــی بســیار دشــوار و حتــی خطرنــاک پیــش خواهــد آمــد.

فعالیت هـــای مخـــرب گروهـــک تروریســـتی بوکـــو حـــرام از اوایـــل ســـال 2014 شـــدت 

گرفـــت و مـــردم نیجریـــه نیـــز از واکنـــش بـــه ظاهـــر آهســـته ارتـــش بـــرای کنتـــرل اوضـــاع 

ـــح  ـــود را توضی ـــات خ ـــا اقدام ـــم ت ـــرار دادی ـــار ق ـــت فش ـــش را تح ـــه ارت ـــی ک ـــد. زمان ـــی بودن ناراض

ـــی  ـــد و وزارت دارای ـــار ندارن ـــی در اختی ـــع کاف ـــه مناب ـــدند ک ـــی ش ـــلح مدع ـــای مس ـــد نیروه ده

ـــه  ـــرایطی ک ـــد در ش ـــر نبودن ـــدا حاض ـــن اب ـــان م ـــتند. کارکن ـــاله دانس ـــن مس ـــی ای ـــر اصل را مقص
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ـــاز  ـــی نی ـــای امنیت ـــه نیروه ـــم ب ـــهروندان از تروریس ـــال ش ـــان و م ـــت از ج ـــرای محافظ ـــه ب جامع

ـــئول  ـــن مس ـــان م ـــود. آن زم ـــم ش ـــا مته ـــن نیروه ـــت از ای ـــه عدم حمای ـــی ب ـــت، وزارت دارای داش

ـــودم. ـــی ب ـــارج امنیت ـــت مخ ـــه وضعی ـــیدگی ب رس

 روزنامــه ونــگارد1 در تاریــخ 24 مــاه مــه 2014 در مقالــه ای از خبرنــگاری بــه نــام امــا اوجــا2 

ماهیــت اصلــی توضیحــات مــن را منتشــر کــرد؛ ایــن خبرنــگار در ایــن مقالــه بــه ایــن جمله اشــاره 

دارد کــه »بــه اعتقــاد ارتــش در شــرایطی کــه جامعــه بــا ناامنــی ناشــی از گروهــک تروریســتی بوکــو 

ــخ  ــپس پاس ــت« و س ــه اس ــرار نگرفت ــا ق ــار آنه ــی در اختی ــی کاف ــع مال ــده، مناب ــه ش ــرام مواج ح

ــا  ــه ایــن شــکل نقــل قــول می کنــد کــه »مســائل امنیتــی به ویــژه در زمانــی کــه کشــور ب مــن را ب

ــت  ــه اول اولوی ــان در درج ــت جانات ــرای دول ــت ب ــارزه اس ــال مب ــتی در ح ــای تروریس گروهک ه

قــرار دارنــد.«

ــه بخــش امنیتــی تخصیــص  ــه یــک چهــارم از کل بودجــه ســال 2014 ب بنابرایــن، نزدیــک ب

ــود.«  ــامل می ش ــور را ش ــی کش ــازمان های امنیت ــایر س ــس و س ــش، پلی ــای ارت ــه نیروه ــت ک یاف

اضافه برایــن، اوجــا در همیــن مقالــه بــه نقــل از مــن گفتــه کــه مــا ارتباطــات نزدیکــی بــا بخــش 

دفاعــی داریــم. مــن به تازگــی بــا رئیــس وزارت دفــاع و ســایر کارکنــان دیگــر صحبــت کــرده ام. مــا 

بایــد از مــردان و زنــان خــود کــه لبــاس نظامــی بــه تــن دارنــد به شــدت حمایــت کنیــم زیــرا بــرای 

محافظــت از مــا جــان خــود را بــه خطــر می اندازنــد و وظیفــه بســیار دشــواری یعنــی جنــگ علیــه 

تروریســم را  بــر عهــده دارنــد کــه پیــش از ایــن در کشــور وجــود نداشــته اســت و می خواهیــم در 

ــوان حمایــت کنیــم. تصــور می کنــم کــه مخــارج دفاعــی بایــد در  ــا تمــام ت ایــن راســتا از آنهــا ب

ســریع ترین زمــان ممکــن تامیــن مالــی شــود. امســال مــا مبالغــی کــه آنهــا نیــاز دارنــد را به طــور 

کامــل پرداخــت کرده ایــم. مــا در حــدود 130/7 میلیــارد نایــرا را بــه ایــن نیروهــا اعطــا کرده ایــم 

ــام  ــت. تم ــده اس ــه ش ــر گرفت ــان در نظ ــه کارکن ــرای هزین ــا ب ــرای آن صرف ــارد نای ــه 85/9 میلی ک

حقــوق و مزایــای آنــان ســرموعد پرداخــت خواهــد شــد. الزامــات دیگــری بــرای دریافــت مبالــغ 

اضافــی نیــز وجــود دارد کــه در بعضــی مواقــع ایــن الزامــات را صنــدوق احتیاطــی رئیس جمهــور 

ــد. ــی می کن ــن مال تامی

ــروی  ــه نی ــتم ک ــود و نمی خواس ــوار ب ــیار دش ــم بس ــن و کارکنان ــرای م ــش ب ــا ارت ــاجره ب مش

ــه همیــن  ــا کنــد کــه وزارت دارایــی از ارتــش حمایــت نمی کنــد. ب ــز ایــن ادعــا را احی دریایــی نی

1. Vanguard
2. Emma Ujah



مبارزه با فساد خطرناک است

134

ــت  ــورد صحب ــن م ــور در ای ــا رئیس جمه ــه ب ــم ک ــی گفت ــروی دریای ــتاد نی ــس س ــه رئی ــل ب دلی

ــی  ــنهاد قابل قبول ــم پیش ــکاری کارکنان ــا هم ــت ب ــن وضعی ــه ای ــیدگی ب ــرای رس ــرد و ب ــم ک خواه

ــه حســاب می آمــد  ــز ب ــده کل نیروهــای مســلح نی آمــاده خواهیــم کــرد. رئیس جمهــور کــه فرمان

بــه مــن تاکیــد کــرد کــه رئیــس ســتاد نیــروی دریایــی بــه نکتــه درســتی اشــاره می کنــد، امــا بایــد 

راه حلــی بــرای مشــکل نیــروی دریایــی بیایــم کــه شــامل گرفتــار کــردن کشــور بــا بدهــی بــه روش 

شــرکت پرپوینوســت نباشــد. 

مــن گــروه مشــارکت دولتــی و خصوصــی وزارت دارایــی بــه ریاســت دکتــر جــورج انوانگــوو1 

را نــزد خــود فراخوانــدم تــا بــا همفکــری هــم طــرح ســرمایه گذاری مشــترکی را در چارچــوب نهــاد 

واســط2 بــرای پیشــنهاد بــه شــرکت پریوینوســت آمــاده کنیــم. در ایــن مشــارکت انتفاعــی شــرکت 

پریوینوســت مســئولیت نوســازی تعمیرگاه هــای کشــتی، تعمیــرات و نوســازی کشــتی های 

ــد  ــده خواه ــر عه ــد را  ب ــای جدی ــاخت قایق ه ــر و س ــتی های دیگ ــایر کش ــی و س ــروی دریای نی

داشــت. ســرمایه دولــت فــدرال در ایــن ســرمایه گذاری مشــترک نیــز همــان تعمیرگاه هــای کشــتی 

ــون دالر از ســرمایه اش  ــد مبلــغ 200 میلی ــز دســت کم بای ــود. شــرکت پریوینوســت نی ــد ب خواهن

را در ایــن مشــارکت ســرمایه گذاری کنــد و وام هــای ضــروری را نیــز نهــاد بــا اهــداف خــاص بــه 

نــام خــود خواهــد گرفــت. دولــت فــدرال نیــز تضمیــن خواهــد کــرد تمــام ســازمان های دریایــی 

ــد  ــرکت جدی ــن ش ــد. ای ــتفاده کنن ــد اس ــارکت جدی ــن مش ــود از ای ــی خ ــای خدمات ــرای نیازه ب

ــه  ــی از جمل ــرکت های دریای ــع و ش ــای ذی نف ــام گروه ه ــان تم ــش در می ــی خدمات ــرای بازاریاب ب

ــرد. ــد ک ــالش خواه ــایه ت ــورهای همس ــی کش ــازمان های دریای س

مــا نماینــدگان شــرکت پریوینوســت را بــرای بحــث در ایــن رابطــه دعــوت کردیــم و نماینــدگان 

ایــن شــرکت تقریبــا بــا عمــده مــوارد ایــن قــرارداد موافــق بودنــد، امــا همچنــان اصــرار داشــتند کــه 

وزیــر دارایــی موافقت نامــه  ای را امضــا کنــد کــه در آن دولــت فــدرال دریافــت وامــی بــه مبلــغ 1/8 

میلیــارد دالر از جانــب نهــادی بــا اهــداف خــاص را تضمیــن  کنــد. بــاز هــم حاضــر بــه انجــام ایــن 

کار نشــدم، اگرچــه می دانســتم کــه ایــن اقــدام مــن برخــی افــراد را ناراحــت خواهــد کــرد. پــس، 

ــن  ــن ای ــاد م ــه اعتق ــه ب ــم ک ــان بردی ــه پای ــراردادی ب ــه ق ــد هیچ گون ــدون عق ــود را ب ــت خ ــا دول م

قــرارداد بایــد بــه همیــن شــکل نیــز خاتمــه می یافــت. مــا بــا تمــام تــوان تــالش کردیــم و تمایــل 

ــه نیــروی دریایــی نشــان دادیــم. در همــان زمــان،  خــود بــرای یافتــن یــک راه  حــل قابل قبــول را ب
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مــا از آنچــه بــه نظــر مــن یــک پیشــنهاد مالــی بســیار پرریســک بــرای دولــت بــود، پرهیــز کردیــم.

واقعیــت کامــل ماجــرا تنهــا زمانــی بــرای مــن مشــخص شــد کــه دولــت را تــرک کــردم، تنها در 

آن زمــان به خوبــی بــرای مــن مشــخص شــد کــه مــا بــا رد پیشــنهاد شــرکت پریوینوســت دولــت را 

از چــه چیــزی نجــات داده بودیــم زیــرا از مشــکالتی کــه اوراق قرضــه 850 میلیــون دالری شــرکت 

ماهیگیــری جدیــد دولتــی بــه نــام اماتــوم1 بــرای دولــت موزامبیــک ایجــاد کــرده بــود اطــالع پیــدا 

کــردم؛ دولــت موزامبیــک بــا امضــای قــراردادی بــا همــان شــرکت پریوینوســت ایــن اوراق قرضــه 

ــن کــرده  ــری و ســایر اقــالم دیگــر تضمی ــی کشــتی، کرجــی ماهیگی ــد تعــداد کاف را در ازای خری

بــود. ایــن مســاله زمانــی مشــخص شــد کــه شــرکت اماتــوم دیگــر قــادر بــه پرداخــت اقســاط و 

ســود وام هــای خــود نبــود و دولــت موزامبیــک نیــز بــه دلیــل کاهــش چشــم گیر قیمــت نفــت از 

اوایــل ســال 2014 و تــداوم نــزول آن در ســال  2015 بــا همیــن مشــکل روبــه رو شــده بــود. ایــن 

ادعــا مطــرح شــده بــود کــه ایــن وام کــه بدهــی خارجــی کشــور موزامبیــک را به شــدت افزایــش 

مــی داد در مجلــس ایــن کشــور تصویــب نشــده بــود. زمانــی کــه ایــن مســاله توجــه ســازمان های 

مالــی بین المللــی ماننــد صنــدوق بین المللــی پــول را بــه خــود جلــب کــرد، مشــکالت بیشــتری 

بــرای دولــت موزامبیــک ایجــاد شــد. بــرای مــن کامــال واضــح اســت کــه اگــر نیجریــه نیــز قــرارداد 

ــا ایســتادگی  ــه وضعیــت مشــابهی دچــار می شــد. مــا ب پیشــنهادی پریوینوســت را می پذیرفــت ب

راســخ خــود در برابــر تضمین هــای چنــد میلیــارد دالری شــرکت پریوینوســت و بــا پذیرش ریســک 

نارضایتــی برخــی گروه هــای ذی نفــع مهــم، کشــور را از وضعیتــی نجــات دادیــم کــه می توانســت 

ــدل شــود. ــار ب ــی شــرم آور و گرانب ــه یکــی از وضعیت هــای مال ــی ب به راحت

یک پیشنهاد خیرخواهانه خاورمیانه ای

ــادن  ــر افت ــور را از گی ــا کش ــه م ــود ک ــراردادی نب ــا ق ــت تنه ــرکت پریوینوس ــنهادی ش ــرارداد پیش ق

ــور  ــه رئیس جمه ــودم ک ــی ب ــافرتی خارج ــل 2013 در مس ــم. در آوری ــات دادی ــرداب آن نج در گ

ــه در آن  ــرد ک ــوت ک ــه ای دع ــرکت در جلس ــه ش ــن را ب ــت و م ــاس گرف ــن تم ــا م ــان ب جانات

کنسرســیومی از حامیــان مالــی نیجریــه ای و خارجــی یــک پــروژه دولتــی حضــور داشــتند. یکــی 

از ایــن حامیــان مالــی مــردی از آفریقــای شــمالی بــود کــه بــه نظــر می رســید بــه رهبــران جهانــی 

ــرارداد  ــن ق ــودن ای ــمند ب ــا ارزش ــرد ت ــف ک ــن را موظ ــور م ــی دارد. رئیس جمه ــزرگ دسترس ب

ــم. ــی کن ــه را بررس ــرای نیجری ــنهادی ب پیش

1. Ematum
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ــه بــود و  ــا یکــی از ایــن حامیــان مالــی مالقــات کــردم کــه مــرد جوانــی از نیجری روز بعــد ب

ــا رئیس جمهــور  ــه ب ــز ایــن مســاله را چندیــن مرتب اذعــان داشــت کــه ایــن گــروه پیــش از ایــن نی

ــا1  ــا انگام ــر یریم ــن دکت ــاون م ــا مع ــی ب ــت و حت ــته اس ــان گذاش ــتیاران او در می ــی از دس و برخ

ــن  ــارات ای ــق اظه ــد. مطاب ــق بوده ان ــروه مواف ــن گ ــنهادهای ای ــا پیش ــی ب ــته  و همگ ــات داش مالق

مــرد جــوان افــراد خیرخواهــی از خاورمیانــه حاضــر بودنــد بــرای تامیــن مالــی پروژه هــای دولتــی 

مبالغــی در حــدود 2 تــا 3 میلیــارد دالر کمــک مالــی بــه شــرط تامین شــرایط خــاص مورد نظرشــان 

بــه نیجریــه اهــدا کننــد. ایــن مبالــغ بایــد بــرای پروژه هایــی صــرف شــود کــه هــر دو طــرف ســر 

ــان  ــج و محصوالت ش ــرای نتای ــخصی ب ــای مش ــد چارچوب ه ــد و بای ــر دارن ــان اتفاق نظ اجرای ش

ــی از  ــدول زمان ــک ج ــا ی ــوان ب ــا را می ت ــج پروژه  ه ــوالت و نتای ــد. محص ــته باش ــود داش وج

ــه  ــر نیجری ــد. اگ ــروژه آزاد می ش ــام پ ــس از انج ــد پ ــه نق ــرد و وج ــی ک ــده ارزیاب ــش تعیین ش پی

تمــام معیارهــا و شــرایط مــورد توافــق بــرای نتایــج پــروژه را تامیــن کنــد وجــوه نقــدی کــه بــرای 

ــه حســاب آورده  ــه ایــن کشــور ب ــه کمــک مالــی ب ــه منزل تامیــن مالــی پروژه هــا اعطــا شــده اند ب

ــق کمک هــای  ــورد تواف ــای م ــور از معیاره ــن کش ــور و لغــزش ای ــد و در صــورت قص ــد ش خواه

ــغ آن را  ــد کل مبل ــه بای ــدل خواهــد شــد کــه نیجری ــه وامــی ب ــن کشــور ب ــه ای ــی اعطاشــده ب مال

ــه  ــه هزین ــراد خیرخــواه ب ــن اف ــد. ای ــن کمــک بازگردان ــدگان ای ــه اعطاکنن ــرخ بهــره توافقــی ب ــا ن ب

خــود مشــاورانی را اســتخدام خواهنــد کــرد تــا بــر نتایــج و دســتاوردهای پروژه هــا نظــارت داشــته 

ــد. ــی کنن ــده را ارزیاب ــن ش ــای تعیی ــا معیاره ــان ب ــند و مطابقت ش باش

ــود. عقــل ســلیم  ــی نب ــه نظــر می رســید کــه باورکردن ــی ب ــه حــدی عال ــب ب ــن مطال تمــام ای

بــه مــن هشــدار مــی داد کــه هیچکــس چنیــن مبالــغ میلیــارد دالری را بــه ایــن شــکل بــه کشــور 

ــرار  ــه خاصــی در آن وجــود داشــت: مشــاورانی کــه ق ــن، نکت ــد. اضافه برای دیگــری اعطــا نمی کن

بــود بــر رونــد اجــرای پــروژه نظــارت داشــته باشــند کار خــود را تــا چــه حــد عینــی و بی طــرف 

ــه  ــد چ ــش می آم ــری پی ــاص اختالف نظ ــار خ ــک معی ــن ی ــورد تامی ــر در م ــد؟ اگ ــام می دادن انج

کســی میــان دو طــرف داوری خواهــد کــرد؟ زمانــی کــه از او خواســتم تــا ســندی کــه در آن رونــد 

ــن مــرد جــوان در پاســخ گفــت کــه  ــه مــن نشــان دهــد، ای ــزی شــده را ب ــن مشــارکت طرح ری ای

مدیــر صنــدوق ســرمایه گذاری خاصــی کــه قــرار اســت ایــن وام هــا را بــه ایــن کشــور اعطــا کنــد 

بــه نیجریــه خواهــد آمــد تــا بــا مــن مالقــات کنــد.

ــت  ــی داش ــه بریتانیای ــه لهج ــری ک ــن تر دیگ ــت و مس ــرد سفیدپوس ــد م ــاه بع ــک م ــا ی تقریب

1. Yerima Ngama
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ــترک وی در  ــرمایه گذاری مش ــدوق س ــه صن ــد ک ــی ش ــرد. او مدع ــات ک ــن مالق ــا م ــا ب در ابوج

هلنــد مســتقر اســت و منابــع مالــی خــود را از ثروتمنــدان خانــواده ســلطنتی عربســتان ســعودی 

تامیــن می کنــد کــه در راســتای انجــام وظایــف دینــی خــود بــرای کمــک بــه مســتضعفان بخــش 

کوچکــی از ثــروت خــود را بــرای کمــک بــه کشــورهای در حــال توســعه به ویــژه در آفریقــا کنــار 

می گذارنــد. وی ســندی را بــه مــن نشــان داد کــه در آن طــرح پیشــنهاد آنهــا تقریبــا به همــان صورتی 

ــد مطابقــت  ــورد روش تایی ــار دیگــر در م ــد. ب ــح داده بودن ــرای مــن توضی ــه ب ــود ک ــت شــده ب ثب

عملکــرد نیجریــه بــا معیارهــای تعییــن شــده و نــرخ بهــره ســوال پرســیدم کــه در صــورت تبدیــل 

ــوان  ــره را می ت ــای به ــه نرخ ه ــرد ک ــان ک ــود. او اذع ــت ش ــد پرداخ ــه وام بای ــی ب ــک مال ــن کم ای

توافقــی تعییــن کــرد، امــا امتیــازی خواهــد بــود. در پایــان بحــث مــا ایــن احســاس در مــن ایجــاد 

شــد کــه ایــن طــرح فقــط یــک کالهبــرداری ســه میلیــارد دالری اســت کــه بدهــی ســنگینی بــه 

نهــادی مشــکوک را بــه کشــور تحمیــل خواهــد کــرد و دعــاوی حقوقــی بی انتهــا و پرهزینــه ای را 

بــه همــراه خواهــد داشــت. پــس، ایــن پیشــنهاد را رد کــردم کــه بــه ناامیــدی مهمــان مــن و شــرکا و 

همــکاران نیجریــه ای او انجامیــد. بــه طــور مختصــر، شــرح رویدادهــا را بــه رئیس جمهــور اطــالع 

دادم کــه ایشــان نیــز اعتــراف کــرد کــه احســاس ناخوشــایندی نســبت بــه ایــن پیشــنهاد داشــت و 

کامــال از موضــع مــن نســبت بــه آن حمایــت کــرد.

 متاســفانه ماجراهــای شــرکت پریوینوســت و صنــدوق ســرمایه گذاری مشــترک خاورمیانــه ای 

ــور و  ــه رئیس جمه ــه ب ــود ک ــی ب ــن فراوان ــی ننگی ــنهادهای مال ــا و پیش ــورد از پروژه ه ــط دو م فق

ــه دلیــل بزرگــی و زمــان و انــرژی و جدیتــی  ــه ب ــه می شــد. امــا ایــن دو نمون اعضــای دولــت ارائ

ــته تر از  ــد برجس ــرف می کردن ــنهادها ص ــن پیش ــردن ای ــال ک ــرای دنب ــا ب ــی آنه ــان مال ــه حامی ک

ــدازه متوســطی داشــت، امــا  ــه می شــد ان ــه دولــت ارائ ــر پیشــنهادهایی کــه ب ســایرین اســت. اکث

ــن  ــته ای ــود. رد پیوس ــوردار ب ــت مداران برخ ــت و سیاس ــز در دول ــددی نی ــان متع ــا از حامی غالب

ــود کــه  ــع دشــمنان متعــددی ب ــای تجمی ــه معن ــه کاری بســیار پراســترس و ب طرح هــای فریبکاران

ــر  ــا صرف نظ ــت. ام ــده اس ــره مان ــی بی به ــی عموم ــع مال ــان از مناب ــد جیبش ــاس می کردن احس

از اینکــه اقدامــات مــا چــه کســانی را ناراحــت می کــرد، جلوگیــری از تحمیــل وام هایــی معــادل 

پنــج میلیــارد دالر بــا نااطمینانی هــای ذاتــی بــه دولــت کــه بــار بدهــی کشــور را به شــدت افزایــش 

مــی داد مایــه خوشــحالی فــراوان اعضــای گــروه وزارت دارایــی بــود.
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کالهبــرداری نــه تنهــا پروژه هــای بزرگــی ماننــد آنچــه در فصــل پنجــم توصیــف شــد، بلکــه 

مخــارج و پرداخت هــای روزانــه دولــت نیجریــه را نیــز احاطــه کــرده اســت. زمانــی کــه در ســال 

2011 بــار دیگــر بــه ســمت وزیــر دارایــی دولــت منصــوب شــدم، یکــی از اولیــن اولویت هایــم 

ــه  ــه گفت ــه ب ــود ک ــت( ب ــی دول ــای عملیات ــان هزینه ه ــراری )هم ــای تک ــه هزینه ه ــت بودج مدیری

عــده ای بــه حــدی بــزرگ شــده بــود کــه مانــع تخصیــص بودجــه مناســب بــرای اقــالم ســرمایه ای 

ماننــد جاده هــا، راه آهــن، مراکــز درمانــی و تامیــن آب می شــد کــه بــرای تحکیــم پایه هــای رشــد 

اقتصــادی و رونــد توســعه کشــور دقیقــا بــه ایــن نــوع مخــارج نیــاز داشــتیم. بایــد علــت افزایــش 

ــال های  ــی )س ــورم در وزارت دارای ــرا در دوره اول حض ــردم زی ــدا می ک ــا را پی ــن هزینه ه ــدید ای ش

2006-2003( کوشــش فراوانــی بــرای کاهــش ایــن قبیــل هزینه هــا انجــام داده بودیــم.

ــیار  ــت بس ــه وضعی ــم ک ــش دریافت ــه و کارکنان ــر بودج ــر کل دفت ــا مدی ــی ب ــه توجیه در جلس

ــا 65% کل  ــت را ت ــه اداره دول ــال 2006 هزین ــردم. در س ــور می ک ــه تص ــت ک ــر از آن اس وخیم ت

بودجــه کاهــش داده بودیــم کــه بــه بــاور خــودم همچنــان باالتــر از حــد متعــارف بــود. درواقــع، 

مــا بــه دنبــال کاهــش ایــن بودجــه ســاالنه بیــن 40 تــا 50 درصــد بودجــه کل بودیــم. امــا اینــک بــه 

نظــر می رســید کــه هزینه هــای ســاالنه در ســال 2011 بــه میــزان 74% بودجــه کل دولــت فــدرال 

افزایــش یافتــه اســت و فقــط در حــدود یــک چهــارم بودجــه کل را بــرای مخــارج ســرمایه ای باقــی 

ــدارک  ــه و ت ــاد نیجری ــول اقتص ــرای تح ــت ب ــای دول ــو طرح ه ــاله در پرت ــن مس ــت. ای می گذاش

ــود. ــول نب ــدا قابل قب ــور اب ــن کش ــردم ای ــرای م ــر ب ــات بهت ــه خدم ــاخت ها و ارائ زیرس

بــه همیــن دلیــل بایــد علــت معکوس شــدن اصالحاتــی کــه در ســاختار بودجــه ســاالنه ایجــاد 

کــرده بودیــم را پیــدا می کــردم. مدیــر کل دفتــر بودجــه برایــم توضیــح داد کــه افزایــش هزینه هــای 

ــدان و  ــتمزد کارمن ــش دس ــل آن، افزای ــن عام ــی دارد. بزرگ تری ــت اصل ــت دو عل ــی دول عملیات

ــش  ــد افزای ــان 92 درص ــگاه ها1 خواه ــی دانش ــات علم ــه هی ــود. اتحادی ــی ب ــزاران دولت خدمت گ

حقــوق هیــات علمــی دانشــگاه ها بــود و توانســته بــود خواســته خــود را از دولــت دریافــت کنــد. 

همچنیــن دســتمزد کارکنــان بخــش خدمــات درمانــی نیــز بــه میــزان مشــابهی افزایــش یافتــه بــود. 

ــش  ــان افزای ــز خواه ــان نی ــا آن ــود ت ــرده ب ــک ک ــز تحری ــت را نی ــدان دول ــی کارمن ــاله باق ــن مس ای

ــام  ــوق تم ــابقه حق ــی بی س ــال 2010 در اقدام ــار آدوا در س ــارو ی ــت اوم ــوند و دول ــوق ش حق

ــاع  ــت اوض ــدید وخام ــرای تش ــز ب ــا نی ــن دادگاه ه ــش داد. همچنی ــت را 53% افزای ــدان دول کارمن

ــات  ــی اصالح ــه ط ــد ک ــرده بودن ــادر ک ــت را ص ــد دول ــزاران کارمن ــدد ه ــی مج ــتور فراخوان دس

1. Academic Staff Union of Universities (ASUU)
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ــار  ــت برکن ــال های 2005-2004 از خدم ــانجو در س ــگان اوباس ــت اولس ــی دول ــات مدن خدم

شــده بودنــد. دولــت یــار آدوا نیــز بــرای تامیــن بودجــه الزم بــرای افزایــش حقــوق ایــن کارکنــان 

ــه  ــوط ب ــش مرب ــن، افزای ــود. اضافه برای ــرده ب ــتقراض ک ــدت اس ــی به ش ــرمایه داخل ــای س از بازاره

هزینــه حقــوق  بازنشســتگی کارکنــان دولــت همچنــان در ایــن بودجــه لحــاظ نشــده یــا پرداخــت 

ــته  ــتری داش ــش بیش ــت افزای ــرر دول ــای مک ــا هزینه ه ــود ت ــرار ب ــل ق ــن دلی ــه همی ــود و ب ــده ب نش

باشــد.

ــی  ــدن برخ ــدن و  تکمیل نش ندترش
ُ
ــه ک ــان ب ــن کارکن ــام ای ــوق تم ــش حق ــب افزای ــر مرک اث

اصالحــات نهــادی خاصــی انجامیــده بــود کــه مــا در ســال 2004 و تحــت نظــارت دولــت دوم 

ــتگی  ــوق  بازنشس ــت حق ــی و پرداخ ــات مدن ــش خدم ــاد در بخ ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــانجا ب اوباس

ــم. ــه بودی ــه راه انداخت ــت ب ــد دول ــت درآم ــری از نش ــان و جلوگی کارکن

اساســا تعــدادی از ضعف هــای نهــادی خاصــی کــه در اوایــل و اواســط دهــه 2000 در رونــد 

ــدان  ــه کارمن ــود و ب ــده ب ــرف نش ــان برط ــت همچن ــود داش ــا وج ــت م ــی دول ــور مال ــت ام مدیری

فاســد دولــت اجــازه مــی داد تــا حقــوق خــود را افزایــش دهنــد و منابــع دولــت را از کاربردهــای 

ــد. ــرازیر کنن ــود س ــای خ ــه جیب ه ــرف و ب ــده، منح تعیین ش

در ســال 2003 کــه بــرای اولین بــار در نقــش وزیــر دارایــی دولــت انتخــاب شــدم از مشــاهده 

ــگفت زده  ــیار ش ــارج بس ــی و مخ ــن مال ــای تامی ــان نظام ه ــم می ــیار مه ــکاف های بس ــی ش برخ

ــش  ــا بخ ــی ی ــات مدن ــش خدم ــه در بخ ــت ک ــتی نمی دانس ــس به درس ــه هیچک ــدم. اول اینک ش

ــا  ــد، دقیق ــامل می ش ــز ش ــی را نی ــازمان های نیمه دولت ــی س ــه برخ ــی ک ــات عموم ــر خدم بزرگ ت

چنــد نفــر مشــغول کارنــد. هیــچ پایــگاه داده قابل اعتمــادی بــرای حقوق هــای پرداختــی دولــت و 

حقوق  هــای بازنشســتگی وجــود نداشــت و هیــچ سرشــماری معتبــری نیــز در ایــن زمینــه انجــام 

نشــده بــود.

آژانس هــا1  و  دپارتمان هــا  و  بودجــه، خزانــه داری، وزارتخانه هــا  دفتــر  میــان  اینکــه  دوم 

ــان ایــن  ــه همیــن دلیــل تمــام تراکنش هــای می ــاط الکترونیکــی وجــود نداشــت. ب ــه ارتب هیچ گون

ســازمان ها نیــز بــه صــورت دســتی و بــا پرداخــت وجــه نقــد انجــام می شــد. مثــال وزارتخانه هــا، 

دپارتمان هــا و آژانس هــا بــرای دریافــت حقــوق و مزایــای کارکنــان خــود معمــوال فهرســت 

ــن  ــن ای ــرای تامی ــی ب ــد کاف ــه نق ــد و وج ــال می کردن ــه داری ارس ــه خزان ــاه ب ــر م ــان را ه کارکن

ــازمان ها  ــن س ــپس ای ــد. س ــز می ش ــاری واری ــای تج ــا در بانک ه ــاب  آنه ــه حس ــز ب ــدات نی تعه

1. ministries, departments, and agencies (MDAs)
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موظــف می شــدند بــا ایــن مبالــغ دریافتــی حقــوق کارکنــان را پرداخــت کننــد. همچنیــن منابعــی 

ــرای ســرمایه گذاری  در زیرســاخت ها و ســایر پروژه هــای ســرمایه ای  از بودجــه ســرمایه ای1 کــه ب

ــا و  ــا و دپارتمان ه ــاب وزارتخانه ه ــه حس ــد ب ــه نق ــورت وج ــه ص ــود، ب ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ

ــد. ــز می ش ــط واری ــا مرتب آژانس ه

ــازه  ــد اج ــیون می توان ــابدار کل فدراس ــط حس ــت، فق ــن مالی2دول ــای تامی ــق مقررات ه مطاب

افتتــاح حســاب بانکــی را بــه وزرا، دپارتمان هــا، دفاتــر نمایندگــی و ســایر مقامــات دیگــر دولتــی 

ــر عملیــات ایــن حســاب های مالــی نظــارت  ــد ب ــا در ظاهــر دفتــر حســابداری کل بتوان بدهــد ت

کنــد. امــا در واقعیــت بســیاری از ایــن ســازمان ها بــدون کســب اجــازه از دفتــر حســابداری کل 

ــد. ــتفاده می کنن ــی اس ــاب های مال ــن حس ــت از ای دول

ــاح و  ــر افتت ــد نرخ هــای بهــره باالت ــری مانن ــی بهت ــا شــرایط مال ــدی ب آنهــا حســاب های جدی

ــن  ــد. بدی ــه ایــن حســاب ها منتقــل می کردن ــول را از حســاب های رســمی و تاییدشــده ب ســپس پ

ــتفاده  ــرای اس ــد را ب ــت می ش ــپرده ها پرداخ ــن س ــه ای ــه ب ــره ای ک ــرخ به ــتند ن ــق می توانس طری

ــا چشم پوشــی بانک هــا و مقامــات بانکــی انجــام  ــدام عمومــا ب ــن اق ــد. ای شــخصی خــود بردارن

ــا حــدی  ــرخ بهــره ســهیم اند. ایــن وضعیــت ت ــن ن ــد حاصــل از ای می شــود کــه معمــوال در عوای

وخیــم شــد کــه کارکنــان ارشــد دولــت کــه مســئول مدیریــت منابــع وزارتخانه هــای دولــت بودنــد، 

پرداخــت حقــوق کارکنــان را بــه تاخیــر می انداختنــد یــا بخشــی از حقــوق را پرداخــت می کردنــد 

ــپرده ها  ــن س ــره ای ــرخ به ــه ن ــادی را به منزل ــغ زی ــد مبال ــا بتوانن ــتند ت ــه می داش ــی را نگ و بخش

دریافــت کننــد.

ســوم اینکــه وزیــر دارایــی بــر شــمار زیــادی از حســاب هایی کــه مقامــات دولتــی در 

بانک هــای تجــاری کشــور افتتــاح کــرده بودنــد هیــچ نظارتــی نداشــت. بــه نظــر مــن ایــن رفتــار 

ــراف  ــاد و انح ــوی فس ــه س ــف و دری ب ــون و تخل ــض قان ــرای نق ــتورالعملی ب ــط دس ــات فق مقام

مســیر منابــع مالــی عمومــی بــود. پــس از گفت وگــو بــا گــروه مدیریــت مالــی وقــت و بــا حمایــت 

ــکاف های  ــن ش ــش ای ــرای پوش ــردم و ب ــه ک ــی مراجع ــک جهان ــه بان ــانجو ب ــور اوباس رئیس جمه

ــتم. ــک خواس ــکالت کم ــن مش ــل ای ــرای ح ــای الزم ب ــا و فرآینده ــاد نظام ه ــادی و ایج نه

بانــک جهانــی حاضــر بــه همیــاری بــود و بــرای ایجــاد رونــد اصالحــات اقتصــادی و اجــرای 

ــره و  ــون دالر )وام کم به ــغ 93/4 میلی ــه مبل ــره ای ب ــدت و کم به ــی وام بلندم ــای حکمران پروژه ه

1. Capital budget
2. Finance regulations
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امتیــازی( را بــه مــا پیشــنهاد داد. هیات مدیــره بانــک جهانــی ایــن پــروژه را در تاریــخ 14 دســامبر 

ــعه  ــد. اداره توس ــاز ش ــل 2005 آغ ــخ 25 آوری ــز در تاری ــرای آن نی ــرد و اج ــب ک 2004 تصوی

بین المللــی بریتانیــا1 بــا اعطــای کمــک مالــی معــادل 14/3میلیــون پونــد در تامیــن مالــی ایــن وام 

مشــارکت کــرد و ســازمان توســعه بین المللــی ایــاالت متحــده2 نیــز بــا حمایــت و تقویــت دفتــر 

بودجــه نقشــی در ایــن فرآینــد ایفــا کــرد.

در گــزارش ســند اطالعــات پــروژه بانــک جهانــی بــه شــماره AB1070 مبنــای حمایــت ایــن 

بانــک بــه شــرح زیــر توصیــف شــده اســت:

ــر در  ــیار اصالح گ ــی بس ــا ذهنیت ــادی ب ــروه اقتص ــک گ ــاب ی ــان انتص ــدرال از زم ــت ف دول

ــا  ــارزه ب ــتای مب ــود را در راس ــاد خ ــت اقتص ــاختار مدیری ــا س ــت ت ــیده اس ــوالی 2003 کوش ج

ــی  ــع اصل ــی و مناب ــات مال ــاد کالن و ثب ــش روی اقتص ــق و ریشــه دار پی برخــی ریســک های عمی

ناکارایــی اقتصــادی ســازمان دهی کنــد. ایــن دولــت همچنیــن برنامه هــای کاری خاصــی را بــرای 

ــرای حــل چالش  هــای پیــش روی  ــی و فســاد آغــاز کــرده کــه ب ــه مشــکالت حکمران رســیدگی ب

اقتصــاد کالن و ثبــات مالــی دولــت و توانایــی آن بــرای ارائــه خدمــات اقتصــادی مهــم بــه مــردم 

نیجریــه ضــروری هســتند. بــا ایــن وجــود، بــا توجــه بــه گســتره فســاد و ضعــف موجــود در فرآینــد 

مدیریــت اقتصــادی و ســایر فرآیندهــای حکمرانــی، اجــرای ایــن برنامه هــا صرفــا شــروع مســیری 

اســت کــه بــرای دســتیابی بــه ثبــات اقتصــادی و اصــالح روش هــای حکمرانــی بایــد طــی کــرد3�

 این بانک همچنین توضیحات بیشتری درخصوص اهداف این پروژه ارائه کرده است:

در راسـتای تحقـق اهـداف دولـت فـدرال در زمینـه تقویـت قابل توجـه روش هـای حکمرانـی و 

پاسـخگویی و کاهش فسـاد و مشـارکت و همیـاری در زمینه ارائـه موثرتر خدمات به مـردم نیجریه، 

دو دسـته اهـداف بـرای ایـن پـروژه در نظر گرفته شـده اسـت: الف( بهبـود نظام هـای مدیریت مالی 

و اقتصـادی دولـت فـدرال و ب( ایجـاد فرآینـد اصالحـات باثبـات در بخش خدمـات مدنی دولت 

فـدرال بـرای بهبـود حرفه ای گـری و توانایـی دولـت در ارائه خدمـات. میزان پیشـرفت این پـروژه در 

راسـتای دسـتیابی بـه این اهـداف بـا دو روش زیـر اندازه گیری می شـود:

الــف( اتخــاذ روش هــای مدیریــت مالــی و اقتصــادی نویــن و شــفاف تر کــه احتمــال فســاد 
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Reform and Governance, Africa, Central Government Administration,” Washington, DC, December 14, 2004, 1.
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ــد  ــازمان های جدی ــا و س ــا، بخش ه ــاختاری در وزارتخانه ه ــر س ــای تغیی ــرای طرح ه ب( اج
ــر.1 ــازمان های دیگ ــا و س ــا و بخش  ه ــایر وزارتخانه ه ــاختار س ــالح س و اص

 بــرای دســتیابی بــه اهــداف مدیریــت مالــی و اقتصــادی ایــن پــروژه، منابــع مالــی مــورد نیــاز 

بــرای ایجــاد یــک ســامانه اطالعــات یکپارچــه حقــوق و دســتمزد2 تامیــن شــد کــه یــک پلتفــرم 

ــر  ــات ه ــد. اطالع ــامل می ش ــراد را ش ــتی اف ــای زیس ــایی ویژگی ه ــامانه شناس ــک س ــاوری و ی فن

ــک از  ــر ی ــا ه ــت ی ــرار داش ــت ق ــران دول ــت حقوق بگی ــان در فهرس ــه نامش ــی ک ــک از کارکنان ی

بازنشســتگانی کــه از دولــت حقــوق  بازنشســتگی می گرفتنــد، بایــد از طریــق ایــن ســامانه تاییــد و 

ثبــت می شــد و حقــوق و مزایایشــان مســتقیما بــه حســاب بانکــی واریــز می شــد و دیگــر در ایــن 

ــازمان ها  ــی س ــر نمایندگ ــا دفات ــا و ی ــا و دپارتمان ه ــطه گری وزارتخانه ه ــه واس ــازی ب ــد نی فرآین

نبــود.

ــن  ــود. ای ــت ب ــی دول ــات مال ــت اطالع ــه مدیری ــامانه یکپارچ ــروژه، س ــن پ ــه دوم ای مولف

ســامانه بــرای تراکنش هــای میــان دفتــر بودجــه یــا خزانــه داری )از طریــق دفتــر حســابداری کل( 

ــرد و  ــم می ک ــی فراه ــرم الکترونیک ــک پلتف ــی ی ــر نمایندگ ــا و دفات ــا و دپارتمان ه ــا وزارتخانه ه ب

ــع و  ــن مناب ــر تامی ــزی بهت ــود روش هــای مدیریــت وجــه نقــد و برنامه ری ــه بهب ــل ب ــن دلی ــه همی ب

کاهــش تراکنش هــای دســتی منجــر می شــد. در ایــن ســامانه بــرای آماده ســازی و اجــرای بودجــه 

نیــز یــک واحــد مهــم برنامه ریــزی بودجــه در نظــر گرفتــه شــده بــود. مهم تــر از همــه اینکــه ایــن 

ــا نظــام بانــک مرکــزی نیجریــه  ســامانه از اجــرای طــرح حســاب واحــد خزانــه داری هماهنــگ ب

حمایــت می کــرد تــا امــکان فهرســت کــردن ســاده شــماره حســاب تمــام نهادهــای دولتــی و وارد 

ــرل  ــارت و کنت ــد نظ ــز بتوان ــی نی ــر دارای ــود و وزی ــم ش ــزی فراه ــک مرک ــام بان ــا در نظ ــردن آنه ک

بهتــری بــر منابــع عمومــی داشــته باشــد. ایــن ســامانه همچنیــن ابــزار سیاســت پولــی مهمــی را 

ــت. ــزی می گذاش ــک مرک ــار بان ــی در اختی ــر نقدینگ ــت بهت ــرای مدیری ب

مقامــات دولتــی به خوبــی درک می کردنــد کــه ســاخت ایــن نــوع نهادهــای خــاص بــه زمــان 

ــود شــفافیت نظام هــا و فرآیندهــا و کاهــش  ــه بهب ــوع اصالحــات کــه ب ــن ن ــاز دارد و اجــرای ای نی

فســاد می انجامــد، می توانــد بــا مقاومــت قابل توجهــی روبــه رو شــود. رونــد اجــرا و تکمیــل ایــن 

پــروژه بــرای یــک دوره زمانــی شــش ســاله برنامه  ریــزی شــده بــود و شــروع نســبتا خوبــی داشــت. 

بانــک جهانــی اذعــان داشــت کــه رونــد اجــرای ایــن پــروژه تــا حــد زیــادی رضایت بخــش اســت. 

