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  : مستقر می شود قاافريويروس ابوال، پنتاگون در 

 يک مرکز فرماندھی نظامی ايجاد خواھد کرد  واشينگتن اعالم کرد که در ليبريا 
  

 

  

به « اعالم کرد که اوباما، رئيس جمھور »ی غربیافريقاابوال در گسترش بی سابقۀ ويروس «در روياروئی با 

منطقۀ تحت حفاظت . ايجاد خواھد کرد» يک مرکز فرماندھی نظامی در ليبريا« ، اياالت متحده »درخواست دولت ليبريا

د فرماندھی کل ستا. صرجز مه  را در بر می گيرد، بافريقا، تمام قارۀ افريقاستاد مشترک فرماندھی اياالت متحده در 

 نظامی اياالت متحد ه، يک پل ھوائی و يک مرکز Darryl Williams 3000نرال داريل ويليامز جتحت فرمان 

عمليات بين المللی ضد ابوال را به » لوفرماندھی کنتر«ستاد کل . ل زباله در سنگال را فرماندھی خواھد کردوکنتر

ه اوباما در اين مورد گفت. ستان صحرائی را پيشبينی کرده استعھده خواھد داشت که گسيل پرسونل پزشکی و بيمار

 ھدايت روياروئی با مشکالت بزرگ جھانی را به عھده می امريکای ديگر وقتی نمونه ای بين نمونه ھا«است که 

ج  است که با خواست قاطعانه قادر به بسيامريکاتنھا « در سخنرانی خود خطاب به جھان مدعی شد که اوباما. »گيرد

از بين بردن اپيدمی ابوال «و » خشونت روسيه«و » عمومی جھان عليه تروريسم امارات اسالمی در عراق و شامات

 .»می باشد
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تأکيد کرد که حتی اکر ) در ايالت جورجيا(در آتالنتا ) ١(ل و پيشگيری امراضواوباما در سخنرانی خود در مرکز کنتر

 مرد و زن و ٢٤٠٠مرگ بيش از «ی غربی موجب افريقااچيز باشد، در امکان شيوع ابوال در اياالت متحده خيلی ن

  .»کودک بوده است

ی غربی در نظر بگيريم، يعنی نسبت به افريقابی گمان آنچه روی داده تراژيک است، ولی اگر آن را نسبت به جمعيت 

، در نتيجه می توانيم بگوئيم که  ميليون نفر٩٥٠ی سياه نزديک به افريقا ميليون نفر و تمام منطقۀ ٣٥٠جمعيتی معادل 

ليون نفر يعالوه بر اين می توانيم به اين موضوع نيز فکر کنيم که ھر ساله در منطقه بيش از يک م. محدود بوده است

 به کام مرگ می افريقا ھزار نفر را در ٦٠٠ريا ساالنه ميرند، و ملبزرگ سال و خردسال در اثر بيماری ايدز می 

 ٦٠٠ی سياه و آسيای جنوبی تقريباً افريقاو يا بيماری اسھال که ساالنه در . اکثر قربانيان آن کودک ھستندکشاند که 

اين بيماری ھا و بيماری ديگر، ).  نفر در روز١٦٠٠يعنی بيش از ( سال در اثر آن می ميرند ٥ھزار کودک کمتر از 

ه ميليون ھا نفر را به شکل زود ھنگام می کشد و يا عليل ی سياافريقاھستند که ھر ساله در » بيماری ھای فقر«جملگی 

اين بيماری ھا در اثر نبود تغذيۀ کافی و يا کمبود آب آشاميدنی، و شرايط زيستی غير بھداشتی شيوع پيدا می . می سازد

فقير جمعيت را ھمين مردم  % ٧٠بر اساس گزارشات بانک جھانی، . کند که اين مردم فقير در آن زندگی می کنند

 عليه ابوال بيشتر اوبامادر نتيجه اردوی جھانی . آنھا در شرايط فقر مفرط به سر می برند% ٤٩تشکيل می دھند که 

  .نظر می رسده ابزارسازی تبليغاتی و سياسی ب

ی غربی جائی که پنتاگون ستاد فرماندھی اش را به انگيزۀ رسمی اعالم شده يعنی مبارزه عليه ابوال مستقر افريقا

نفت در نيجريه و بنين، : دارای مواد اوليۀ بسيار سرشاری است !) جل الخالق ... اتفاقاً، دست بر قضا: مترجم (خته، سا

 طال و الماس در کينه و ، فسفات در سنگال و توگو، کائوچو، طال و الماس در ليبريا،الماس در سيرا لئون و ساحل عاج

به تک محصولی ھای کاکائو، آناناس، بادام زمينی و پنبه برای صادرات پر بار ترين زمين ھا . غنا، بوکسيت در گينه

 ھيچ چيزی به از استخراج منابع بزرگ تقريباً . ساحل عاج بزرگترين توليد کنندۀ کاکائو است. اختصاص يافته است