1.  مرجع قبلی، 2�
2. Integrated Payroll and Personnel Information System (IPPIS)
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امــا بــا نزدیکــی بــه پایــان ایــن دوره زمانــی شش ســاله در ســال 2011 رونــد اجــرای ایــن پــروژه 

ندتــر و تقریبــا متوقــف شــد.
ُ
به تدریــج ک

وقتـی در 17 آگوسـت 2011 بـه وزارت دارایـی بازگشـتم همچنـان بخـش قابل توجهـی از پروژه 

تکمیـل نشـده بـود. یکـی از بزرگ تریـن مشـکالت اجـرای ایـن پـروژه مقاومـت وزارتخانه هـا و 

دپارتمان هـا و آژانس هـا در اجـرای اصالحـات تعیین شـده در ایـن پـروژه بـود. ارتـش بـا اصـرار بـر 

اینکـه ورودش در چنیـن پـروژه ای می توانـد وضعیـت پرسـنل نظامـی و اطالعـات حسـاس دفاعی 

را بـه خطـر بینـدازد، امتیـاز خاصـی از رئیس جمهـور دریافـت کـرده بود تـا از حضور در ایـن پروژه 

معـاف شـود. نیـروی پلیس و سـازمان امنیت کشـور نیز قصـد دنبال کردن همین مسـیر را داشـتند و 

تعـدادی از وزارتخانه هـا و دفاتـر نمایندگـی دیگر نیـز مخالف سـامانه یکپارچه مدیریـت اطالعات 

وزارتخانه هـای  به ویـژه،  بودنـد.  و دسـتمزد  یکپارچـه حقـوق  اطالعـات  و سـامانه  دولـت  مالـی 

بهداشـت و درمـان و آمـوزش  و پـرورش کـه پـس از آژانس هـای امنیتـی بیشـترین کارکنـان دولتـی 

را در خـود جـای می دادنـد به شـدت در مقابـل ایـن اصالحـات مقاومت و دالیـل متعـددی را برای 

مخالفـت خـود مطـرح می کردنـد کـه درکشـان دشـوار بود.

بــرای مدیــر کل دفتــر بودجــه و حســابدار کل و مــن به خوبــی مشــخص شــده بــود کــه بــرای 

ــت  ــاد و مدیری ــا فس ــارزه ب ــی، مب ــای دولت ــت درآمده ــری از نش ــروژه و جلوگی ــن پ ــرفت ای پیش

ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــم. م ــل کنی ــروژه را تکمی ــن پ ــرای ای ــد اج ــد رون ــراری، بای ــای تک ــه هزینه ه بودج

ــم. ــه آغــاز کنی ــد اجــرای مجــدد آن را بالفاصل ــروژه را تقویــت و فرآین ــا پ ــم ت ــق کردی تواف

ــه  ــروژه را ب ــاختار پ ــا س ــم ت ــت کردی ــی درخواس ــک جهان ــم از بان ــق ه ــا تواف ــن ب ــا همچنی م

صورتــی تغییــر دهــد کــه بتــوان منابــع بیشــتری را بــه ســامانه یکپارچــه مدیریــت اطالعــات مالــی 

دولــت و ســایر فعالیت هــای دیگــری اختصــاص داد کــه رونــد اجرایشــان همچنــان تکمیــل نشــده 

ــک  ــرد. بان ــن می ک ــامانه ها را تضمی ــن س ــل ای ــدن کام ــه ش ــازی و نهادین ــاله جاس ــن مس ــود. ای ب

گوســت 2012 تغییــر داد. جهانــی ســاختار پــروژه را در 15 آ

ــا در  ــا و آژانس ه ــا و دپارتمان ه ــدادی از وزارتخانه ه ــود. تع ــوار ب ــیار دش ــروژه بس ــرای پ اج

مقابــل ثبت نــام کارکنــان خــود در ســامانه یکپارچــه پرداخــت حقــوق و اطالعــات کارکنــان دولــت 

ــوری  ــزارش کش ــارم گ ــاده چه ــود. در م ــش ب ــا ثمربخ ــای م ــا تالش ه ــد. ام ــت می کردن مقاوم

ــه:  ــت ک ــده اس ــان ش ــد، اذع ــر ش ــال 2014 منتش ــل س ــه در آوری ــول ک ــی پ ــدوق بین الملل صن

ــان  ــه پرداخــت حقــوق کارکن ــوط ب ــزی شــده در مخــارج مرب »تحقــق صرفه جویی هــای برنامه ری

دولــت بــه اجــرای مصمــم و بــا ثبــات ایــن پــروژه نیــاز دارد.«
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از طریــق  بــرای پاک ســازی فهرســت کارکنــان حقوق بگیــر دولــت  اولیــه  تالش هــای 

پیاده ســازی ســامانه یکپارچــه پرداخــت حقــوق و اطالعــات کارکنــان دولــت بســیار موفقیت آمیــز 

ــن ســامانه  ــان دولــت فــدرال )در حــدود 200 هــزار نفــر( در ای ــود به نحــوی کــه 20% از کارکن ب

ثبــت شــده اند و بیــش از 45 هــزار مــورد از ســوابق نادرســت حقــوق و دســتمزد نیــز اصــالح شــده 

ــان  ــا ایــن حــال، گســترش ســامانه یکپارچــه پرداخــت حقــوق و ثبــت اطالعــات کارکن اســت. ب

ــش  ــان بخ ــی، متخصص ــی و امنیت ــای نظام ــه نیروه ــا از جمل ــایر بخش ه ــان س ــه کارکن ــت ب دول

خدمــات  درمانــی و معلمــان و اســتادان بخــش آمــوزش  و پــرورش احتمــاال دشــوار بــود.1« اجــرای 

طــرح ســامانه یکپارچــه پرداخــت حقــوق و ثبــت اطالعــات کارکنــان تــا ســال 2015 بــه از بیــن 

رفتــن 65 هــزار نفــر از کارکنــان جعلــی انجامیــد و مخــارج دولــت را بــه میــزان 1/1میلیــارد دالر 

کاهــش داد کــه بــرای پرداخــت حقــوق ایــن کارکنــان جعلــی صــرف می شــد. بــا ایــن همــه، تــا 

ــش  ــا پوش ــا و آژانس ه ــا و دپارتمان ه ــام وزارتخانه ه ــان تم ــوری جانات ــت جمه ــان دوره ریاس پای

ــان دولــت فــدرال  ــا تکمیــل ایــن پــروژه و پوشــش تمــام کارکن ــه همیــن دلیــل ب ــد و ب ــه بودن نیافت

ــن،  ــت. همچنی ــد رف ــن خواهن ــی از بی ــان جعل ــن کارکن ــتری از ای ــداد بیش ــاال تع ــده احتم در آین

رونــد اجــرای ســامانه یکپارچــه مدیریــت اطالعــات مالــی دولــت تــا ســال 2014 پیشــرفت قابــل 

توجهــی داشــت. در گــزارش کشــوری صنــدوق بین المللــی پــول کــه در مــاه مــارس 2015 منتشــر 

شــد، بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت کــه »گســترش دامنــه پوشــش حســاب واحــد خزانــه داری 

و ســامانه های مدیریــت اطالعــات بــه بیشــتر وزارتخانه هــا و دپارتمان هــا و آژانس هــا بــه 

ــاال  ــه »ح ــت« و اینک ــده اس ــر ش ــت منج ــی دول ــات مال ــت اطالع ــامانه های مدیری ــت س تقوی

حســاب واحــد خزانــه داری 551 مــورد از 821 نهــاد دولــت فــدرال را پوشــش و بیــش از 75% از 

بودجــه دولــت فــدرال را تشــکیل مــی داد2�«

مستمری بگیران جعلی

ــرح  ــه ط ــه ب ــود ک ــر ب ــان فراگی ــه آنچن ــت نیجری ــوق دول ــت حق ــام پرداخ ــای نظ کالهبرداری ه

قدیمــی مســتمری بازنشســتگی بــا مزایــای معیــن قدیمــی3 نیجریــه نیــز نفــوذ کــرده بــود. در دوره 

1. International Monetary Fund, Country Report No. 14/103, Nigeria: Staff Report for the 2013 Article IV 
Consultation, April 2014, 14.
2. International Monetary Fund, Country Report No. 15/84, Nigeria: Staff Report for the 2014 Article IV 
Consultation, 2015, 4, 42.
3. Nigeria’s old Defined Benefits Pension Scheme (DBPS)
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دوم ریاســت جمهــوری اوباســانجو )2007-2003( نظــام بازنشســتگی ورشکســته دولــت نیجریه 

ــت  ــعه یاف ــدی توس ــه ای جدی ــتگی و حق بیم ــرح بازنشس ــن دوران ط ــد1. در ای ــالح ش ــال اص کام

کــه تمــام کارکنــان بخش هــای دولتــی و خصوصــی را پوشــش مــی داد و عملکــرد بســیار مناســبی 

ــه در  ــال 2015 روی هم رفت ــان س ــا پای ــه ای2 ت ــتگی حق بیم ــرح بازنشس ــن ط ــرای ای ــت. اج داش

ــت  ــرای دول ــی ب ــع مال ــارد دالر( مناب ــادل 26/9 میلی ــه )مع ــرای نیجری ــون نای ــدود 5/3 تریلی ح

جمــع آوری کــرد. بــا ایــن حــال، ایــن طــرح جدیــد افــرادی کــه پیــش از ژوئــن 2007 بازنشســته 

شــده بودنــد را پوشــش نمــی داد. افــرادی کــه در ایــن دســته قــرار داشــتند تــا زمــان آخریــن ادعــای 

ــتگی  ــون بازنشس ــد. قان ــتفاده می کردن ــن3 اس ــای معی ــا مزای ــتگی ب ــرح بازنشس ــده از ط ــت ش ثب

ســال 2004 مســتلزم ایجــاد واحــد دولتــی جدیــدی بــه نــام مدیریــت ترتیبــات انتقــال مســتمری 

بازنشســتگی بــود تــا بتوانــد چهــار طــرح بازنشســتگی بــا مزایــای معیــن مختلــف را بــرای چهــار 

ــان بخش هــای  ــد؛ کارکن ــت کن ــر یــک ســقف گــردآوری و مدیری ــی در زی ــان دولت گــروه از کارکن

ــوی  ــه از س ــی ک ــازمان های نیمه دولت ــام س ــا و تم ــرت و زندان ه ــرک، مهاج ــس، گم ــی، پلی دولت

دولــت تامیــن مالــی می شــدند. مقاومــت شــدیدی در برابــر ایجــاد واحــد جدیــد ایجــاد شــد زیــرا 

ــد. ــود می بردن ــتگی س ــای بازنشس ــن طرح ه ــی از ای ــورت غیرقانون ــه ص ــیاری ب ــراد بس اف

ــژه  ــروه وی ــه، گ ــاع به هم ریخت ــن اوض ــه ای ــامان دادن ب ــرای سروس ــارآدوآ ب ــارو ی ــت اوم دول

ــروه  ــن گ ــران ای ــه رهب ــی ک ــال، زمان ــن ح ــا ای ــکیل داد. ب ــتگی4 را تش ــای بازنشس ــالح طرح ه اص

ویــژه نیــز از قدرت   هــا و اختیــارات جدیــد خــود سوءاســتفاده کردنــد، عملکــرد ایــن گــروه ویــژه 

جنبــه سیاســی پیــدا کــرد و خــود بــه بخشــی از مشــکل بــدل شــد.

ــای  ــه در طرح ه ــان داد ک ــی نش ــال 2013 به خوب ــی در س ــس مل ــات مجل ــه تحقیق مجموع

بازنشســتگی بــا مزایــای معیــن فســاد زیــادی وجــود دارد و کارکنــان دولتــی بی اخالق و همدستانشــان 

ــون  ــادل 200 میلی ــه )مع ــرای نیجری ــارد نای ــت کم 32 میلی ــا دس ــن طرح ه ــرداری در ای ــا کالهب ب

ــه بعــد،  ــد. از ســال 2009 ب ــه ســرقت برده ان ــد و ب ــی دولــت را منحــرف کرده ان ــع مال دالر( از مناب

چهــارده نفــر از کارکنــان دولــت بــه دلیــل کالهبــرداری در طرح هــای بازنشســتگی دولــت دســتگیر 

و محاکمــه شــدند. مثــال در 12 مــارس 2012 شــش نفــر بــه اتهــام شــانزده مرتبــه شــرکت در توطئــه 

1. به کتابم با عنوان زیر مراجعه کنید:
Reforming the Unreformable: Lessons from Nigeria (Cambridge, MA: MIT Press, 2012), 58.
2. Contributory Pension Scheme (CPS)
3. Defined Benefits Pension Scheme
4. Pensions Reform Task Team (PRTT)
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و خیانــت در امانــت و ایفــای نقــش در کالهبرداری هــای طرح هــای بازنشســتگی محاکمــه شــدند. 

ــن  ــی کــه پیــش از ای ــران ثابت ــه آتیکــو ابوبکــر کیگــو1، یکــی از مدی ــوان ب ــراد می ت ــن اف ــان ای از می

ریاســت اداره بازنشســتگی نیــروی پلیــس را  بــر عهــده داشــت و جــان یاکوبــو یوســوفو2 معاون ســابق 

اداره بازنشســتگی نیــروی پلیــس اشــاره کــرد. یوســوفو اولیــن نفــری بــود کــه گناهــکار شــناخته شــد. 

او در ژانویــه همــان ســال در دو مــورد از ایــن اتهامــات گناهــکار شــناخته شــد و پــس از اعتــراف بــه 

انحــراف 2 میلیــارد نایــرای نیجریــه )در حــدود 12/5 میلیــون دالر آمریــکا( از حســاب بانکــی اداره 

بازنشســتگی نیــروی پلیــس بــه حســاب شــخصی خــود بــه دو ســال زنــدان محکــوم شــد. همچنیــن 

دولــت امــالک وی را کــه ارزشــی معــادل 325 میلیــون نایــرای نیجریــه داشــت و شــامل 32 واحــد 
مســکونی بــود را در حکــم جریمــه عملکــردش مصــادره کــرد.3

مــا بایــد بــا سوءاســتفاده مقامــات دولتــی از طرح هــای بازنشســتگی، نشــت بــزرگ منابــع مالی 

دولــت و انحــراف حقــوق بازنشســتگی کارکنــان دولتــی کــه عمرشــان را صــرف خدمت رســانی بــه 

ــا ایــن  کشــور کرده انــد مبــارزه کنیــم. امــا بیــان ایــن عبــارت از انجــام آن بســیار آســان تر بــود. ب

حــال، عامــالن کالهبــرداری  در طرح هــای بازنشســتگی کــه لبــاس اصالح گــران را بــه تــن کــرده 

بودنــد در ازای هــر یــک از اســتدالل هایی کــه در راســتای لــزوم تشــکیل مدیریــت ترتیبــات انتقــال 

ــرای  ــددی ب ــف متع ــتدالل های مخال ــم، اس ــه می کردی ــور ارائ ــه رئیس جمه ــه ب ــای بیم طرح ه

ــد. ــه می کردن ــان ارائ ایش

نیجریــه یکــی از پیچیده تریــن و بدقلق تریــن نظام هــای سیاســی جهــان را دارد کــه در آن 

فاســدان غالبــا لبــاس اصالح گــران را بــه تــن کرده انــد تــا تصمیم گیــران، خیرخواهــان، متخصصــان 

ــود  ــوع فریبکاری هــا ب ــن ن ــو از ای ــد. عرصــه بازنشســتگی ممل توســعه و محققــان را ســردرگم کنن

کــه رونــد اصالحــات نظــام سیاســی و اقتصــادی نیجریــه را بــه تاخیــر می انداخــت.

بــه دفتــر  دفتــرم  از  نامه هــا کــه  از  از زنجیــره ای  پــس  گوســت 2013  دســت آخر در آ

ریاســت جمهوری ارســال کــردم و گفت وگــوی جــدی بــا خــود رئیس جمهــور، ســخنرانی 

بــرای گــروه مدیریــت اقتصــادی و حمایــت شــدید اعضــای گــروه و آقــای الحاجــی بوکــر گونــی 

آجــی4- رئیــس ســتاد دولــت فــدرال- کــه نقــش مهمــی در متقاعــد کــردن رئیس جمهــور داشــت، 

1. Atiku Abubakar Kigo
2. John Yakubu Yusufu
3. “Director Jailed Two Yrs for Stealing N33 Bn Pension Fund Freed on N250,000 Fine,” Premium Times, 
January 28, 2013, http://www.premiumtimesng.com/news/117599-director-jailed-2yrs-for-stealing-n33bn-
pension-fund-freed-on-n250000-fine.html.
4. Alhaji Bukar Goni Aji
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ــا لــزوم انجــام اقــدام ضــروری در ایــن زمینــه موافقــت کــرد. ایشــان اجــرای  ریاســت جمهوری ب

ــه  ــه ب ــرد ک ــد ک ــال 2004 را تایی ــتگی س ــوق  بازنشس ــات حق ــون اصالح ــد )a()2()30( قان بن

ــرای  ــت ب ــد. رئیــس ســتاد دول ــات انتقــال مســتمری بازنشســتگی انجامی تشــکیل مدیریــت ترتیب

ــک1 را  ــی میش ــام نیل ــه ن ــار ب ــی و نیجریه تب ــر کانادای ــم دکت ــک خان ــد، ی ــن اداره جدی ــت ای ریاس

ــعه  ــی اداره توس ــت مال ــا حمای ــروژه ای را ب ــود و پ ــت ب ــد دول ــات ارش ــه از مقام ــرد ک ــنهاد ک پیش

ــهامت و  ــم ش ــن خان ــت ای ــتاد دول ــس س ــاد رئی ــه اعتق ــود. ب ــام داده ب ــا انج ــی بریتانی بین الملل

تجربــه کافــی داشــت تــا بتوانــد بــا افــراد دارای منافــع خاصــی کــه بــرای خنثــی کــردن عملکــرد 

ایــن اداره تــالش می کردنــد مقابلــه کنــد. مــن چندیــن مرتبــه دکتــر میشــک را مالقــات کــرده بــودم 

ــه همیــن دلیــل  ــه حــد کافــی سرســخت اســت، ب ــرای انجــام ایــن وظیفــه ب و تصــور می کــردم ب

مــن نیــز از پیشــنهاد رئیــس ســتاد دولــت حمایــت کــردم و انتخــاب دکتــر میشــک را بــرای ایــن 

ســمت بــه رئیس جمهــور پیشــنهاد دادم و رئیس جمهــور نیــز انتصــاب او در نقــش مدیــر اجرایــی 

ــرد. ــب ک ــتگی را تصوی ــای بازنشس ــی طرح ه ــدات انتقال اداره تمیه

ــفاف تر  ــن را ش ــای معی ــا مزای ــتگی ب ــای بازنشس ــرای طرح ه ــد اج ــن اداره، رون ــکیل ای تش

ــد. از  ــاس می ش ــدت احس ــا به ش ــرای آنه ــفافیت در اج ــن ش ــود ای ــرورت وج ــه ض ــاخت ک س

ــم  ــردآوری و تحکی ــرد: گ ــاره ک ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــن اداره می ت ــتاوردهای ای ــن دس ــان اولی می

تمــام ادارات بازنشســتگی موجــود زیــر یــک چتــر واحــد، ایجــاد یــک پایــگاه داده ای بازنشســتگی 

کــه از ویژگی هــای زیســتی افــراد بــرای تاییــد هویــت مســتمری بگیران اســتفاده می کــرد، 

فهرســت بندی حســاب های دفتــر بازنشســتگی، شــفافیت و صراحــت بیشــتر فرآیندهــا و برخــورد 

ــا مســتمری بگیران دولــت فــدرال کــه پیــش از ایــن کارکنــان پیشــین دفتــر بازنشســتگی  انســانی ب

ــر  ــا تاخی ــا ب ــتگی آنه ــوق  بازنشس ــه حق ــت ماهان ــتند و پرداخ ــا داش ــا آنه ــه ای ب ــار بی رحمان رفت

ــر.  زمانــی کمت

بــا ایــن حــال، ایــن اداره همچنــان بــا برخــی مشــکالت جــدی و بــه جــای مانــده از کارکنــان و 

فرآیندهــای پیشــین مواجــه بــود؛ ماننــد رســیدگی بــه بدهی هــای معــوق، پــر کــردن شــکاف های 

حقــوق  بازنشســتگی، جایگزینــی کارکنــان فاقــد تــوان کارشناســی و شایســتگی الزم دفتــر 

بازنشســتگی بــا کارکنــان جدیــد و از جملــه افــرادی کــه مهــارت اســتفاده از ایــن پلتفــرم فنــاوری 

ــال 2015  ــه س ــا فوری ــه ت ــای بیم ــال طرح ه ــات انتق ــت ترتیب ــود، مدیری ــن وج ــا ای ــتند. ب را داش

کــه انجمــن ســهامداران حقــوق  بازنشســتگی را بــا حضــور و مشــارکت مــن برگــزار کــرد، توانســته 

1. Nellie Mayshak
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بــود خــود را در ســامانه یکپارچــه مدیریــت اطالعــات مالــی دولــت ادغــام کنــد تــا بدین ترتیــب 

پرداختی هــای طرح هــای بازنشســتگی بــا مزایــای معیــن نیــز از طریــق ایــن ســامانه انجــام شــود 

ــای  ــت پرداخت ه ــی را از فهرس ــتمری بگیر جعل ــزار مس ــدود 15 ه ــت در ح ــن اداره توانس و ای

ــه در هزینه هــای  ــرای نیجری ــارد نای حقــوق  بازنشســتگی خــود حــذف و ســاالنه حــدود 2/1 میلی

دولــت صرفه جویــی کنــد. ایــن اداره همچنیــن در حــدود 1354 نفــر مســتمری بگیر جدیــد را نیــز 

ــی و  ــازمان های نیمه دولت ــراد در س ــن اف ــرا ای ــرد زی ــه ک ــود اضاف ــتمری بگیران خ ــت مس ــه فهرس ب

منحــل پیشــین فعالیــت می کردنــد و بــه ایــن طرح هــای بازنشســتگی تعلــق داشــتند، امــا به طــور 

ــد. ــن طرح هــا محــروم شــده بودن ــی از ای تصادف

ــا  ــتگی ب ــای بازنشس ــه طرح ه ــزرگ، حماس ــتاوردهای ب ــن دس ــم ای ــود، به رغ ــن وج ــا ای ب

مزایــای معیــن در اینجــا بــه پایــان نمی رســید. دکتــر میشــک و ســایر کارکنــان ارشــد اداره ترتیبــات 

ــا  ــان و ب ــودالک جانات ــوری گ ــت جمه ــان دوران ریاس ــس از پای ــتگی پ ــای بازنشس ــذار طرح ه گ

شــروع دولــت محمــدو بوهــاری بــرای بازجویــی بازداشــت شــدند و مطابــق گــزارش روزنامه هــا 

بــه اتهــام بی نظمــی در رونــد انجــام امــور ایــن اداره موقتــا از کار برکنــار شــدند1. درحالی کــه همــه 

منتظــر اعــالم نتایــج ایــن تحقیقــات بودنــد گمانه زنی هــای بســیاری در میــان مــردم ایجــاد شــده 

ــای  ــت و انگیزه ه ــی اس ــک جعل ــتند و کدام ی ــی و مس ــات واقع ــن اتهام ــک از ای ــه کدام ی ــود ک ب

سیاســی دارد. مثــال دکتــر میشــک بــا عذرخواهــی و بــدون هیچ گونــه اتهامــی آزاد شــد.

ــاد  ــن از فس ــای معی ــا مزای ــتگی ب ــای بازنشس ــازی طرح ه ــه پاکس ــت ک ــکی نیس ــا ش واقع

همچنــان بســیار دشــوار بــود. مــن در اوج رونــد اصالحــات در ســال های 2012 و 2013، 

ــا و  ــتگی باره ــای بازنشس ــای طرح ه ــوی مافی ــردم و از س ــاس ک ــد را احس ــن فرآین ــرات ای خط

ــه دادم  ــه کارم ادام ــکالت ب ــائل و مش ــن مس ــام ای ــم تم ــا به رغ ــدم، ام ــد ش ــدت تهدی ــا به ش باره

زیــرا بــاور داشــتم تــورم پیوســته مخــارج تکــراری دولــت و تخلیــه متقلبانــه منابــع مالــی عمومــی 

بایــد متوقــف شــود. ضــرورت انجــام ایــن کار همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و ابزارهــا و 

ــده اند. ــتقر ش ــاد و مس ــز ایج ــی الزم نی ــی و فن ــای مال فرآینده

شــکی نیســت کــه ایجــاد نهادهــا، ســامانه ها و فرآیندهــای مالــی از طریــق ســامانه اطالعــات 

ــرم  ــت و پلتف ــی دول ــات مال ــت اطالع ــه مدیری ــامانه یکپارچ ــتمزد، س ــوق و دس ــه حق یکپارچ

فنــاوری حســاب واحــد خزانــه داری در مبــارزه بــا فســاد و ســوءمدیریت مالــی بــه دولــت فــدرال 

1. James Emejo, “Why PTAD Boss, Nellie Mayshak, Was Suspended,” This Day, March 27, 2016, https://
www.thisdaylive.com/index.php/2016/03/27/why-ptad-boss-nellie-mayshak-was-suspended.
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بســیار کمــک کــرده و مبالــغ زیــادی صرفه جویــی در هزینــه را به ویــژه در بودجــه مخــارج مکــرر 

ــرای  ــن ســامانه ها و نهادهــا مســیرهایی را ب ــه همــراه داشــته اســت. اســتفاده از ای ــت ب ــرای دول ب

بهبــود مدیریــت مالــی و حتــی سیاســت پولــی ایجــاد کــرد. ســاخت و تحکیــم چنیــن نهادهایــی 

بــه زمــان نیــاز دارد. انجــام ایــن فرآینــد در نیجریــه تاکنــون یــازده ســال زمــان بــرده و هنــوز هــم تــا 

تکمیــل آن زمــان زیــادی باقــی مانــده اســت.

ــت و  ــی1 اس ــر مال ــان از نظ ــورهای جه ــن کش ــی از نامتمرکزتری ــه یک ــن، نیجری اضافه برای

ــی را  ــای مل ــام درآمده ــدود 48% از تم ــی ح ــون اساس ــق قان ــی مطاب ــی و محل ــای ایالت دولت ه

کنتــرل می کننــد. متاســفانه، به رغــم اینکــه برخــی از ایــن 36 دولــت ایالتــی بــه برنامــه اصالحــات 

ــود را  ــاص خ ــی خ ــای اصالحات ــده اند و برنامه ه ــد ش ــدرال عالقه من ــتگی ف ــای بازنشس طرح ه

آغــاز کرده انــد، امــا  همچنــان نتوانســته اند ایــن اصالحــات را به طــور کامــل اجــرا کننــد. تشــکیل 

ایــن نهادهــای مدیریــت مالــی در دولــت بوهــاری، مزایــای زیــادی بــرای ایــن کشــور بــه همــراه 

داشــت و حفــظ جایــگاه دائمــی آن نهادهــا در ســاختار نهادهــای دولــت فــدرال و اســتفاده کامــل 

از آنهــا در دولت هــای ایالتــی و محلــی بســیار ضــروری اســت.

حکم بدهی

ــل  ــه تحمی ــر بودج ــنگینی ب ــار س ــواره ب ــتند و هم ــاص داش ــان خ ــه ذی نفع ــری ک ــیادی دیگ ش

می کــرد و ریشــه عمیقــی بیــن کارکنــان بخــش عمومــی داشــت، پدیــده ای بــود کــه در میــان مــردم 

بــا عنــوان حکــم بدهــی2 شــناخته می شــد. ایــن حالــت معمــوال زمانــی روی می دهــد کــه یــک 

وزارتخانــه، دپارتمــان یــا دفتــر نمایندگــی دولتــی نمی توانــد بــه تعهــدات قــراردادش عمــل کنــد و 

پیمانــکار یــا تامین کننــده خدمــات یــا همــان طــرف دیگــر قــرارداد از ایــن نهــاد شــکایت می کنــد، 

ــه  ــی ک ــورد اختالف ــغ م ــد مبل ــود و می توان ــده می ش ــا برن ــکایت کننده غالب ــواردی، ش ــن م در چنی

دولــت بدهــکار اســت را بــه همــراه بهــره  و جریمــه دریافــت کنــد.

بدهــی  حکــم   ،2003-2006 ســال های  داریــی،  وزارت  در  حضــورم  دوره  اولیــن  در 

وزارتخانه هــا و دپارتمان هــا و آژانس هــا هرگــز از 8 میلیــارد نایــرای نیجریــه )معــادل 62/5 

میلیــون دالر در نــرخ ارز رایــج( تجــاوز نکــرد. بــه همیــن دلیــل، زمانــی کــه در ســال 2012 بــه 

ــت  ــده اس ــه ش ــرای نیجری ــارد نای ــادل 80 میلی ــت مع ــی دول ــم بده ــه کل حک ــد ک ــه ش ــن گفت م

1. fiscally decentralized
2. judgment debt
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)500 میلیــون دالر( بســیار شــگفت زده شــدم. واقعــا تکان دهنــده و غیرقابل قبــول بــود کــه ادارات 

ــا ایــن حــد در عدم تعهــدات قــراردادی خــود بی پــروا شــده بودنــد. بایــد کاســه ای زیــر  دولتــی ت

می بــود! نیم کاســه 

همچنیــن بــه نظــر می رســید کــه مجلــس ملــی نیــز بــاور داشــت کــه مشــکلی در ایــن زمینــه 

وجــود دارد زیــرا تخصیــص مبالــغ بــزرگ مــورد نیــاز بــرای پرداخــت ایــن بدهی هــا را در فرآینــد 

پــردازش بودجــه به طــور پیوســته رد می کــرد. در بودجــه ســال های 2012-2011 فقــط 10 تــا 12 

میلیــارد نایــرای نیجریــه بــرای بازپرداخــت حکــم بدهــی در نظــر گرفتــه شــد. کمیتــه ای متشــکل از 

کارکنــان دفتــر دادســتان کل و وزیــر دارایــی مســئول مدیریــت و تخصیــص ایــن مبلــغ بــود.

ــا هیچکــس نمی توانســت  ــه پرونده هــای واقعــی رســیدگی می کــرد، ام ــه ب ــن کمیت اگرچــه ای

علــت اصلــی وقــوع اکثــر ایــن بدهی هــا را ریشــه یابی کنــد و بــه صــورت مســتند نشــان دهــد.

ــان  ــن از کارکن ــا ت ــه ده ه ــه ب ــد ک ــه می ش ــوص گفت ــن خص ــادی در ای ــتان های زی ــا داس ام

ــان  ــکاران و کارکن ــی پیمان ــا از چشم پوش ــن پرونده ه ــی از ای ــرد. برخ ــدا می ک ــاط پی ــی ارتب دولت

ــا  ــه ب ــد ک ــی می ش ــان ناش ــدس آن ــاد نامق ــر و اتح ــای یکدیگ ــا از خطاه ــا و دادگاه ه وزارتخانه ه

همــکاری هــم بدهی هــای دولــت، بهــره مبالــغ هــر حکــم و جرایــم تحمیــل شــده بــه بودجــه را 

متــورم می ســاختند و پــس از پرداخــت ایــن مبالــغ از ســوی دولــت، عوایــد حاصــل از ایــن کار را 

ــاط  ــد دادرســی های واقعــی دادگاه ارتب ــه رون ــز ب ــد. بعضــی دیگــر نی ــان خــود تقســیم می کردن می

داشــت کــه وکالی دولتــی بــا جدیــت از ســازمان خــود دفــاع نمی کردنــد، کــه ایــن امــر بــه باخــت 

ســازمان دولتــی در آن پرونــده و تحمیــل جرایــم ســنگین بــه دولــت می انجامیــد و بازهــم عوایــد 

ــا و  ــه داوری ه ــر ب ــتان های دیگ ــد. داس ــیم می ش ــل تقس ــن دخی ــان طرفی ــن کار می ــل از ای حاص

ــود. ــرای دولــت بســیار نامطلــوب ب ــاط داشــت کــه ب توافق هــای خــارج از دادگاه ارتب

این گونــه تخلفــات و ســوء رفتارهای کارکنــان دولــت بــه انباشــت بدهی هــای ســنگینی 

ــه داســتان هایی کــه در  ــا توجــه ب ــه بودجــه تحمیــل می کــرد. ب می انجامیــد و بارمالــی ســنگینی ب

ــم.  ــور رفت ــزد رئیس جمه ــتم، ن ــورد داش ــن م ــه در ای ــوءظن هایی ک ــودم و س ــنیده ب ــه ش ــن زمین ای

پیشــنهاد کــردم کــه ایــن مســاله در جلســه هیــات دولــت بررســی شــود و پــس از آن بــه هــر یــک 

ــود  ــال ش ــور ارس ــن منظ ــه ای بدی ــت نام ــی دول ــر نمایندگ ــا و دفات ــا و دپارتمان ه از وزارتخانه ه

ــن  ــه همی ــم و ب ــت نمی کنی ــم و پرداخ ــه ای را نمی پذیری ــی معوق ــم بده ــه حک ــا هیچگون ــه م ک

دلیــل مســئولیت هرگونــه هزینــه ای کــه بابــت حکــم بدهــی بــه دولــت تحمیــل می شــود بــر عهــده 

ــن  ــود. از ای ــت ش ــان پرداخ ــی خودش ــه تخصیص ــق بودج ــد از طری ــود و بای ــد ب ــان خواه خودش
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پــس، در بودجــه دولــت فــدرال ســرفصل حکــم بدهــی وجــود نخواهــد داشــت.

رئیس جمهــور ایــن پیشــنهاد را پذیرفــت و به شــدت از آن حمایــت کــرد. بنابرایــن، نامه هایــی 

ــراض  ــار اعت ــه انتظ ــد و ب ــال ش ــا ارس ــا  و آژانس ه ــا و دپارتمان ه ــک از وزارتخانه ه ــر ی ــه ه ب

ــت،  ــورت پذیرف ــکایت هایی ص ــتند. ش ــش داش ــی نق ــای اصل ــه در پرونده ه ــتیم ک ــرادی نشس اف

ــرای  ــارد نای ــادل 11 میلی ــی مع ــط مبلغ ــال های 2014-2012 فق ــه س ــت در فاصل ــا در نهای ام

نیجریــه از احــکاِم بدهــی بازبینــی و تاییــد شــد. در نتیجــه، وزارت دارایــی توانســت رقمــی معــادل 

68/4 میلیــارد نایــرای نیجریــه )حــدود 425 میلیــون دالر( را نجــات دهــد کــه قــرار بــود از خزانــه 

دولــت خــارج شــود.

ــغ حکــم اســتقبال  ــه مبال ــرای رســیدگی ب ــت ب ــد دول ــن رویکــرد جدی برخــی بخش هــا از ای

ــه برخــی  ــد ک ــدود کردن ــش مســیر شــیادی دیگــری را مس ــی و گروه ــر دارای ــس، وزی ــد. پ نکردن

کارکنــان فاســد بــا اســتفاده از آن و تحمیــل هزینــه اضافــی بــه دولــت، ثــروت هنگفتــی بــرای خــود 

می کردنــد. دســت وپا 

اصاح بنادر و مساله عجیب محافظان دروازه های ورودی بنادر و سند پیگیری محموله

ــورهای در  ــایر کش ــادر س ــاخت های بن ــد زیرس ــت همانن ــه درس ــادر نیجری ــاخت های بن زیرس

ــادر در دوره دوم ریاســت  حــال توســعه به شــدت ناقــص اســت. به رغــم مــوج اول اصالحــات بن

ــان  ــار متصدی ــادر را در اختی ــرل بن ــاز کنت ــل امتی ــت کام ــا موفقی ــه ب ــانجو ک ــوری اوباس جمه

ــه نظــر می رســید مشــکالت دیگــری ماننــد تراکــم شــدید رفت وآمــد  خصوصــی قــرار داد، امــا ب

ــدر  ــده اند. بن ــدار ش ــددا پدی ــاد مج ــص کاال و فس ــده ترخی ــم پیچی ــه ه ــای ب ــتی ها، رویه ه کش

ــود. ــه ب ــادر نیجری ــن بن ــلوغ ترین و پرترافیک تری ــی از ش ــا1( یک ــوس )آپاپ الگ

ــی  ــش خصوص ــای بخ ــپتامبر 2011، اعض ــی، س ــورم در وزارت دارای ــاه حض ــن م در دومی

ــت را  ــادی دول ــت اقتص ــروه مدیری ــه گ ــه2 توج ــدگان نیجری ــن تولیدکنن ــژه انجم ــه به وی نیجری

ــود.  ــان ب ــزرگ کسب وکارش ــع ب ــی از موان ــه یک ــرد ک ــب ک ــادر جل ــک بن ــم ترافی ــاله تراک ــه مس ب

ــدادی از  ــاکارا در تع ــی ن ــای اجرای ــادر، فرآینده ــص کاال در بن ــرط ترخی ــای مف ــا از تاخیره آنه

ــان ایــن دفاتــر شــکایت داشــتند کــه همگــی  دفاتــر نمایندگــی دولــت و درخواســت رشــوه کارکن

ــا  ــردن آنه ــکایات و برطرف ک ــن ش ــه ای ــیدگی ب ــی داد. رس ــش م ــب وکار را افزای ــام کس ــه انج هزین

1. Apapa
2. Manufacturers Association of Nigeria (MAN)
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ــد. ــاب بیای ــه حس ــت ب ــرای دول ــریع ب ــرد س ــک ُب ــت ی می توانس

تیــم مدیریــت اقتصــادی ایــن مســاله را بررســی کــرد و اعضــای بخــش خصوصــی نیــز تاییــد 

ــور  ــن رو، رئیس جمه ــت. ازای ــوار اس ــیار دش ــا بس ــرای آنه ــت ب ــن وضعی ــداوم ای ــه ت ــد ک کردن

ــت  ــروه ضرب ــک گ ــب ی ــای مناس ــن راه  حل ه ــائل و یافت ــن مس ــی ای ــرای ارزیاب ــت ب ــم گرف تصمی

ــن  ــل و م ــر حمل ونق ــر1، وزی ــس عم ــناتور ایدری ــد و س ــکیل ده ــوری تش ــت جمه ــاص ریاس خ

ــان  ــن از می ــور همچنی ــرد. رئیس جمه ــاب ک ــروه انتخ ــن کارگ ــترک ای ــای مش ــوان روس ــه عن را ب

ــارت  ــوزه نظ ــاورش در ح ــه مش ــی2 ک ــتر مون ــتاد سیلوس ــادی، اس ــت اقتص ــروه مدیری ــای گ اعض

بــر عملکــرد بــود و همچنیــن برخــی مقامــات بخــش خصوصــی و ســایر آژانس هــا را بــه عنــوان 

ــن کار گــروه انتخــاب کــرد. اعضــای ای

ــی  ــی اجرای ــه فن ــم و کمیت ــکیل دادی ــروه را تش ــن کارگ ــرعت ای ــل به س ــر حمل ونق ــن و وزی م

خاصــی را بــه ریاســت اســتاد سیلوســتر مونــی بــرای رســیدگی بــه ماهیــت فنــی و دشــواری های 

ــر  ــپتامبر و اکتب ــای س ــور در ماه ه ــژه رئیس جمه ــروه وی ــن کارگ ــم. ای ــاد کردی ــائل ایج ــی مس برخ

ســال 2011 جلســاتی را بــا کاربــران بنــادر و ســایر گروه هــای ذی نفــع تشــکیل داد و دریافــت کــه 

ــم  ــد؛ آن ه ــول می کش ــدود 39 روز ط ــن در ح ــور میانگی ــه به ط ــادر نیجری ــص کاال از بن ترخی

ــام  ــاعت انج ــا 48 س ــوال 24 ت ــان معم ــورهای جه ــایر کش ــص کاال در س ــه ترخی ــری ک در عص

ــود. ــول نب ــی قابل قب ــالف بزرگ ــن اخت ــه چنی ــت ک ــح اس ــود. واض می ش

مــا در مرحلــه اول تصمیــم گرفتیــم تــا در مــدت 12 مــاه زمــان ترخیــص کاالهــا را بــه هفــت 

روز کاهــش دهیــم و تصمیــم داشــتیم تــا در مرحلــه بعــد زمــان ترخیــص کاال را در بلندمــدت بــه 

48 ســاعت برســانیم. فهرســتی از مشــکالت موجــود آمــاده و در ســه دســته مشــکالت کوتاه مــدت 

ــی  ــای سیاس ــکالت راه  حل ه ــن مش ــل ای ــرای ح ــم. ب ــته بندی کردی ــدت دس ــدت و بلندم و میان م

طراحــی کردیــم، ســازمان ها یــا نهادهایــی را مســئول اجــرای ایــن راه  حل هــا گذاشــتیم و جــدول 

زمانــی مشــخصی را بــرای پیاده ســازی پیشــنهاد دادیــم. 

ــتند و  ــی داش ــای کوتاه مدت ــه راه  حل ه ــم ک ــز کردی ــکالتی تمرک ــائل روی مش ــی مس در برخ

ــی  ــکالت، چندگانگ ــی از مش ــد. یک ــاب آین ــه حس ــت ب ــرای دول ــریع ب ــی س ــتند موفقیت می توانس

ــت و  ــود را داش ــاص خ ــی خ ــتگاه بازرس ــک از ایس ــر ی ــه ه ــود ک ــادر ب ــر در بن ــا حاض آژانس ه

ــد. مســاله  ــه هفــت ســازمان کاهــش یاب ــه همیــن دلیــل پیشــنهاد دادیــم تعدادشــان از ســیزده ب ب

1. Idris Umar
2. Sylvester Monye
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دوم مشــکل گــروه ضربــت خدمــات گمرکــی بــود کــه در خــارج از دروازه هــای ورودی بنــادر بــه 

ــارج  ــادر خ ــا را از بن ــه محموله ه ــی ک ــا کامیون های ــه گزارش ه ــا ب ــود و بن ــغول ب ــت زنی مش گش

می کردنــد بــار دیگــر بازرســی می کــرد و بــا اذیــت و آزار صاحبــان محموله هــا و راننــدگان 

ــن  ــا ای ــم ت ــنهاد دادی ــل پیش ــن دلی ــه همی ــرد؛ ب ــوه می ک ــت رش ــری، درخواس ــای بارب خودروه

ــا 4  ــح ت ــم )9 صب ــیار ک ــاعت کاری بس ــوم س ــاله س ــود. مس ــل ش ــه منح ــت بالفاصل ــروه ضرب گ

بعدازظهــر( دو دفتــر نمایندگــی دولتــی اصلــی حاضــر در بنــادر یعنــی ســازمان خدمــات گمرکــی 

نیجریــه و ســازمان مدیریــت عملکــرد خطــوط حمل ونقــل و پایانــه  ای بــود کــه تاخیــر زیــادی در 

ــه  ــاز ب ــاعات نی ــن س ــارج از ای ــه در خ ــد ک ــاد می کردن ــادر ایج ــن بن ــران ای ــته ای از کارب کار دس

تعامــل مســتقیم بــا ایــن ســازمان ها داشــتند و بــه همیــن دلیــل پیشــنهاد دادیــم تــا ایــن ســازمان ها 

هماننــد ســایر کشــورهای دیگــر در تمــام 24 ســاعت شــبانه روز عملیاتــی باشــند و خدمــات ارائــه 

کننــد.

چهارمیــن مســاله ایــن بــود کــه واردکننــدگان از عملکــرد رژیــم در ارتبــاط بــا ســند پیگیــری 

محمولــه1 بســیار خشــمگین بودنــد و ادعــا داشــتند کــه هزینــه اضافــی در ازای خدمــات تکــراری 

ــه  ــد کــه ســازمان خدمــات گمرکــی نیجری ــدگان مدعــی بودن ــد. واردکنن از آنهــا دریافــت می کنن

ــود  ــی وج ــچ دلیل ــه هی ــد و در نتیج ــری می کن ــد پیگی ــا مقص ــدا ت ــا را از مب ــز محموله ه ــال نی فع

نــدارد کــه ســازمان بنــادر نیجریــه2 مجــددا ایــن هزینــه را دریافــت کنــد. پــس از بازرســی دریافتیــم 

کــه مجمــوع ســاالنه ایــن هزینه هــا حــدود 6 میلیــون دالر می شــود کــه مبلــغ قابل توجهــی بــود. 

در طــول دوره حضــورم در وزارت دارایــی هرگــز ندیــده بــودم کــه چنیــن مبلغــی بــه حســاب خزانــه 

ــز اطالعــی نداشــتم. در نتیجــه،  ــه نی ــری محمول ــی از وجــود نظــام ســند پیگی ــز شــود و حت واری

پیشــنهاد دادیــم تــا نظــام ســند پیگیــری محمولــه نیــز بالفاصلــه منســوخ شــود.

در 14 اکتبــر 2011، مــن و وزیــر حمل ونقــل یادداشــتی را بــرای رئیس جمهــور ارســال 

ــاره و  ــه اش ــادر نیجری ــدت بن ــدت و بلندم ــدت و میان م ــکالت کوتاه م ــه مش ــه در آن ب ــم ک کردی

ــا  ــتیم ت ــت داش ــان درخواس ــم و از ایش ــرده بودی ــه ک ــکالت ارائ ــن مش ــرای ای ــز ب ــی نی راه  حل های

اجــرای ایــن راه  حل هــا را تصویــب کنــد. رئیس جمهــور در 8 اکتبــر همــان ســال درخواســت مــا را 

تاییــد کــرد و مــا نیــز بالفاصلــه پــس از تصویــب ریاســت جمهــوری اقدامــات الزم بــرای اجــرای 

ــم. ــالم کردی ــا را اع ــن راه حل ه ــگ ای بی درن

1. Cargo Tracking Note (CTN)
2. Nigerian Ports Authority (NPA)
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ــود  ــده ب ــته ش ــه در آن نوش ــردم ک ــت ک ــی دریاف ــه ناشناس ــد. نام ــاز ش ــکالت آغ ــپس مش س

ــی  ــه برخ ــردم ک ــدا ک ــالع پی ــوند. اط ــو ش ــد لغ ــت و بای ــر اس ــب و مض ــات نامناس ــن اصالح ای

ــه آنهــا ابــالغ شــده  ســازمان ها ماننــد ســازمان اســتاندارد نیجریــه1 و ســازمان های دیگــری کــه ب

ــات  ــادر ترتیب ــرای انجــام مســئولیت های خــود از خــارج از بن ــادر خــارج شــوند و ب ــا از بن ــود ت ب

مشــارکتی جایگزیــن را بــا ســازمان گمــرک نیجریــه2 ایجــاد کننــد، به هیچ وجــه از ایــن وضعیــت 

ــد. ــالش می کردن ــادر ت ــه بن ــت ب ــرای بازگش ــت ب ــری در دول ــا البی گ ــد و ب ــی نبودن راض

ــه  ــات ب ــکان اصالح ــوک پی ــن را ن ــتند م ــی داش ــع خاص ــه مناف ــیاری ک ــنود بس ــراد ناخش اف

حســاب آوردنــد و ســرزنش کردنــد. تعــدادی از کمیته هــای مختلــف مجلــس کــه منافعــی در بنادر 

و مشــکالت حمل ونقــل دریایــی داشــتند، جلســات مختلفــی را در ایــن بــاره برگــزار کردنــد. آنهــا 

هرگــز مــن را بــرای حضــور در ایــن جلســات دعــوت نکردنــد، امــا شــنیده ها حاکــی از آن بــود کــه 

انحــالل نظــام پیگیــری محموله هــای ســازمان بنــادر نیجریــه دلیــل اصلــی ایــن نارضایتــی خــاص 

بــوده اســت. برخــی اعضــای ایــن کمیته هــای مجلــس در کانال هــای رادیویــی و تلویزیونــی مــن 

ــد.  ــاد انتقــاد گرفتن ــه ب ــادر انجــام داده ام ب ــی کــه در راســتای اصــالح امــور بن ــل اقدامات ــه دلی را ب

فشــار مخالفــان روی کارگــروه ویــژه رئیس جمهــور همچنــان ادامــه یافــت تــا اصالحــات را لغــو 

کننــد، امــا مــا تســلیم نشــدیم و کمیتــه فنــی اجرایــی بــه رهبــری سیلوســتر مونــی بــه کارش ادامــه 

داد.

ــی از  ــی از یک ــامبر 2011، پیام ــل دس ــات، اوای ــاز اصالح ــس از آغ ــه پ ــش هفت ــدود ش در ح

ــه  ــه ب ــان ک ــر زم ــا ه ــود ت ــته ب ــن خواس ــه از م ــردم ک ــت ک ــور دریاف ــد رئیس جمه ــتیاران ارش دس

ویــالی ریاســت جمهــوری آمــدم بــه دفتــرش مراجعــه کنــم و مالقاتــی بــا او داشــته باشــم. ایــن 

فــرد یکــی از مهم تریــن افــراد حاضــر در ویــالی رئیس جمهــوری بــود و بــه همیــن دلیــل روز بعــد 

بــه دفتــرش رجــوع کــردم. ایــن دســتیار ارشــد رئیس جمهــور بــه مــن گفــت کــه اصالحــات بنــادر و 

به ویــژه لغــو ســند پیگیــری محمولــه، افــراد بســیاری را ناراضــی کــرده اســت و از مــن درخواســت 

ــم. از  ــه همــان حالــت قبلــی بازگردان ــن سیســتم را ب ــه کــرد( کــه ای ــه مــن توصی ــع ب کــرد )درواق

ــام  ــن مق ــن مســاله توانســته اســت توجــه ای ــرا اگــر ای ــد و نگــران شــدم زی ــن امــر بســیار ناامی ای

عالی رتبــه را بــه خــود جلــب کنــد یعنــی ایــن افــراِد ناراضــی، بســیار بانفــوذ و قدرتمنــد هســتند. 

ــادر، ایجــاد کارگــروه ویــژه رئیس جمهــور و اقدامــات اجرایــی مصــوب  مــن منشــأ اصالحــات بن

1. Standards Organization of Nigeria (SON)
2. Nigeria Customs Service (NCS)
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ــتورات  ــع دس ــی درواق ــات اصالح ــرای اقدام ــا اج ــا ب ــح دادم. م ــاور توضی ــن مش ــه ای ــان را ب ایش

ــه  ــم هم ــا به رغ ــد ام ــن را درک می کن ــخنان م ــت س ــم. او گف ــام می دادی ــور را انج رئیس جمه

ایــن مســائل بهتــر اســت راهــی بــرای برقــراری مجــدد ســند پیگیــری محمولــه بیابــم. مــن دفتــر 

ــف  ــه مخال ــن در جبه ــرار گرفت ــردم. ق ــرک ک ــه ت ــران و به هم ریخت ــیار نگ ــی بس ــا وضعیت او را ب

ــتم  ــرد. می دانس ــم ک ــا ناراحت ــتند، واقع ــوذ داش ــاال نف ــات رده ب ــد در مقام ــن ح ــا ای ــه ت ــرادی ک اف

کــه عملکردهایــم عواقبــی دارد، امــا در عیــن حــال ایــن را نیــز می دانســتم کــه ابــدا نمی تــوان از 

ایــن اصالحــات مهــم بــه عقــب بازگشــت. کامــال مشــخص اســت کــه ایــن 6 میلیــون دالر درآمــد 

حاصــل از نظــام ســند پیگیــری محمولــه ســازمان بنــادر نیجریــه کــه بــه حســاب خزانــه داری نیــز 

واریــز نشــده بایــد بــه جیــب افــراد بانفــوذی رفتــه باشــد.

ــن  ــرد م ــای عملک ــور، پیامده ــد رئیس جمه ــتیار ارش ــا دس ــات ب ــد از مالق ــح روز بع صب

ــف  ــی از وظای ــوان یک ــه عن ــا ب ــود ت ــده ب ــا ش ــن اعط ــه م ــاز ب ــن امتی ــد. ای ــدار ش ــج پدی به تدری

ــی ویــالی ریاســت جمهوری شــرکت  ــه ام در مراســم دعــای صبحگاهــی و ســخنرانی مذهب روزان

ــر  ــی حاض ــیار صمیم ــتان بس ــدادی از دوس ــواده اش و تع ــور و خان ــار رئیس جمه ــم و در کن کن

ــم  ــود. مراس ــوار ب ــر روز کاری دش ــرای ه ــوان الزم ب ــب ت ــرای کس ــی ب ــم روش ــن مراس ــم. ای باش

دعــای صبحگاهــی معمــوال ســاعت 6 صبــح آغــاز می شــد و بــه همیــن دلیــل در حــدود ســاعت 

ــازه ورود  ــتم اج ــا دس ــول ب ــق معم ــیدم و طب ــوری می رس ــت جمه ــه دروازه کاخ ریاس 5:45 ب

می خواســتم.

امــا آن روز صبــح زمانــی کــه خواســتم از دروازه هــا عبــور کنــم کســی آنهــا را بــه رویــم بــاز 

ــه مــن گفتــه شــد کــه نمی توانــم وارد ویــال شــوم. ماشــین را عقــب بــردم و علــت ایــن  نکــرد و ب

ــه دربان هــا دســتوراتی داده  ــود کــه ب مســاله را پرســیدم. تنهــا پاســخی کــه دریافــت کــردم ایــن ب

شــده تــا بــه مــن اجــازه ورود بــه ویــال و شــرکت در دعــای صبحگاهــی را ندهنــد. ابتــدا اندکــی 

بــا آنهــا بحث وجــدل کــردم، امــا دریافتــم کــه ایــن کار هیــچ ثمــری نــدارد و در نتیجــه بــه خانــه 

ــه آن فکــر  بازگشــتم. آن لحظــه تصــور می کــردم کــه احتمــاال اشــتباهی رخ داده اســت و دیگــر ب

نکــردم.

امــا در ســه روز پــس از آن نیــز بــه مــن اجــازه ورود بــه ویــال و شــرکت در دعــای صبحگاهــی 

داده نشــد. روز ســوم، افســران امنیتــی دروازه ویــال کــه همگــی مــن را به خوبــی می شــناختند بــه 

مــن گفتنــد: »وزیــر محتــرم، بــه نظــر مــا بهتــر اســت در ایــن مــورد بــا دســتیار ارشــد رئیس جمهور 

صحبــت کنیــد ]همــان فــردی کــه از مــن درخواســت کــرده بــود تــا نظــام ســند پیگیــری محمولــه را 
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بــار دیگــر برقــرار کنــم[.« اینجــا بــود کــه متوجــه ماجــرا شــدم.

زمانــی کــه بــه آقــای جــان کنــدی اوپــارا1 یکــی از دوســتانم در مراســم دعــای مذهبــی تمــاس 

تلفنــی برقــرار کــردم و وضعیــت را توضیــح دادم، گفــت ایــن مســاله را بــا کشــیش ویــال بررســی 

ــد کــرد. ــان مــن و دســتیار ارشــد رئیس جمهــور وســاطت خواهن ــد و می می کنن

پــس از اینکــه بــرای بــار چهــارم بــه ویــال رفتــم و بــه مــن اجــازه ورود ندادنــد، ایــن مســاله را 

موقتــا بــه فراموشــی ســپردم و بــه جــای آن روی آماده ســازی مقدمــات ســفر آینــده مــادام کریســتین 

ــز  ــامبر 2011 تمرک ــا 20 دس ــه در 18 ت ــه نیجری ــول ب ــی پ ــدوق بین الملل ــل صن الگارد2 مدیرعام

کــردم. بزرگ تریــن دغدغــه ذهنــی مــن تضمیــن ایــن نکتــه بــود کــه در بحبوحــه بحث وجدل هــای 

شــدید مقامــات دولتــی بــر ســر حــذف یارانه هــای نفتــی، رســانه ها و نیروهــای ضددولتــی تفســیر 

ــدوق  ــات صن ــه مقام ــوند ک ــی نش ــد و مدع ــه نکنن ــردم ارائ ــه م ــادام الگارد ب ــفر م ــتباهی از س اش

ــد  ــه کاری بای ــرژی چ ــه ان ــا یاران ــه ب ــد ک ــف می کنن ــن تکلی ــت تعیی ــرای دول ــول ب ــی پ بین الملل

انجــام دهــد. مــادام الگارد نیــز بــه همیــن انــدازه نگــران بــود کــه هــدف ســفرش بــه وضــوح بــه 

مــردم توضیــح داده شــود و همــه بداننــد کــه او بــرای بازبینــی اصالحــات اقتصــاد کالن و بررســی 

رشــد اقتصــادی مــا و تشــویق و حمایــت از ایــن اصالحــات بــه نیجریــه ســفر می کنــد.

ایــن ســفر به خوبــی پیــش رفــت و مــادام الگارد بــا اعضــای گــروه مدیریــت اقتصــادی، بانــک 

مرکــزی و ســایر مقامــات مهــم دولتــی دیــدار کــرد. او برنامه ریــزی کــرده بــود تــا در آخریــن روز 

ســفرش، 20 دســامبر بــا رئیس جمهــور دیــدار کنــد.

ــر  ــد در نظ ــیاری بای ــای بس ــا و توافق نامه ه ــوال پروتکل ه ــد، معم ــات ارش ــدار مقام ــرای دی ب

ــازمان  ــک س ــس ی ــادام الگارد رئی ــد م ــده همانن ــرد بازدیدکنن ــه ف ــی ک ــه زمان ــود، خاص ــه ش گرفت

ــات  ــرای مالق ــاال ب ــراد رده ب ــن اف ــه ای ــت ک ــن اس ــا ای ــن پروتکل ه ــی از ای ــد. یک ــی باش بین الملل

بــا رئیس جمهــور بایــد از درب مخصــوص ســران دولــت بــه ویــال وارد شــوند. از آنجــا کــه قــرار 

بــود مــادام الگارد نیــز از ایــن دروازه بــه ویــال وارد شــود از کارکنانــم خواســته بــودم تــا آمــاده بــودن 

همــه تــدارکات الزم را مجــددا بررســی کننــد و آنهــا نیــز پــس از بررســی مجــدد بــه مــن اطمینــان 

ــد کــه همه چیــز طبــق برنامــه آمــاده اســت.  دادن

امــا وقتــی کاروان خودروهــای همــراه خانــم الگارد بــه ایــن دروازه رســید بــه آنــان اجــازه ورود 

بــه ویــال داده نشــد. مــن کــه از ایــن موضــوع بســیار شــرمگین شــده بــودم، تــالش کــردم تــا بــا 

1. John Kennedy Opara
2. Madame Christine Lagarde
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پرســش از محافظــان امنیتــی علــت ایــن ماجــرا را دریابــم. آنهــا گفتنــد کــه هیــچ دســتوری بــرای 

ورود ایــن خانــم از ایــن دروازه دریافــت نکرده انــد و مــا بایــد از دربــی وارد شــویم کــه مخصــوص 

ــر  ــز تاخی ــه نی ــن لحظ ــت. در همی ــه اس ــراد عالی رتب ــایر اف ــی وزرا و س ــی، برخ ــداران دولت فرمان

داشــتیم، بــه همیــن دلیــل از مــادام الگارد عذرخواهــی کــردم و گفتــم کــه احتمــاال اشــتباهی رخ 

داده اســت و از راننــدگان خواســتم تــا خودروهــا را بــه ســوی دروازه دیگــر ببرنــد.

زمانــی کــه بــه آنجــا رســیدیم بــاز هــم بــه مــا اجــازه ورود ندادنــد. در ایــن لحظــه دیگــر کامــال 

مشــخص بــود کــه هیــچ ســوءتفاهم و خطــای ســهوی رخ نــداده اســت و ایــن رفتــار کامــال عمدی 

گاهانــه اســت. بــه مــا گفتنــد کــه بایــد بــه درب عمومــی بازگردیــم کــه همــه از آن رفت وآمــد  و آ

می کننــد، خودروهــا را آنجــا پــارک کنیــم و ســپس راهروهــای ویــال را پیــاده طــی کنیــم تــا بــه اتــاق 

ــن  ــید. چنی ــول می کش ــه ط ــج دقیق ــوال پن ــن کار معم ــام ای ــه انج ــیم ک ــور برس ــه رئیس جمه جلس

ــا توجــه بــه  ــا رئیــس کشــور بی ســابقه بــود. کریســتین ب ــا فــردی عالی رتبــه  و هم تــراز ب رفتــاری ب

هــوش و ذکاوت باالیــی کــه داشــت به خوبــی دریافتــه بــود کــه مشــکلی وجــود دارد، امــا دقیقــا 

ــت  ــن وضعی ــا ای ــل ب ــار کام ــوخ طبعی و وق ــا ش ــت. ب ــی رخ داده اس ــه اتفاق ــه چ ــت ک نمی دانس

برخــورد کــرد و بــه مــن گفــت برایــش اهمیــت آنچنانــی نــدارد کــه از چــه دروازه ای وارد می شــود 

یــا چنــد دقیقــه بایــد بــرای دیــدار بــا رئیس جمهــور پیــاده روی کنــد، تنهــا مســاله مهــم دیــدار بــا 

رئیس جمهــور اســت. تــا اینجــا مــا در حــدود ده دقیقــه تاخیــر داشــتیم. در نهایــت، توانســتیم در 

ایــن جلســه حاضــر شــویم.

هنگامــی کــه رئیس جمهــور از مــا ســوال کــرد کــه آیــا مشــکلی پیــش آمــده اســت یــا خیــر، 

ــای  ــگام ورود از دروازه ه ــور، هن ــاب رئیس جمه ــخ داد: »جن ــوخ طبعی پاس ــا ش ــم الگارد ب خان

ــه اتــاق جلســه  ــاده ب ــا اندکــی ناهماهنگــی مواجــه شــدیم و در نهایــت مجبــور شــدیم پی ویــال ب

ــا ویــال زیبــای شــما و  بیاییــم، امــا ایــن مســاله در عیــن حــال فرصتــی بــرای مــن فراهــم کــرد ت

باغ هــای دوست داشــتنی آن را ببینــم.« رئیس جمهــور نگاهــی متعجــب و متحیــر بــه مــا انداخــت، 

ــور  ــا رئیس جمه ــتین الگارد ی ــم کریس ــه خان ــز ب ــرد. هرگ ــاز ک ــه را آغ ــدی زد و جلس ــپس لبخن س

نگفتــم کــه می دانســتم ماجــرای آن روز چــه بــود. آنگونــه کــه بعدهــا بــرای جــان کنــدی یکــی از 

دوســتان مراســم دعــای صبحگاهــی توضیــح دادم، »ماجــرای دروازه ورودی« کــه از عواقــب حذف 

ســامانه ســند پیگیــری محمولــه بــود، تــا بــه امــروز نیــز بــرای مــن تکان دهنــده اســت. همچنــان 

ــود  ــخصی خ ــع ش ــل مناف ــه دلی ــه ب ــد ک ــود دارن ــور وج ــرادی در کش ــه اف ــرد ک ــاور ک ــوان ب نمی ت

ــان  ــد. ج ــر بیندازن ــه خط ــور را ب ــاد کش ــرای اقتص ــی ب ــاال و مهم ــات رده ب ــن مالق ــد چنی می توانن
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ــد  ــن دســتیار ارشــد رئیس جمهــور را متقاعــد کنن ــال در نهایــت توانســتند ای کنــدی و کشــیش وی

تــا از ایــن شــیوه های خــود دســت بکشــد و بــه او توضیــح دادنــد کــه اگــر از ورود مــن بــه ویــال در 

لحظــات حساســی جلوگیــری شــود کــه رئیس جمهــور بــه مــن نیــاز دارد، ایــن شــیوه ها می توانــد 

نتیجــه معکوســی بــرای وی بــه همــراه داشــته باشــد. ســرانجام، فشــار ناشــی از لغــو ســند پیگیــری 

ــان  ــوری همچن ــت جمه ــن دوره ریاس ــای ای ــا انته ــن ت ــا م ــت، ام ــن رف ــج از بی ــه به تدری محمول

نگــران ایــن موضــوع بــودم.
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اقتصادی�و�سیاسی
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بســیاری از مخالفــان و دشــمنان مــن سیاســت مداران و کارمنــدان دولتــی فاســد و ســایر افــراد 

دارای منافــع خــاص بودنــد کــه مطابــق توضیحاتــی کــه در فصــول پیشــین دادم، روش هــای قدیمــی 

و مبهــم انجــام امــور در نیجریــه را می پســندیدند. امــا در عیــن حــال اقلیــت کوچکــی از نخبــگان 

نیــز در نیجریــه بــود کــه شــخصیت مــن و دیدگاهــی کــه نماینــده آن بــودم را به هیچ وجــه دوســت 

نداشت.

ــد »قــدرت  ــی کشــور بتوان ــرل امــور مال ــا نظــارت و کنت ــی کــه ب ــده زن ضدفمینیســت ها از ای

بی حدوحصــر و ناروایــی در اختیــار داشــته باشــد«، به شــدت ناراضــی بودنــد. برخــی متعصبــان 

ــن  ــق دارد، چنی ــو تعل ــوم ایگب ــه ق ــه ب ــن ک ــل م ــردی مث ــرا ف ــه چ ــد ک ــت بودن ــز ناراح ــرا نی قوم گ

مقــام قدرتمنــدی را در اختیــار گرفتــه اســت، درحالی کــه بــه باورشــان ایــن مقــام قدرتمنــد بایــد 

بــه گــروه قومــی خودشــان »تعلــق« داشــته باشــد. همچنیــن ایدئولوگ هــای سیاســی و اقتصــادی 

خاصــی نیــز بودنــد کــه از نظرشــان ســابقه فعالیــت مــن در بانــک جهانــی گنــاه بزرگــی بــه حســاب 

می آمــد. ایــن منتقــدان غالبــا بــا دشــمنان فاســد ترکیــب می شــدند و ســر و صدایشــان را تشــدید 

می کردنــد، امــا اگــر نقــش ایــن منتقــدان طــی دوران خدمتــم در حکــم وزیــر دارایــی را بررســی 

ــد. ــن دوران ناقــص می مان ــم، گــزارش مــن از ای نکن

ضدفمینیست ها 

هرکجــا کــه مســائل زنــان و جنســیت اهمیــت داشــته باشــد، تناقــض عجیبــی را در نیجریــه شــاهد 

هســتیم. چنانکــه در کتــاب پروفســور ُبالنلــی آو بــا عنــوان زنــان پیشــگام و برجســته نیجریــه بیــان 

شــده در ایــن کشــور زنــان تحصیل کــرده و موفــق بســیار زیــادی وجــود دارنــد1. همچنیــن فعالیــت 

ــر  ــا از اواخ ــی آنه ــت اجتماع ــه ای دارد و فعالی ــابقه دیرین ــز س ــور نی ــن کش ــان در ای ــی زن اجتماع

ســده هجدهــم آغــاز شــده و در سراســر ســده های نوزدهــم و بیســتم و اوایــل ســده بیســت ویکم 

تــداوم داشــته اســت. در ایــن دوران، ظهــور زنــان برجســته بســیاری را شــاهدیم کــه از ایــن میــان 

می تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد: نانــا آســاموآ2 شــاعر فوالنی تبــار کــه دختــر شــهو اوتمــان دان 

فودیــو3 بنیانگــذار حکومــت ســوکوتو و رهبــر مجاهدیــن فوالنــی در نیجریــه بــود، اولوفانمیالیــو 

رنســام کوتــی4 زن سلحشــور و بــزرگ، مربــی و قهرمــان افســانه ای حقــوق زنــان نیجریــه و در عیــن 

1. Bolanle Awe, Nigerian Women Pioneers and Icons (Ibadan, Nigeria: Childsplay Books, 2016).
2. Nana Asmau
3. Shehu Uthman Dan Fodio
4. Olufunmilayo Ransome-Kuti
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حــال مــادر یکــی از نوازنــدگان بســیار فعــال نیجریــه  یعنــی فــال آنیکوالپــو کوتــی1 بــود، فلــورا نواپــا 

ــم دوره  ــه ه ــه ک ــان نیجری ــوق زن ــان حق ــان و قهرم ــته ترین رمان نویس ــی از برجس ــی2 یک نواکوچ

ــن  ــد ســال 1913 و یکــی از اولی ــووروال آدمــوال5 متول ــود، کوف ــی ســویینکا4 ب ــه3 و ول ــوآ آچب چین

کســفورد راه یافــت، مــادر خــود مــن اســتاد کامنــه اوکونجــو6  زنــان نیجریــه ای کــه بــه دانشــگاه آ

ــه 1930  ــه در ده ــز7 ک ــه ویلیام ــس آلهل ــتاد گری ــی آو و اس ــتاد بالنل ــد اس ــای او مانن و هم دوره ه

بــه دنیــا آمدنــد و بــه باالتریــن درجــات علمــی دســت یافتنــد و مــدرک دکتــرای خــود را گرفتنــد و 

اســتاد دانشــگاه، روســای ادارات دولتــی و حتــی روســای دانشــگاه )اســتاد آلهلــه ویلیامــز( شــدند 

و چیمامانــدا نگــوزی آدیچــی8 رمان نویــس و مولــف و مفســر سیاســی کــه جوایــز جهانــی گرفتــه 

و مــورد تحســین تمــام مــردم جهــان اســت.

ــود را  ــب وکارهای خ ــان کس ــن زن ــیاری از ای ــد. بس ــز بوده ان ــن نی ــه ای کارآفری ــان نیجری زن

ــق  ــود. مطاب ــز می ش ــمی نی ــش غیررس ــرد در بخ ــب وکارهای خ ــامل کس ــه ش ــد ک راه انداخته ان

برآورد هــا حــدود 32 میلیــون شــرکت رســمی و غیررســمی متوســط و کوچــک در کشــور وجــود 

ــن  ــق دارد، همچنی ــه ای تعل ــان نیجری ــه زن ــرکت ها ب ــن ش ــی از ای ــش از نیم ــت بی ــه مالکی دارد ک

ــد. ــکیل می دهن ــور را تش ــن کش ــاورزی ای ــروی کار کش ــش از 60% نی ــه بی ــان نیجری زن

ــی  ــانی و برخ ــوق انس ــعه حق ــش توس ــرمایه گذاری در بخ ــال ها س ــم س ــال، به رغ ــن ح ــا ای ب

پیشــرفت ها، ایــن کشــور همچنــان یکــی از بدتریــن آمــار وضعیــت زنــان را دارد. نیجریــه 

ــق  ــان را دارد. مطاب ــل در جه ــع حم ــگام وض ــادران هن ــر م ــای مرگ ومی ــن نرخ ه ــی از باالتری یک

ــر 100  ــورد در ه ــور 814 م ــن کش ــان در ای ــگام زایم ــادران هن ــر م ــرخ مرگ ومی ــا ن پیش بینی ه

هــزار زایمــان اســت کــه تقریبــا چهــار برابــر میانگیــن جهانــی یعنــی 216 در هــر 100 هــزار زایمان 

ــه 547 در  ــت ک ــا اس ــرای آفریق ــوب صح ــع در جن ــورهای واق ــن کش ــر از میانگی ــیار باالت و بس

ــه  ــای آن اســت کــه در نیجری ــه معن ــن مســاله ب ــرآورد شــده اســت9. ای هــر 100 هــزار زایمــان ب

1. Fela Anikulapo-Kuti
2. Flora Nwapa Nwakuche
3. Chinua Achebe
4. Wole Soyinka
5. Lady Kofoworola Ademola
6. Kamene Okonjo
7. Grace Alele-Williams
8. Chimamanda Ngozi Adichie
9. United Nations, Maternal Mortality in 1990–2015, http://www.who.int/gho/maternal_health/countries/
nga.pdf.
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تقریبــا روزانــه 158 زن جــان خــود را بــه دلیــل شــرایط ناشــی از بــارداری و وضع حمــل از دســت 

ــت. ــه اس ــه دقیق ــر ُن ــک زن در ه ــادل ی ــا مع ــه تقریب ــد ک می دهن

همچنیــن نــرخ بیســوادی زنــان در ایــن کشــور 50/3% اســت، درحالی کــه ایــن نــرخ در میــان 

مــردان 30/8% بــرآورد شــده اســت. در ایــن مــورد میــان شــمال و جنــوب کشــور تفــاوت آشــکاری 

وجــود دارد. نــرخ بیســوادی زنــان در شــمال کشــور حــدود 69/3% اســت، درحالی کــه ایــن نــرخ در 

جنــوب کشــور معــادل 32/1% محاســبه شــده اســت1. در ایالتی ماننــد بورنو در شــمال شــرق نیجریه 

کــه گــروه تروریســتی بوکــو حــرام2 در آن منطقــه فعالیــت دارد و زنــان را از جامعــه جــدا کرده انــد تــا 

ــده %90  ــده و تکان دهن ــم نگران کنن ــه رق ــان ب ــوادی زن ــرخ بیس ــد، ن ــری کنن ــان جلوگی از تحصیل ش

ــال  ــل س ــرام در آوری ــو ح ــروه بوک ــوی گ ــوک3 از س ــه چیب ــر از مدرس ــودن 276 دخت ــد! رب می رس

2014 )بــه پیوســت C رجــوع کنیــد( توجــه کشــورهای جهــان را بــه خطراتــی جلــب کــرد کــه در 

بخش هــای مختلــف ایــن کشــور پیــش  روی دختــران و زنــان جویــای تحصیــل قــرار دارد. بــا ایــن 

ــر،  ــان از فق ــان و نجات ش ــرا و خانواده های ش ــالمت فق ــی و س ــت زندگ ــود وضعی ــرای بهب ــال، ب ح

تحصیــل دختــران یکــی از ضرورت هــای اساســی بــه حســاب می آیــد. بــا توجــه بــه پژوهش هــای 

متعــددی کــه تاثیــر بــزرگ و مثبــت تحصیــل دختــران و زنــان بــر رفــاه و رفتــار فرزندان شــان را نشــان 

داده انــد، بــرای افزایــش احتمــال نپیوســتن جوانــان بــه گروهک هــای شــبه نظامی و افراطــی، مبــارزه 

بــا نــرخ بــاالی بیســوادی زنــان در ایالــت بورنــو بســیار ضــروری اســت.

ایـن نابرابری هـای جنسـیتی بـه معنای آن اسـت کـه در ایـن کشـور بیـش از 52% از 10 میلیون 

کـودک و نوجوانـی کـه بـه مدرسـه نمی رونـد دختـر هسـتند و تفـاوت شـمال و جنـوب درخصوص 

ایـن مسـاله کامال جدی اسـت. بیشـتر دخترانـی که به مدرسـه نمی رونـد در ایاالت شـمالی زندگی 

می کننـد. مقالـه ای کـه گـوردون براون نخسـت وزیر سـابق بریتانیـا و نماینـده ویژه سـازمان ملل در 

حـوزه آمـوزش  و پـرورش منتشـر کـرد به خوبـی نشـان داد کـه در مناطق روسـتایی شـمال نزدیک به 

34% از دختـران و 25% از پسـران بـه مدرسـه نمی رونـد، درحالی کـه در مناطـق روسـتایی جنـوب 

فقـط 4% از دختـران و 3% از پسـران از تحصیـل محروم اند4�

1.  UNESCO, High-Level International Round Table on Literacy, Paris, 6-7, September, National Literacy 
Action Plan for 2012–2015: NIGERIA., http://www.unesco.org/new/fileadmin/multimedia/HQ/ED/pdf/
Nigeria.pdf.
2. Boko Haram
3. Chibok
4. Office of the UN Special Envoy for Global Education, Accelerating Progress to 2015—Nigeria, April 
2013. http://educationenvoy.org/wp-content/upload/2013/07/Nigeria-UNSE-FINAL.pdf.
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ــا ایــن ذهنیــت خــاص مــردان ایــن کشــور  ــان ب ایــن آمــار وحشــتناک آمــوزش  و پــرورش زن

هماهنــگ اســت کــه بــه زنــان اجــازه فعالیــت اقتصــادی می دهنــد تــا در تامیــن مخــارج خانــواده 

ــان  ــا زن ــو و یوروب ــد ایگب ــی برخــی گروه هــای قومــی مانن ــع حت مشــارکت داشــته باشــند و درواق

ــا در  ــد، ام ــارکت کنن ــر مش ــن ام ــد در ای ــار دارن ــا انتظ ــا از آنه ــد ی ــویق می کنن ــن کار تش ــه ای را ب

ــد  ــای قدرتمن ــب نقش ه ــا کس ــان ی ــه زن ــر ب ــای براب ــای فرصت ه ــده اعط ــر ای ــال در براب ــن ح عی

ــه  ــی ک ــه اول ــد. در کابین ــت می کنن ــان مقاوم ــرای زن ــی ب ــا دولت ــی ی ــوزه سیاس ــوذ در ح ــا پرنف ی

ــگون  ــور اولوس ــال های 2007-2003 رئیس جمه ــردم، س ــت می ک ــی خدم ــر دارای ــش وزی در نق

اوباســانجو بــا افزایــش درصــد زنــان شــاغل در دولــت از 8% در دوره اول ریاســت جمهــوری خــود 

ــت. ــادی را برانگیخ ــم زی ــد و خش ــاز ش ــه 16% در دوره دوم خبرس ــال های 2002-1999( ب )س

ــان دیگــری  ــر دارایــی انتخــاب کــرد و زن ــه ســمت وزی ایشــان همچنیــن زمانــی کــه مــن را ب

ــرای  ــد، ب ــهری برگزی ــعه ش ــکن و توس ــرورش و مس ــوزش  و پ ــای آم ــت وزارتخانه ه ــرای ریاس را ب

ــت  ــل مخالف ــی از دالی ــان داد. یک ــه زن ــم را ب ــمت های مه ــور س ــن کش ــخ ای ــار در تاری اولین ب

ــت او  ــان، حمای ــودالک جانات ــور گ ــت رئیس جمه ــا دول ــه ب ــای نخب ــی گروه ه ــمگینانه برخ خش

از زنــان و ارتقــای جایــگاه آنــان در جامعــه بــود. رئیس جمهــور جاناتــان حتــی بســیار بیش تــر از 

ــت. ــش رف ــه پی ــن زمین ــانجو در ای ــور اوباس رئیس جمه

ــاند و  ــابقه 32% رس ــم بی س ــه رق ــرد و ب ــر ک ــه را دو براب ــر در کابین ــان حاض ــداد زن ــان تع ایش

ــاب  ــه حس ــوذی ب ــد و بانف ــیار قدرتمن ــوم بس ــر عم ــه در نظ ــی داد ک ــمت های مختلف ــا س ــه آنه ب

ــل  ــاع، حمل ونق ــی، دف ــع نفت ــی، مناب ــای دارای ــت وزارتخانه ه ــان ریاس ــن، زن ــد. بنابرای می آمدن

هوایــی، آمــوزش  و پــرورش، مســکن و توســعه شــهری و منابــع آبــی را در دســت گرفتنــد. او بــرای 

اولیــن مرتبــه در تاریــخ ایــن کشــور ریاســت دیــوان عدالــت دولــت فــدرال نیجریــه را بــه یــک خانم 

یعنــی قاضــی آلومــا مریــم مختــار1 داد. سیاســت مداران و مفســران مــرد غالبــا مدعــی بودنــد کــه 

در ایــن دولــت قــدرت بیــش از حــدی بــه زنــان داده شــده اســت و متاســفانه همــه وزرای زن نیــز 

نمی تواننــد از قــدرت خــود به خوبــی یــا خردمندانــه اســتفاده کننــد. ایــن ســوگیری ذهنــی نســبت 

ــورای  ــس ش ــور در مجل ــه رئیس جمه ــی ک ــت و زمان ــداوم داش ــان ت ــد زن ــش از ح ــدرت بی ــه ق ب

ملــی طــرح بودجــه ســال 2013 را اعــالم می کــرد مقامــات دولتــی مســتقیما ایــن ذهنیــت خــود 

را ابــراز کردنــد.

ــه  ــودم ک ــرده ب ــاز ک ــیت محوری را آغ ــزی جنس ــرد بودجه ری ــور رویک ــت رئیس جمه ــا حمای ب

1. Aloma Mariam Mukhtar
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ــا  ــویق وزارتخانه ه ــرای تش ــون دالر ب ــادل 21 میلی ــه مع ــژه ای از بودج ــک و وی ــش کوچ در آن بخ

ــه کاری  ــی را در برنام ــا و پروژه های ــه برنامه ه ــورت داوطلبان ــه ص ــا ب ــود ت ــده ب ــه ش ــر گرفت در نظ

خــود در نظــر بگیرنــد کــه مزایــای ویــژه ای بــرای زنــان دارنــد یــا در صــورت چنیــن پروژه هایــی در 

برنامــه کاری ایــن وزارتخانه هــا، چنیــن برنامه هایــی را گســترش دهنــد. امــا وقتــی رئیس جمهــور 

ــا  ــس ب ــرد مجل ــدگان م ــرد، نماین ــالم ک ــی را اع ــه آزمایش ــن برنام ــود ای ــه خ ــخنرانی بودج در س

شــنیدن ایــن خبــر او را هــو کردنــد، درحالی کــه تعــداد انــدک نماینــدگان زن حاضــر در مجلــس 

تشــویقش کردنــد.

البتــه، یکــی از دالیــل خشــم ایــن نماینــدگان خــود مــن بــودم زیــرا نــه تنهــا »کنتــرل« رونــد 

تخصیــص بودجــه در دســت مــن بــود، بلکــه ســمت اضافــی دیگــری بــا عنــوان وزیــر هماهنگــی 

ــن کشــور هیچ یــک از اعضــای  ــخ ای ــن و در تاری ــود کــه پیــش از ای ــه مــن داده شــده ب اقتصــاد ب

کابینــه چنیــن ســمتی را نداشــت.

ــد  ــه بتوان ــود ک ــردی ب ــار داشــتن ف ــن ســمت، در اختی ــت از ای هــدف رئیس جمهــور از حمای

ــد،  ــک کن ــه وی کم ــت ب ــف دول ــای مختل ــان بخش ه ــادی می ــائل اقتص ــکاف مس ــردن ش در پرک

ــا بــه همــکاری وزرای وزارتخانه هــای مختلــف نیــاز دارد  شــکاف هایی کــه برطرف کردنشــان غالب

تــا بتواننــد بــه نتایــج مطلــوب دســت پیــدا کننــد، امــا اغلــب ایــن وزرا موفــق بــه انجــام ایــن کار 

نمی شــدند. در فضــای حکمرانــی خاصــی کــه روزبــه روز پیچیده تــر می شــود، بــرای دســتیابی بــه 

ــاز اســت.  ــه هماهنگــی وزرای وزراتخانه هــای مختلــف نی ــار مــورد نظــر ب آث

ــدا  ــت پی ــای دول ــن اعض ــری بی ــگاه باثبات ت ــه روز جای ــمت روزب ــن س ــه ای ــور ک همان ط

می کــرد و رئیس جمهــور و دیگــران به تدریــج مــن را »وزیــر هماهنگــی اقتصــاد« خطــاب 

ــن  ــای ای ــدف از اعط ــه ه ــد ک ــدار ش ــراد پدی ــی اف ــن برخ ــتباه در ذه ــور اش ــن تص ــد، ای می کردن

ــدا  ــه اب ــی ک ــت، در صورت ــایر وزرا اس ــر کار س ــتی ب ــارت و سرپرس ــن نظ ــه م ــی ب ــدرت اضاف ق

چنیــن هدفــی بــرای ایــن ســمت در نظــر نگرفتــه شــده بــود. تفــاوت زیــادی میــان هماهنگ ســازی 

و سرپرســتی وجــود دارد. کســانی کــه از مــن بیــزار بودنــد در مطبوعــات نســبت بــه شــغلم اغــراق 

ــه  ــبت ب ــی نس ــم عموم ــه خش ــن کار ب ــا ای ــه ب ــد ک ــت وزیر« می نامیدن ــن را »نخس ــد و م می کردن

ایــن ســمت دامــن می زدنــد و حتــی بعضــی همکارانــم را نیــز بــر علیــه مــن تحریــک می کردنــد. 

ایــن پوشــش خبــری منفــی در یکــی از مقــاالت یوشــاو شــعیب1 کــه هــم کارمنــد دولــت و هــم 

ــت: ــده اس ــس ش ــی منعک ــود به خوب ــت ب ــگار پاره وق ــک روزنامه ن ی

1. Yushau Shuaib
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همچنان تعجب می کنم که چطور وزیر هماهنگ کننده اقتصاد و وزیر محترم دارایی خانم دکتر 

این خانم  باشکوه  عنوان  است.  گرفته  قرار  تند  انتقادات  توفان  این  مرکز  در  اویاال  اوکونجو  نگوزی 

اولین فرد در  این خانم  آنجا که  از  آنچه که برخی تصور می کنند یک سمت زائد نیست.  برخالف 

با  او  سمت  که  کنند  تصور  برخی  چه بسا  شده،  منصوب  سمتی  چنین  به  که  است  نیجریه  تاریخ 

سمت نخست وزیر برابر است و وظیفه نظارت و سرپرستی بر کار سایر وزارتخانه ها و دپارتمان ها و 

آژانس ها و اموری مانند تخصیص بودجه  و مخارج درآمدی آنها را  بر عهده دارد. او از هر نظر پس 

از رئیس جمهور جاناتان و معاون اول رئیس جمهور نمدی شامبو1 قدرتمندترین فرد کابینه است2�

بــه دنبــال شکســت دولــت گــودالک جاناتــان در انتخابــات، زنــان بــه »جایــگاه اولیــه« خــود 

بازگشــتند. بــار دیگــر درصــد زنــان حاضــر در کابینــه دولــت بــه 16% کاهــش یافتــه اســت. درصــد 

زنــان حاضــر در مجلــس شــورای ملــی نیــز از رقــم ناراحت کننــده 7% در دولــت پیشــین بــه %5/6 

کاهــش یافــت، آن هــم در زمانــی کــه درصــد نماینــدگان زن در مجالــس کشــورهای آفریقایــی در 

حــدود 24% اســت و حتــی از میانگیــن جهانــی یعنــی 21% نیــز فراتــر رفتــه اســت3�

متعصبان قوم گرا

حکمرانــی و اداره کشــور نیجریــه آنچنــان پیچیــده اســت کــه شــاید اکثــر مــردم جهــان قــادر بــه 

ــت دارد، بیــش  ــر جمعی ــون نف ــش از 190 میلی ــه بی ــن کشــور ک درک پیچیدگــی آن نباشــند. در ای

ــان قــوم  ــد زب ــان )و گروه هــای قومــی( مختلــف وجــود دارد. مــردم هــر قــوم نمی توانن از 350 زب

دیگــر را درک کننــد زیــرا ایــن زبان هــا متقابــال قابــل درک نیســت. بنابرایــن، زبــان رایجــی کــه بــرای 

ــان انگلیســی شکســته  ــا زب ــان انگلیســی ی ــوام مختلــف اســتفاده می شــود زب ــان اق ارتباطــات می

ــزرگ در  ــی ب ــروه قوم ــان و گ ــه زب ــد. س ــاب می آی ــه حس ــان ب ــن زب ــر ای ــخه رایج ت ــه نس ــت ک اس

نیجریــه دســت بــاال را دارنــد و تقریبــا اندکــی بیشــتر از دو ســوم جمعیــت ایــن کشــور را تشــکیل 

ــوب.  ــاس6 در جن ــو5 و یوروب ــور و ایگب ــمال کش ــا-فوالنی4 در ش ــد از: هاس ــه عبارتن ــد ک می دهن

1. Namadi Sambo
2. Yushau Shuaib, “Ngozi Okonjo-Iweala and the Controversial Appointments,” Premium Times, March 
6, 2013.
3. Lohini Moodley, Tania Holt, Acha Leke, and Georges Desvaux, “Women Matter: Africa,” McKinsey & 
Co., 2016.
4. Hausa-Fulani
5. Igbo
6. Yorubas
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ــوب کشــور  ــه ترتیــب در شــمال و جن ــز ب اگرچــه گروه هــای مســیحی و مســلمان قابل توجهــی نی

حضــور دارنــد، امــا شــمال عمدتــا از جمعیــت مســلمان و جنــوب نیــز عمدتــا از پیــروان مســیحی 

و ســایر ادیــان تشــکیل شــده اســت کــه همیــن مســاله اوضــاع را بیــش از پیــش پیچیــده می کنــد.

ــی  ــای قوم ــی از گروه ه ــه یک ــه ب ــان ک ــودالک جانات ــت جمهوری گ ــتثنای دوران ریاس ــه اس ب

اقلیــت تعلــق داشــت، ســخنرانان ســه زبــان قومــی بــزرگ ایــن کشــور، پنجــاه و هفــت ســال پــس 

از اســتقالل از بریتانیــا در ســال 1960 اداره امــور ایــن کشــور را در دســت داشــته اند. از آن زمــان 

تاکنــون، همزیســتی ایــن گروه هــای مختلــف در کنــار یکدیگــر، اصطــالح »نیجریــه ای« را شــکل 

ــای  ــادی گروه ه ــات و بی اعتم ــا اختالف ــواره ب ــه هم ــه نیجری ــق ب ــس تعل ــن ح ــا ای ــت. ام داده اس

ــه چالــش کشــیده و تضعیــف می شــود. ــه هــم ب قومــی و مذهبــی مختلــف ب

ــان  ــت می ــاط گسس ــان، نق ــخصی خودش ــد ش ــر مقاص ــه خاط ــته ب ــز پیوس ــت مداران نی سیاس

ایــن گروه هــا را دســتکاری می کننــد. جنــگ داخلــی میــان نیجریــه و بیافــرا1 در ســال های 

1967 تــا 1970 و کودتاهــای نظامــی متعــددی کــه بــا دهه هــا حکومــت نظامــی دنبــال شــد، بــه 

ایجــاد ســرمایه اجتماعــی کمکــی نکــرده اســت. تصمیــم ارتــش بــرای پایــان دادن بــه ســلطه اش 

ــه  ــرال اوباســانجو به منزل ــی ژن ــش یعن ــک افســر بازنشســته ارت ــه کــردن ی ــر کشــور و وارد صحن ب

یــک فــرد غیرنظامــی و نامــزد ریاســت جمهوری در ســال 1999 ظاهــرا عصــر جدیــدی را در ایــن 

کشــور آغــاز کــرده اســت. هنگامــی کــه در ســال 2000 در دولــت رئیس جمهــور اوباســانجو در 

ــه  ــا در دوره دوم ریاســت جمهــوری او کــه ب حکــم مشــاور اقتصــادی خدمــت می کــردم و متعاقب

عنــوان وزیــر دارایــی انتخــاب شــدم )ســال های 2003-2007( احســاس کــردم کــه اتحــاد بیــن 

مــردم ایــن کشــور روزبــه روز بیشــتر و بیشــتر می شــود و اینــک مــردان و زنانــی وجــود دارنــد کــه 

ــد. ــه ای نامی ــان را نیجری ــوان آن می ت

بـا ایـن حـال، این حس اتحاد دیـری نپایید و با سـوءظن مردم شـمال و جنوب در مـورد احتمال 

کاندیداتوری رئیس جمهور اوباسـانجو برای دور سـوم ریاسـت جمهوری به سـرعت در هم شکسـت 

کـه البتـه ایـن ادعـا از سـوی خـود رئیس جمهـور رد شـد. همچنیـن محرمانـه نگه داشـتن بیماری و 

مـرگ رئیس جمهـور اومـارو یـارآدوآ کـه شـمالی بـود و تالش هایی کـه اطرافیـان ایـن رئیس جمهور 

بیمـار بـرای جلوگیـری از جانشـینی معـاون اولـش یعنـی گـودالک جاناتـان و روی کار آمـدن او که 

جنوبـی بـود انجـام دادنـد و بـه اقلیت های قومی تعلق داشـت، آسـیب بیشـتری بـه این اتحـاد ملی 

زد، بـه نحـوی کـه مـردم جنـوب و برخی شـمالی ها اسـلحه به دسـت گرفتند.

1. Nigeria-Biafra
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ــد و در  ــت ش ــت دول ــور موق ــال 2010 رئیس جمه ــرانجام در س ــان س ــودالک جانات ــی گ وقت

ــمالی ها و  ــی ش ــود، بعض ــروز ش ــت جمهوری پی ــات ریاس ــت در انتخاب ــز توانس ــال 2011 نی س

اهالــی جنــوب غــرب کشــور، او را فــردی غاصــب بــه حســاب می آوردنــد و بــا ریاســت جمهوری 

وی مخالــف بودنــد. مــن در فاصلــه ســال های 2015-2011 کــه در دولــت خدمــت می کــردم بــه 

ــان گروه هــای قومــی مختلــف  ــه تکه تکــه شــده و شــکاف می وضــوح احســاس کــردم کــه نیجری

بزرگ تــر شــده اســت و هیــچ پیمــان اجتماعــی خاصــی وجــود نــدارد کــه کشــور را متحــد نگــه 

دارد.

در سراســر تاریــخ نیجریــه هــر گروهــی کــه قــدرت را در دســت نداشــته همــواره ادعــا کــرده 

اســت کــه صاحبــان قــدرت آنــان را بــه حاشــیه رانده انــد، امــا ظاهــرا در دوران ریاســت جمهوری 

ــه اوج  ــه نقط ــتند ب ــدرت نیس ــه در ق ــی ک ــدن گروه های ــیه ران ــه حاش ــاس ب ــن احس ــان ای جانات

ــت  ــه دول ــد ک ــان می دادن ــده نش ــر ش ــای منتش ــی آماره ــی وقت ــود، حت ــیده ب ــی رس غیرقابل کنترل

ــوازن تمــام گروه هــا در  ــد کــه خواهــان حضــور مت ــروی می کن ــون  اساســی پی ــا از مفــاد قان عمدت

ــه نشــد و اتهامــات  دولــت فــدرال هســتند. ایــن شــواهد هرگــز از ســوی گروه هــای دیگــر پذیرفت

ــی،  ــابقه تاریخ ــن س ــه ای ــه ب ــا توج ــت. ب ــه یاف ــان ادام ــا همچن ــایر گروه ه ــدن س ــیه ران ــه حاش ب

برخــی حضــور مــن در ایــن ِســَمت را غیرقابل قبــول می دانســتند زیــرا مــن از قــوم ایگبــو بــودم و 

احســاس می کردنــد کــه وزارت دارایــی بایــد در اختیــار ســایر گروه هــای قومــی باشــد. مــن نیــز 

ــدم. ــاب می آم ــه حس ــب ب ــک غاص ــدان ی ــیاری از منتق ــرای بس ب

ــرده  و  ــب ک ــی را تصاح ــوزه مال ــو ح ــوم ایگب ــه ق ــد ک ــاس می کردن ــان احس ــن، این اضافه برای

جایــی بــرای ســایر اقــوام در ایــن حــوزه باقــی نگذاشــته  اســت. همین طــور مــا در گــروه اقتصــادی 

توافــق کــرده بودیــم کــه دولــت بایــد مســئوالن برخــی ســمت های مشــخص را براســاس شایســتگی 

و لیاقــت انتخــاب کنــد و رئیس جمهــور جاناتــان را متقاعــد کــرده بودیــم تــا بــرای اســتخدام افــراد 

در ایــن ســمت ها و ایجــاد مراکــز عالــی در دولــت از روش هــای مناســب بین المللــی تبلیغــات، 

مصاحبــه و گزینــش بهتریــن نامــزد اســتفاده کنــد و ویژگی هــای قومــی را نادیــده بگیــرد.

ــان  ــا هم ــی ی ــروت حکومت ــیس ث ــازه تاس ــدوق  ت ــل صن ــتخدام مدیرعام ــی اس گه ــا آ ــال م مث

ســازمان ســرمایه گذاری ملــی نیجریــه را منتشــر کردیــم. برنــده ایــن فرآینــد رقابتــی یــک نیجریه ای 

یهــودی و از تبــار قــوم ایگبــو یعنــی اوچــی اورجــی1 مدیرعامــل شــرکت یو بــی اس بــود کــه تاکنــون 

وی را هرگــز مالقــات نکــرده بــودم. طــی دورانــی کــه در حکــم وزیــر دارایــی خدمــت می کــردم، 

1. Uche Orji
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ایــن تنهــا شــغلی بــود کــه مــن در رونــد بررســی آن حضــور داشــتم و در نهایــت بــه فــردی از قــوم 

ایگبــو رســید.

ــه  ــی موسس ــد، مدیرعامل ــر ش ــپس پ ــر و س ــتخدام آن منتش ــی اس گه ــه آ ــدی ک ــمت بع س

ــکن  ــدد وام مس ــی مج ــن مال ــرکت تامی ــام ش ــه ن ــی ب ــی تازه تاسیس ــی و نیمه خصوص نیمه دولت

ــتاد  ــی اس ــه ای یعن ــان  نیجری ــی از یهودی ــر، یک ــی دیگ ــد رقابت ــک فرآین ــس از ی ــود1. پ ــه ب نیجری

ــروز شــود. ــت پی ــن رقاب ــوم توانســت در ای کــوا ایب ــو و از ایالــت آ ــوم ایبوب ــه2 از ق ــز اینیانگت چارل

گهــی اســتخدام آن را منتشــر کردیــم، ریاســت موسســه خدمــات درآمــد  شــغل ســومی کــه آ

ــاز هــم یــک زن یهــودی  ــود کــه ب ــه ب ــات و درآمــد نیجری ــی همــان اداره مالی ــدرال یعن داخلــی ف

کــوا ایبــوم توانســت در یــک فرآینــد رقابتــی برنــده شــود، امــا هرگــز  نیجریــه ای مجــددا از ایالــت آ

ــاس  ــه احس ــی ک ــورای مل ــس ش ــدگان مجل ــی از نماین ــد. گروه ــاز کار داده نش ــازه آغ ــه او اج ب

می کردنــد اهالــی جنــوب کشــور ســمت های بســیاری را در دولــت تصاحــب کرده انــد بــا 

ــری از  ــدند. جلوگی ــی ش ــورای مل ــس ش ــم در مجل ــن خان ــمت ای ــد س ــع تایی ــام مان ــت  تم موفقی

ــه از  ــی3 ک ــر ماش ــی کبی ــی الحاج ــازمان یعن ــن س ــی ای ــس فعل ــه رئی ــم ب ــن خان ــمت ای ــد س تایی

اهالــی شــمال و ایالــت کتســینا بــود اجــازه داد تــا ســمتش را بــرای مــدت زمــان بیشــتری حفــظ 

ــد. ــی بمان ــان باق ــوری جانات ــت جمه ــان دوران ریاس ــا پای ــال ت ــد و عم کن

ــتم،  ــور هس ــر کش ــو ب ــوم ایگب ــلطه ق ــل س ــال تحمی ــه دنب ــه ب ــد ک ــام زده بودن ــن اته ــه م ب

داشــتم  آن حضــور  فرآینــد گزینــش  در  مــن  کــه  از ســمت هایی  یکــی  تنهــا  درحالی کــه 

ــکل  ــن ش ــه بهتری ــات را ب ــن اتهام ــود! ای ــده ب ــه ش ــو گرفت ــوم ایگب ــی ق ــی از اهال ــط یک توس

ممکــن در مقالــه ای می تــوان مشــاهده کــرد کــه کارمنــد دولتــی شــمالی و روزنامه نــگار 

ــردم.  ــل ک ــی از آن را نق ــز بخش های ــتر نی ــود و پیش ــته ب ــعیب نوش ــاو ش ــام یوش ــه ن ــت ب پاره وق

ــه  ــتی را ب ــده و نادرس ــات کوبن ــن، اتهام ــه م ــتانه« ب ــدارهای »دوس ــال هش ــش انتق او در پوش

مــن زد کــه بــه تــداوم ایــن دروغ هــای آشــکار کمــک کــرد: یکــی از بزرگ تریــن دالیلــی 

ــاور  ــدت ب ــواال به ش ــو ای ــر اوکونج ــای دکت ــه توانایی ه ــا ب ــی از م ــا گروه ــده ت ــث ش ــه باع ک

 داشــته باشــیم ایــن اســت کــه وی در طــول دوران خدمتــش در وزارت دارایــی در ســال های

ــی وارد  ــاغل دولت ــه مش ــوب ب ــمال و جن ــه ش ــر دو منطق ــی را از ه ــان اصل  2006-2003 بازیکن

1. Nigerian Mortgage Refinance Company (NMRC)
2. Prof. Charles Inyangete
3. Alhaji Kabir Mashi
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کــرد. در ایــن کشــور مملــو از تعصبــات قومــی کــه بــه دو قطــب مذهبــی مختلــف تقســیم شــده 

ــای  ــک از گروه ه ــه هیچ ی ــبت ب ــی نس ــوگیری ذهن ــا س ــز ی ــار تبعیض آمی ــه رفت ــز ب ــت، وی هرگ اس

قومــی مختلــف نیجریــه متهــم نشــده اســت. همیــن مطلــب در مــورد رئیس جمهــور وقــت یعنــی 

ــی  ــه قبیله گرای ــچ گاه ب ــود هی ــای خ ــی ضعف ه ــم برخ ــه به رغ ــت ک ــادق اس ــز ص ــانجو نی اوباس

ــدارد و یــک ملی گــرای  ــه خاصــی تعلــق ن ــچ قبیل ــه هی ــری اســت کــه ب متهــم نشــد. ایشــان رهب

ــه واحــد به شــدت معتقــد اســت. ــروژه نیجری ــه پ واقعــی اســت کــه ب

بــا توجــه بــه ایــن ســوابق جــای شــگفتی نیســت کــه در هنــگام انتصــاب مجــدد او بــه ســمت 

ــمت  ــرای س ــش او ب ــان گزین ــن در زم ــان و همچنی ــور جانات ــت رئیس جمه ــی در دول ــر دارای وزی

ریاســت بانــک جهانــی در ســال 2012، مــردم نیجریــه بــا تمــام قــدرت از وی حمایــت کردنــد. 

حتــی یکــی از نشــریات اینترنتــی مدعــی شــد کــه برخــی روحانیــون مذهبــی شــمال در مســاجد 

ــد. ــا می کردن ــت وی دع ــرای موفقی ب

در آن دوران همـه تصـور می کردنـد کـه خانـم اوکونجو یک نیجریـه ای ملی گرا و جـدا از هرگونه 

تعصبـات قومـی اسـت که در زمینـه سیاسـت گذاری تجربه جهانـی و واقعی دارد. هـدف از نگارش 

گاه سـازی او از بعضـی روندهـای نگران  کننـده اسـت کـه اخیـرا در برخـی انتصابـات  ایـن مقالـه، آ

دولتـی رده بـاال در نیجریـه و بـا توجه بـه تبعات اقتصـادی و سیاسـی آنها شـاهد بوده ایم.

ــی از  ــو و یک ــه ایگب ــاهزاده ای از قبیل ــور و ش ــن کش ــر ای ــن وزی ــه قدرتمندتری ــاور دارم او ک ب

ــه  ــت، ب ــت اس ــن ایال ــاکن ای ــوآ س ــی اوک ــه اوگواش ــی از جامع ــر اوب ــر و دخت ــای نیج ــی دلت اهال

ــات  ــا )YUF( اتهام ــاد یوروب ــن اتح ــرا انجم ــد داد. اخی ــه خواه ــش ادام ــه خوی ــی صادقان زندگ

نگران  کننــده ای را بــه دولــت رئیس جمهــور گــودالک جاناتــان زده و مدعــی شــده کــه ایــن دولــت 

ــی اســت. ــا از مشــاغل دولت ــوم یوروب ــی ق در حــال پاکســازی اهال

ــاب  ــوری جن ک ــه آ ــته صومع ــقف بازنشس ــه و اس ــس فرزان ــر رئی ــووو1 همس  اچ آی دی آوول

کشــیش بوالنلــی گبونیگــی2 در اکینــه پــس از جلســه اعضــای ایــن انجمــن دولــت را متهــم کردنــد 

کــه افــراد قــوم یوروبــا را بــه صــورت نظام منــد و غیرقابل توجیــه از مشــاغل دولــت فــدرال محــروم 

ــا  ــوم یوروب ــه ق ــد« علی ــض نظام من ــن »تبعی ــه ای ــه ب ــتند بالفاصل ــت خواس ــا از دول ــد. آنه می کن

ــراد  ــد »اف ــا همانن ــوم یوروب ــا ق ــت ب ــه دول ــتند ک ــاور داش ــد و ب ــان ده ــی پای ــات دولت در انتصاب

ــد. ــار می کن ــی ارزش« رفت ب

1. HID Awolowo
2. Bolanle Gbonigi
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ــا، انجمــن ســناتورهای شــمالی1  ــوم یوروب ــب ق ــن اتهامــات از جان اندکــی پــس از اعــالم ای

نیــز بــه صــورت علنــی نســبت بــه نادیده گرفتــن روزافــزون اهالــی شــمال در انتصابــات و ترفیــع 

درجــات ارتــش به شــدت اظهــار تاســف کــرد. مطابــق نظــر ایــن نیجریه ای تبارهــای برجســته، در 

فرآینــد انتصــاب و اســتخدام در ارتــش نیجریــه گرایــش نامتوازنــی نســبت بــه قــوم ایگبو وجــود دارد 

کــه نقــض آشــکار اصــول قانــون اساســی دولــت فــدرال بــه حســاب می آیــد. دکتــر اوکونجــو بایــد 

ــد کــه خــود  ــور2 مراجعــه می کنن ــم ن ــه: معل ــو آچب ــه چین ــه ب ــد کــه بســیاری از مــردم نیجری بدان

ــار نامناســبی کــه هــم در  ــت و در آن تلخــی رفت ــوده اس ــاب ب ــان آن کت ــم یکــی از مولف ــن خان ای

دوران پیــش از جنــگ داخلــی و هــم طــی آن و هــم در دوران پــس از آن علیــه قــوم وی وجــود داشــته 

را تشــریح کــرده اســت و ازایــن رو تصــور می کننــد حــاال کــه وی بــه قــدرت رســیده قصــد دارد تــا 

تمــام رفتارهایــی را کــه بــرای مــردم خویــش ناعادالنــه می دانســته، اصــالح کنــد. بعضــی حتــی 

ــه ای و  ــی، برنامــه ای  منطق ــات دولت ــا دســتکاری انتصاب ــد کــه وی در حــال حاضــر ب اصــرار دارن

قومــی را ترویــج می کنــد کــه بــه ضــرر ســایر گروه هــای حاضــر در نیجریــه اســت. عمــق فاجعــه 

در اینجاســت کــه اخیــرا او را متهــم کرده انــد کــه بــرای تضمیــن انتصــاب مجــدد خانــم آرونمــا 

ــورس و اوراق بهــادار به رغــم تمــام اتهامــات بزرگــی کــه  ــر کل کمیســیون ب ــه3 در ســمت مدی اوت

ــن  ــاری ای ــرای برکن ــی ب ــورای مل ــس ش ــی مجل ــت های پی در پ ــت و درخواس ــرح اس ــه او مط علی

ــو همــکاری  ــاال و اهــل قــوم ایگب ــا یکــی دیگــر از مقامــات دولتــی رده ب ــم از ایــن ســمت، ب خان

کــرده اســت. اوکونجــو اویــاال بــر موضــع خــود پافشــاری و همــه را محکــوم کــرد و امــروزه خانــم 

اوتــه همچنــان در شــغلش باقــی مانــده اســت.

ــه  ــان ب ــی از جوان ــود، ائتالف ــرده ب ــش نک ــه فروک ــه اوت ــال حماس ــان جنج ــه همچن درحالی ک

رهبــری شــهو ســانی4 فعــال حقــوق بشــر و رئیــس کنگــره حقــوق مدنــی، منطــق فراســوی انتصــاب 

رئیــس جدیــد ســازمان خدمــات درآمــد داخلــی فــدرال5 را زیــر ســوال بــرد زیــرا کبیــر ماشــی یکی 

از اهالــی شــمال، هم اکنــون در ایــن شــغل بــود و پایــه  درآمــد ســازمان را نیــز بهبــود می بخشــید. 

ایــن گــروه مدعــی بــود کــه کمیتــه ای کــه اوکونجــو اویــاال تشــکیل داده صرفــا پوششــی اســت کــه 

ــه بــودن فرآینــد اعتبارآزمایــی تشــکیل شــده اســت درحالی کــه اعضــای  ــه عادالن بــرای تظاهــر ب

1. Northern Senators Forum (NSF)
2. Chinua Achebe: Teacher of Light
3. Arunma Oteh
4. Shehu Sani
5. Federal Inland Revenue Service (FIRS)
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آن عمدتــا از خویشــان ایگبویــی خــودش هســتند. آنــان همچنیــن اضافــه کردنــد کــه »مــا هیــچ 

ــد  ــش از ح ــال بی ــه انتق ــبت ب ــور نس ــه رئیس جمه ــم و ب ــد نداری ــن فرآین ــفافیت ای ــه ش ــاوری ب ب

ــاد  ــور انتق ــکارا از رئیس جمه ــروه آش ــن گ ــم.« ای ــدار می دهی ــی هش ــر دارای ــه وزی ــود ب ــدرت خ ق

ــازی  ــک ب ــی ی ــات دولت ــیاری از انتصاب ــدرت در بس ــدر ق ــه مص ــت ب ــان بازگش ــه از زم ــد ک کردن

قومــی را اجــرا کــرده اســت. از میــان مشــاغل دیگــری کــه بــه ادعــای ایــن گــروه در دوران حضــور 

اوکونجــو در دفتــر وزارت دارایــی ایجــاد و تکمیــل شــده اند می تــوان بــه شــرکت مدیریــت 

دارایی هــای نیجریــه1، صندوق هــای ثــروت ملــی، کمیســیون ارتباطــات نیجریــه2 و حتــی 

ــر کل کمیســیون ملــی بازنشســتگی3 اشــاره  ــر یــک زن چهــل ســاله در ســمت مدی انتصــاب اخی

ــه مشــاوره بین المللــی  ــی کــه کمیت ــد کــه چطــور در مصاحبه هــای رقابت کــرد. مــردم در تعجب ان

و منتخــب وی انجــام می دهنــد فقــط ایگبوهــا هســتند کــه می تواننــد ســایرین را شکســت دهنــد. 

ــام  ــی انج ــون اساس ــول قان ــق اص ــر مطاب ــه ظاه ــه ب ــا کاری ک ــات تنه ــن موسس ــی از ای در برخ

می شــود، انتصــاب تشــریفاتی و موقــت روســایی اســت کــه عمدتــا روســایی پوشــالی اند و صرفــا 

ــن مغزهــا، تحصیل کــرده در  ــد »بهتری ــی مانن ــد. اســتفاده از جمــالت جذاب ــی دارن نقــش تبلیغات

ــای  ــردن نیجریه ای تباره ــروم ک ــد مح ــه قص ــور« ب ــارج از کش ــتقر در خ ــور و مس ــارج از کش خ

ــاال و پیشــرفت کشــور  ــه مشــاغل رده ب ــه در آرزوی دســتیابی ب واجــد شــرایط و شایســته و باتجرب

مــا کامــال مضــر اســت. ایــن تصــور نادرســت کــه برخــی ســمت های رقابتــی و حســاس را فقــط 

ــه  ــرد. تجرب ــالح ک ــد اص ــرد، بای ــر ک ــوان پ ــرد می ت ــوش و منحصربه ف ــای باه ــای قبیله ه ــا اعض ب

ــه  ــراد ب ــن اف ــی از ای ــرد برخ ــردی، عملک ــای کارب ــی موقعیت ه ــه در بعض ــت ک ــرده اس ــت ک ثاب

ــرات  ــا نم ــده ب ــل ش ــاب و فارغ التحصی ــل کت ــور و اه ــارج از کش ــرده در خ ــالح تحصیل ک اصط

عالــی از دانشــگاه، ابــدا بهتــر از عملکــرد ســایر افــراد دارای صالحیــت و تجربــه در داخــل نیجریــه 

ــد. ــات کنن ــا اثب ــوارترین حوزه ه ــود را در دش ــد ارزش خ ــه می توانن ــت ک نیس

ــه حساســیت ها  ــر اوکونجــو اویــاال همچنیــن بایــد توجــه کنــد کــه بی توجهــی آشــکار ب  دکت

و احساســات ســایرین و ترویــج یکســویه و متکبرانــه اهالــی قــوم خویــش می توانــد تنفــر شــدید 

گروه هــای دیگــر را برانگیــزد کــه احتمــاال پیامدهایــی انفجــاری در پــی خواهــد داشــت، هماننــد 

ــک  ــت ی ــی در دس ــاغل دولت ــب مش ــم و اغل ــه کردی ــه 1960 تجرب ــه در ده ــی ک ــان حوادث هم

1. Asset Management Corporation of Nigeria (AMCON)
2. Nigerian Communications Commission (NCC)
3. Director General of the National Pension Commission (PENCOM)
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ــعه  ــی و توس ــرم دارای ــر محت ــرای وزی ــان ب ــه همچن ــرادی ک ــت. اف ــرار داش ــاص ق ــی خ ــروه قوم گ

ــد نامــش را از اتهامــات  ــرم بای ــر محت ــن وزی ــد ای ــاور دارن ــد به شــدت ب ــرام قائل ان اقتصــادی احت

فعلــی »بیفاراســازی1« ادارات دولتــی رده بــاال در نیجریــه پــاک کنــد. مــا در کشــوری دموکراتیــک 

زندگــی می کنیــم کــه در آن نبایــد مســائل سیاســی را بــه روش دیکتاتــورِی »اکنــون مــا بــه قــدرت 

رســیده ایم« حــل کــرد. بــه همیــن دلیــل در اینجــا از او تقاضــا دارم تــا تضمیــن کنــد کــه از ایــن 

پــس انتصابــات دولتــی مهــم بــه روشــی معتبــر و شــفاف انجــام شــود کــه در برابــر انظــار عمومــی 

ــد احساســات  ــد می توانن ــاور دارم کــه تنهــا افــرادی کــه حســن نیت دارن ــا ب ــاع باشــد. قوی قابل دف

واقعــی مــردم نیجریــه در ایــن زمینــه را بیــان کننــد2�

مقالـه شـعیب مقالـه ای تفرقه انگیـز و انفجـاری و مملـو از تعصبـات و نفـرت قبیلـه ای بـود و 

مطالبـی را از خـودش ابـداع کـرده بود که حـاال »حقایـق جایگزین و سـاختگی« نامیده می شـوند. 

اسـتخدام افراد در ادارات دولتی و در سـایر سـازمان های نیمه دولتی دیگر از سـوی وزرای باالدسـتی 

ایـن ادارات و سـازمان های نیمه دولتـی انجـام می شـد و نهادهـای دولتـی و مدنی خاصی بـرای این 

هـدف ایجـاد شـده اند. نسـبت دادن مسـئولیت اسـتخدام تمـام کارکنـان دولتـی بـه مـن چیـزی جز 

دشـمنی نویسـنده را نشـان نمـی داد و خـود مولـف نیز به خوبـی از ایـن موضوع مطلـع بود.

بــه قــراری کــه در بخش هــای پیشــین گفتــم، برخــی مســندهای دولتــی کــه شــعیب بــه آنهــا 

ــرادی از گروه هــای قومــی  ــه اف ــا اینکــه ب ــی واگــذار شــدند ی ــه طــور رقابت ــا ب ــود ی اشــاره کــرده ب

ــه جــز قبیلــه ایگبــو تعلــق گرفــت. در ســه مــورد از ایــن انتصابــات دولتــی کــه  جنــوب کشــور ب

گزینــش افــراد در آنهــا از طریــق فرآیندهــای رقابتــی انجــام شــد و مــن نیــز در انجام شــان حضــور 

ــکل از  ــی متش ــعیب گروه ــای ش ــالف ادع ــه برخ ــت ک ــفافی داش ــال ش ــای کام ــتم فرآینده داش

شــخصیت های برجســته اقــوام مختلــف نیجریــه و نــه صرفــا ایگبوهــا بــر رونــد اســتخدام نظــارت 

ــد. ــر ش ــا منتش ــز در روزنامه ه ــان نی ــه نام ش ــتند ک داش

ــق  ــدند از طری ــا ش ــن فرآینده ــام ای ــده انج ــده مزای ــه برن ــاوره ای ک ــازمان های مش ــن س ای

دفاترشــان در نیجریــه ایــن فرآینــد را انجــام دادنــد. نیجریه ای تبارهــای بســیار شایســته ای 

ــه3  ــه البوت ــه کونل ــوان ب ــان می ت ــه از آن می ــر عهــده داشــتند ک ــد را ب ــن فرآین مســئولیت اجــرای ای

مدیــر و شــریک شــرکت کا ام پی جــی در نیجریــه، دوتــون فیلیپــس4 از موسســه مشــاوره فیلیپــس و 

1. biafranization
2. Shuaib, “Ngozi Okonjo-Iweala and the Controversial Appointments.”
3. Kunle Elebute
4. Dotun Philips
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کینتــوال ویلیامــز دیلویــت2 از اهالــی قبیلــه یوروبــا اشــاره کــرد. برخــی از  جــوزف اولوفینســوال1 از آ

مشــاغلی کــه ایــن مقالــه اشــاره می کنــد ماننــد مدیرعامــل شــرکت آمکــون3 و مدیــر کل کمیســیون 

ــع،  ــد. درواق ــده بودن ــاب ش ــت انتخ ــه دول ــن ب ــتن م ــش از پیوس ــز پی ــادار نی ــورس و اوراق به ب

ــا اعــالم  سانوســی المیــدو سانوســی رئیــس ســابق بانــک مرکــزی پــس از دیــدن ایــن مقالــه علن

کــرد کــه مدیرعامــل شــرکت آمکــون یعنــی مصطفــی چیکــه اوبــی4 را پیــش از پیوســتن مــن بــه 

دولــت انتخــاب کــرده اســت.

ــی  ــق را بررس ــن حقای ــتی ای ــی درس ــت به راحت ــی می توانس ــنده بی طرف ــا نویس ــق ی ــر محق ه

کنــد. امــا از مطالــب نوشته شــده در ایــن مقالــه بــه  وضــوح مشــخص بــود کــه تــالش یــک کارمنــد 

دولــت بــرای ارتبــاط دادن انتصابــات و ارتقــای درجــات نظامــی بــه مــن درحالی کــه مــن فرمانــده 

ــوزی  ــط از روی کینه ت ــتم، فق ــی نداش ــچ دخالت ــز هی ــش نی ــودم و در روش اداره ارت ــش نب کل ارت

انجــام شــده بــود و هــدف از آن تحریــک تشــکیالت نظامــی شــمال علیــه مــن بــود؛ آن هــم زمانــی 

کــه ارتــش در شــمال شــرق در حــال جنــگ بــا بوکــو حــرام بــود. به رغــم انــکار و دفــاع قاطعانــه 

ــه  ــعیب ب ــه ش ــا مقال ــد ت ــازه دادن ــی اج ــبکه های اجتماع ــن، ش ــواهد روش ــه ش ــتناد ب ــا اس ــن ب م

طــور فراگیــر منتشــر شــود تــا ایــن مقالــه در فضــای مملــو از اختالفــات قومــی نیجریــه اعتبــاری 

کســب کنــد. ایــن مقالــه زمینــه را بــرای ســایر اتهامــات جعلــی قوم گرایــی علیــه مــن فراهــم کــرد. 

نمونــه بــارزی از ایــن اتهامــات بعــدی را یــک ســال بعــد و در تاریــخ 8 ســپتامبر 2014 شــاهدیم 

ــی  ــوب غرب ــه جن ــا و منطق ــوم یوروب ــی ق ــی از اهال ــوپ اوشــیکویا5 یک ــر تمیت ــگام دکت ــه آن هن ک

ــی  ــر مدع ــات دیگ ــر اتهام ــت و در آن عالوه ب ــن نوش ــه م ــادی علی ــدت انتق ــه ای به ش ــور مقال کش

ــرای  ــم. ب ــر می ده ــودم تغیی ــه خ ــردم منطق ــع م ــه نف ــی را ب ــات دولت ــد انتصاب ــن رون ــه م ــد ک ش

ــم: ــول می کن ــل ق ــا نق ــه را در اینج ــن مقال ــی از ای ــش کوچک ــاله بخ ــدن مس روشن ترش

چهارمیــن نشــانه تناقــض ایــکاروس: خشــنودی از خویــش. نگــوزی اوکونجــو اویــاال زمــان 

ــرای  ــا الیگارشــی های فوق العــاده ثروتمنــدی ســپری کــرده اســت کــه ب ــادی را در معاشــرت ب زی

حضــور در گــروه مدیریــت اقتصــادی نیجریــه هیــچ هدفــی جــز پیشــبرد منافــع شــخصی خویــش 

ــود  ــع خ ــا مناف ــت ب ــادی دول ــازمان های اقتص ــم س ــات مه ــی انتصاب ــتایی برخ ــن هم راس و تضمی

1. Joseph Olofinsola
2. Akintola Williams Deloitte
3. Amcon
4. Mustapha Chike-Obi
5. Temitope Oshikoya
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ندارنــد. حتــی در حــال حاضــر نیــز برخــی تحلیلگــران عمومــی ایــن رونــد نگران  کننــده خــاص را 

تشــخیص داده انــد و اشــاره کرده انــد کــه وی ظاهــرا تصــور می کنــد کــه بهتریــن مدیــران سیاســت 

ــد.  ــرورش می یابن ــود او پ ــه ای خ ــی منطق ــای قوم ــی در دایره ه ــازمان های نظارت ــادی و س اقتص

ــت  ــهود اس ــال مش ــط کام ــی مرتب ــادی و مال ــازمان های اقتص ــی س ــت برخ ــاله از ریاس ــن مس ای

کــه از آن میــان می تــوان بــه ســازمان های آمکــون، ســی بی ان، ان اس ای، دی ام او، بی پــی ای، 

ــدارکات،  ــر ت ــارت ب ــه، نظ ــتگی، بودج ــازمان بازنشس ــی، س ــی، اف آر س ان اس آی ای، ان ام آر س

نظــارت بــر عملکــرد و مشــاور اقتصــادی ارشــد اشــاره کــرد.

پنجمیــن نشــانه تناقــض ایــکاروس: غــرور و بی احترامــی بــه دیگــران اســت. یکــی از 

از  بــه اســتفاده  از آن اســتفاده می کنــد تظاهــر  اویــاال  شــیوه هایی کــه نگــوزی اوکونجــو 

ســازمان های تحقیقاتــی حرفــه ای در فرآینــد اســتخدام برخــی از ایــن مشــاغل دولتــی اســت. امــا 

ــت  ــرای اولوی ــد او ب ــالش نظام من ــکاری و ت ــر و فریب ــته اند تظاه ــه توانس ــرت نیجری ــردم بابصی م

ــد1� ــخیص دهن ــود را تش ــه خ ــردم منطق ــه م دادن ب

اوشــیکویا2 کــه آن زمــان مدیــر یکــی از بانک هــای برتــر آفریقــا -ایکوبانــک- بــود فرامــوش 

ــن  ــیس تامی ــازمان تازه تاس ــل س ــتخدام مدیرعام ــون اس ــه در آزم ــد ک ــدگان بگوی ــه خوانن ــرد ب ک

مالــی مجــدد وام مســکن نیجریــه -یکــی از مشــاغلی کــه دولــت بــرای اســتخدام آن یــک فرآینــد 

رقابتــی برگــزار کــرده بــود- شــرکت و بــا ســایر متقاضیــان رقابــت کــرده اســت، امــا نتوانســته در 

ایــن رقابــت پیــروز شــود. ایــن ســمت در نهایــت بــه پروفســور چارلــز اینیانگتــه رســید کــه یکــی 

گاهانــه یکــی از اهالــی قــوم  کــوا ایبــوم اســت. دکتــر اوشــیکویا آ از اهالــی قــوم ایبیبیــوی ایالــت آ

ایبیبیــو را در حکــم یــک ایگبویــی طبقه بنــدی و مــن را بــرای شکســتش در ایــن رقابــت اســتخدامی 

ــرد. ــرزنش می ک س

چنــد روز پــس از آن جوابیــه ای از طــرف پــل ان وابویکــو مشــاور ویــژه ارتباطــات رســانه ای 

ــیری از  ــیکویا تفس ــر اوش ــه دکت ــه مقال ــرد ک ــاره ک ــد. وی اش ــر ش ــن منتش ــه گاردی ــن در روزنام م

ــه  ــی مجــدد وام مســکن نیجری ــن مال ــد اســتخدام در حــال اجــرای مدیرعامــل ســازمان تامی رون

ــن  ــه ای ــد ب ــرای تمــام مــردم بای ــرای روشن ترشــدن مســاله ب ــر اوشــیکویا دســت کم ب اســت. دکت

نکتــه اشــاره می کــرد کــه در آزمــون اســتخدامی ایــن شــغل شــرکت کــرده امــا متاســفانه نتوانســته 

1.  Temitope Oshikoya, “The Golden Girl and the Icarus Paradox,” Nigerian Guardian, September 8, 2014, 
http://allafrica.com/stories/201409081894.html.
2. Oshikoya
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ــه  در فرآینــد رقابتــی آن پیــروز شــود. ایــن واقعیــت کــه وی فرامــوش کــرده کــه در مقالــه خــود ب

ــرد  ــک ف ــز ی ــزی ج ــه او چی ــد ک ــان می ده ــت و نش ــده  اس ــیار آموزن ــد بس ــاره کن ــه اش ــن نکت ای

ناامیــد و بداخــالق نیســت و حتــی بــه بلــوغ کافــی دســت نیافتــه تــا بتوانــد مســئولیت عملکــرد 

خــود را بــر عهــده بگیــرد. واقعــا ناامیدکننــده اســت کــه افــرادی هماننــد اوشــیکویا کــه همــه از 

او انتظــار قــدرت تشــخیص باالتــری دارنــد، صرفــا بــه دلیــل نارضایتــی از نتایــج آزمــوِن رقابتــی، 

ــرد  ــک رویک ــردن ی ــه ک ــرای نهادین ــه ب ــی دارد ک ــردن تالش های ــوال ب ــر س ــعی در زی ــن س اینچنی

ــه  ــم ک ــد بیاموزی ــا بای ــی از م ــود. بعض ــام می ش ــوری انج ــم کش ــات مه ــته محور در انتصاب شایس

ــه خــود ترجیــح دهیــم1� ــه منافــع شــخصی و خودخواهان منفعــت جمعــی را ب

ــن  ــداوم و رواج دارد. همچنی ــه ت ــان در نیجری ــی همچن ــات قوم ــز اختالف ــروزه نی ــفانه ام متاس

ــایر  ــد و س ــن می زنن ــی دام ــات قوم ــن اختالف ــه ای ــود ب ــد خ ــرای مقاص ــه ب ــت مدارانی ک سیاس

ــه  ــه ای ک ــر نتیج ــه ه ــه ب ــرای حمل ــی ب ــات قوم ــن اختالف ــه از ای ــه ک ــئولیت نیجری ــردم بی مس م

ــا  ــد. تقریب ــز آتــش ایــن اختالفــات را شــعله ورتر می کنن ــد نی ــه نفعشــان نیســت اســتفاده می کنن ب

هــر سیاســتی کــه تاثیــری بــر زندگــی مــردم نیجریــه داشــته باشــد از دیدگاه هــای قومیتــی تحلیــل 

ــود  ــی می ش ــدگاه ارزیاب ــن دی ــواره از ای ــز هم ــا نی ــت های آنه ــی و سیاس ــران خارج ــود. رهب می ش

کــه بــه نفــع کــدام منطقــه یــا مذهــب حاضــر در ایــن کشــور هســتند. هــر یــک از سیاســت ها یــا 

ــی  ــای رهبران ــه ج ــه ب ــود. نیجری ــل می ش ــن روش تحلی ــه همی ــا ب ــز تقریب ــت نی ــای دول اعالمیه ه

ــع و  ــدگاه جام ــه دی ــاز دارد ک ــی نی ــه رهبران ــدیدا ب ــد، ش ــن می زنن ــی دام ــات قوم ــه اختالف ــه ب ک

فراگیــری نســبت بــه کل کشــور دارنــد و بــه دنبــال اتحــاد مــردم بــا یکدیگــر و ترمیــم پیوندهــای 

ملــی هســتند.

ایدئولوگ های اقتصادی و سیاسی

نیجریــه، گــروه کوچکــی از ایدئولوگ هــا را در خــود جــای داده اســت کــه در آرمان هــای 

کمونیســت و سوسیالیســت غــرق شــده اند و یــا صرفــا مخالــف ســرمایه داری هســتند. ایــن گــروه 

را در محافــل علمــی و جامعــه مدنــی و در میــان مفســران سیاســی و اجتماعــی می تــوان مشــاهده 

ــاع  ــد اجم ــی معاب ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــروه صن ــن گ ــای ای ــرای اعض ــرد. ب ک

واشــنگتنی نئولیبــرال و نمــاد تمــام ویژگی هــای منفــور اقتصادهــای بــازار نــزد به شــمار می رونــد. 

1. Paul C. Nwabuikwu, “Nigeria: Temitope Oshikoya: Lies of a Disappointed Man,” The Guardian, 
September 15, 2014, http://allafrica.com/stories/201409152558.html.
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پــس، هرکســی کــه در ایــن معابــد »عبــادت« کنــد را بایــد منفــور و خــوار کــرد.

ــت گــودالک  ــا در دول ــه م ــراد سیاســت های اقتصــادی خاصــی ک ــن اف ــه نظــر برخــی از ای ب

جاناتــان اجــرا کردیــم، هیــچ منفعتــی بــرای کشــور نداشــت زیــرا مــن مشــاغل متعــددی را در بانک 

جهانــی بــر عهــده گرفتــه بــودم. به رغــم اجــرای سیاســت های معقــول اقتصــاد کالن کــه زمینــه را 

بــرای رشــد واقعــی بخــش غیرنفتــی و رشــد کلــی و قدرتمنــد تولیــد ناخالــص داخلــی در فاصلــه 

ــان  ــدول B7�1 نش ــت ب و ج ــه در پیوس ــور ک ــرد )همان ط ــم ک ــا 2015 فراه ــال های 2011 ت س

ــتند.  ــاور نداش ــت ها را ب ــن سیاس ــودن ای ــت و عقالنی ب ــدا صح ــراد اب ــن اف ــت(، ای ــده اس داده ش

ــم و آن را از دو  ــورم را کاهــش دادی ــرخ ت ــا در طــول یــک دوره ریاســت جمهوری چهــار ســاله ن م

رقمــی بــه تــک رقمــی رســاندیم. در نتیجــه، نــرخ ارز ثبــات پیــدا کــرد و عمدتــا از طریــق عوامــل 

بــازاری تعییــن می شــد، ذخایــر ارز خارجــی مــا نیــز تــا انتهــای ســال 2014 بــه ســطوح معقــول 

ــی  ــد ناخالــص داخل ــر 3% تولی ــی زی ــت را به خوب ــی دول ــارد دالر رســید، کســری مال 34/3 میلی

حفــظ کردیــم، نســبت های بدهــی در ســطوح معقولــی بــود و از آنجــا کــه نــرخ پرداخــت اصــل 

ــای  ــی بدهی ه ــا برخ ــم ت ــم گرفتی ــد تصمی ــاز می ش ــج مساله س ــد به تدری ــه درآم ــرع وام ب و ف

ــا ســال  ــه از بدهــی دولــت را ت خــود را پرداخــت کنیــم، به نحــوی کــه 75 میلیــارد نایــرای نیجری

2013 پرداخــت کردیــم. مــا پــس از 24 ســال نادیــده گرفتــه شــدن نــرخ تولیــد ناخالــص داخلــی 

ــا کنیــم. ایــن  ــد ناخالــص داخلــی را در ســال 2014 احی ــرخ تولی ــا موفقیــت کامــل ن توانســتیم ب

تغییــرات حســابداری باعــث بــه رســمیت شــناخته شــدن اقتصــاد خدماتــی گســترده نیجریــه شــد 

ــارد دالر  ــی 514 میلی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــت ب ــال 2013 توانس ــه در س ــه نیجری ــه ای ک به گون

تولیــد ناخالــص داخلــی 372 میلیــارد دالری آفریقــای جنوبــی را پشــت ســر بگــذارد و جایــگاه 

ــد. ــب کن ــا تصاح ــاد آفریق ــن اقتص ــه بزرگ تری ــور را به منزل ــن کش ای

ــت  ــریع قیم ــد س ــت، رش ــت نف ــدید قیم ــی ش ــد نزول ــروع رون ــا ش ــال 2014 ب ــط س اواس

کاالهــا نیــز بــه پایــان رســید. بنابرایــن، اقتصــاد کشــور تحــت فشــار شــدیدی قــرار گرفــت، امــا 

مــا معیارهــای درآمــدی و هزینــه ای خاصــی را اجــرا کردیــم کــه رشــد اقتصــادی کشــور را در ســال 

2014 و ســه ماهــه اول ســال 2015 کــه شــغلم را رهــا کــردم در محــدوده مثبــت حفــظ کــرد. البته، 

کیفیــت رشــد اقتصــادی کشــور کامــال رضایت بخــش نبــود و بــه حــد کافــی فراگیــر بــه حســاب 

ــا  ــود. ام ــاز ب ــان مشکل س ــرای جوان ــژه ب ــبه بیکاری، به وی ــکاری و ش ــرخ بی ــان ن ــد. همچن نمی آم

مــا بــرای ایجــاد مشــاغل جدیــد به شــدت تــالش کردیــم. بــرای همــگام مانــدن بــا تعــداد جوانانــی 

کــه ســاالنه بــه بــازار کار وارد می شــدند بایــد ســاالنه 2 میلیــون شــغل جدیــد ایجــاد می کردیــم 
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و تــا ســال 2014 توانســتیم ســاالنه تــا 1/4 میلیــون شــغل جدیــد ایجــاد کنیــم. همچنیــن پیــش از 

شکســت دولــت گــودالک جاناتــان در انتخابــات و تــرک دفتــر ریاســت جمهوری در ســال 2015 

ــزی  ــی را برنامه ری ــز طرح های ــان نی ــی جوان ــبه بیکاری فعل ــکاری و ش ــرخ بی ــا ن ــارزه ب ــرای مب ب

کــرده بودیــم.

در مقابلــه بــا تــداوم رونــد نزولــی نفــت در ســال های 2015 تــا 2016، واکنش هــای سیاســت 

اقتصــادی دولــت جدیــد ناکافــی یــا کامــال اشــتباه بــود و ازایــن رو اقتصــاد کشــور پــس از دو دهــه 

بــرای اولین بــار دچــار رکــود شــد.

ــن  ــرای گفت ــادی ب ــرف زی ــورد ح ــن م ــادی در ای ــی و اقتص ــای سیاس ــان ایدئولوگ ه ــا هم ام

نداشــتند. نمونــه بــارز حمــالت ایــن افــراد بــه اصــول اقتصــادی برگرفتــه از اجمــاع واشــنگتنِی بــه 

ــه منتشــر  ــوان مشــاهده کــرد کــه در مطبوعــات نیجری ــه ای می ت ــرال را در دو مقال اصطــالح نئولیب

شــد. در یکــی از مقــاالت ایســهاد مودیبــو کاوو1 بــا جانــب داری از فرمانــدار آدامــز اوشــیوموله در 

ــد: ــن اظهارنظــر می کن ــه مــن چنی مــورد حمــالت وی ب

هــر دو شــخصیت اصلــی ایــن داســتان، نماینــدگان بزرگــی از دو روی ســکه نیجریــه هســتند. 

ــه  ــرد ک ــرار می گی ــاال ق ــو اوی ــوزی اوکونج ــل نگ ــت ادو در مقاب ــدار ایال ــیوموله فرمان ــز اوش آدام

ــا  ــد ب ــورم او را بای ــد مت ــش از ح ــرور بی ــت و غ ــان اس ــور جانات ــت رئیس جمه ــی دول ــر دارای وزی

یــک عنــوان اضافــی بــه نــام وزیــر هماهنگ کننــده اقتصــاد بــه دقــت ماســاژ داد. نگــوزی اوکونجــو 

ــتعمارطلبی و  ــر اس ــلیم در براب ــی تس ــاد آرمان ــرال و نم ــرمایه داری نئولیب ــه س ــر نمون ــاال دخت اوی

اوامــر آن بــرای تبدیــل نیجریــه بــه یــک مســتعمره جدیــد اســت. اوکونجــو اویــاال خــود را نوعــی 

»موهبــت الهــی« بــرای طبقــه حاکــم بــر نیجریــه می دانــد زیــرا در پایــگاه اصلــی اســتعمارطلبی 

ــک  ــل ی ــه کام ــت. او نمون ــرده اس ــت ک ــام خدم ــن نظ ــه ای ــی ب ــک جهان ــنگتن و بان ــی واش یعن

»تکنوکــرات« اســت کــه بــرای تزریــق ســم یــک اصالحــات نئولیبــرال تک ســایز و مناســب بــرای 

ــد  ــش از ح ــت بی ــن دس ــی از ای ــت. تکنوکرات های ــده اس ــاب ش ــه انتخ ــه نیجری ــورها ب ــه کش هم

ــد کــه آنهــا را بهتریــن  ــه مداخلــه ای را در روش هایــی تحمــل کنن ــد و نمی تواننــد هیچ گون مغرورن

ــد2� ــد می دانن ــتعمراتی جدی ــع مس ــادی جوام ــکالت اقتص ــان مش درم

مقاله دوم نوشته اودیلیم انوگبارا3 نیز به همین شکل ادامه می یابد:

1. Is’haq Modibbo Kawu
2. Is’haq Modibbo Kawu, “Between Adams Oshiomole and Ngozi Okonjo-Iweala,” Vanguard, July 16, 
2015, http://www.vanguardngr.com/2015/07/between-adams-oshiomhole-and-ngozi-okonjo-iweala.
3. Odilim Enwegbara
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اصــول اقتصــادی کینــزی راز پــس پــرده رشــد اقتصــادی و تولیــد شــغل بی پایــان کشــورهای 

ــای اقتصــادی غــرب همچنــان سیاســت های  توســعه یافته بوده انــد. امــا درحالی کــه قدرت ه

ــاط  ــان محت ــد، اقتصاددان ــال می کنن ــرمایه گذاری را دنب ــادی و س ــد اقتص ــدار رش ــادی طرف اقتص

نئولیبــرال را بــرای کشــورهای در حــال توســعه بســیج کرده انــد تــا اصــرار کننــد کــه ایــن کشــورها 

نبایــد همــان اصــول اقتصــادی محــرک توســعه اقتصــادی را دنبال کننــد. در اینجــا دســتورکار  مخفی 

همــان تــرس کشــورهای توســعه یافته از ایــن مســاله اســت کــه مبــادا کشــورهای در حــال توســعه 

نیــز همــان اصــول کینــزی را دنبــال کننــد و بتواننــد بــه قدرت هــای صنعتــی بــزرگ بــدل شــوند، 

زیــرا تحقــق چنیــن پدیــده ای سرنوشــت رقابتــی و شــومی را گریبان گیــر اقتصادهــای توســعه یافته 

خواهــد کــرد بــه ایــن خاطــر کــه بــرای تــدام ارتقــای رشــد اقتصــادی و اشــتغال زایی کشــورهای 

توســعه یافته و محافظــت از آن بــه مــواد خــام صنعتــی و بــازار مصرفــی بــزرگ کشــورهای در حــال 

توســعه متکــی هســتند. بنابرایــن، تحمیــل سیاســت های پولــی انقباضــی و ضدکینــزی بــه همــراه 

دســتورکار  هزینــه ای مخالــف بــا کســری بودجــه بــه کشــورهای در حــال توســعه بــه مســاله مــرگ و 

زندگــی قدرت هــای اقتصــادی غربــی بــدل شــده اســت تــا بتواننــد اقتصادهــای در حــال توســعه را 

ــرای ترویــج سیاســت های اقتصــاد کالن ضد کینــزی  ــد. ب ــرده خــود حفــظ کنن ــه ب همــواره به منزل

در میــان کشــورهای در حــال توســعه چــه کســی بهتــر از اقتصاددانــان نئولیبــرال محلــی و افــرادی 

ــدوق  ــد صن ــی مانن ــای غرب ــرل دولت ه ــت کنت ــه تح ــتعمارطلب و چندجانب ــای اس ــه در نهاده ک

بین المللــی پــول و بانــک جهانــی آمــوزش دیــده و پــرورش یافته انــد؟ ایــن افــراد در کشــورهای در 

ــد درحالی کــه در واقعیــت مــزدوران اقتصــادی  ــه اشــتباه تکنوکــرات لقــب گرفته ان حــال توســعه ب

هســتند کــه بــه ایــن کشــورها اعــزام شــده اند تــا دســتورات کشــورهای غربــی را اجــرا کننــد. دکتــر 

نگــوزی اوکونجــو اویــاال وزیــر ســابق دارایــی طــی چهــار ســال آخــر خدمتــش بــدون هیچ گونــه 

عذرخواهــی اقتصــاد دولــت را در مســیر اصــول نئولیبرالیســم هدایــت کــرده اســت. او در حکــم 

فــردی کــه تحصیــالت و زندگــی کاری خــود را در ایــاالت متحــده ســپری کــرده اســت آیــا می تواند 

ــده و تمــام عمــر مطابق شــان عمــل  مخالــف اصولــی باشــد کــه کل زندگــی خــود را در آن گذران

کــرده اســت؟ در نتیجــه، آیــا نبایــد تعجــب کــرد کــه چــرا وی همــواره اصــرار داشــت کــه نیجریــه 

بایــد اصــول ریاضــت اقتصــادی خاصــی را اتخــاذ کنــد کــه در واشــنگتن بــرای کشــورهای در حــال 

توســعه هماننــد مــا تدریــس می شــود1؟

1. Odilim Enwegbara, “Okonjo-Iweala and the End of Neo-Liberalism in Nigeria,” People’s Daily, February 
26, 2016, http://www.peoplesdailyng.com/okonjo-iweala-and-the-end-of-neoliberalism-in-nigeria.
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ایــن منتقــدان ایــن واقعیــت را نادیــده می گیرنــد کــه ایــن سیاســت های بــه اصطــالح نئولیبــرال 

اگرچــه اصــال و ابــدا ایــده آل و کامــل نیســتند، امــا بــه ارتقــای رشــد اقتصادی کشــور، ایجاد شــغل 

و ثــروت انجامیدنــد و برخــی مــردم را از فقــر نجــات دادنــد. در حدفاصــل مــاه مــه ســال 2011 تــا 

مــه ســال 2015 توانایــی و وضعیــت مــردم نیجریــه در زمینــه تغذیــه، کار و دسترســی بــه ارزهــا و 

اعتبــارات خارجــی الزم بــرای کســب وکار و نیازهــای شــخصی به طــور میانگیــن بهبــود پیــدا کــرد 

و هیــچ ضرورتــی بــرای دسترســی ویــژه و فســاد ناشــی از آن وجــود نداشــت، امــا پــس از ژوئــن 

ســال 2015 کــه اقتصــاد کشــور پــس از دو دهــه بــرای اولین بــار در رکــود اقتصــادی فــرو رفــت و 

منقبــض شــد، بــاز هــم شــاهد افــول وضعیــت مــردم در ایــن زمینه هــا هســتیم. دالیــل موفقیــت 

ــر کاالهــا در ســال های  ــد از مدیریــت مناســب اقتصــاد، قیمــت باالت ــارت بودن اقتصــادی مــا عب

ــل  ــال های 2014 و اوای ــب در س ــخگو و مناس ــاد کالن پاس ــت های اقتص ــت و سیاس ــه دول اولی

ســال 2015 کــه قیمــت نفــت بــا نــزول شــدیدی مواجــه شــد. متاســفانه، ایدئولوگ هــای نیجریــه 

در مــورد وقایعــی کــه تعصبــات آنهــا را منعکــس نمی کننــد غالبــا ســکوت اختیــار می کننــد.

وجــود ایــن همــه گروه هــای مختلــف بدخواهــان کــه معمــوال »طرفــدار روش هــای سیاســی 

متــداول« بودنــد، بــه همــراه مدافعــان سرســخت وضعیــت فاســد فعلــی گاهــی ایــن احســاس را در 

مــن ایجــاد می کــرد کــه روزانــه در اســتخری مملــو از کوســه ها شــنا می کنــم. اجتنــاب از حملــه 

ــن و  ــر روزه م ــای ه ــی از واقعیت ه ــتخر یک ــن اس ــدن در ای ــرق ش ــا غ ــه ها ی ــن کوس ــار ای مرگ ب

ســایر اعضــای صبــور گــروه وزرات دارایــی را شــکل مــی داد کــه بایــد روش کنــار آمــدن بــا ایــن 

ــم. ــت را می آموختی واقعی
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اگرچــه اکنــون مطالــب بســیار زیــادی درمــورد تعاریــف فســاد، ســازه های نظــری الزم بــرای 

ــد وجــود  ــد از فســاد جلوگیــری کن ــار و بخــش عمومــی کــه می توان فهــم آن و اصالحــات در رفت

دارد، امــا درخصــوص افــرادی کــه در خــط مقــدم دربرابــر فســاد مبــارزه کرده انــد، وضعیــت آنهــا 

ــود  ــادی وج ــای زی ــد، گزارش ه ــارزه آموخته ان ــن مب ــزی از ای ــه چی ــه چ ــارزه و اینک ــن مب در ای

نــدارد. بــا ایــن حــال، افــراد شــجاع و قهرمانــان ناشــناس زیــادی هســتند کــه می کوشــند در برابــر 

ــارزه  ــن مب ــان ای ــس از پای ــا پ ــا مدت ه ــا ت ــر زخم ه ــد. اث ــتادگی کنن ــد ایس ــال فاس عم
َ
ــن ا مرتکبی

روی بــدن ایــن افــراد باقــی می مانــد. صحبــت دربــاره ایــن مبــارزه بــرای آنهــا می توانــد از لحــاظ 

جســمی و اعتبــاری و عاطفــی خطرنــاک باشــد. وزرای دارایــی و مقامــات رســمی و همکارانــی در 

ــل  ــه دلی ــا ب ــد، ام ــه کرده ان ــی پرداخت ــارزه و بهای ــا فســاد مب کشــورهای دیگــر را می شناســم کــه ب

خطراتــی کــه یــک گفت وگــوی آزاد درمــورد ایــن مســائل بــرای آنهــا و خانواده شــان دارد، ســکوت 

اختیــار کرده انــد. تــا زمانــی کــه منافــع شــخصی مرتبــط بــا فســاد همچنــان فعــال باشــد، احتمــال 

یــک حملــه از ســوی آنهــا همچنــان وجــود دارد و ایــن مبــارزاِن خــِط مقــدم غالبــا هیــچ محافظــی 

از خــود نــدارد.

ــز  ــردن آن نی ــو نک ــا بازگ ــت. ام ــر اس ــن پرخط ــرای م ــتان ب ــن داس ــردن ای ــو ک ــن، بازگ بنابرای

ــد،  ــراد فاس ــان اف ــن، هم ــور م ــخصی در کش ــع ش ــن مناف ــه همی ــکوت ب ــت. س ــاک اس خطرن

ــدوش  ــا را مخ ــران رویداده ــه دیگ ــاندن ب ــود و آزار رس ــت از خ ــرای محافظ ــا ب ــد ت ــازه می ده اج

ــان  ــات پنه ــبه دروغ ها و ابهام ــا، ش ــت دروغ ه ــد و در پش ــف کنن ــی را تحری ــای واقع و گزارش ه

شــوند. آنهــا بــا همدســتی رســانه های بی اخــالق حقیقــت را بــه دروغ بــدل می کننــد و دروغ هــا را 

به منزلــه حقیقــت ترویــج می دهنــد. پــول آنهــا تبلیغــات و اخبــار جعلــی اســت و بایــد از طریــق 

ــش  ــه چال ــا را ب ــده آنه ــای آموخته ش ــاس درس ه ــدار و براس ــی پای ــات اخالق ــفافیت و اقدام ش

ــم: ــوان می کن ــه خــودم هســتند را عن ــی کــه حاصــل تجرب ــد فقــره از تامالت کشــید. در اینجــا چن

تامــل اول: آیــا ارزشــش را دارد؟ آیــا ایســتادگی دربرابــر افــرادی کــه پــول عمومــی را بــرای 

یســک شــخصی را دارد؟ نفــع شــخصی خــود برداشــتند ارزش ر

ــا  اگــر مــادرم در زمــان ربــوده شــدن بــه قتــل می رســید، پاســخم منفــی بــود، زیــرا هیــچ چیــز ب

ــا از  ــا م ــد! ام ــران کن ــود را جب ــواده نب ــار خان ارزشــی نمی توانســت ســال هایی کــه دیگــر او در کن

ــم  ــه، به رغ ــت بل ــت و گف ــر داش ــری عینی ت ــوان تفک ــس می ت ــم، پ ــدا کردی ــات پی ــد نج ــن پیام ای

خطــرات و دشــواری ها، ارزشــش را داشــت، زیــرا نهادهــا، نظام هــا و فرآیندهــای پایــداری بــرای 
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نیجریــه ســاخته شــد و پول هــای بســیار زیــادی نجــات پیــدا کــرد. افــرادی کــه بــه صــورت متحــد 

ــان داشــته اند. ــری نمای ــد، تاثی ــوز ایســتادگی می کنن ــد و هن ــرای حقیقــت ایســتادگی کردن ب

ــکی1 و  ــام دوروتینس ــت. ویلی ــده اس ــردآوری ش ــات گ ــیاری از مطالع ــاد در بس ــرات فس مض

ــی  ــت مال ــاد در مدیری ــی فس ــوا ن »بررس ــا عن ــال 2007 ب ــود در س ــه خ ــرادان2 در مطالع ــیلپا پ ش

ــع  ــراف مناب ــه انح ــر ب ــی منج ــی عموم ــت مال ــاد در مدیری ــه »فس ــد ک ــد می کنن ــی3« تاکی عموم

ــده  ــداف برنامه ریزی ش ــه اه ــیدن ب ــا در رس ــی دولت ه ــده، توانای ــی ش ــداف عموم ــاب از اه کمی

خــود را بــه خطــر انداختــه، اثــری مســتقیم بــر بخش هــای اولویــت دار ماننــد آمــوزش و درمــان 

گذاشــته و می توانــد اثــر مشــخصا مخربــی بــر رشــد اقتصــادی داشــته باشــد.«4 جیمــز ولفنســون5، 

مدیــر بانــک جهانــی در ســال های 2005-1995، یــک دهــه قبــل )در ســخنرانی مهمــی در ســال 

1997 کــه در آن اصطــالح »ســرطان فســاد« را ابــداع کــرد( موضــوع مربــوط بــه تاثیــر فســاد بــر 

ــر را به طــور مشــخص تر  ــوازن و فراگی ــه ســوی رشــد مت فقــرا و توانایــی یــک کشــور در حرکــت ب

بیــان کــرد. او گفــت: »در تمــام کشــورها یکــی پــس از دیگــری، افــراد خواهــان اقداماتــی دربــاره 

ایــن مســاله هســتند. آنهــا می داننــد کــه فســاد باعــث انتقــال منابــع از فقــرا بــه ثروتمنــدان شــده، 

ــرمایه گذاران  ــاخته و س ــم س ــی را مبه ــارج عموم ــش داده، مخ ــب وکارها را افزای ــه اداره کس هزین

ــد کــه فســاد باعــث فرســایش دوام  برنامه هــای  ــن می دانن خارجــی را دور می ســازد. آنهــا همچنی

ــر  ــزرگ س ــی ب ــاد مانع ــه فس ــم ک ــا می دانی ــه م ــت و هم ــتانه اس ــای انسان دوس ــدادی و کمک ه ام

راه توســعه ســالم و متســاوی اســت. تنهــا خــود کشــور می توانــد راه حل هایــی بــرای رفــع فســادش 
پیــدا کنــد. رهبــران ملــی بایــد بــه پــا خیزنــد.«6

اثــر فرسایشــی فســاد روی توســعه و آســیبی کــه بــه آینــده فقــرا و جوانــان )کــه کار توســعه بــه 

ــا در  ــرد ت ــاد ک ــران ایج ــن و دیگ ــزه را در م ــن انگی ــد، ای ــود( می زن ــری می ش ــان پیگی ــر ایش خاط

برابــر فســاد در نیجریــه بــه طــور محکــم ایســتادگی کنیــم. بــا توجــه بــه ارزش  شــفافیت و خدماتــی 

ــت  ــود مدیری ــردن روی بهب ــتیم، کار ک ــاور داش ــه آن ب ــی ب ــم در وزارت دارای ــن و گروه ــه م ک

1. William Dorotinsky
2. Shilpa Pradhan
3. Exploring Corruption in Public Financial Management
4. William Dorotinsky and Shilpa Pradhan, “Exploring Corruption in Public Financial Management,” in 
The Many Faces of Corruption: Tracking Vulnerabilities at the Sector Level, edited by J. Edgardo Campos 
and Sanjay Pradham (Washington, DC: World Bank, 2007), 267.
5. James Wolfensohn
6. Quoted in Morris Szeftel, “Misunderstanding African Politics: Corruption and the Governance Agenda,” 
Review of African Political Economy 25 (76) (1998): 221–240.
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ــه و  ــات پای ــرفت هایی در خدم ــتغال زایی و پیش ــاد، اش ــد اقتص ــازی و رش ــی، متنوع س ــور مال ام

ــن اهــداف می توانســت کار  ــا نیروهــای مخــل ای ــه ب ــدون مقابل شــاخص های توســعه انســانی، ب

دشــواری بــرای مــا باشــد.

ــارزه  ــاور دارم کــه مب ــود. ب ــز ب ــه یــک مســئولیت شــخصی نی ــه منزل ــرای مــن ب ایــن مســاله ب

ــه   ــد کــه آمــاده مســئولیت پذیری هســتند. ســال ها تجرب ــد اشــخاصی آغــاز کنن ــه فســاد را بای علی

ــی  ــتن ابزارهای ــت داش ــا در دس ــی ب ــی حت ــراد خارج ــه اف ــان داده ک ــن نش ــه م ــعه ب ــه توس در زمین

ــاد  ــا فس ــد ب ــز نمی توانن ــرار دارد نی ــران ق ــار اصالح گ ــه در اختی ــا ک ــا و بازدارنده ه ــد انگیزه ه مانن

ــط  ــد. فق ــک کنن ــد کم ــط می توانن ــا فق ــد. خارجی ه ــارزه کنن ــزی مب ــور موفقیت آمی ــی به ط داخل

افــراد داخلــی و از درون کشــور می تواننــد بــا فســاد مبــارزه کننــد. ولفنســون بــا ایــن گفتــه خــود 

ــا  ــراه ب ــد. هم ــان می ده ــی نش ــوع را به خوب ــن موض ــد«، ای ــا خیزن ــد به پ ــی بای ــران مل ــه »رهب ک

گروهــم ایــن ایســتادگی را انجــام دادیــم.

ــت و  ــات دول ــام طبق ــای تم ــدد درآمده ــازی مج ــا عمومی س ــود. ب ــح ب ــن کار واض ــج ای نتای

ــش  ــت افزای ــاب های دول ــفافیت حس ــایت های وزارت، ش ــا و وبس ــام در روزنامه ه ــار آن ارق انتش

یافــت )فصــل چهــارم(. نهادهــا و مکانیســم هایی ماننــد صنــدوق ثــروت حکومتــی یــا صنــدوق 

ســرمایه ملــی و حســاب مــازاد نفــت خــام ســاخته و حفــظ شــدند تــا کشــور بتوانــد بــا صرفه جویی 

ــد )فصــل ســوم(.  ــق کن ــد خل ــرای روزهــای ب ــی ب ــداز در زمان هــای خــوب ضربه گیرهای و پس ان

ــان رســیده و  ــه پای ــا ب ــاوری تقریب ــر فن ســاخت یــک نظــام مــدرن مدیریــت مالــی دولتــی مبتنی ب

بــه مرحلــه اجــرا گذاشــته شــده و تراکنش هــای نقــدی را بــا تراکنش هــای الکترونیکــی جایگزیــن 

کــرده اســت )فصــل چهــارم(. ایجــاد ســامانه ای بــرای ســنجش ویژگی هــای زیســتی کــه ســوابق 

ــت  ــط اس ــی مرتب ــورد قبل ــا م ــز ب ــد نی ــت می کن ــتی ثب ــتگان را به درس ــت و بازنشس ــدان دول کارمن

)فصــل ششــم( و یــک حســاب واحــد خزانــه داری ایجــاد شــد و بخشــی از آن بــرای حســاب های 

ســرمایه ای بــکار گرفتــه شــد و وزارت دارایــی را قــادر بــه بررســی حســاب های یکپارچــه در بانــک 

مرکــزی کــرد )فصــل چهــارم(. ریاســت جمهوری محمــدو بوهــاری ایــن اصالحــات را ادامــه داد و 

بــا عملیاتی ســازی هرچــه بیشــتر ســامانه حســاب واحــد خزانــه داری بــرای مخــارج تکــراری، کار 

مــا را تکمیــل کــرد.

بــه واســطه مبــارزات مــا علیــه فســاد، میلیاردهــا دالر به طــور مســتقیم بــرای کشــور پس انــداز 

ــامل  ــه ش ــد ک ــیادانه آزاد ش ــای ش ــاد و تراکنش ه ــت فس ــمگیری از دس ــی چش ــر مال ــد. مقادی ش

انســداد پرداخت هــای بازاریابــان نفتــی )2/5 میلیــارد دالر، فصــل ســوم(، از بیــن بــردن کارگــران 
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ــش از  ــی )بی ــای جعل ــکام بدهی ه ــت اح ــاع از پرداخ ــی و امتن ــی و غیرواقع ــتگان جعل و بازنشس

1/5 میلیــارد دالر، فصــل ششــم( و امتنــاع از تضمیــن وام هــای پیشــنهادی از ســوی کالهبــرداران 

یــا پذیرفتــن کمک هــای مالــی مشــکوک )5 میلیــارد دالر، فصــل پنجــم( می شــد. ایــن تالش هــا 

در مجمــوع باعــث نجــات یافتــن حداقــل 9 میلیــارد دالر شــد.

ایــن پس اندازهــا واقعی انــد، امــا از نظــر مــن به خوبــی بازگوکننــده موفقیت هــای مــا نیســتند. 

ــا ایــن وجــود، ایــن پس اندازهــا بــه منزلــه ســود باالیــی بــرای کشــور درقبــال ریســک هایی کــه  ب

ــم هســتند و فعــل نهادســازی باعــث پایه گــذاری رویکــردی بلندمــدت امــا  ــه جــان خریدی مــا ب

الزم بــرای مبــارزه بــا فســاد بــود.

ــا و  ــا و حوزه ه ــاد در بخش ه ــا فس ــز ب ــه موفقیت آمی ــت. مقابل ــود داش ــز وج ــی نی ــا معایب ام

فعالیت هایــی کــه در آنهــا بــه مبــارزه بــا فســاد پرداختیــم در حکــم ایــن نبــود کــه فســاد را تمامــا 

متوقــف کردیــم. مثــال فســاد در بیــن بازاریابــان نفتــی را مســدود کردیــم و مقادیــر زیــادی از پــول 

را نجــات دادیــم. امــا در قســمت های دیگــری از بخــش نفــت کــه تحــت کنتــرل وزارت دارایــی 

نبــود، همچنــان نشــتی هایی باقــی مانــده بــود. مــا توانســتیم مشــکل را مستندســازی کنیــم )فصــل 

ســوم( و درمــورد هزینــه ســرقت های نفتــی و دیگــر نشــتی های مربــوط بــه نفــت هشــدار دهیــم. 

ــا  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــت ب ــاد می توانس ــای ضدفس ــوی آژانس ه ــی از س ــای کاف ــود پیگیری ه وج

ــد بســیار نیروبخــش باشــد. ــارزه می کردن فســاد مب

ــا امــکان رســیدن  ــا وجــود فســاد در مناطــق دیگــر آی برخــی افــراد به جــد می پرســیدند کــه ب

ــا  ــه آی ــد ک ــر می کردن ــم فک ــی ه ــر. بعض ــا خی ــود دارد ی ــق وج ــی مناط ــت در برخ ــه موفقی ب

کناره گیــری از دولــت، اســتراتژی بهتــری بــرای انجــام ایــن مبــارزه نبــوده اســت؟ پاســخ بــه ایــن 

ــن رویکــرد، هرگــز  ــودن ای ــر ب ــه فراگی ــا توجــه ب ســواالت مهــم و دشــوار کار ســاده ای نیســت. ب

نمی توانســتیم امیــدوار باشــیم کــه فســاد را همه جــا متوقــف خواهیــم کــرد و هرگــز قصــد ایــن کار 

را نیــز نداشــتیم. هیــچ گــروه یــا دولتــی را نمی شناســم کــه در انجــام ایــن کار موفــق شــده باشــد. 

ــر  ــه خاط ــن ب ــه م ــه ای ک ــت نیجری ــچ دول ــد. هی ــه باش ــی واقع بینان ــت هدف ــن کار نمی توانس ای

داشــته باشــم، حتــی بعــد از اعــالم ایســتادگی در برابــر فســاد نیــز قــادر نبــوده فســاد را در همه جــا 

ریشــه کن یــا کنتــرل کنــد. ایــن موضــوع در کتــاب اســتفن الیــس1 بــا عنــوان ایــن تاریکــی کنونــی: 
ــت.3 ــده اس ــریح ش ــی تش ــه2 به خوب ــازمان یافته نیجری ــم س ــه ای از جرای تاریخچ

1. Stephen Ellis
2. This Present Darkness: A History of Nigerian Organized Crime
3. Stephen Ellis, This Present Darkness: A History of Nigerian Organized Crime (London: C. Hurst, 2016).
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برنامــه و هــدف مــا پیشــرو و در عیــن حــال تمرکــز بــر منابــع اصلــی نشــتی ها در بودجــه و نظام 

مدیریــت مالــی کشــور و ســاخت فرآیندهــا و نظام هــای پردوامــی بــود کــه فســاد را در ایــن بخــش 

ــد.  ــور می انجام ــع کش ــادی از مناب ــر زی ــات مقادی ــه نج ــد و ب ــرار می ده ــرل ق ــت کنت ــی تح حیات

ایــن حقیقــت کــه محمــدو بوهــاری از ایــن نظام هــا اســتقبال کــرد و در حــال تقویت شــان بــود، 

گویــای موفقیــت مــا اســت. ایــن نشــان می دهــد کــه در برخــی شــرایط، بســته بــه خصوصیــات 

ــت.  ــی اس ــا عمل ــا و نظام ه ــت نهاده ــرای تقوی ــی ب ــرد انتخاب ــک رویک ــر، ی ــورد نظ ــور م کش

ــدی  ــا ح ــد ت ــا می توان ــوارترین وضعیت ه ــی در دش ــب حت ــار مناس ــی از رفت ــاخت چرخه های س

بــه موفقیــت بینجامــد.

ــارزه  تحــت برخــی شــرایط، کناره گیــری از دولــت در حکــم ابــزاری بــرای عالمت دهــی و مب

بــا فســاد امــری ضــروری اســت و می توانــد کارگــر واقــع شــود. زمانــی کــه یــک فــرد وادار بــه قــرار 

ــد،  ــج می کنن ــاد، آن را تروی ــردن فس ــف ک ــای متوق ــه ج ــه ب ــود ک ــی می ش ــن در موقعیت های گرفت

عمالــی اطــالع دارد و 
َ
عمــال فســادآمیز شــناخته می شــود، یــا از چنیــن ا

َ
بــه عنــوان همدســت در ا

نمی توانــد بــا آنهــا مبــارزه، افشــا یــا متوقف شــان کنــد، در ایــن صــورت می توانــد و بایــد اســتعفا 

ــی  ــول قبل ــه در فص ــور ک ــم، همان ط ــده باش ــه رو ش ــا آن روب ــه ب ــد ک ــرایطی نبودن ــا ش ــد. اینه ده

ــا تمــام  ــی ب ــا فســاد در کارم و رویاروی ــی ب ــه رویاروی ــت مــن ب به طــور مســتند آمــده اســت. وق

ــت ســپری شــد. چهره هــای فســاد در دول

ــار رئیس جمهــور  ــرادی کــه روایت هــای دیگــری را در اختی ــا گاهــی احســاس می کــردم اف ام

قــرار می دادنــد، باعــث کاســته شــدن از ســرعت مطلوبــی می شــوند کــه بــرای اقداماتــم در نظــر 

ــه  ــه اشــتراک گذاری گــزارش آن ب داشــتم. هــم اجــرای بازرســی قانونــی در بخــش نفــت و هــم ب

تاخیــر افتــاد و در نتیجــه اثــر مثبــت ایــن بازرســی از بیــن رفــت.

همچنیــن از ایــن موضــوع بســیار مایــوس شــدم کــه فقــط تعــداد اندکــی از مجرمــان رده بــاال 

بــه دلیــل هرگونــه رفتــار مفســدانه طــی ریاســت جمهــوری گــودالک جاناتــان محاکمــه یــا زندانــی 

ــدند  ــی ش ــی زندان ــه و بعض ــتگی محاکم ــوق بازنشس ــوزه حق ــرداران در ح ــه کالهب ــدند. اگرچ ش

ــم اقتصــادی و  ــی نفــت محاکمــه نشــدند. کمیســیون جرای ــان جعل ــا بازاریاب )فصــل ششــم(، ام

مالــی بعضــی از آنــان را بــرای پرس وجــو احضــار کــرد، امــا ایــن افــراد بعدهــا آزاد شــدند. طراحان 

اصلــی ربــودن مــادرم هرگــز شناســایی نشــدند و بســیار کمتــر از مــوارد دیگــر مــورد بازرســی قــرار 

ــداده  ــام ن ــن کار را انج ــن ای ــان رده پایی ــه آدم ربای ــود ک ــن ب ــع روش ــی وقای ــه از توال ــد، اگرچ گرفتن

بودنــد. از رئیس جمهــور جاناتــان احتمــاال در حکــم یکــی از مودب تریــن روســای جمهور لیبــرال 
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در تاریــخ یــاد خواهــد شــد، خاصــه بــه دلیــل ســپردن صلح  آمیــز و بی ســابقه قــدرت بــه حــزب 

ــن  ــخ ای ــدی در تاری ــک متص ــوی ی ــی از س ــز اینچنین ــدرت صلح آمی ــال ق ــن انتق ــف؛ اولی مخال

کشــور )بــه جــدول 8-1 مراجعــه کنیــد(. امــا برخــی منتقــدان رئیس جمهــور را ضعیــف نامیدنــد. 

ــاس  ــه احس ــوی ک ــد، به نح ــه انجامی ــع خاص ــرای مناف ــی ب ــاس مصونیت ــه احس ــوع ب ــن موض ای

ــی  ــن ناتوان ــده، ای ــد. به شــکلی گیج کنن ــه کارهــای فاســد خــود ادامــه دهن ــد ب ــد می توانن می کردن

ــود  ــم وج ــام می دادی ــاد انج ــا فس ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــی ک ــول تالش های ــدان در ط ــازات فاس در مج

ــرای ریشــه کن کــردن آن در  ــا تــالش ب ــا فســاد ی ــارزه ب ــچ گاه مــرا از مب داشــت. رئیس جمهــور هی

حوزه هــای تمرکزمــان بــاز نداشــت. بلکــه، فشــار منفــی طاقت فرســا از جانــب ذی نفعــان خــاص 

ــش هایی  ــدا کوش ــد. در ابت ــن می ش ــف م ــث توق ــت باع ــن در دول ــتن م ــور نداش ــان  حض خواه

جــدی بــرای منصــرف کــردن مــن از پیوســتن بــه ریاســت جمهوری وجــود داشــت و ســپس ربــوده 

ــم از  ــار کردن ــرای برکن ــه ب ــی زورمندان ــن، تالش های ــاختن م ــول س ــه معل ــن توطئ ــادر م ــدن م ش

ــرز  ــرا ریپورت ــوز1، صح ــک نی ــه پوینت بلن ــی )ازجمل ــانه های مطبوعات ــی رس ــود. در برخ ــت ب دول

و پانــچ2( حمــالت منفــی مداومــی غالبــا همــراه بــا گزارش هایــی پرخطــا و داســتان هایی 

ــی از  ــه یک ــود ک ــکار ب ــاد و آش ــدر زی ــرز آنق ــرا ریپورت ــالت صح ــود. حم ــان ب ــاس در جری بی اس

ــل  ــود. امانوئ ــرده ب ــل ک ــن را تحلی ــه م ــان علی ــی داستان های ش ــانه های اجتماع ــدگان رس خوانن

ــرض  ــرز در ع ــرا ریپورت ــه صح ــان داد ک ــش نش ــال 2013، در تحقیقات ــه ای در س ــزه3 در مقال آرین

ــود. او  ــن آنهــا تنهــا یــک مــورد مثبــت ب ــاره مــن منتشــر کــرده کــه از بی 25 مــاه، 41 نوشــته درب

ــد  ــه بای ــرد ک ــری ک ــر و نتیجه گی ــا خی ــد ی ــد باش ــدر ب ــد اینق ــرد می توان ــک ف ــا ی ــه آی ــد ک می پرس
ــد.4 ــن در کار باش ــه م ــری علی ــک جبهه گی ی

ــرای  ــارها ب ــن فش ــا ای ــتم، ام ــدن داش ــلیم ش ــد تس ــه قص ــت ک ــود داش ــی وج ــه لحظات اگرچ

ــا  ــت حتم ــن در دول ــم م ــور دائ ــه حض ــد ک ــد می کردن ــرا متقاع ــور م ــرک کش ــن و ت ــاری م برکن

اثــرات مثبتــی داشــته اســت. ایــن فشــارها باعــث می شــد کــه در برابــر تهدیــدات و باج گیری هــا 

ــات  ــر اقدام ــا ب ــه تنه ــه ن ــاخت ک ــادر می س ــرا ق ــن کار م ــم و ای ــت بمان ــوم و در دول ــلیم نش تس

ــم. در  ــز کن ــر تمرک ــر و بلندمدت ت ــر و موثرت ــازی مهم ت ــر نهادس ــه ب ــدت بلک ــاد کوتاه م ضدفس

1. Pointblank News
2. Punch
3. Emmanuel Arinze
4. Emmanuel Arinze, “Sahara Reporters versus Okonjo-Iweala: What Do We Make of This?,” Nigerian Eye, 
September 11, 2013, http://www.nigerianeye.com/2013/09/sahara-reporters-vs-okonjo-iweala-what.html.
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ــود  ــا وج ــد ی ــا ضعیف ان ــا ی ــا، نهاده ــا در آفریق ــعه و مخصوص ــال توس ــورهای در ح ــتر کش بیش

ندارنــد و ایــن موضــوع بــه ترویــج فســاد کمــک می کنــد. مبــارزه بــا فســاد بایــد بــه منزلــه داشــتن 

ــه  ــد ک ــروری باش ــا ض ــا و نظام ه ــا و فرآینده ــاخت نهاده ــرای س ــتادگی ب ــدرت ایس ــرات و ق ج

ــاز دارد. ــادی نی ــه زمــان زی اجــرای آنهــا ب

جدول  1-8انتقال بی سابقه قدرت از سوی رئیس جمهور گودالک جاناتان

ــن  ــد. ای ــزار ش ــارس برگ ــال 2015 در 28 م ــه در س ــت جمهوری نیجری ــات ریاس انتخاب

دوره پرتنشــی در کشــور بــود، کــه بخشــی از آن بــه دلیــل بــه تعویــق انداختــن انتخابــات از 

14 فوریــه و بخشــی دیگــر بــه ایــن دلیــل بــود کــه کمپین هــای دو حــزب اصلــی )حــزب 

دموکراتیــک مردمــی )PDP( حاکــم و حــزب مخالــف یعنــی حــزب کنگــره تمام پیشــرو1 

ــد. ــی بودن ــه و قطب ــیار تفرقه اندازان )APC(( بس

ــارس،  ــودم را در 16 م ــم2 خ ــوب، کارت رای دائ ــی خ ــام در زمان ــم ثبت ن ــن به رغ م

مدت هــا پــس از تاریــخ اولیــه انتخابــات )14 فوریــه( دریافــت کــردم. ایــن تاخیر نشــانه ای 

از وجــود مشــکالت در فرآینــد انتخاباتــی بــود کــه نیجریــه بــا آن روبــه رو بــود. امــا مــن 

ــا4،  ــت آبی ــینگوو3 در ایال ــودا ایس ــودم اوم ــده خ ــم. در دهک ــه می توان ــودم ک ــان زده ب هیج

ــه آبوجــا  ــم، رای دادم و ســپس ب ــام کردی ــرای رای دادن ثبت ن ــی کــه مــن و همســرم ب جای

بازگشــتم و در آنجــا منتظــر شــمارش آرا و اعــالم نتایــج انتخابــات شــدم.

ــر روز  ــی6، ظه ــتقل مل ــات مس ــیون انتخاب ــر کمیس ــگا5، مدی ــرو ج ــور آتاهی پروفس

ــد نفــر  ــزد چن ــه ایالــت اعــالم کــرد. ن ــات را ایالــت ب ــج انتخاب دوشــنبه 30 مــارس، نتای

ــر یکــی از مشــاوران ریاســت جمهوری  ــم از گــروه مدیریــت اقتصــادی در دفت از همکاران

ــا  ــر آنج ــم ب ــو حاک ــد. ج ــج بودن ــر نتای ــارت ب ــال نظ ــی در ح ــا گروه ــودم و آنج ــه ب رفت

ــا از جنــوب  ــود. تمــام روز، شــمارش آرا در ایالت هــای مختلــف، غالب مملــو از انــرژی ب

ــا  ــه او ب ــود، امــا فاصل و جنــوب شــرق کشــور اعــالم می شــد. رئیس جمهــور در صــدر ب

1. All Progressive Congress
2. Permanent Voter’s Card
3. Umuda Isingwu
4. Abia
5. Atahiru Jega
6. Independent National Electoral Commission
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ــف(  ــزب مخال ــگاه ح ــمالی )پای ــای ش ــج ایالت ه ــدن و نتای ــر ش ــال کمت ــش در ح رقیب

هنــوز اعــالم نشــده بــود. تــا ســاعت هشــت شــب، نتایــج ایــن ایالت هــا نیــز اعــالم شــد 

ــا ســاعت 10 شــب روشــن شــد کــه  ــر کــرد. ت ــه ضــرر رئیس جمهــور تغیی و شــمار آرا ب

ــان در حــال مغلــوب شــدن اســت. دولــت جانات

شــمارش و اعــالم آرا در ظهــر 31 مــارس ادامــه پیــدا کــرد و همــه مــا دوبــاره در دفتــر 

مشــاور )کــه اکنــون آن را اتــاق وضعیــت خودمــان می نامیدیــم( گــرد هــم آمدیــم. چنــد 

ــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت کــه  ســاعت بعــد، وزیــر هوانــوردی1، اوســیتا چیــدوکا2، ب

آقــای روبــن آباتــی3 نویســنده ســخنرانی های رئیس جمهــور، در حــال نوشــتن یــک 

ــن  ــر م ــه از نظ ــم. اینک ــک کن ــه کم ــد ک ــن می خواهن ــت و از م ــاص اس ــخنرانی خ س

ــد؟ ــته باش ــد داش ــزی تاکی ــه چی ــر چ ــود ب ــخنرانی خ ــد در س ــور بای رئیس جمه

مــن بــه چنــد موضــوع مــورد نظــرم درمــورد دســتاورد های اقتصــادی دولــت، میــراث 

ــه  ــد توج ــه نیازمن ــت ک ــش روی مل ــادی پی ــوار اقتص ــای دش ــور و چالش ه رئیس جمه

ــردم  ــاس می ک ــر احس ــر دیگ ــار بعدازظه ــاعت چه ــا س ــردم. ت ــاره ک ــد، اش ــوری بودن ف

ــا افــرادی کــه در  ــه ویــال بــروم و ب کــه مطالــب کافــی در دســت دارم و تصمیــم گرفتــم ب

ــه  ــیدم ک ــودم می پرس ــم. از خ ــت کن ــد صحب ــخنرانی بودن ــن س ــن ای ــال کار روی مت ح

ــت. ــه کاری اس ــام چ ــال انج ــت و در ح ــور کجاس رئیس جمه

ــا مــن مالقــات کــرد،  ــه ویــال رســیدم، اوســیتا چیــدوکا بیــرون از اقامتــگاه ب وقتــی ب

ــت.  ــال اس ــل وی ــور داخ ــت رئیس جمه ــت و گف ــخنرانی راگرف ــوص س ــم درخص مطالب

وقتــی وارد ویــال شــدم، رئیس جمهــور همــراه بــا معــاون، تعــدادی از مشــاوران و گروهــی 

ــام  ــتیاق تم ــا اش ــان او ب ــود و همراه ــیمن ب ــای نش ــی از اتاق ه ــت مداران در یک از سیاس

ــد و  ــادی در آن بودن ــوارد غیرع ــات و م ــزاری انتخاب ــوه برگ ــورد نح ــث درم ــال بح در ح

می گفتنــد کــه شــواهدی درخصــوص ایــن مــوارد، از جملــه تصاویــری از رای دادن افــراد 

ــتند  ــرار داش ــان اص ــد. آن ــت دارن ــور در دس ــای کش ــی بخش ه ــی در برخ ــن قانون ــر س زی

ــتری  ــت مداران بیش ــد. سیاس ــراف نکن ــات اعت ــتش در انتخاب ــه شکس ــور ب ــه رئیس جمه ک

وارد شــدند و بــه ایشــان پیوســتند. در آن ســوی اتــاق، وزیــر هوانــوردی، اوســیتا چیــدوکا، 

1. Minister of Aviation
2. Osita Chidoka
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کین وونمــی آدســینا2  مشــاور کل دولــت فــدرال، محمــد بلــو آدوکــه1 و وزیــر کشــاورزی، آ

حضــور داشــتند. آنــان در حــال بازگویــی دیدگاهــی مخالــف بودنــد و بــاور داشــتند کــه 

ــرد. ــت را بپذی ــد شکس ــور بای رئیس جمه

مــن بالفاصلــه وارد بحــث شــدم و همــه بــه نظراتــم گــوش دادنــد. گفتــم فکــر می کنــم 

رئیس جمهــور بایــد تســلیم شــود و حتــی بایــد ایــن کار را قبــل از اعــالم نتیجــه انتخابــات 

انجــام دهــد. دســتیار ویــژه امــور داخلــی رئیس جمهــور، دکتــر دودافــا واریپامــو-اووی3 

ــد،  ــده باش ــت مداران هم عقی ــا سیاس ــتم ب ــار داش ــن انتظ ــود و م ــت مدار ب ــک سیاس ــه ی ک

ــول  ــت را قب ــد شکس ــور بای ــد رئیس جمه ــر می کنن ــه فک ــرادی ک ــا اف ــز ب ــه او نی ــت ک گف

ــت. ــده اس ــد هم عقی کن

بحثــی داغ درگرفــت. طــی ایــن صحبت هــا، رئیس جمهــور یــک کلمــه هــم صحبــت 

نکــرد. او نظــرش را بــروز نمــی داد و فقــط بــه میهمانــان و اعضــای وفــادار حزبــی کــه در 

ــد می گفــت. ــد خوش آم ــال بودن ــا در وی ــع م ــه جم ــال پیوســتن ب ح

بنابــر اعالن هایــی کــه همــه مــا روی صفحــه نمایــش بــزرگ دنبــال می کردیــم، فقــط 

ــار  ــد. کن ــات خــود را اعــالم کنن ــج انتخاب ــود کــه نتای ــده ب ــی مان ــت دیگــر باق ــد ایال چن

رئیس جمهــور نشســتم و آرام گفتــم کــه اگــر قصــد اعــالم شکســت خــود را دارد، احتمــاال 

بهتــر اســت ایــن کار را قبــل از اعــالم نتایــج انتخابــات انجــام دهــد. او ناگهــان بلند شــد و 

اتــاق را تــرک کــرد. همگــی فکــر کردیــم کــه او رفــت تــا مدتــی تنهــا باشــد. تقریبــا بیســت 

دقیقــه بعــد بازگشــت و بــدون گفتــن کلمــه ای نشســت. قصــد داشــتم دوبــاره شانســم را 

امتحــان و در فرصتــی مناســب دوبــاره از او درخواســت کنــم. وقتــی بــرای دومیــن مرتبــه 

ــه  ــان یافت ــت »CME، پای ــن گف ــه م ــد ب ــدای بلن ــا ص ــور ب ــردم رئیس جمه ــوا ک ــا او نج ب

اســت. بــا نامــزد ریاســت جمهوری بوهــاری تمــاس گرفتــم و شکســتم را اعــالم کــردم!«

همــه مــا گیــج شــده بودیــم! او حتــی یــک کلمــه  هــم بــه مــا نگفــت، امــا واضــح بــود 

کــه ایــن مــرد تصمیمــش را گرفتــه و کاری کــه فکــر می کــرد درســت اســت را انجــام داده 

ــه وزرا و مشــاورانش می گفــت تکــرار کــرد: »مــن همیشــه  ــا ب ــود. او چیــزی را کــه غالب ب

گفتــه ام کــه بــه قــدرت رســیدن جاناتــان ارزش ریختــه شــدن حتــی یــک قطــره خــون از 
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یــک نیجریــه ای را نــدارد.«

گــودالک جاناتــان بــا آن حرکــت جســورانه عمــل فداکارانــه بــرای تمــام نیجریه ای هــا 

ــود،  ــدل ش ــزی ب ــون و خونری ــک خ ــه ی ــود ب ــرار ب ــاال ق ــه احتم ــزی ک ــام داد. از چی انج

ــی و  ــای قوم ــر از رقابت ه ــرد. او فرات ــی دوری ک ــت های حزب ــرد. از سیاس ــاب ک اجتن

ــه روی  ــا نیجری ــن حرکــت باعــث شــد ت ــود. ای ــال مصلحــت کشــور ب ــه دنب ــه ای ب منطق

نقشــه جهــان بــه منزلــه کشــوری بــا یــک دموکراســی بــه بلــوغ برســد و در قــاره ای کــه در 

ــناخته  ــت، ش ــادر اس ــده  ای ن ــف پدی ــزب مخال ــک ح ــه ی ــز ب ــدرت صلح آمی ــال ق آن انتق

شــود.

ــرای  ــه ائتاف هــای پشــتیبان، گروهــی ب ــارزه کنیــد. ب ــه تنهایــی مب تامــل دوم: نمی توانیــد ب

یــد. اجــرای اقدامــات ضــروری و اصــول تعهــدی نیــاز دار

ویژگــی کلیــدی مبــارزه علیــه فســاد صداقــت اســت: صداقــت فــردی و صداقــت کســانی کــه بــا 

ــالغ ارزش هــای خــود  ــه اصــول تعامــل و اب ــی فکــر کــردن ب ــن یعن ــد. ای شــما همــکاری می کنن

ــه  ــت ب ــه دس ــد ک ــد بدان ــان بای ــا گروه ت ــد، ام ــرل کنی ــز را کنت ــد همه چی ــان. نمی توانی ــه اطرافیانت ب

فعالیت هــای فاســد، چــه کوچــک و چــه بــزرگ، نخواهیــد زد و شــما نیــز همیــن انتظــار را از آنــان 

ــد. ــل کنی ــان عم ــه حرف های ت ــد ب ــد و بای داری

فشــار بــرای انجــام کارهــای غیراخالقــی هــم در کشــورهای توســعه یافته و هــم در کشــورهای 

در حــال توســعه وجــود دارد. در جوامــع در حــال توســعه کــه روابــط خانوادگــی گســترده، گروهــی 

و دهکــده ای بســیار قــوی اســت، پایبنــد بــودن بــه اصــول، آن انــدازه کــه بــه نظــر می رســد ســاده 

ــرای  ــرد از جایگاهــش ب ــادی وجــود داشــته باشــد کــه ف ــا سرراســت نیســت. چه بســا فشــار زی ی

بهبــود جایــگاه افــراد یــا گروه هــای درون شــبکه اجتماعــی خــود اســتفاده کنــد. یــک قطعــه خبــری 

ــان  ــی بی ــوان »زمانــی کــه فســاد هنجــار اســت1« ایــن موضــوع را به خوب ــا عن ــی ب از بانــک جهان

ــا اشــاره بــه اینکــه توقعــات اجتماعــی و مدل هــای فکــری باعــث نهادینــه  می کنــد. ایــن مقالــه ب

ــد: ــود، می نویس ــاد می ش ــدن فس ش

ــام  ــک مق ــه در ذهــن ی ــر شــدن در فســاد چگون ــرای درگی ــم ب ــم کــه تصمی مهــم اســت بدانی

رســمی عمومــی شــکل می گیــرد. اگــر مــردم بــاور داشــته باشــند کــه هــدف از رســیدن بــه یــک 

ــتان  ــواده و دوس ــای خان ــرای اعض ــب ب ــا منص ــف ی ــول، کاال، لط ــردن پ ــم ک ــام اداری، فراه مق
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ــبکه های  ــازند. ش ــه س ــاد را نهادین ــار فس ــد هنج ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــن، ش ــت، بنابرای اس

ــن هنجــار  ــت باشــند کــه ای ــان دول ــده آن دســته از کارکن ــد مجازات کنن ــی می توانن اجتماعــی حت

ــه اجتمــاع  ــاداری ب ــل خویشــاوندی و وف ــدا تعهــدات متقاب ــال در اوگان ــد. مث ــا می گذارن ــر پ را زی

ــان  ــد از جایگاه ش ــی بای ــات عموم ــه در آن مقام ــی ک ــک حکمران ــدن ی ــود آم ــه وج ــا در ب چه بس

بــرای ســود رســاندن بــه شــبکه خــود اســتفاده کننــد تــا در حکــم افــراد خــوب تلقــی شــوند، نقــش 

داشــته باشــد. دارنــدگان مقــام عمومــی کــه از نفوذشــان بــرای کمــک بــه دوســتان و خویشــاوندان 

ــی  ــتهزا و بی احترام ــورد اس ــه م ــد ک ــان می خرن ــه ج ــک را ب ــن ریس ــد، ای ــتفاده نمی کنن ــود اس خ
ــد.1 ــرار بگیرن ق

ــی مامــوران  ــد حت ــد کــه فشــارهای اجتماعــی می توانن ــه اشــاره می کن ــن مقال ــن، ای اضافه برای

درســتکار را مجبــور بــه تســلیم در برابــر فســاد کننــد؛ مثــال زمانــی که آنــان بــرای پذیرفتــن هدایایی 

ــن موقعیت هــا حقیقــت  ــد. ای ــرار می گیرن ــا فشــار ق ــع رشــوه هســتند، مــورد ترغیــب ی کــه درواق

ــای  ــول و ارزش ه ــتن اص ــن راه داش ــن در ای ــت م ــد موفقی ــرده ام. کلی ــه اش ک ــن تجرب ــد و م دارن

ــه  ــم آنهــا ب ــادآوری دائ ــن مــوارد و ی شــفاف، انجــام گفت وگوهــای ناخوشــایند امــا صریــح در ای

ــای  ــن و اعض ــت والدی ــورد حمای ــا م ــن مخصوص ــود. م ــودم ب ــروه خ ــی و گ ــبکه های اجتماع ش

نزدیــک خانــواده ام بــودم و آنــان بــه متقاعــد ســاختن بســتگان دور و دوســتان و اعضــای دهکــده 

ــد. ــوع می پرداختن ــن موض ــوص ای درخص

تشــکیل ائتالف هــای پشــتیبانی بــرای مبــارزه کارآمــد بــا فســاد ضــروری اســت. ایــن پشــتیبانی 

می توانــد بــرای کســب نتایــج خــوب درخصــوص نــوع و میــزان فســاد، تحلیــل داده هــا و ســپس 

تدبیــر راه حل هــا مهــم باشــد. مبــارزه براســاس شــواهد عینــی آســان تر اســت.

ــروه  ــی از گ ــوم(، زیرگروه ــل س ــی )فص ــان نفت ــیادانه بازاریاب ــای ش ــوص ادعاه ــال درخص مث

مدیریــت اقتصــادی یــک ائتــالف تشــکیل داد و وظیفــه عظیــم و پرریســک بررســی 8/4 میلیــارد 

دالر ادعاشــده را بــه عهــده گرفــت، بــه نحــوی کــه ایــن بررســی شــامل بازدیــد از تســهیالت انبــار 

و مخــازن بــود و ایــن ائتــالف در برخــی بازدیدهــا بــا خصومــت بســیار زیــادی مواجــه می شــد. 

ــای  ــی از اعض ــتیم، یک ــتری نداش ــی بیش ــان قانون ــتخدام بازرس ــرای اس ــع الزم ب ــه مناب ــی ک زمان

1. World Bank, “When Corruption Is the Norm,” in World Development Report 2015: Mind, Society, and 
Behavior (Washington, DC: World Bank, 2015), 60. See two citations for Uganda: Odd-Helge Fjeldstad, 
“Corruption in Tax Administration Lessons from Institutional Reforms in Uganda,” CMI Working Paper 
2005:10, Chr. Michelsen Institute, Bergen, Norway, 2005; and Odd-Helge Fjeldstad, Ivar Kolstad, and Siri 
Lange, “Autonomy, Incentives and Patronage: A Study of Corruption in the Tanzania and Uganda Revenue 
Authorities,” CMI Report 2003:9 (Bergen, Norway: Chr. Michelsen Institute, 2003).
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گــروه کــه عضــو بخــش خصوصــی بــود در تامیــن مالــی ایــن بازرســی ســهیم شــد. شــواهد ارائــه 

شــده در ایــن بازرســی نشــان مــی داد کــه تقریبــا 30 درصــد از ادعاهــا شــیادانه بــود کــه مبنایــی 

عینــی بــرای امتنــاع از پرداخــت بــود. ایــن واقعیــت کــه خشــمی عظیــم در مجلــس ملــی و بیــن 

عمــوم مــردم درخصــوص میــزان ایــن کالهبــرداری بــه وجــود آمــد، امــکان بیشــتری بــرای پرداخت 

ــن  ــداد و همچنی ــن روی ــی ای ــدان علن ــردم، پیروزمن ــود آورد. م ــه وج ــرداران ب ــول کالهب ــردن پ نک

ســپری در دســت مــا علیــه کالهبــرداران بودنــد.

درخصــوص نشــتی های درآمــدی )فصــل ششــم(، گروهــی از درون وزارت دارایــی بــه 

ــر بودجــه و مدیــران دفتــر حســابداری کل دولــت فــدرال تشــکیل شــد.  ســرکردگی مدیــر کل دفت

ایــن گــروه مدیریــت تحلیــل آنچــه کــه بایــد اصــالح می شــد را بــه عهــده داشــت و تعــداد و تاثیــر 

ــا  ــزوم ب درآمــدی کارگــران غیرواقعی-جعلــی را اعــالم کــرد. گــروه وزارت دارایــی، در صــورت ل

مشــارکت افــرادی از ســایر ســازمان ها، سیســتم های مــورد نیــاز بــرای تغییــر را بــه اجــرا گذاشــت. 

وجــود حمایــت از ســوی رده هــای بــاال )در ایــن خصــوص، رئیس جمهــور( حیاتــی اســت، 

ــی نیســت. شــما  ــا فســاد یــک شــرط الزم اســت، امــا کاف ــارزه ب ــرای مب امــا اگرچــه وجــود آن ب

ــر  ــف، اگ ــای ضعی ــا نهاده ــورهایی ب ــد. در کش ــاز داری ــا نی ــا و گروه ه ــه ائتالف ه ــان ب همچن

ــادی از دســت  رئیس جمهــور مخالــف اقدامــات شــما باشــد، در درون چارچــوب دولــت کار زی

ــع شــوید.  ــز من ــی نی ــل شــواهد عین ــه و تحلی ــی از تهی ــرا ممکــن اســت حت ــد زی ــر نمی آی شــما ب

درخصــوص مــا لحظاتــی وجــود داشــت کــه از ســرعت مــا کاســته شــد )ماننــد بازرســی قانونــی 

ــان  ــودالک جانات ــور گ ــدیم. رئیس جمه ــف نش ــز متوق ــا هرگ ــده«(، ام ــارد دالر مفقودش »20 میلی

حامــی فعالیت هــای  ضدفســاد بــود و در برخــی مواقــع توجــه مــن را بــه وضعیت هایــی مشــکوک 

)ماننــد کالهبرداری هــای بین المللــی کــه در فصــل پنجــم توضیــح داده شــد( جلــب می کــرد. بــا 

ایــن حــال، رئیس جمهــور و گــروه ریاســت جمهوری بــه فســاد مشــهور شــدند زیــرا افــراد فاســد 

ــای  ــد فعالیت ه ــاد مانن ــه فس ــت علی ــای مثب ــاره فعالیت ه ــانی درب ــدند و اطالع  رس ــذه نش مواخ

مــا ضعیــف بــود )بــه تامــل چهــارم در ادامــه ایــن فصــل مراجعــه کنیــد(. رویکــرد رئیس جمهــور 

ــا موضــع دولــت در برابــر  درخصــوص حکمرانــی چشــمگیر نبــود و برداشــت  افــراد در ارتبــاط ب

ــد و در  ــام ش ــز انج ــورت موفقیت آمی ــه ص ــارزه ب ــق مب ــی مناط ــرا در برخ ــود زی ــاوت ب ــاد متف فس

مناطــق دیگــر سیاســت مداران و مامــوران دولتــی فاقــد اصــول اخالقــی، همچنــان بــه فعالیت هــای 

ــدند. ــی می ش ــتگیر و زندان ــی دس ــراد کم ــد و اف ــه می دادن ــود ادام ــد خ فاس

ایــن مشــکل مختــص ریاســت جمهــوری جاناتــان نبــود. در نیجریــه تمــام رئیس جمهورهــا یــا 
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در حیــن ریاســت خــود یــا پــس از آن متهــم بــه فســاد شــده اند. درواقــع، فــردی چــون سانوســی 

المیــدو سانوســی، امیــر ایالــت کانــو و رئیــس ســابق بانــک مرکــزی نیجریــه اشــاره کــرده اســت 

کــه چنــد مــورد از رژیم هــای نــرخ ارز کــه از ســال 2015 در جریــان بوده انــد، نیــروی فســاد در 

ــال  ــن از س ــا همچنی ــی، »م ــر سانوس ــه امی ــه گفت ــد. ب ــش داده ان ــی را افزای ــت جمهوری فعل ریاس

2015 بــه بعــد میلیاردرهایــی را از طریــق یارانه هــای مبــادالت ارز خارجــی بــه وجــود آورده ایــم 

.... اندکــی بــه ایــن موضــوع فکــر کنیــد. مــن در باغچــه خــودم نشســته ام و چنــد تمــاس تلفنــی 

ــت 300  ــا قیم ــرم و ب ــر دالر می خ ــه ازای ه ــرا ب ــرخ 197 نای ــا ن ــون دالر را ب ــرم و 10 میلی می گی

ــه  ــه ب ــم .... هــر سیســتمی ک ــرا ســود می کن ــارد نای ــرای هــر دالر می فروشــم و 1/03 میلی ــرا ب نای

شــما اجــازه دهــد در باغچــه خودتــان بنشــینید و بــا یــک تمــاس تلفنــی و بــدون ســرمایه گذاری 

حتــی یــک کوبــو1، یــک میلیــارد نایــرا ســود کنیــد، سیســتم ناســالمی اســت و بــرای دانســتن ایــن 

حقیقــت نیــازی نیســت کــه اقتصــاددان باشــید.«2 موریــس شــفتل3 ایــن را یــک پدیــده آفریقایــی 

ــای  ــی، رقب ــش سیاس ــک جنب ــا ی ــی ی ــای نظام ــک کودت ــه ی ــور اینک ــه در آن »تص ــد ک می نام

دولتــی اش را بــه فســاد متهــم نکنــد )یــا بعــدا خودشــان بــا اتهامــات مشــابهی روبــه رو نشــوند(، 
کاری دشــوار اســت.«4

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــه ب ــی ک ــر ائتالف ــه ازای ه ــردم، ب ــب ک ــت کس ــه در دول ــی ک ــاس تجارب براس

ــور  ــد رئیس جمه ــعی می کن ــه س ــود دارد ک ــف وج ــالف مخال ــک ائت ــود، ی ــکیل می ش ــاد تش فس

را متقاعــد بــه متوقــف کــردن آن کنــد. کمــپ ضدفســاد بایــد تالش هــای بســیار زیــادی کنــد تــا 

ــود.  ــارج نش ــیرش خ ــارزه از مس ــرای مب ــا ب ــه دارد ت ــز نگ ــدر متمرک ــده را آنق ــرد اداره کنن ــد ف بتوان

ســازمان های جامعــه مدنــی5 و رســانه ها بایــد همپیمانــان طبیعــی باشــند کــه در خــارج از دولــت 

ــا فســاد تشــکیل دهنــد و ســازمان های جامعــه مدنــی در  ــارزان ب ــرای مب ائتالف هــای پشــتیبانی ب

ــام  ــای انج ــد و تقاض ــرار دهن ــه ق ــد هم ــرض دی ــائل را در مع ــد مس ــورها می توانن ــیاری از کش بس

اقداماتــی را داشــته باشــند. نیجریــه نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت. همان طــور کــه قبــال بــه آن 

اشــاره شــد، ســازمان های جامعــه مدنــی درخصــوص مســائل مربــوط بــه یارانــه نفتــی و مبــارزه بــا 

کالهبــرداری در زمینــه بازاریابــی نفتــی حضــور بســیار فعالــی داشــتند. ایــن موضــوع بســیار مفیــد 

1. Kobo
2. “How Nigerian Govt. Caused Economic Recession—Emir Sanusi,” Premium Times, September 2, 2016.
3. Morris Szeftel
4. Szeftel, “Misunderstanding African Politics: Corruption and the Governance Agenda,”
5. Civil society organizations (CSOs)
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بــود. ســازمان های جامعــه مدنــی همچنیــن بــر نشــتی های بودجــه و درآمــد نیــز تمرکــز داشــتند. 

امــا ســازمان های جامعــه مدنــی و رســانه ها آئینــه ای از جوامــع خــود نیــز هســتند. در کشــورهایی 

ــانه ها  ــا رس ــی ی ــه مدن ــازمان های جامع ــام س ــه، تم ــد نیجری ــد، مانن ــارزه می کنن ــاد مب ــا فس ــه ب ک

ــه افــراد فاســد  ــر فســاد شــفاف نبودنــد. برخــی ســازمان ها متعلــق ب ــاره موضــع خــود در براب درب

یــا سرپوشــی بــرای کارهــای مفســدانه آنهــا بودنــد. برخــی از آنــان افــرادی غیردولتــی1 بودنــد کــه 

ــی  ــه مدن ــازمان جامع ــای س ــن، ائتالف ه ــد. بنابرای ــود می کردن ــف و آب را گل آل ــق را تحری حقای

بایــد بــا دقــت ایجــاد شــود تــا واقعــا از افــراد مبارزه گــر بــا فســاد حمایــت کننــد، نــه اینکــه ایــن 

مبــارزه را تضعیــف کننــد.

ــراد خارجــی  ــه جنــگ فســاد رفــت. اف ــراد داخــل کشــور ب ــق اف ی ــد از طر تامــل ســوم: بای

ــده  ــای کمک کنن ــور و آژانس ه ــرکای کش ــا ش ــد. ام ــام دهن ــارزه را انج ــن مب ــد ای نمی توانن

ــد. ــا کنن ــی ایف ــش مهم ــد نق می توانن

ــورها  ــیاری از کش ــی در بس ــی بین الملل ــازمان های غیردولت ــا و س ــده، بنیاده ــای کمک کنن آژانس ه

کمــاکان حضــور چشــمگیری در حــوزه مبــارزه بــا فســاد دارنــد. دســتور کار حاکمیــت و مبــارزه 

ــر از کســب وکار ایــن ســازمان ها  ــه بخشــی جدایی ناپذی ــا نتایــج و اثــرات مختلــف، ب ــا فســاد ب ب

ــام  ــف انج ــای مختل ــذر ابزاره ــن کار از رهگ ــت. ای ــده اس ــدل ش ــا ب ــارت آنه ــای تج و راه حل ه

ــای  ــا و پروژه ه ــر برنامه ه ــارت ب ــت گذاری، نظ ــت، سیاس ــش و ظرفی ــاد دان ــا ایج ــود؛ ب می ش

خــاص و نهادســازی. آنهــا همچنیــن حامــی ســازمان های جامعــه مدنــی هســتند کــه بــرای بهبــود 

ــای  ــت رویکرده ــد. موفقی ــالش می کنن ــی ت ــای دولت ــوب در فعالیت ه ــی خ ــفافیت و حکمران ش

مختلــف بــا توجــه بــه وضعیــت هــر کشــور و حتــی بــا توجــه بــه هــر پــروژه یــا برنامــه متفــاوت 

اســت و بــه تعهــد افــراد داخلــی بــرای مبــارزه بــا فســاد وابســته اســت.

ــود را  ــان خ ــی از زم ــدا کم ــر ابت ــرکا، اگ ــدگان و ش ــه کمک کنن ــد ک ــان می ده ــا نش ــه م تجرب

ــت  ــه در آن فعالی ــوری ک ــار کش ــادی و بافت ــی و اقتص ــی، اجتماع ــای سیاس ــرف درک پویایی ه ص

دارنــد، درک پویایی هــای فســاد و شناســایی و حمایــت از رهبــران متعهــد بــه شــفافیت و مبــارزه بــا 

فســاد در تمــام ســطوح و دارای قابلیــِت همــکاری کننــد، می تواننــد اثــری واقعــی داشــته باشــند. 

آنــان بایــد نســبت بــه حمایــت از آن رهبــران متعهــد باشــند.

بعــد از انجــام ایــن کار، دو گام مهــم دیگــر وجــود دارد. اولیــن گام کمــک بــه مبــارزان علیــه 

1. Nongovernmental Individuals



فصل 8: تامالتی از خطوط مقدم

197

ــام  ــامل انج ــاید ش ــن کار ش ــت. ای ــا اس ــع آوری داده ه ــه جم ــوط ب ــای مرب ــاد در تحلیل ه فس

ــای دانــش و شــواهد جهــت هدایــت فعالیت هــا باشــد.  ــرای ایجــاد زیربن یــک تحلیــل نهــادی ب

ــه دلیــل نداشــتن نهادهــا و سیســتم ها و  ــد و ب مناطقــی کــه از لحــاظ نهــادی دچــار ضعــف بودن

ــوند. ــایی ش ــد شناس ــد، بای ــک می کنن ــی کم ــوه عموم ــتی ها در وج ــکل گیری نش ــه ش ــا ب فرآینده

ــدت  ــم اندازی بلندم ــد چش ــن کار نیازمن ــت. ای ــن نهادهاس ــاد ای ــرای ایج ــد ب گام دوم، تعه

ــی بلندمــدت  ــازه زمان ــع تحلیلــی در یــک ب ــرای فراهــم کــردن مناب اســت کــه شــامل اشــتیاقی ب

ــه  ــن اینک ــب و تضمی ــای مناس ــتم ها و فرآینده ــتقرار سیس ــاص، اس ــای خ ــاد نهاده ــت. ایج اس

همگــی پیــش از پایــان وظیفــه خــود قادرنــد به درســتی فعالیــت کننــد، چه بســا ده ســال یــا بیشــتر 

طــول بکشــد. ایجــاد یــک واحــد قضایــی یــا ضدفســاد بــه زمــان نیــاز دارد. افــق زمانــی ســه، پنــج 

ــبی  ــی مناس ــازه زمان ــوال ب ــعه ای، معم ــای توس ــا و برنامه ه ــتر پروژه ه ــاله بیش ــت س ــی هف ــا حت ی

بــرای ایــن کار نیســت. ایــن کار جــذاب یــا قابل رویــت نیســت. ســنجش نهادســازی کاری دشــوار 

اســت زیــرا نتایــج آن را فــورا نمی تــوان برحســب افــراد نجات یافتــه، تعــداد کــودکان آموزش دیــده 

ــت  ــروری اس ــری ض ــازی عنص ــا نهادس ــرد. ام ــری ک ــده اندازه گی ــاده ساخته ش ــا ج ــا کیلومتره ی

ــج  ــرای نتای ــی ب ــداری بلندمدت ــده پای ــد و تضمین کنن ــی می کن ــا دالر صرفه جوی ــه در میلیارده ک

توســعه ای اســت. نهادســازی مطمئنــا کلیــد شکســتن کمــر فســاد اســت.

ــورهای در  ــهروندان کش ــدتر از ش ــا فاس ــتکارتر ی ــعه یافته ،درس ــورهای توس ــهروندان کش ش

حــال توســعه نیســتند. آنــان نیــز در خانــواده، مدرســه و باشــگاه های خــود شــبکه های اجتماعــی 

ــم  ــای مبه ــا رفتاره ــد ی ــای فاس ــام دادن کاره ــه انج ــا را ب ــند آنه ــه می کوش ــد ک ــابهی دارن مش

ترغیــب کننــد. گذشــته از هــر چیــز، اصطــالح »شــبکه رفقــای قدیمــی1« در بریتانیــا ســاخته شــد. 

تفــاوت در اینجاســت کــه کشــورهای توســعه یافته نهادهایــی قدرتمنــد بــرای کمــک بــه جلوگیــری 

ــود دارد  ــام وج ــن نظ ــه، چندی ــاخته اند. در نیجری ــان س ــازات متخلف ــتگیری و مج ــاد و دس از فس

ــوق  ــه حق ــات یکپارچ ــامانه اطالع ــت2، س ــده در دول ــی ادغام ش ــت مال ــات مدیری ــام اطالع )نظ

ــعه  ــان توس ــی، دپارتم ــک جهان ــک بان ــا کم ــه ب ــه داری4  ک ــد خزان ــاب واح ــتمزد 3 و حس و دس

ــدرال  ــی ف ــام مال ــرای نظ ــده6 ب ــاالت متح ــی ای ــعه بین الملل ــس توس ــا5 و آژان ــی بریتانی بین الملل

1. Old Boys’ Network
2. the Government Integrated Financial Management Information System (GIFMIS)
3. Integrated Personnel and Payroll Management System (IPPMS)
4. Treasury Single Account (TSA)
5. United Kingdom’s Department for International Development (UKDID)
6. the United States Agency for International Development (USAID)
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ــا ریشــه کن کــردن فســاد  ســاخته شــده اند( کــه مثال هایــی خــوب از نهادســازی بــرای محــدود ی

هســتند. ایــن نهادهــا بایــد بــه ســطح دولت هــای محلــی و ایالتــی کــه مصونیــت در آنهــا رواج دارد 

نیــز تعمیــم یابنــد. بــرای مبــارزه موفقیت آمیــز بــا فســاد در نیجریــه، هنــوز کارهــای زیــادی بــرای 

تقویــت نهادهــای دولــت فــدرال و ایالتــی و محلــی، از جملــه در قــوه قضاییــه و مقننــه بایــد انجــام 

ــد. ــا دارن ــرای ایف ــدگان و شــرکا نقــش مهمــی ب شــود. کمک کنن

شــرکای خارجــی نیــز می تواننــد یــک تــور ایمنــی بیرونــی بــرای کســانی کــه ریســک مبــارزه 

ــرای  ــوی ب ــزه ای ق ــد انگی ــی می توان ــور ایمن ــن ت ــد. ای ــم کنن ــد فراه ــان می خرن ــه ج ــاد را ب ــا فس ب

قــدرت بخشــیدن بــه افــراد در خطــوط مقــدم و تشــویق دیگــران باشــد. ایــن تــور ایمنــی می توانــد 

بــه شــکل همکاری هــای دو تــا ســه ســاله در اتاق هــای فکــر و نهادهــای دانشــگاهی در خــارج از 

کشــور باشــد کــه بــرای ذی نفعــان، فضــای تنفــس مــورد نیــاز بــه دور از مخالفــان خــود و حمایــت 

مالــی را بــرای خانواده های شــان فراهــم می کنــد. امــکان جلــب حمایــت یک بــاره بــرای 

جنگجویــان ضدفســاد وجــود داشــته اســت. مثــال زمانــی کــه نوهــو ریبــادو1، مبــارزی نیجریــه ای 

ــور شــد در  ــی مجب ــم اقتصــادی و مال ــر کمیســیون جرای ــن مدی ــه فســاد و اولی و شناخته شــده علی

ســال 2009 نیجریــه را تــرک کنــد، دولــت نــروژ، مرکــز توســعه جهانــی2 و بانــک جهانــی مخــارج 

یــک دوره همــکاری 18ماهــه بــرای او در مرکــز توســعه جهانــی را بــه عهــده گرفتنــد. بــا ایــن حــال، 

ــن  ــوص ای ــتماتیک درخص ــردی سیس ــا رویک ــه ی ــه برنام ــدارد ک ــود ن ــده ای وج ــچ کمک کنن هی

مســاله داشــته باشــد. کمک کننــدگان می تواننــد بــا وقــف پــول خــود ایــن دوره هــای همــکاری را 

تامیــن مالــی و آنهــا را بــا کمــک بخــش خصوصــی تکمیــل کننــد.

تامل چهارم: اطاع رسانی خوب و یک نقشه بازی به خوبی طراحی شده مهم اند

اطالع رســانی خــوب بــرای جلــب حمایــت از اصالحــات ضــروری اســت، از جملــه اصالحاتــی 

ــرار دارد  ــاد در رده ای ق ــه فس ــارزه علی ــال، مب ــن ح ــا ای ــت. ب ــاد اس ــا فس ــارزه ب ــان مب ــه هدف ش ک

ــد،  ــت کنی ــان صحب ــتراتژی و رویکردت ــورد اس ــگام درم ــا زودهن ــد ی ــش از ح ــر بی ــه در آن اگ ک

ــه  ــی ب ــراد گــروه ضدفســاد خطرات ــرای اف ــه دســت مخالفــان برســد و ب ــن اطالعــات ب چه بســا ای

ــارت اســت  ــد. راه حــل ایــن معضــل عب وجــود آورد. در نتیجــه، ایــن یــک معضــل ایجــاد می کن

از رعایــت تعــادل بیــن صراحــت و نهــان کاری؛ ایجــاد جــوی کــه بــه افــراد اطــالع دهــد مبــارزه 

1. Nuhu Ribadu
2. The Center for Global Development
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بــا فســاد بــا جدیــت تمــام در حــال پیگیــری اســت و توزیــع اطالعــات کافــی دربــاره موضوعــات 

ــتراک  ــه اش ــل. ب ــراد دخی ــا اف ــه ب ــورد منصفان ــفافیت و برخ ــن ش ــکل دار و تضمی ــداف مش و اه

ــغ  گذاشــتن نتایــج اصالحــات، از جملــه سیســتم های ساخته شــده، فرآیند هــای برقرارشــده، مبال

ــراد  ــیده اند و اف ــتفاده رس ــه اس ــغ ب ــن مبال ــه ای ــی ک ــده و روش های ــا بازیابی ش ــده ی صرفه جویی ش

ــت. ــی اس ــردم حیات ــت م ــاد و حمای ــب اعتم ــرای جل ــده، ب ــه و زندانی ش محاکم

در نیجریــه، هرگــز نتوانســتیم تــوازن مناســبی در ارتبــاط بــا مبــارزه علیــه فســاد برقــرار کنیــم. 

ــوص  ــی درخص ــی توجیه ــانه ها برنامه های ــه در رس ــد و اگرچ ــاد نش ــبی ایج ــی مناس ــای کل فض

ــه  ــا ب ــا را واقع ــن برنامه ه ــتیم ای ــا نتوانس ــم، ام ــه کردی ــاد ارائ ــاص ضدفس ــج خ ــا نتای ــات ی اقدام

ــم.  ــا بیاندازی ــم و ج ــان دهی ــازی نش ــرای نهادس ــود ب ــتماتیک خ ــرد سیس ــی از رویک ــه بخش منزل

ــد  ــواردی مانن ــم. در م ــر کنی ــتماتیک منتش ــور سیس ــان را به ط ــج کارم ــتیم نتای ــن نتوانس همچنی

ــی برگــزار  ــود، فقــط یــک کنفرانــس مطبوعات ــی انجــام داده ب ــی کــه بازرســی قانون کارهــای خوب

ــه اشــتراک گذاری پیشــرفت ها و نتایــج، باعــث از دســت رفتــن ایــن  ــر در انتشــار و ب شــد و تاخی

ــد. ــر آن ش ــان و اث ــتان، مخاطب داس

ــرات  ــه خط ــوط ب ــای مرب ــانی، تهدیده ــادل در اطالع رس ــت تع ــواری رعای ــی از دش بخش

جســمانی بــود. بازاریابــان نفتــی کالهبــردار عضــو گروهــی منســجم از افــراد بی وجــدان بودنــد. 

بخــش دیگــری از مســاله ایــن بــود کــه بعضــی افــراد در درون نظــام حکومــت نیجریــه از صراحــت 

و شــفافیت بیشــتر خوشــحال نبودنــد و در نتیجــه مانــع از فعالیــت مــا می شــدند. مــا می توانســتیم 

عملکــرد بهتــری داشــته باشــیم. شــکاف موجــود در فرآینــد اطالع رســانی فرصتــی بــرای نیروهــای 

ــران  ــه اصالح گ ــد ب ــه می خواهن ــور ک ــر ط ــا ه ــود آورد ت ــه وج ــی ب ــات دولت ــا اصالح ــف ب مخال

انــگ بزننــد؛ انــگ فســاد؛ و ایــن منظــره زیبایــی نبــود.

ــر  ــات دیگ ــوص موضوع ــانی درخص ــان در اطالع رس ــور جانات ــی رئیس جمه ــن ناکام همچنی

)ازجملــه قطــع یارانــه نفتــی، جنــگ علیــه گــروه تروریســتی بوکــو حــرام و باالتــر از همــه ربــوده 

ــای  ــورد آدم ربایی ه ــد. در م ــکل می ش ــن مش ــدن ای ــر ش ــث حادت ــوک( باع ــران چیب ــدن دخت ش

چیبــوک کــه دولــت نتوانســته بــود نارضایتــی خــود در ایــن بــاره و اســتراتژی خــود بــرای پیــدا کردن 

ــی  ــانه های اجتماع ــرل رس ــه کنت ــی در زمین ــد، ناکامی های ــح ده ــی توضی ــران را به خوب ــن دخت ای

ــر وجــود داشــت  ــراد جوان ت ــه اف ــدی مخصوصــا ب ــرای ارســال پیام هــای کلی و اســتفاده از آنهــا ب

ــوک و پیدایــش یــک نقطــه  ــران چیب ــاره داســتان دخت ــرای مطالعــه یــک گــزارش شــخصی درب )ب
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ــه پیوســت ج مراجعــه کنیــد(. درخشــان، ابتــکار مــدارس امــن1، ب

ــا  ــارزه ب ــر دســتاوردهای مب ــه موفقیت هایــی نیــز دســت یافتیــم. اضافه ب ــا ایــن وجــود، مــا ب ب

فســاد، مراقبت هــای اقتصــادی مهمــی نیــز وجــود داشــت، از جملــه پایه گــذاری مجــدد اقتصــاد 

ــاورزی  ــد کش ــتغال زایی و رش ــی، اش ــورم تک رقم ــات و ت ــرخ ارز باثب ــک ن ــظ ی ــد آن، حف و رش

ــد.  ــرق ش ــف غ ــات مخال ــی از تبلیغ ــال در دریای ــتاوردها عم ــن دس ــات. ای ــدات و خدم و تولی

ــامل  ــا ش ــه تنه ــاد ن ــا فس ــارزه ب ــم در مب ــای مه ــه ابزاره ــت ک ــن اس ــا ای ــی در اینج ــه آموزش نکت

ــی  ــانی به خوب ــتراتژی اطالع رس ــک اس ــه ی ــت بلک ــدی دول ــات کلی ــت ها و اصالح ــرای سیاس اج

ــت.    ــات اس ــا باثب ــر ام ــرای انعطاف پذی ــا اج ــده ب طراحی ش

موفقیــت نیازمنــد یــک نقشــه بــازی اســت کــه مــا در ایــن فصــل و جاهــای دیگــر ایــن کتــاب 

ســعی کردیــم عناصــر آن را توضیــح دهیــم. در جامعــه ای کــه یــک گــروه برگزیــده کوچــک در حال 

ترویــج فســاد اســت، نمی تــوان در آِن واحــد در همه جــا بــا فســاد مبــارزه یــا بــا هــر منشــأ فســاد 

ــل  ــاد و تحلی ــتگاه های فس ــن خاس ــر اصلی تری ــز ب ــازی تمرک ــه ب ــی از نقش ــرد. بخش ــورد ک برخ

ــا  ــه در کجاه ــا جامع ــاد ی ــر اقتص ــر ب ــن اث ــی و بدتری ــتی های مال ــن نش ــه بزرگ تری ــت ک ــن اس ای

ــی و  ــادی و اساس ــای نه ــد ضعف ه ــعی کنی ــتگاه ها، س ــن خاس ــدن ای ــاک ش ــس از پ ــتند. پ هس

ــد.  ــرای فســاد فراهــم می کنن ــد کــه شــرایط آســانی را ب فرآیندهــا و سیســتم هایی را شناســایی کنی

ــی  ــن مال ــع تامی ــا و مناب ــای آنه ــادی، هزینه ه ــای نه ــح ضعف ه ــرای تصحی ــای الزم ب راه حل ه

ــدگان را  ــدگان و برن ــد. در اقدامــات ضدفســاد، بازن ــدا کنی ــن نقــاط ضعــف را پی ــرای پوشــش ای ب

شناســایی کنیــد و بکوشــید بــرای افــراد پیــروز ائتالف هــای حمایتــی تشــکیل دهیــد. بــر اقدامــات 

یــا عواقــب جزایــی بازنــدگان کــه بــر ســر راه شــما قــرار می گیرنــد اصــرار کنیــد. یــک اســتراتژی 

ــن  ــه در ای ــما ک ــالف ش ــای ائت ــت از اعض ــرای محافظ ــا ب ــید، ام ــته باش ــوی داش ــانی ق اطالع رس

ــرا  ــه اج ــدال ب ــذری و اعت ــا انعطاف پ ــتراتژی را ب ــن اس ــد، ای ــکاری می کنن ــما هم ــا ش ــارزه ب مب

ــرای  ــازی ب ــید. نهادس ــته باش ــتادگی داش ــدرت ایس ــدد و ق ــم بای ــه، محک ــر از هم ــد. باالت گذاری

ــی باشــد. ــازی طوالن ــد یــک ب ــا فســاد می توان ــارزه ب مب

تامل پنجم: مبارزه با فساد امکان پذیر است!

نهایتــا همین طــور کــه دربــاره ســفرم کــه ســعی کــردم آن را بــه صــورت بســیار ناقــص در صفحــات 

ایــن کتــاب توصیــف کنــم، فکــر می کنــم بــرای مــن آشــکار اســت کــه مبــارزه بــا فســاد، صدالبتــه 

1. Safe Schools Initiative
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خطرنــاک و پرریســک، امــا امکان پذیــر اســت! ایــن مبــارزه نیازمنــد صداقــت، شــجاعت، اراده و 

تمرکــز بی وقفــه بــر نتایــج اســت، و بلــه، بــرای افــرادی کــه قدرت هــای آســمانی را بــاور دارنــد، 

ایــن مبــارزه نیازمنــد کمــک خــدا نیــز هســت. موفقیت هایــی کــه مــا توانســتیم در محیــط پیچیــده 

ــد  ــز می توانن ــد آنهــا نی ــرای کســانی باشــد کــه بدانن ــد دلگرمــی ب ــم، بای ــه دســت آوری ــه ب نیجری

وقتــی در محیط هــای فاســد قــرار می گیرنــد، تغییــری، چــه کوچــک و چــه بــزرگ، ایجــاد کننــد. 

ــا  ــان اســت، دســتاوردهای م ــه نظــر یــک داســتان بی پای ــه، کشــوری کــه فســاد در آن ب در نیجری

بایــد نشــانه ای بــرای زنــان و مــردان متحــد باشــد کــه اگــر ایــن ریســک را بــه جــان بخرنــد، آنــان 

ــد،  ــته آن ان ــه شایس ــا، ک ــرای نیجریه ای ه ــر ب ــی پاک ت ــود آوردن دولت ــه وج ــد در ب ــز می توانن نی

نقشــی داشــته باشــند.
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سپاسگزاری

مبــارزه بــا فســاد خطرنــاک اســت: داســتان مربــوط بــه تیترهــای خبــری1 کتابــی نیســت کــه قصــد 

نوشــتنش را داشــتم. امــا زمانــی کــه پشــت لپ تاپــم نشســتم، چیــزی کــه از ذهنــم تــراوش کــرد، 

ــه  ــر اینک ــان مبتنی ب ــد و تقاضای ش ــادرم آوردن ــر م ــر س ــان ب ــه آدم ربای ــود ک ــی ب ــری در بالی بازنگ

بــرای آزادی او مــن بایــد از مقامــم بــه عنــوان وزیــر دارایــی اســتعفا دهــم و نیجریــه را تــرک کنــم. 

ــا یادداشــت هایی دربــاره برخوردهایــم بــا فســاد رایــج در بخــش خاصــی  مــن ایــن بازنگــری را ب

از دولــت و جامعــه نیجریــه ادامــه دادم. ایکمبــا2 همســرم بــود کــه اصــرار داشــت »تــو بایــد تمــام 

ایــن یادداشــت ها را یکجــا کنــار هــم قــرار دهــی تــا خواننــدگان بتواننــد بخوانندشــان. تــو ایــن کار 

را بــه مــادرت مدیونــی.« مــن از او بــه دلیــل اصــرارش و فشــار آوردن بــر مــن بــرای نوشــتن چنــد 

ســطر در هــر روز تــا زمانــی کــه نوشــتن کتــاب حاضــر بــه اتمــام رســید، متشــکرم. ایــن کتــاب را 

بــه مــادرم، کامنــه اوکونجــو3، و پــدرم، چوکــووکا اوکونجــو4 تقدیــم می کنــم زیــرا آنهــا )مخصوصــا 

مــادرم( انگیــزه  و محــرک تألیــف کتــاب حاضــر بودنــد. مــن نتوانســته ام دینــی کــه بــه آنــان دارم را 

تمــام و کمــال در اینجــا ادا کنــم، امــا قــدردان خــدا هســتم کــه در قیــد حیات انــد و ذهــن ســالمی 

دارنــد و می تواننــد ایــن کتــاب را بخواننــد.

ــاال7  ــا اوی ــپکتر6، اوزودینم ــدرو اس ــرش، ان ــاال5 و همس ــی اوی ــم )اونی ــم از فرزندان می خواه

ــود داد  ــیار بهب ــتن را بس ــرای نوش ــی ام ب ــه توانای ــان ک ــل تشویق هایش ــه دلی ــاال8( ب ــی اوی و اوچچ

تشــکر کنــم. نمی توانــم از بــرادران و خواهرانــم )نجیــده اودوچــی9، چــوده10، اونیمــا11 و چیچــی 

ــویق،  ــز، تش ــان و محبت آمی ــتیبانی بی پای ــل پش ــه دلی ــی ب ــر چیچ ــو13 همس ــو12( و اوج اوکونج

دعاهــا و شوخ طبعی شــان کــه بــه مــن قــدرت پیشــروی می دادنــد بــه انــدازه کافــی تشــکر کنــم. 

1. Fighting Corruption Is Dangerous: The Story behind the Headlines
2. Ikemba
3. Kamene Okonjo
4. Chukwuka Okonjo
5. Onyi Iweala
6. Andrew Spector
7. Uzodinma Iweala
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10. Chude
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12. Chichi Okonjo
13. Uju



سپاسگزاری

203

ــال  ــه در ح ــی ک ــت و زمان ــی از دول ــس از جدای ــات پ ــن اوق ــی از چالش بر انگیز تری ــی برخ ط

ــه  ــرای تعریــف کــردن لطیفه هــای خــود، روحی ــودم، آنهــا همیشــه راهــی ب ــاب ب ــن کت نوشــتن ای

ــه مــن و خنداندنــم پیــدا کردنــد. دادن ب

از تعــداد خاصــی از همــکاران، دوســتان، اعضــای ســابق گــروه اقتصــادی و کارمنــدان ســابقم 

ــن  ــکرم. م ــیار متش ــاب بس ــن کت ــتن ای ــا در نوش ــم در کارم و مخصوص ــت دائ ــل حمای ــه دلی ب

ــد کــه چــه  ــم؛ خودشــان می دانن ــم و نمی خواهــم اســامی تمام شــان را در اینجــا ذکــر کن نمی توان

کســی هســتند. امــا اجــازه دهیــد بخصــوص از پــل نوابویکــو یــاد کنــم1، مشــاور رســانه ای مســتعد 

ــواالت  ــه س ــخگویی ب ــار پاس ــتن ب ــی او در برداش ــختی و سخت کوش ــتی و سرس ــه درس ــودم ک خ

مطبوعاتــی دشــواری کــه مــرا احاطــه کــرده بودنــد و بــرای ایجــاد فضایــی کــه بتوانــم در آن ایــن 

کتــاب را بنویســم، ضــروری بــود. همچنیــن می خواهــم از باریســتر اوا اتیگــوه2، آقــای بوناونتــوره 

امبیدا-اســاما3، پروفســور سیلوســتر مانیــه4، دکتــر نوانــزه اوکیدگبــه5، دکتــر برایــت اوکوگــو6 و آقــای 

ــم  ــگ8، خان ــی چان ــم ام ــم. خان ــی کن ــان قدردان ــت و تشویقش ــل حمای ــه دلی ــد7 ب ــس ری موری

چیســم اوکچوکــوو9 و خانــم نیکــول منســا10، دســتیاران ویــژه ام و  خانــم اوبــی ایبراهیــم11 دســتیار 

شــخصی ام، حمایــت تحقیقاتــی شایســته ای بــرای مــن فراهــم کــرد و در مراحــل مختلــف نــگارش 

ایــن کتــاب بــه ردیابــی مطالــب کمــک کردنــد. از کوشــش آنهــا سپاســگزارم.

ــه کار  ــت ب ــت و بازگش ــرک دول ــس از ت ــه پ ــی ک ــران آفریقای ــیاری از رهب ــم از بس می خواه

بین المللــی تشــویق و حمایت شــان را از مــن دریــغ نکردنــد و از جامعــه بین المللــی کــه 

ــاد ماموریت هــا،  ــه روی مــن گشــودند، تشــکر کنــم. تعــداد زی آغــوش گــرم و پذیــرای خــود را ب

پیشــنهادهای شــغلی و دعــوت بــه شــرکت در بســیاری از تالش هــای توســعه ای ارزشــمندی کــه 

بــه ســوی مــن روانــه شــد، حــس فروتنــی و خــاص بــودن را بــرای مــن تداعــی کــرد. ایــن موضــوع 

ــان  ــاب مرورش ــن کت ــه در ای ــی ک ــعه ای تجربه های ــرات توس ــورد اث ــا درم ــد ت ــث ش ــا باع مطمئن
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ــم. کــردم، بیشــتر فکــر کن

پــس از آغــاز نــگارش ایــن کتــاب، ســه نفــر بــاور داشــتند کــه مــن واقعــا داســتانی بــرای گفتــن 

ــه دلیــل  ــد. از نانســی موریســون1، ویراســتار پراســتعدادم، ب ــه ایــن کار می کردن دارم و مــرا وادار ب

ــه  ــرای هم ــم ب ــی قابل فه ــدن و روایت ــل خوان ــزی قاب ــه چی ــته هایم ب ــل نوش ــی اش در تبدی توانای

ــاور  ــن ب ــه م ــه ب ــه همیش ــم ک ــگفت انگیزم ممنون ــزار ش ــی2، کارگ ــدرو وایل ــکرم. از ان ــیار متش بس

داشــت و امیلــی تیبــر3، ویراســتار خســتگی ناپذیرم در انتشــارات ام آی تــی 4: از عالقــه شــخصی ، 

انگیــزه و اراده راســخ او بــرای بــه موفقیــت رســاندن ایــن کتــاب متشــکرم.
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پیوست ب: جداول فصول 4 و 7

B4�1 جدول
تخصیص درآمد فدرال نیجریه به ایالت ها از طریق کمیته تخصیص حساب های فدرال در 2014-

2011 )به دالر آمریکا(

میزان تغییر در 2013 و 2011201220132014ایالت
2014 )درصد(

Abia$123,147,704$341,872,319$385,177,302$317,891,288-17.5%
Adamawa129,576,284338,639,339363,636,394295,792,880-18.7

Akwa Ibom611,934,6351,667,373,7871,887,326,6151,425,767,491-24.5
Anambra132,515,801346,780,049372,864,241300,694,279-19.4

Bauchi151,286,984394,784,216426,229,037345,420,354-19.0
Bayelsa481,508,7131,178,321,0091,332,545,429942,522,737-29.3

Benue140,433,722367,086,837396,262,676323,191,006-18.4
Borno153,102,750399,037,443431,202,996360,651,843-16.4

Cross River136,345,708341,817,502351,381,398294,492,142-16.2
Delta567,046,8571,399,419,6001,485,456,9981,099,761,137-26.0

Ebonyi108,540,476284,831,042308,954,219254,967,538-17.5
Edo162,160,319418,863,722462,160,991365,329,459-21.0
Ekiti109,380,227287,420,175311,436,227255,236,830-18.0

Enugu116,966,523323,032,844350,270,344298,678,506-14.7
Gombe115,423,950301,826,651327,986,230268,351,643-18.2

Imo154,335,064396,424,390428,850,501340,081,022-20.7
Jigawa143,347,920375,914,058404,453,154333,784,741-17.5

Kaduna164,582,044430,776,806465,253,404381,019,082-18.1
Kano206,966,869543,869,218586,313,811477,669,372-18.5

Katsina156,596,781410,184,464442,219,909365,868,766-17.3
Kebbi130,382,955341,187,573368,964,529310,451,358-15.9
Kogi130,274,763340,890,969370,571,875319,554,963-13.8

Kwara113,014,969294,088,503316,606,643257,628,634-18.6
Lagos299,340,119812,471,418878,354,765750,730,784-14.5

Nassarawa110,704,039289,756,304314,914,974264,171,704-16.1
Niger150,409,980391,664,750421,437,964335,046,552-20.5
Ogun127,946,733335,983,929358,275,257282,137,276-21.3
Ondo196,524,677499,751,613554,606,765416,247,379-24.9
Osun121,606,642318,255,441342,344,832258,897,146-24.4
Oyo152,983,839400,488,389428,234,022338,665,998-20.9

Plateau127,531,812333,864,720362,437,002307,276,057-15.2
Rivers631,853,4721,520,190,7011,584,339,0421,083,003,117-31.6
Sokoto135,101,640354,060,988383,526,216324,302,349-15.4
Taraba126,608,131331,045,596353,984,880282,350,839-20.2

Yobe125,627,531328,839,550353,904,794290,099,802-18.0
Zamfara127,419,255334,113,012360,568,838293,998,644-18.5

جمع کل، ایالت ها و 
شوراهای دولت محلی

$6,872,603,797$17,775,795,194$19,273,270,983$15,161,734,713-21.3%

جمع کل، دولت فدرال 
نیجریه

$10,308,513,251$28,531,273,071$22,769,595,779$20,279,721,015-10.9%

یه منبع: دفتر حسابدار کل فدراسیون نیجر
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B4�2 جدول
تخصیص درآمد فدرال نیجریه برای هشت ایالت در مقایسه با درآمدهای کشورهایی منتخب آفریقا 

در سال 2014 )به دالر آمریکا(

درآمدایالت نیجریه ایکشور آفریقایی
1,900,456,968$رواندا
1,896,770,681نیجر
1,670,826,700بنین
1,491,684,538گینه

1,425,767,491اکووا ایبوم
1,353,251,198سوازیلند

1,344,019,266لسوتو
1,326,690,211ماداگاسکار

1,319,997,015ماالوی
1,099,761,137دلتا

1,083,003,117ریورز
942,522,737بایلسا

907,926,688توگو
825,774,119بوروندی1

750,730,784الگوس
684,327,402سیرالئون

610,814,189لیبریا
586,723,152اریتره

503,105,719سیشلز2
477,669,372کانو

426,708,724کیپ ورده3
416,247,379اوندو
381,019,082کادونا

268,885,044جمهوری آفریقای مرکزی
233,051,832گینه-بیساو4
166,542,788کوموروس5

87,638,621سائو تومه و پرینسیپ6
84,980,564گامبیا

یه منبع: صندوق مالی بین المللی، داده های طولی درآمد جهانی7؛ دفتر حسابدار کل دولت فدرال نیجر

1. Burundi
2. Seychelles
3. Cape Verde
4. Guinea-Bissau
5. Comoros
6. São Tomé and Príncipe
7. World Revenue Longitudinal Data
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B4�3 جدول
بدهی خارجی ایالت های نیجریه، سال های 2013 و 2015 )به دالر آمریکا(

20132015ایالت
تغییر2013-2015

)درصد(
Abia$34,180,112.33$41,502,309.0921.42%

Adamawa30,556,441.1349,056,440.8160.54
Akwa Ibom61,841,809.8552,717,441.23-14.75

Anambra30,323,574.4060,781,525.58100.44
Bauchi70,582,915.2185,335,689.1020.90

Bayelsa28,662,160.2537,602,856.3631.19
Benue30,722,987.6835,700,600.7716.20
Borno15,585,332.2023,189,858.2448.79

Cross River121,966,922.51136,403,069.6711.84
Delta19,665,800.3138,792,421.9797.26

Ebonyi43,314,886.4347,166,600.068.89
Edo44,292,718.14168,186,197.48279.72

Ekiti37,237,967.1854,982,558.3047.65
Enugu53,166,642.8971,828,840.6235.10

Gombe33,652,015.7939,822,769.2918.34
Imo52,712,924.4959,163,843.1212.24

Jigawa35,846,252.0334,085,704.85-4.91
Kaduna241,309,864.17226,368,167.93-6.19

Kano63,897,444.1757,612,298.94-9.84
Katsina73,725,662.9272,153,818.01-2.13

Kebbi46,855,525.4245,275,904.28-3.37
Kogi33,960,974.2933,632,106.66-0.97

Kwara45,871,785.3151,032,662.6911.25
Lagos938,135,517.811,207,900,597.6528.76

Nawarawa47,648,079.9253,066,146.9211.37
Niger31,750,342.6644,780,717.6341.04
Ogun116,802,098.95103,331,349.94-11.53
Ondo52,134,726.5952,089,561.21-0.09
Osun61,838,048.1076,896,131.1524.35
Oyo80,201,551.1666,754,604.54-16.77

Plateau22,674,216.6030,474,421.9934.40
Rivers42,690,633.6046,922,403.749.91
Sokoto44,111,989.8641,946,527.11-4.91
Taraba23,554,326.9722,934,478.17-2.63

Yobe33,033,729.5930,456,120.37-7.80
Zamfara32,292,716.6934,919,653.158.13

10.64-39,218,574.3935,044,755.92ناحیهپایتختیفدرال

6,005,796,877.917,348,520,340.2622.36دولتفدرالنیجریه

%10,718,431,494.8021.50$8,821,816,149.90$مجموع

یه یت بدهی نیجر منبع: دفتر مدیر
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B4�4 جدول
بدهی داخلی ایالت ها، سال های 2013 و 2015 )برحسب نایرای نیجریه(

20132015ایالت
 تغییر 2013-2015

)به درصد(

Abia₦31,736,723,709.99₦33,530,526,404.805.65%
Adamawa15,976,516,325.5747,201,622,579.96195.44

Akwa Ibom125,037,037,605.70147,575,744,158.5618.03
Anambra3,025,797,046.673,575,774,874.9418.18
Bauchi16,825,508,391.9957,652,771,752.74242.65
Bayelsa69,513,133,900.54103,374,234,640.8248.71
Benue24,987,874,907.5939,944,214,752.4559.85
Borno23,943,150,000.0022,338,730,000.00-6.70

Cross River116,061,634,844.18115,522,252,057.76-0.46
Delta102,100,201,248.42320,605,705,560.12214.01

Ebonyi13,236,092,949.9134,168,940,626.65158.15
Edo48,190,150,127.2646,289,079,475.93-3.94
Ekiti22,376,368,393.6152,564,975,851.05134.91

Enugu12,061,395,495.1237,550,234,882.49211.33
Gombe27,992,839,304.5253,454,395,426.5890.96

Imo12,633,534,789.8771,743,513,593.94467.88
Jigawa1,612,286,807.2022,194,825,541.331276.61
Kaduna9,831,844,875.1449,847,912,415.07407.00
Kano32,207,008,565.0965,007,329,454.77101.84

Katsina269,653,436.0011,495,034,109.564162.89
Kebbi853,678,192.0063,793,338,564.497372.76
Kogi7,109,873,890.7242,034,626,226.84491.21

Kwara22,416,654,388.0231,966,815,195.1842.60
Lagos278,867,066,559.64218,538,866,537.99-21.63

Nawarawa28,848,544,842.8240,557,054,662.4240.59
Niger24,731,746,161.2521,501,786,900.47-13.06
Ogun58,381,996,066.0775,921,433,395.5930.04
Ondo30,883,178,135.7026,647,789,528.58-13.71
Osun41,400,000,000.00144,699,560,798.75249.52
Oyo19,106,047,344.2647,437,006,181.97148.28

Plateau52,416,334,018.7796,204,851,687.4783.54
Rivers129,549,646,455.00134,966,595,276.764.18
Sokoto5,739,570,055.4011,658,206,030.82103.12
Taraba13,883,978,775.1527,646,234,687.0899.12
Yobe1,122,635,101.663,867,455,411.90244.50

Zamfara28,217,646,668.0646,280,694,674.2864.01
84,324,102,643.49133,900,288,428.2058.79ناحیه پایتختی فدرال

%2,503,260,422,348.3162.82₦1,537,471,452,022.38₦مجموع

یه یت بدهی نیجر منبع: دفتر مدیر
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B4�5 جدول
حقوق ها و مزایای قانون گذاران: مقایسه نیجریه و کشورهای دیگر

ایاالت متحده
بریتانیای 

استرالیافیلیپینکنیانیجریهسنگاپورتانزانیاهندکبیر

مجلس 
نمایندگان

مجلس 
سنا

مجلس 
نمایندگان

مجلس 
سنا

مجلس 
سنا

حقوق پایه 
ساالنه

$174,000$174,000£67,060$25,758$84,000$116,986$9,926$10,132$61,964$23,414$195,130

مقرری هایی 
برای هزینه های 

دفتری 
)میانگین(الف

$1,255,909$3,235,422£427,225$27,936$133,200$136,483$156,813$174,829$111,585$204,543$451,100

صندوق توسعه 
حوزه انتخاباتی1 

)CDF(ب
-4,270,000$794,464$1,460,000$ب1,460,000$ب-$420,790$13,761---

646,230$4,497,957$968,013$1,684,961$1,666,739$253,469$230,961$474,484$494,285£3,409,422$1,429,909$جمع

ــا  ــه در اینج ــور ک ــود. ب( همان ط ــفر می  ش ــانی و س ــدان، نامه رس ــرای کارمن ــی ب ــامل هزینه های ــف( ش ــت ها: ال یادداش

نشــان داده شــده اســت، صنــدوق توســعه حــوزه انتخاباتــی )CDF( شــامل مجلــس ملــی نیجریــه نیســت. درعــوض، کل مقــدار 

ــوان  ــا عن ــه اداره مجلــس ملــی در یــک آیتــم یک ســطری ب ــوط ب ــه و هزینه هــای مرب ــرای قانون گــذاران نیجری ــا ب حقــوق و مزای

»هزینــه ســطر اول« گــزارش شــده اند. ایــن هزینــه در ســال 2015 بالــغ بــر 150 میلیــارد نایــرا اســت. اگــر دســتمزدها و مزایــای 

ــدار  ــن مق ــرانه، ای ــور س ــه ط ــد. ب ــرا می رس ــارد نای ــه 135 میلی ــغ ب ــن مبل ــود، ای ــته ش ــدار کاس ــن مق ــذاران از ای ــه قانون گ پای

ــن  ــه همچنی ــه از هــر قانون گــذار. قانون گــذاران نیجری ــی نیجری ــی مجلــس مل ــون نایرای ــت 288 میلی ــا حمای معــادل اســت ب

ــرد. ــز هســتند. - = غیرقابل کارب ــی نی ــه از بودجــه ســرمایه ای پروژه هــای حــوزه انتخابات دارای  یــک ســهم جداگان

منبع:

National Institute for Legislative Studies, “Legislators’ Salaries and Allowances: A Cross-Country Comparison,” 

Nigerian National Assembly, July 10, 2015, http://nils.gov.ng/docs/legislators-salaries-and-allowances.pdf; 

Mark Baskin, Constituency Development Funds (CDFs) as a Tool for Decentralized Development )Nairobi: State 

University of New York Center for International Development, SUNY/CID, 2010(.

1. Constituency Development Fund
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B7�1 جدول
نیجریه در قالب اعداد: شاخص های منتخب از اقتصاد کالن

الــف(تولیــدناخالــصداخلــی،تولیــدناخالــصنفتــیوغیرنفتــیداخلــی،کســریبودجــه،بدهــی،حســابجــاریوذخایــر
خارجــی،2017-2015)پیشبینیشــده(

200520062007200820092010201120122013201420152016
2017

پیش بینی شده

GDP )قیمت های فعلی، 
بر حسب میلیارد دالر

$169.64$222.791$262.215$330.260$297.458$369.062$414.095$460.952$514.965$568.496$493.841$405.952$400.621

GDP )قیمت های 
ثابت، بر حسب درصد 

تغییر ساالنه
7.008%6.726%7.318%7.199%8.353%11.259%4.887%4.279%5.394%6.310%2.653%-1.541%0.833%

GDP نفت )بر حسب 
درصد تغییر ساالنه(

0.5%-4.5%-4.5%-6.2%0.5%5.0%-2.2%-4.9%-13.1%-1.3%-5.4%-13.6%-7.8%

GDP غیرنفتی )برحسب 
درصد تغییر ساالنه(

8.6%9.4%9.5%9.0%8.3%8.4%8.3%5.9%8.3%7.3%3.6%-0.3%0.2%

تورم )بر حسب درصد 
تغییر در CPI(الف

17.856%8.218%5.401%11.581%12.536%13.742%10.825%12.225%8.495%8.048%9.010%15.699%17.350%

%5.049-%4.427-%3.527-%2.211-%2.472-%0.092%0.245%4.235-%5.365-%5.701%1.067-%8.695%4.908کسر بودجهب

بدهی ناخالص )بر حسب 
درصدی از تولید ناخالص 

داخلی(
18.927%7.708%8.116%7.276%8.617%9.597%12.629%12.539%12.609%10.605%12.112%18.621%23.263%

بدهی خارجی )بر حسب 
میلیارد دالر آمریکا(ج

------$5.667$6.527$8.822$9.711$10.718$11.406-

موجودی حساب جاری 
)بر حسب درصدی از 
تولید ناخالص داخلی(

21.53%16.39%10.54%8.83%4.66%3.55%2.58%3.77%3.70%0.16%-3.19%0.65%0.99%

ذخایر خارجی )بر حسب 
میلیارد دالر آمریکا

$28.3$41.8$51.3$53.0$42.4$32.3$32.6$43.8$42.8$34.3$28.3$27.0$27.1

-128126116130147148156155155167197304نرخ مبادلهد

یادداشت ها: الفConsumer Price Index( CPI )( شاخص قیمت مصرف کننده. ب( وام دهی و وام گیری خالص در 

قالب درصدی از تولید ناخالص داخلی. ج( بدهی خارجی برگرفته از دفتر مدیریت بدهی نیجریه که در 31 دسامبر هر سال 

قابل   https://www.dmo.gov.ng/debt-profile/total-public-debt اینترنتی آدرس  طریق  از  و  می شود  گزارش 

دسترسی است. د( نرخ های ارز )با تبدیل دالر آمریکا به نایرای نیجریه( برگرفته از بانک مرکزی نیجریه که در 31 دسامبر هر سال 

گزارش می شود و از طریق آدرس اینترنتی http://www.cbn.gov.ng/rates/ExchangeArchives.asp قابل دسترسی 

است. - = ناموجود.

منابع:

International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, accessed July 2017, https://
www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weoselgr.aspx; International Monetary 
Fund, Article IV Consultations for Nigeria, various years, http://www.imf.org/external/country/
NGA/index.htm?type=9998#56
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ب( ارزش افزوده هر بخش: کشاورزی، صنعت، تولید و خدمات، سال های 2010-2015 )برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی(

201020112012201320142015بخش

%20.90%20.20%21.00%22.10%22.30%23.90کشاورزی

25.3028.3027.3026.0024.9020.40صنعت

6.557.127.799.039.759.53تولیدات

50.8049.4050.6053.0054.8058.80خدمات

منبع:

 World Bank, International Bank for Reconstruction and Development/International
Development Association, DataBank, http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=2&country=NGA.

ج( رشد بخشی: کشاورزی، صنعت، تولیدات و خدمات، سال های 2010 تا 2015 )درصد تغییر ساالنه(

201020112012201320142015بخش

%3.72%4.27%2.94%6.70%2.92%5.82کشاورزی

2.24-5.958.392.432.166.76صنعت

1.46-7.5717.8213.4621.8014.72تولیدات

12.404.903.978.386.854.78خدمات

منبع: 

World Bank, International Bank for Reconstruction and Development/International 
Development Association, DataBank, http://databank.worldbank.org/data/reports.
aspx?source=2&country=NGA.
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پیوســت ج: حادثــه غم انگیــز دختــران گمشــده چیبــوک و یــک پــروژه ابتــکاری بین المللــی 

یه بــرای افزایــش امنیــت مــدارس نیجر

ــودالک  ــت گ ــهرت دول ــن ش ــای نگی ــی از لکه ه ــه و یک ــای نیجری ــن تراژدی ه ــی از بزرگ تری یک

جاناتــان، ربــوده شــدن 276 دختــر مدرســه ای از مــدارس دولتــی شــهر چیبــوک به وســیله گــروه 

تروریســتی بوکــو حــرام در شــب 14 آوریــل ســال 2014 بــود. آن زمــان مکزیکوســیتی بــودم و بــه 

همــراه جاســتین گرینینــگ وزیــر همــکاری توســعه بریتانیــا کنفرانســی در مــورد مشــارکت جهانــی 

ــه در  ــگام صــرف قهــوه صبحان ــم. هن ــه توســعه برگــزار کــرده بودی ــر در زمین ــرای همــکاری موث ب

صبــح روز 15 آوریــل ناگهــان متوجــه شــدم کــه همهمــه ای در میــان حاضــران ایجــاد شــده اســت. 

اندکــی بعــد گروهــی بــا عجلــه بــه ســویم آمدنــد و از مــن ســوال کردنــد: »آیــا خبــر داریــد کــه در 

نیجریــه چــه اتفاقــی رخ داده اســت؟« و ســپس بــه مــن گفتنــد کــه 276 دختــر در شــمال نیجریــه 

ــده اند!  ــوده ش ــی رب ــه ای دولت از مدرس

از شــنیدن ایــن خبــر ناگهــان شــوکه شــدم. ظاهــرا واکنشــم بــه ایــن خبــر شــوک حاضــران در 

اتــاق را تشــدید کــرد. چطــور فــردی یــا حتــی یــک گروهــک تروریســتی می توانــد ایــن همــه دختــر 

ــان  ــیاری از کارکن ــه بس ــدم ک ــه ش ــم متوج ــی ایمیل ــس از بررس ــد؟ پ ــه ای بربای ــه را از مدرس بچ

دولــت پیام هــای اضطــراری متعــددی در مــورد ایــن حادثــه برایــم ارســال کرده انــد. حــاال تمــام 

شــرکت کنندگان ایــن کنفرانــس از مــن ســوال می کردنــد کــه دولــت مــا قصــد دارد بــرای نجــات 

ــن  ــا می دانســتم کــه پاســخ ای ــچ پاســخی نداشــتم، ام ــد. هی ــن دختربچه هــا چــه اقدامــی بکن ای

ســوال بی نهایــت مهــم اســت و بــه همیــن دلیــل تصمیــم گرفتــم تــا بــا باالتریــن مقامــات دولــت 

تمــاس بگیــرم و پاســخ ایــن ســوال را بگیــرم. بــا رئیس جمهــور جاناتــان تمــاس گرفتــم و از آنجــا 

کــه »اتــاق کنتــرل« بــا اولیــن تمــاس مــن را مســتقیم بــه رئیس جمهــور وصــل کــرد بســیار دلگــرم 

شــدم.

ــت.  ــته اس ــیار خس ــه بس ــید ک ــر می رس ــه نظ ــت ب ــن را برداش ــی تلف ــور گوش ــی رئیس جمه وقت

به راحتــی می توانســتم خســتگی را در صدایــش احســاس کنــم. خبرهایــی را کــه در مکزیــک شــنیده 

ــور  ــم. رئیس جمه ــه او گفت ــر را ب ــن خب ــه ای ــس ب ــرکت کنندگان کنفران ــش ش ــن واکن ــودم و همچنی ب

تاییــد کــرد کــه ایــن خبــر حقیقــت دارد و اضافــه کــرد کــه بــا همــکاری ســایر مقامــات دولتــی در 

تــالش اســت تــا ابعــاد واقعــی ایــن حادثــه دقیقــا مشــخص شــود، امــا همچنان مشــخص نیســت که 

ــن دختربچه هــای  ــوده شــده اند. او گفــت ظاهــرا ای ــا چــه تعــداد از دختربچه هــای مدرســه رب دقیق

ــرده شــده اند. ــه مخفــی گاه گروهــک بوکــو حــرام در جنــگل سامبیســا ب ربوده شــده ب
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ایشــان همچنــان اذعــان کــرد کــه واقعــا برایــش قابل تصــور نیســت کــه حتــی یــک ســازمان 

تروریســتی بتوانــد تــا ایــن حــد پســت و حقیــر باشــد. نمی توانســت تصــور کنــد کــه اگــر دو دختــر 

خــودش را بــه ایــن شــکل ربــوده بودنــد چــه احساســی بــه او دســت مــی داد.

ــاس  ــش احس ــتم در صدای ــی می توانس ــه را به راحت ــن حادث ــور از ای ــی رئیس جمه درد و ناراحت

ــا  ــه ب ــخ داد ک ــرد. وی پاس ــوان ک ــه کاری می ت ــران چ ــن دخت ــات ای ــرای نج ــیدم ب ــم. پرس کن

ــواری  ــا دش ــل واقع ــا معض ــا ب ــد، ام ــن آدم ربایی ان ــی ای ــال بررس ــی در ح ــازمان های امنیت س

روبــه رو هســتند. در صورتــی کــه ارتــش بــا نیــروی هوایــی بــه مخفــی گاه آنهــا حملــه کنــد، ممکــن 

اســت بــه همــراه تروریســت های بوکــو حــرام تعــدادی از ایــن دختربچه هــا نیــز در ایــن درگیــری 

ــا اطــالع از  ــا حتــی ممکــن اســت تروریســت های بوکــو حــرام ب ــد ی جان شــان را از دســت بدهن

ــان  ــور اذع ــد. رئیس جمه ــران کنن ــن دخت ــام ای ــه قتل ع ــروع ب ــی ش ــای دولت ــدن نیروه ــک ش نزدی

کــرد کــه بــرای انتخــاب رویکــرد مناســب بــرای نجــات ایــن دخترهــا بچه هــا بایــد خیلــی احتیــاط 

کــرد.

ــر  ــرار داد:»وزی ــر ق ــت تاثی ــرا تح ــدت م ــه به ش ــت ک ــن گف ــه م ــه ای را ب ــپس جمل وی س

ــرای مــن  ــم! اصــال ب ــده نجــات دهی ــران را زن ــن دخت ــد ای ــا بای ــز، م ــده اقتصــاد عزی هماهنگ کنن

ــدام از  ــه هیچ ک ــم ک ــا نمی خواه ــت، ام ــد گف ــه خواهن ــوردم چ ــران در م ــه دیگ ــدارد ک ــی ن اهمیت

ــه  ــن جمل ــم!« ای ــده پــس بگیری ــان را زن ــد آن ــا بای ــد. م ــران جان شــان را از دســت بدهن ــن دخت ای

رئیس جمهــور بســیار عمیــق و خالصانــه بــود و آرامــش خیلــی زیــادی بــه مــن داد؛ مــن کــه پیــش 

ــتم و در  ــس بازگش ــاق کنفران ــه ات ــردم و ب ــکر ک ــان تش ــتم. از ایش ــرار نداش ــال آرام و ق ــن اص از ای

آنجــا مشــکالت امنیتــی ایــن رویــداد را بــا شــرکت کنندگان نگــران کنفرانــس در میــان گذاشــتم و 

توضیــح دادم کــه دولــت بــرای نجــات ایــن دختــران در حــال برنامه ریــزی اقدامــات الزم اســت.  

ــون رســانه ها مواجــه شــدم. نظــرات مختلفــی در  ــا جن ــه بازگشــتم و ب ــه نیجری دو روز بعــد ب

ــم  ــی و محلــی تصمی ــود. مقامــات دولت ــن فاجعــه ملــی مطــرح شــده ب ــی ای مــورد مســئول اصل

ــزار  ــه برگ ــن مدرس ــی را در ای ــات مل ــدرال امتحان ــت ف ــدارهای دول ــم هش ــا به رغ ــد ت ــه بودن گرفت

کننــد و بــه همیــن دلیــل دختــران مدرســه نیــز مجبــور شــده بودنــد در خوابــگاه بــدون بــرق مدرســه 

بماننــد کــه امنیــت کافــی نداشــت. امــا از ســوی دیگــر دولــت فــدرال مســئول امنیــت کلــی کشــور 

ــد. ــاب می آم ــه حس ب

ــا  ــود، ام ــه ب ــانه رفت ــی نش ــات دولت ــی از مقام ــوی یک ــه س ــام را ب ــت اته ــردی انگش ــر ف ه

هیچکــس توجهــی نداشــت کــه دولــت چــه احساســی در مــورد ایــن حادثــه دارد یــا چــه برنامــه ای 
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ــران آمــاده کــرده اســت. ــرای نجــات ایــن دخت ب

ــران  ــن دخت ــدن ای ــد ش ــاله ناپدی ــاره مس ــور درب ــخصی رئیس جمه ــی ش ــه نگران ــس ب هیچک

ــن  ــه م ــی ب ــاس تلفن ــاله را در تم ــن مس ــود از ای ــی خ ــه وی نگران ــرد، درحالی ک ــاره ای نمی ک اش

ــا مــردم مشــکالت جــدی وجــود داشــت و همیــن مســاله  ــاط دولــت ب ــود. در ارتب ــراز کــرده ب اب

ــد.  ــاله نمی ده ــن مس ــه ای ــی ب ــچ اهمیت ــت هی ــه دول ــد ک ــور کنن ــردم تص ــا م ــود ت ــده ب ــث ش باع

مــردم نیجریــه در رســانه های اجتماعــی خشــم و ناامیــدی خــود را از بی واکنشــی مناســب دولــت 

ــد.  ــراز می کردن اب

ــار  ــرای اولین ب ــی ب ــم ام. عبداله ــام ابراهی ــه ن ــه ب ــی در ابوج ــال 2014 وکیل ــل س در 23 آوری

ــن وســیله  ــه ای ــد1( اســتفاده کــرد و ب ــا را بازگردانی ــران م ــا )هشــتگ: دخت از هشــتگ #BBOG ی

جنبشــی در میــان مــردم ایجــاد شــد. در 30 آوریــل همــان ســال صدهــا تــن از مــردم در 

ــد. ــی جمعــی تظاهــرات کردن ــه آدم ربای ــت ب ــی دول ــه بی تفاوت ــراض ب خیابان هــای ابوجــه در اعت

ــه  ــد و توجــه جهانــی ب ــه ابوجــه هجــوم آوردن ــز ب  در همیــن زمــان رســانه های بین المللــی نی

ایــن مســاله را تشــدید می کردنــد. مــن در مصاحبــه ای بــا شــبکه ســی ان ان کوشــیدم تــا هــراس و 

نگرانــی بســیاری از مقامــات دولتــی نســبت بــه ایــن مســاله را بــرای مــردم توضیــح بدهــم تــا هــم 

مــردم نیجریــه و هــم مــردم ســایر کشــورها بداننــد کــه مــا واقعــا بــه ایــن مســاله توجــه داریــم و 

تاییــد کــردم کــه دولــت فعاالنــه در تــالش اســت تــا واکنــش مناســبی نشــان بدهــد. مــن همچنیــن 

از تمــام دولت هــای جهــان درخواســت کــردم تــا در صــورت امــکان در حــل ایــن مســاله بــه مــا 

کمــک کننــد. امــا همچنــان هیــچ ابــزار نظام منــد و رســمی بــرای انتقــال افــکار و اقدامــات دولــت 

بــه مــردم وجــود نداشــت و همیــن مســاله مــردم را نســبت بــه بی تفاوتــی دولــت بدگمــان کــرده و 

بــه شــهرت دولــت در میــان مــردم به شــدت آســیب زده بــود.

تــا زمــان انتشــار خطابــه عمومــی رئیس جمهــور در 4 مــاه مــه کــه در آن از تمــام افــرادی کــه 

ــه کمــک درخواســت یــاری کــرد، وجهــه دولــت چــه در داخــل کشــور و چــه در عرصــه  قــادر ب

ــک  ــه ی ــج ب ــش #BBOG به تدری ــه جنب ــراری ک ــه ق ــود. ب ــده ب ــب ش ــدت تخری ــی به ش بین الملل

کمپیــن جهانــی بــدل می شــد، احــزاب سیاســی مخالــف دولــت روی اشــتباهات دولــت دســت 

گذاشــتند و از تظاهــرات جنبــش ایــن هشــتگ بــرای تخریــب بیشــتر وجهــه دولــت در میــان مــردم 

و ســایر کشــورهای جهــان اســتفاده کردنــد.

ــور  ــر رئیس جمه ــا همس ــل اوبام ــد میش ــی مانن ــته جهان ــخصیت های برجس ــه ش درحالی ک

1. Bring Back Our Girls  (BBOG)
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ــاله در  ــن مس ــی ای ــت سیاس ــتند، اهمی ــن #BBOG می پیوس ــه کمپی ــج ب ــده به تدری ــاالت متح ای

نیجریــه روزبــه روز بیشــتر می شــد. میشــل اوبامــا در 7 مــاه مــه توئیتــی بــه ایــن مضمــون ارســال 

ــان آن  ــم. زم ــا می کنی ــان دع ــده و خانواده های ش ــوده ش ــران رب ــالمتی دخت ــرای س ــه »ب ــرد ک ک

رســیده اســت کــه هشــتگ، دختــران مــا را بازگردانیــد« و عکســی از نشــان #BBOG منتشــر کــرد.

در بحبوحــه ایــن کمپیــن داخلــی و جهانــی، مــن بــا رئیس جمهــور در مــورد اقداماتــی کــه برای 

ــن  ــم و همچنی ــام دهی ــتیم انج ــا می توانس ــای آنه ــوک و خانواده ه ــران چی ب ــن دخت ــت از ای حمای

آماده ســازی مقدمــات بازگشــت ایــن دختــران صحبــت کــردم.

ــال  ــی در ح ــه اتفاق ــد چ ــده بودن ــه ش ــه متوج ــی ک ــه ای زمان ــران مدرس ــن دخت ــن از ای 57 ت

وقــوع اســت، خودشــان را از کامیون هــای بوکــو حــرام کــه دختــران ربــوده شــده را حمــل می کــرد 

ــر  ــود را از س ــی خ ــا زندگ ــم ت ــک کنی ــران کم ــن دخت ــه ای ــتیم ب ــد. می توانس ــه بودن ــرون انداخت بی

ــم.  ــزی کنی ــا برنامه ری ــه ای های آنه ــایر هم مدرس ــت س ــرای بازگش ــال ب ــن ح ــد و در همی بگیرن

ــرق  ــمال ش ــق ش ــیب پذیر مناط ــودکان آس ــایر ک ــت از س ــرای محافظ ــتیم ب ــن می توانس همچنی

ــزی  ــات الزم را برنامه ری ــتی اقدام ــای تروریس ــط گروهک ه ــدن توس ــوده ش ــر رب ــور در براب کش

کنیــم. رئیس جمهــور پیشــنهاد کــرد کــه می توانیــم مدرســه چیبــوک را بازســازی -مدرســه ای کــه 

تروریســت های بوکــو حــرام آن را بــه آتــش کشــیده بودنــد- و بــرای بازگشــت دختــران آمــاده کنیــم. 

وی همچنیــن اذعــان کــرد کــه در پرتــو ایــن چالش  هــای امنیتــی عاقالنــه ایــن اســت کــه از کمــک 

ــم. ــن برنامه هــا اســتفاده کنی ــرای انجــام ای ــز ب ارتــش نی

ــابق  ــت وزیر س ــم نخس ــاله بودی ــن مس ــی ای ــغول بررس ــور مش ــا رئیس جمه ــه ب درحالی ک

بریتانیــا، گــوردون بــراون کــه حــاال نماینــده ویــژه دبیــر کل ســازمان ملــل در حــوزه آمــوزش جهانی 

اســت و یکــی از دوســتان قدیمــی مــن نیــز بــه حســاب می آیــد بــا مــن تمــاس گرفــت و پرســید 

چــه کمکــی نیــاز داریــم.  گــوردون بــه روش هــای ایمن ســازی بیشــتر مــدارس و آمــوزش و پرورش 

کــودکان نیجریــه عالقه منــد بــود. وی گفــت در صــورت تصویــب دولــت می توانــد بــرای حمایــت 

از ایــن هــدف، جامعــه جهانــی را متحــد و منابــع کافــی را بــرای ایمن ســازی مــدارس جمــع آوری 

کنــد. او همچنیــن بــه مــا پیشــنهاد کــرد بــرای حمایــت از ایــن طــرح ابتــکاری می توانیــم از کمــک 

بخــش خصوصــی اســتفاده کنیــم. بــرای ایجــاد مــدارس ایمن تــر می توانســتیم بــا کمــک ائتــالف 

ــت و  ــده داش ــر عه ــت آن را  ب ــراون ریاس ــارا ب ــه س ــرورش ک ــوزش  و پ ــرای آم ــی ب ــاری جهان تج

ــارکت  ــی مش ــتند نوع ــت داش ــز در آن عضوی ــه نی ــزرگ نیجری ــب وکار ب ــان کس ــدادی از صاحب تع

ــردم و  ــکر ک ــیار تش ــوردون بس ــت گ ــراز حمای ــن اب ــن از ای ــم. م ــی راه بیاندازی ــی و خصوص دولت
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ــان  ــال بررسیش ــا در ح ــه م ــی ک ــا ایده های ــرا ب ــود زی ــق ب ــای او مواف ــا ایده ه ــز ب ــور نی رئیس جمه

بودیــم کامــال همخوانــی داشــت. بدیــن ترتیــب، طــرح ابتــکاری مــدارس ایمــن متولــد شــد.

ــد  ــزار ش ــه برگ ــه در ابوج ــی ک ــادی جهان ــن اقتص ــارس 2014 و در انجم ــروژه در 7 م ــن پ ای

ــت از  ــرای محافظ ــن ب ــن انجم ــالت ای ــدارس و مداخ ــروژه روی م ــن پ ــد. ای ــاح ش ــما افتت رس

کــودکان آســیب پذیر و در معــرض خطــر، محافظــت از ســاختمان های مــدارس و آمــوزش 

کارکنــان و مشــاوران ایمنــی بــرای مــدارس تمرکــز داشــت. ایــن پــروژه بــه عنــوان یــک طــرح ملــی 

ــر کــودکان مناطــق شــمال شــرق کشــور و پانصــد مدرســه پیش ســاخته  افتتــاح شــد و در ابتــدا ب

شــمال تمرکــز داشــت. بازســازی مدرســه چیبــوک نیــز یکــی از پروژه هــای ویــژه ای بــه حســاب 

ــه  ــت. بخــش خصوصــی نیجری ــرار می گرف ــر طــرح مــدارس ایمــن ق ــر چت ــد زی ــه بای ــد ک می آم

بــه رهبــری آلیکــو دانگوتــه1، تاجــر میلیــاردر نیجریــه و انــدوکا اوبیگبنــا2 یکــی از بــزرگان حــوزه 

ــن  ــی آغازی ــک مال ــوان کم ــه عن ــون دالر را ب ــادل 10 میلی ــی مع ــه مبلغ ــد ک ــد ش ــارات متعه انتش

طــرح ارائــه کنــد و دولــت نیــز بالفاصلــه متعهــد شــد کــه مبلغــی مشــابه را بــرای آغــاز ایــن پــروژه 

ــوردون  ــن و گ ــترک م ــت مش ــه ریاس ــی ب ــه خاص ــان کمیت ــور جانات ــد. رئیس جمه ــاص ده اختص

بــراون تشــکیل داد کــه در آن حامیــان مالــی مختلــف از کشــورهای آلمــان، نــروژ، بریتانیــا، بانــک 

توســعه آفریقــا، برنامــه توســعه ملــل متحــد، یونیســف و کشــورهای دیگــر، نمایندگانــی از بخــش 

خصوصــی، فرمانــداران ایالتــی ایاالت هــای پیشــگام شــمال شــرق کشــور بــه همــراه نماینــدگان 

آمــوزش  و پــرورش و ســازمان های مرتبــط دولــت فــدرال ماننــد ســازمان ملــی مدیریــت بحــران 

حضــور داشــتند. وزارت دارایــی در حکــم مرکــز اصلــی ایــن پــروژه انتخــاب شــد.

ــه همــراه  طــی ایــن دوره، رئیس جمهــور 57 دختــری کــه از کامیون هــا فــرار کــرده بودنــد را ب

ــا او مالقــات کننــد.  ــا ب ــه ویــالی ریاســت جمهــوری دعــوت کــرد ت والدیــن و سرپرستان شــان ب

ــود  ــه ای ب ــن مرتب ــن اولی ــد و ای ــف کردن ــا تعری ــرای م ــود را ب ــتناک خ ــه وحش ــران تجرب ــن دخت ای

ــران در  ــن دخت ــنویم. ای ــاص را بش ــداد خ ــک روی ــی از ی ــت اول ــزارش دس ــتیم گ ــه می توانس ک

خوابگاه هــای تاریــک مدرســه بودنــد کــه ناگهانــی مردانــی در لبــاس ارتــش نیجریــه وارد شــدند و 

آنــان را دور هــم جمــع کردنــد و گفتنــد کــه می خواهنــد آنهــا را از حملــه قریب الوقــوع بوکــو حــرام 

ــه  ــش نیجری ــربازان ارت ــه س ــد ک ــور کردن ــت و تص ــدت وحش ــوزان به ش ــد. دانش آم ــات دهن نج

می خواهنــد آنهــا را بــه محــل امنــی ببرنــد. پــس از اندکــی پیــاده روی آنهــا را ســوار کامیون هایــی 
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کردنــد و در آنجــا بــود کــه بــا شــنیدن اتفاقــی مکالمــه ایــن مــردان متوجــه شــدند کــه در دســتان 

گروهــک تروریســتی بوکــو حــرام قــرار گرفته انــد و در معــرض خطــر جــدی هســتند. کســانی کــه 

شــجاع تر بودنــد از کامیون هــا بیــرون پریدنــد و بــرای فــرار از دســت آنهــا بــه ســوی بوته زارهــای 

نزدیــک دویدنــد. شــنیدن داســتان ایــن دختــران بــرای همــه بســیار هولنــاک بــود.

پــس از شــنیدن ســخنان ایــن دختــران بــا بعضــی از آنهــا صحبــت کــردم و پرســیدم بــه چــه 

ــح  ــیار واض ــه بس ــم. درحالی ک ــت کنی ــا حمای ــم از آنه ــور می توانی ــد و چط ــاز دارن ــی نی چیزهای

ــز  ــا نی ــت و م ــی اس ــای اصل ــی از اولویت ه ــکی یک ــاوره روان پزش ــه مش ــید ک ــر می رس ــه نظ ب

بعدهــا ایــن گزینــه را بــه طــرح مــدارس ایمــن اضافــه کردیــم، امــا آنهــا همــان جملــه ای را کــه بــه 

ــت  ــران در دس ــات دخت ــان نج ــن نگرانی ش ــد: بزرگ تری ــرار کردن ــد تک ــه بودن ــور گفت رئیس جمه

بوکــو حــرام بــود. رئیس جمهــور نیــز بــه صراحــت اعــالم کــرد کــه اولویــت اصلــی دولــت نجــات 

ــت. ــان اس ــرده و خانواده های ش ــرار ک ــر ف ــت از 57 دخت ــده و حمای ــی مان ــران باق دخت

پــس از ایــن تعهــد دولــت، از دختــران در مــورد عالقــه آنهــا بــرای بازگشــت بــه مدرســه ســوال 

کــردم. بســیاری از آنهــا مشــتاق بودنــد تــا تحصیــل خــود را ادامــه دهنــد، اگرچــه بعضــی ترجیــح 

ــا انتقــال  ــد. در طــرح مــدارس ایمــن ب ــل دهن ــا در ســایر نقــاط کشــور ادامــه تحصی ــد ت می دادن

برخــی از دختــران بــه مــدارس شــبانه روزی مناطقــی ماننــد شــهر جــوز از آنهــا حمایــت می شــد. 

در ایــن طــرح بیــش از دویســت کــودک شــمال شــرق کشــور بــه صــورت داوطلبانــه بــه مناطــق 

ــر در شــمال منتقــل شــدند. دارای مــدارس شــبانه روزی ایمن ت

مــا در اردوگاه هــای آوارگان داخلــی1 میدوگــوری، یــوال و مناطــق دیگــر و بــا کمــک طرح هــای 

خــاص یونیســف ماننــد »مــدارس در کیــف پشــتی« کــه اقــالم مــورد نیــاز تحصیــل را در اختیــار 

دانش آمــوزان و دبیــران قــرار مــی داد از آمــوزش و پــروش کــودکان حمایــت می کردیــم.

ــی  ــک برخ ــود و کم ــاده ب ــه راه افت ــی ب ــانه های اجتماع ــه در رس ــوری ک ــن پرش ــم کمپی  به رغ

ــران گمشــده  ــا نتوانســتیم دخت ــا ماه هــا ســپری شــد، ام ــاالت متحــده و بریتانی ــد ای کشــورها مانن

را بیابیــم. نظــارت رســانه ای شــدید بــود و هــر اقــدام یــا عــدم اقــدام دولــت را حتــی در مواقعــی 

ــده  ــران گمش ــت وجوی دخت ــه جس ــت ب ــه دول ــد. همچنانک ــزارش می کردن ــام گ ــی تم ــا بی رحم ب

ادامــه مــی داد، اشــتباهات ارتباطــی نیــز ادامــه داشــتند. یــک بــار بــه اشــتباه اعــالم شــد کــه دختران 

گــم شــده پیــدا شــده اند کــه امیــدی واهــی در مــردم ایجــاد کــرد.

ــام  ــال انج ــتی در ح ــازمان تروریس ــا س ــی ب ــه مذاکرات ــد ک ــالم ش ــری اع ــر خب ــار دیگ ــک ب ی

1. Internally Displaced Persons (IDP)
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ــت  ــی حقیق ــن مطلب ــه چنی ــد ک ــخص ش ــم مش ــاز ه ــا ب ــد، ام ــران را آزاد کنن ــن دخت ــا ای ــت ت اس

نــدارد. در 3 جــوالی ســال 2014 در مصاحبــه ای بــا کریســتیان امان پــور1 از شــبکه ســی ان ان در 

مــورد ایــن مشــکالت ارتباطاتــی صحبــت و تــالش کــردم تــا تمرکــز رســانه ها را بــه ســوی طــرح 

مــدارس ایمــن جلــب کنــم. امــا تــا زمانــی کــه ایــن دختــران پیــدا نشــده بودنــد حتــی گام هــای 

مثبــت دولــت نیــز در درجــه دوم اهمیــت قــرار داشــت. مــا قاطعانــه بــه پیشــبرد عملیــات طــرح 

مــدارس ایمــن ادامــه دادیــم و مصمــم بودیــم تــا بــه احتــرام ایــن دختــران، امنیــت ســایر کــودکان 

مشــغول تحصیــل در مــدارس را تضمیــن کنیــم. 

ــاری  ــای انتح ــامل بمب گذاری ه ــو ش ــت بورن ــرام در ایال ــو ح ــت بوک ــداوم فعالی ــل ت ــه دلی ب

ــهر  ــن ش ــه ای ــد ب ــر نبودن ــردم حاض ــیاری از م ــت، بس ــن ایال ــز ای ــوری، مرک ــه گاه در میدوگ گاه ب

ــن مناطــق  ــد در ای ــا بای ــم گرفــت کــه م ــد. امــا گــروه طــرح مــدارس ایمــن تصمی مســافرت کنن

حضــور داشــته باشــیم تــا بتوانیــم بــا کــودکان و والدینــی کــه بــه دنبــال کمــک بــه آنهــا هســتیم بــه 

صــورت حضــوری صحبــت کنیــم و دریابیــم کــه بــرای محافظــت از مــدارس آســیب پذیر بــه چــه 

اقداماتــی نیــاز داریــم.

ــامل  ــن ش ــدارس ایم ــرح م ــان ط ــی از متخصص ــراه گروه ــه هم ــن ب ــن، در 18 ژوئ بنابرای

مشــاورانی کــه ســازمان توســعه بین الملــل بریتانیــا هزینــه آنهــا را تامیــن می کــرد، بــه میدوگــوری 

ســفر کردیــم و در آنجــا بــا فرمانــدار ایالــت و معــاون فرمانــدار و ســایر مقامــات محلــی همــکاری 

نزدیکــی داشــتیم.

وضعیـت شـهر میدوگوری خیلـی وخیم بود. تعـدادی از مدارس این شـهر بـا بمب گذاری های 

بوکـو حـرام تخریـب شـده بودنـد. کـودکان ایـن شـهر دو سـال بـود کـه نمی توانسـتند بـه مدرسـه 

برونـد و در کوچه هـا و خیابان هـا سـرگردان بودنـد. مـا کارمـان را بـا شناسـایی اقدامـات الزم بـرای 

عملیاتی سـازی مجـدد ایـن مـدارس در شـرایط ایمـن آغـاز کردیـم و بـه دنبـال شناسـایی اقداماتی 

بودیـم کـه در حیـن انتظار بـرای بازسـازی این مدارس می توانسـتیم بـرای ترویج آمـوزش و پرورش 

در میـان اردوگاه هـای آوارگان داخلـی انجـام دهیـم. بـرای بازسـازی فیزیکـی ایـن مـدارس بـه مواد 

ضدحریـق، تجهیزات روشـنایی بهتـر، دیوارهای محافظتی، سـامانه های هشـدار زودهنگام و سـایر 

امکانـات ایمنـی نیـاز داشـتیم. مـا همچنیـن بـا رئیـس مدرسـه تخریب شـده دختـران چیوبـک نیز 

مالقـات کردیـم کـه در زمـان ربودن شـدن ایـن دختران در شـهر میدوگـوری حضور نداشـت و با او 

در مـورد روش بازسـازی ایـن مدرسـه گفت وگـو کردیم.

1. Christiane Amanpour
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در 5 مــارس ســال 2015 مــن اولیــن مقــام دولتــی رده بــاال و اولیــن وزیــری شــدم کــه از منطقــه 

چیبــوک دیــدن کــرده بــود. رئیس جمهــور ســفری را بــرای مالقــات بــا والدیــن دختــران گم شــده و 

پایه گــذاری پــروژه بازســازی مدرســه برنامه ریــزی کــرده بــود، امــا در آخریــن لحظــه مجبــور بــه 

لغــو ایــن ســفر شــد و مــن را بــه عنــوان معاونــش بــه منطقــه فرســتاد تــا در حکــم نماینــده مســتقیم 

ــته  ــرا شایس ــور م ــه رئیس جمه ــود ک ــار ب ــه افتخ ــن مای ــه، ای ــم. البت ــام ده ــه را انج ــن وظیف وی ای

ــرا  ــه حســاب می آمــد زی ــز ب ــه خطرناکــی نی ــن حــال وظیف ــا در عی ــود، ام ــده ب ــن ســمتی دی چنی

ــا  ــت و در بزرگراه ه ــت داش ــوک فعالی ــه چیب ــان در منطق ــرام همچن ــو ح ــتی بوک ــازمان تروریس س

مشــغول غارتگــری بــود.

از آنجــا کــه ارتــش بیشــتر جاده هــا را مســدود کــرده بــود، مــا در منطقــه یــوال ســوار بالگردهای 

اوکراینــی بزرگــی شــدیم و دو ســاعت پــرواز کردیــم تــا بــه مقصــد برســیم. یــک جنگنــده آلفــا نیــز 

بــاالی ســر مــا گشــت زنی می کــرد تــا از مــا محافظــت کنــد. پــس از فــرود بــر زمیــن بــا ســرهنگ 

ــه  ــده منطق ــلیا2 فرمان ــرتیپ مش ــوک و س ــه چیب ــر در منطق ــی حاض ــردان نظام ــده گ ــو1 فرمان آدام

مالقــات کردیــم. مــن در ایــن ســفر گــروه طــرح مــدارس ایمــن از جملــه ســانی ســیدی3 مدیــر 

ــده کل ســپاه مهندســی ارتــش،  ــت بحــران را همراهــی می کــردم. فرمان ــی مدیری کل ســازمان مل

ســرتیپ ای ارووا4 و فرمانــده نیــروی هوایــی ســرتیپ اوتگبــاده5 نیــز مــا را همراهــی می کردنــد.

ــود  ــازی و بهب ــه بازس ــا وظیف ــود ت ــتور داده ب ــش دس ــی ارت ــپاه مهندس ــه س ــور ب رئیس جمه

مــدارس ایــن منطقــه مطابــق تمــام اســتانداردهای مــدارس ایمــن را بــر عهــده بگیرنــد. همچنیــن 

ــه  ــه ب ــی ک ــه زمان ــوک ک ــکان جــوان چیب ــی از پزش ــالدی یک ــر دان ــوک و دکت ــس مدرســه چیب رئی

ــد. ــی می کردن ــا را همراه ــودم م ــده ب ــنا ش ــا وی آش ــود ب ــرده ب ــرار ک ــه ف ابوج

مــا در شــهر چیبــوک گشــتی زدیــم و خانه هــای پلمــپ شــده و مجتمع هــای خالــی از ســکنه 

متعــددی را دیــدم کــه صاحبــان آنهــا بــه شــهر میدوگــوری یــا ســایر مناطــق دیگــر گریختــه بودنــد. 

امــا همچنــان مــردم زیــادی و تقریبــا تمــام والدیــن دختــران گــم شــده در آنجــا زندگــی می کردنــد. 

مــن بــا پــدر یکــی از ایــن دختــران گمشــده مالقــات کــردم کــه همســرش خانــم اشــتر6 از شــهر 

ــد و  ــل کن ــده اش را تحم ــر گمش ــرات دخت ــود خاط ــادر نب ــر ق ــرا دیگ ــود زی ــرده ب ــرار ک ــوک ف چیب

1. Colonel Adamu
2. Brigadier General Mshelia
3. Sani Sidi
4. Brigadier General E. Eruwa
5. Air Commodore Otegbade
6. Esther
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ــه عنــوان منشــی مــن کار می کــرد. حــاال در ابوجــه ب

ــا احساســاتی متضــادی بــرای اســتقبال از مــا گــرد هــم آمــده بودنــد.  مــردم شــهر چیبــوک ب

ــی و  ــس قدردان ــی دادم، ح ــوش م ــا گ ــخ های آنه ــه پاس ــردم و ب ــخنرانی ک ــا س ــرای آنه ــای ب وقت

ــی از  ــت یک ــور در نهای ــرا رئیس جمه ــم زی ــاس کن ــتم احس ــی می توانس ــا را به خوب ــش آنه آرام

مقامــات دولتــی رده بــاال را بــه منطقــه فرســتاده بــود و نشــان مــی داد کــه بــه وضعیــت زندگــی آنهــا 

ــرا  ــم زی ــاس کن ــتم احس ــز می توانس ــا را نی ــی آنه ــم و ناراحت ــال خش ــن ح ــا در عی ــه دارد. ام توج

زمــان زیــادی طــول کشــیده بــود تــا رئیس جمهــور ایــن کار را انجــام دهــد و دختــران گمشــده نیــز 

هنــوز بازگردانــده نشــده بودنــد.

همچنیــن نگرانــی و ناامیــدی آنهــا نیــز به خوبــی قابــل درک بــود، بــه ایــن خاطــر دیگــر امیــد 

بــه بازگشــت ایمــن ایــن دختــران بســیار بعیــد بــه نظــر می رســید. بســیاری از حاضــران و از جملــه 

ــه آنهــا  ــده رئیس جمهــور را ب ــام امیدوارکنن ــز پی ــد و مــن نی ــه کردن ــی گری خــودم از شــدت ناراحت

ــا تمــام وجــود در حــال جســت وجوی ایــن دختــران اســت  ــان ب منتقــل کــردم کــه دولــت همچن

ــا  ــد ب ــل بای ــن دلی ــه همی ــد گشــت و ب ــاز خواهن ــه ب ــه خان ــد شــد و ب ــدا خواهن ــران پی ــن دخت و ای

بازســازی مدرســه بــرای بازگشــت آنهــا آمــاده شــویم.

والدیـن ایـن دختـران تاکیـد کردنـد کـه اولویت اصلی شـان یافتـن دختران گمشده  شـان اسـت، 

امـا از ایـن حرکـت رئیس جمهـور بـرای بازسـازی مـدارس نیـز اسـتقبال کردنـد. آنهـا درخواسـت 

داشـتند تـا در طـرح کاری بازسـازی ایـن مـدارس بـا آنهـا کامـال مشـورت شـود و بـا توجه بـه نرخ 

بیـکاری بـاالی شـهر کـه یکـی دیگـر از آسـیب های ناامنـی ناشـی از فعالیت هـای بوکـو حـرام بود 

بـه عنـوان نیـروی کار پـروژه بازسـازی اسـتخدام شـوند. از آنجـا کـه فرمانده سـپاه مهندسـی ارتش 

نیـز در آنجـا حضـور داشـت، می توانسـتیم در همـان مـکان با خواسـته آنـان موافقت کنیـم و ارتش 

نیـز می توانسـت خواسـته های آنهـا را تامیـن کنـد. پـس از توافـق بـر سـر ایـن موضـوع ما بـه محل 

مدرسـه ای رفتیـم که سـازمان تروریسـتی به آتش کشـیده بـود و پروژه بازسـازی آن را افتتـاح کردیم. 

ــروه  ــد و گ ــزار ش ــه برگ ــوری در نیجری ــت جمه ــات ریاس ــال 2015 انتخاب ــارس س در 28 م

ــف  ــز متوق ــن نی ــدارس ایم ــرح م ــای ط ــن، کاره ــد. بنابرای ــده ش ــات برن ــن انتخاب ــف در ای مخال

ــل  ــا یادداشــت های تحوی ــود م ــروژه ب ــن پ ــی کــه مرکــز اصلــی مدیریــت ای شــد. در وزارت دارای

کار دقیقــی را آمــاده کردیــم بــه ایــن امیــد کــه دولــت جدیــد کارهــای ایــن پــروژه را ادامــه دهــد. 

ــدی در  ــرد جدی ــت رویک ــور تح ــرق کش ــمال ش ــه ش ــروژه در منطق ــن پ ــای ای ــه کاره ــدم ک معتق

حــال انجــام اســت.
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ــر دیگــر  در دســامبر ســال 2016 جهــان خبــر خوشــحال کننده ای دریافــت کــرد کــه 21 دخت

ــه بازگشــت و  ــد ب ــل امی ــن دلی ــه همی ــدگان بوکــو حــرام آزاد شــده اند و ب ــا نماین ــا مذاکــره ب ــز ب نی

آزادســازی ســریع بقیــه دختــران نیــز افزایــش یافــت. در 7 مــاه مــه 2017 نیــز بــه دنبــال مذاکــرات 

موفقیت آمیــز نماینــدگان دولــت بوهــاری و ســازمان بوکــو حــرام 82 دختــر دیگــر نیــز آزاد شــدند. 

امــا همچنــان 116 دختــر چیبوکــی در دســت بوکــو حــرام باقــی مانده انــد و مــردم نیجریــه و ســایر 

کشــورهای جهــان همچنــان امیدوارنــد تــا ایــن دختــران نیــز در آینــده آزاد شــوند.
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سخن آخر: مبارزه همچنان ادامه دارد

درسـت همـان زمانـی کـه در حـال تکمیـل نـگارش ایـن کتاب بـودم، هفـت مـاه مـارس 2017 و در 

سـاعت 9:30 صبـح به وقت واشـنگتن دی سـی و 2:30 بعدازظهر بـه وقت ابوجه تلفنـم زنگ خورد. 

وکیلـم در نیجریـه بـود کـه بـه نظـر هراسـان می رسـید. گفت کـه در همیـن لحظـه نیروهـای پلیس به 

خانـه مـن در ابوجـه آمده اند. آنهـا با خود حکم بازرسـی و ورود به همـراه داشـتند و در همین حال نیز 

مشـغول بازرسـی خانـه ام بودنـد. او گفـت که دسـتیار شـخصی ام، خانم اوبـی ابراهیم1 بـا وی تماس 

گرفتـه و موضـوع را بـه او اطالع داده اسـت زیرا نتوانسـته با من یا همسـرم تماس بگیـرد. اوبی به همراه 

پسـرم اوکچوکـو2 و سـرایدار در خانـه بودنـد، امـا تمـام گوشـی های همـراه آنهـا توقیف شـده اسـت و 

وکیـل مـن نیـز نمی دانسـت که آیـا می توانم بـا آنها صحبت کنـم یا خیـر. با این وجـود، اصـرار کرد تا 

بـا تلفـن همـراه اوبـی تماس بگیـرم زیرا نیروهـای پلیس قصد داشـتند به اتـاق خواب من وارد شـوند، 

امـا در قفـل بـود و اوبـی نیز نمی دانسـت که کلیـد این اتاق کجاسـت.

نیروهــای پلیــس تهدیــد کــرده بودنــد کــه در صورتــی کلیــد در اتــاق نباشــد، در را می شــکنند. 

ــی در  ــنگتن دی س ــه واش ــخ ب ــی از زوری ــی طوالن ــفر هوای ــل س ــه دلی ــودم و ب ــده ب ــج ش ــن گی م

ــد؟  ــش می کردن ــه ام را تفتی ــس خان ــودم. چــرا نیروهــای پلی ــود ب شــب گذشــته خســته و خواب آل

هیچکــس تماســی نگرفتــه بــود تــا بــه مــن اطــالع دهــد کــه مشــکلی میــان مــن و نیروهــای پلیــس 

وجــود دارد. وکیلــم بــار دیگــر وضعیــت را بــه صــورت خالصــه شــرح داد و گفــت بایــد بالفاصلــه 

ــه  ــم از اینکــه کســی ب ــا تلفــن همــراه اوبــی تمــاس گرفت ــرم و زمانــی کــه ب ــا اوبــی تمــاس بگی ب

زبــان انگلیســی بــه مــن ســالم کــرد شــگفت زده شــدم. بالفاصلــه بــه زبــان ایگبویــی شــروع بــه 

صحبــت کــردم و بــه اوبــی گفتــم: »اوبــی، بــه نیروهــای پلیــس اجــازه بــده بــه اتــاق خــواب مــا 

وارد شــوند. در اتــاق را برای شــان بــاز کــن. صبــر کــن بگویــم کــه کلیــد اتــاق را کجــا گذاشــته ام.«

تصــور می کنــم یکــی از ایــن افــراد گوشــی را بــه اوبــی داده بــود زیــرا پــای گوشــی تلفــن آمــد 

ــرای او تکــرار کــردم، امــا پیــش از آنکــه  ــام خــودم را ب ــار دیگــر پی ــه مــن ســالم کــرد. مــن ب و ب

ــی  ــر تمــاس تلفن ــا خی ــی متوجــه شــده اســت ی ــد را به خوب ــن شــوم کــه جــای کلی ــم مطمئ بتوان

ــا  ــرم. ام ــاس بگی ــرایدار تم ــرم و س ــراه پس ــن هم ــماره تلف ــا ش ــردم ب ــالش ک ــد. ســپس ت ــع ش قط

هیچ کــدام پاســخ ندادنــد. تنهــا پــس از گذشــت هفــت ســاعت از ایــن ماجــرا توانســتم بــار دیگــر 

بــا اوبــی، اوکچوکــو و ســرایدار تمــاس بگیریــم.

1. Obi Ibrahim
2. Okechukwu
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ــارس  ــه و در روز 7 م ــت ابوج ــه وق ــر ب ــدود 12:30 بعدازظه ــه در ح ــد ک ــح دادن ــا توضی آنه

گروهــی متشــکل از شــش افســر پلیــس بــه مجتمــع مســکونی مــا آمدنــد و تلفــن همــراه ســرایدار 

ــت  ــس از در ورودی محافظ ــران پلی ــن افس ــن از ای ــد. دو ت ــف کردن ــه را توقی ــراد خان ــایر اف و س

می کردنــد درحالی کــه چهــار تــن دیگــر کــه دو مــرد و دو زن بودنــد وارد خانــه شــدند. آنهــا گفتنــد 

کــه از اعضــای گــروه ویــژه ضدســرقت هســتند کــه یکــی از واحدهــای پلیــس در دفتــر بــازرس 

کل پلیــس بــود کــه باالتریــن درجــه  در میــان افســران پلیــس دولــت فــدرال بــه حســاب می آمــد 

ــه  ــه داشــتند. در نیجری ــی ارز در خان ــه جهــت نگهــداری غیرقانون ــرای بازرســی خان و مجــوزی ب

ــد  ــه موجــب آن هــر مخبــری می توان ــرای افشــاگری تصویــب شــده اســت کــه ب ــی ب ــرا قانون اخی

مقامــات دولتــی را از نگهــداری غیرقانونــی ارز مطلــع و 5 درصــد از کل پــول بازیافت شــده را بــه 

ــه مقامــات پلیــس  ــه نظــر می رســید کــه فــردی ب ــد و از ظاهــر امــر ب ــاداش دریافــت کن ــوان پ عن

گــزارش داده بــود کــه پســر مــن و ســرایدار مــا در خانــه کیســه هایی مملــو از ارز خارجــی را پنهــان 

کــرده بودنــد.

ــت  ــه موفقی ــک ب ــرای کم ــرا او ب ــود زی ــده ب ــر ش ــر متحی ــن خب ــنیدن ای ــو از ش ــرم اوکچوک پس

ــادی را در  ــد بنی ــر تحصیــل می کردن ــری کــه در مــدارس خانواده هــای فقی تحصیلــی کــودکان فقی

ــدا حقیقــت  ــن اتهامــات اب ــن افســران پلیــس گفــت کــه ای ــه ای ــود. او ب ــه تاســیس کــرده ب نیجری

ندارنــد. زمانــی کــه افســران پلیــس از او پرســیدند چــه مقــدار ارز در خانــه وجــود دارد، وی 3000 

نایــرای نیجریــه و 7 دالر ایــاالت متحــده ای را کــه در خانــه بــود بــه آنهــا نشــان داد. امــا افســران 

پلیــس گفتــه بودنــد کــه بایــد تمــام خانــه را بازرســی کننــد. پســرم از آنهــا خواســت تــا مجــوز خود 

بــرای بازرســی خانــه  را نشــانش بدهنــد. افســر ارشــدتر ایــن گــروه کــه خــود را صرفــا بــن معرفــی 

کــرد و نــام خانوادگــی خــود را افشــا نکــرد مجــوزی را بــه پســرم نشــان داد کــه توســط فــردی بــه 

ــام  ــدون ن ــا )ب ــود: نگوزی ــه ب ــام ســه ســاکن خان ــن مجــوز ن ــود. در ای ــام یونوســا امضــا شــده ب ن

ــام خانوادگــی( و بلســینگ آســوکو )ســرایدار(. در ایــن مجــوز  ــدون ن خانوادگــی(، اوکچوکــوو )ب

تنهــا نــام ســرایدار مــا بــه صــورت کامــل نوشــته شــده بــود. دقیقــا بــرای مــن مشــخص نیســت کــه 

چــرا نــام خانوادگــی مــن و پســرم در ایــن مجــوز نوشــته نشــده بــود.

ایــن افســران پلیــس ســپس اتــاق بــه اتــاق خانــه را بازرســی کردنــد و تمــام اشــیای خانــه را بــه 

ــوها  ــع و کش ــاق را جم ــف ات ــای ک ــدا، فرش ه ــا را ج ــک های تخت خواب ه ــد. تش ــم ریختن ه

ــا  ــای رافی ــه کیف ه ــن خان ــس در زیرزمی ــران پلی ــن افس ــد. ای ــه کردن ــاب را تخلی ــه های کت و قفس

ــی  ــوع کیف های ــان ن ــد و از هم ــده بودن ــته ش ــم انباش ــه روی ه ــد ک ــاهده کردن ــی را مش رنگارنگ
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بودنــد کــه مــردم نیجریــه آنهــا را »کیف هــای غنایی هــا بایــد برونــد« می نامیدنــد زیــرا 

پناهنــدگان غنایــی هنــگام فــرار بــه نیجریــه در دهــه 1980 وســایل خــود را در ایــن کیف هــا حمــل 

می کردنــد. ایــن افســران پلیــس بــا ایــن ادعــا کــه مــردم معمــوال وجــوه نقــد غیرقانونــی خــود را در 

ــه  ــن تخلی ــف زیرزمی ــا را روی ک ــدد از آنه ــش ع ــدود ش ــد در ح ــداری می کنن ــا نگه ــن کیف ه ای

کردنــد. زمانــی کــه از تخلیــه ایــن کیف هــا چیــزی جــز روزنامه هــای قدیمــی نیافتنــد کــه یــا در 

ــی  ــا روزنامه های ــودم و ی ــرده ب ــداری ک ــی نگه ــر دارای ــوان وزی ــه عن ــم ب ــال خدمت ــار س ــول چه ط

ــوح در  ــی به وض ــودم، ناراحت ــه آورده ب ــه نیجری ــودم ب ــا خ ــی ب ــنگتن دی س ــه از واش ــد ک بودن

ــود. ــهود ب ــان مش چهره ش

آنهــا ســپس بــا زور در اتــاق خــواب مــا را بــاز کردنــد، امــا آنجــا چیــزی جــز لباس هــای مــن 

ــم از  ــران خان ــی از افس ــد. یک ــتر نیافتن ــای بیش ــخصی و روزنامه ه ــالم ش ــی اق ــرم و برخ و همس

اوبــی ســوال کــرد کــه مــن جواهــرات طــال را کجــا نگهــداری می کنــم و اوبــی نیــز پاســخ داد کــه 

مــن زیــورآالت طــالی بســیار ناچیــزی دارم و معمــوال از مهره جــات و صنایــع دســتی ارزان قیمــت 

ــای  ــیدند و مهره ه ــرون کش ــم را بی ــف جواهرآالت ــا کی ــش م ــاق آرای ــا در ات ــم. آنه ــتفاده می کن اس

هنــری و دو دســت طــالی ســاده مــن را دیدنــد. آنهــا پــس از بــه هــم ریختــن تمــام اتــاق آرایــش 

چنــد بســته روزنامــه را از داخــل اتــاق برداشــتند و گفتنــد کــه بازرســی خانــه را تکمیــل کرده انــد 

و می خواهنــد ایــن روزنامه هــا را بــا خــود ببرنــد. اوبــی بــه آنهــا اصــرار کــرد تــا از روزنامه هایــی 

ــه  ــی در خان ــچ پول ــه هی ــد ک ــخ گفتن ــان در پاس ــود. آن ــه ش ــتی تهی ــد فهرس ــادره کرده ان ــه مص ک

ــتیار  ــر و دس ــد پس ــل بای ــن دلی ــه همی ــد و ب ــل کنن ــه را تکمی ــی خان ــد بازرس ــد و می خواهن نیافتن

ــد. ــه اداره پلیــس برون ــرای دادن شــهادت ب شــخصی مــن و ســرایدار همراه شــان ب

ــه ای نوشــتند و در آن تمــام  ــک اظهار نام ــی و اوکچوکــو و بلســینگ هــر ی ــس، اوب در اداره پلی

ــن،  ــد. اضافه برای ــه دقــت شــرح دادن ــود ب ــاده ب ــاق افت ــا اتف ــه م ــی را کــه در آن روز در خان ماجرای

اوبــی از 45 روزنامــه ای کــه افســران پلیــس بــا خــود بــه همــراه بردنــد فهرســتی تهیــه کــرد. افســران 

پلیــس از اوبــی خواســتند کــه فــردای آن روز رونوشــتی از فهرســت ایــن اســناد را بــه اداره پلیــس 

تحویــل دهــد. ســپس هــر ســه را آزاد کردنــد.

ــران  ــی از افس ــل داد. یک ــس تحوی ــه اداره پلی ــت را ب ــت فهرس ــی رونوش ــد اوب ــح روز بع صب

پلیــس اوبــی را بــه کنــاری کشــید و گفــت کــه صاحبــان ایــن خانــه نبایــد از ایــن مســاله عصبانــی 

ــه وظیفــه خــود عمــل می کردنــد. آنهــا تنهــا مامورانــی بودنــد کــه  باشــند. افســران پلیــس تنهــا ب

ــرا  ــده اند زی ــکل ش ــار مش ــز دچ ــر نی ــال حاض ــد و در ح ــرا می کردن ــی را اج ــتورات دریافت دس
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ــم:  ــه آرام  باش ــد ک ــن بگوی ــه م ــد ب ــد. او بای ــه نیافته ان ــی در خان ــچ پول ــه هی ــد ک ــزارش داده ان گ

ــه سیاســی داشــت! ــا جنب مســاله صرف

ــه  ــی ک ــه بی اساس ــاس بهان ــاگری و براس ــت افش ــش سیاس ــت پوش ــردی تح ــب ف ــن ترتی بدی

پســر 32 ســاله مــن در خانــه ارز مخفــی کــرده اســت، دســتور حملــه و زیــر و رو کــردن خانــه ام 

را صــادر کــرده بــود. هــر فــردی کــه ایــن دســتورات را صــادر کــرده بــود اکنــون بســیار خشــمگین 

بــود زیــرا چیــزی در خانــه مــن یافــت نشــده بــود!

ــه  ــی را ک ــت های دولت ــان سیاس ــوان هم ــور می ت ــد چط ــان می ده ــه نش ــت ک ــی اس ــن مثال ای

ــاب های  ــویه حس ــرای تس ــا ب ــرف و از آنه ــال منح ــده اند کام ــی ش ــاد طراح ــرکوب فس ــرای س ب

ــام موناچســیو مایــکل1 شــکایتی را در تاریــخ 17  ــه ن شــخصی و ارعــاب اســتفاده کــرد. وکیلــی ب

مــارس 2017 بــه نیابــت از بلســینگ آســوکو، اوبــی ابراهیــم و اوکچوکــو اویــوال، بــرای اعتــراض 

ــه کمیســیون ملــی حقــوق بشــر ارســال کــرد  ــا ب ــدام و نقــض حقــوق شــهروندی آنه ــن اق ــه ای ب

.)C/2017/5472–5474 ــت ــماره ثب )ش

 تعــرض بــه خانــه مــن تحــت پوشــش قانــون افشــاگری نشــان مــی داد کــه افــراد قدرتمنــد و 

ــا آنهــا مبــارزه می کردیــم بــرای آزار و اذیــت و ارعــاب مخالفــان خــود تــا چــه  فاســدی کــه مــا ب

حــد می تواننــد از مرزهــای قوانیــن عبــور کننــد. امــا درگیــری مــداوم ایــن افــراد بــا مــن همچنیــن 

نشــان مــی داد کــه مبــارزه ضدفســاد مــا توانســته بــود ضربــه موثــری بــه آنهــا وارد کنــد. ایــن حملــه 

بــه نوعــی نتیجــه معکوســی داشــت و بــه مــن قــوت قلــب مــی داد کــه مبــارزه مــا علیــه فســاد در 

حــال پیشــرفت اســت.

1. Munachiso Michael
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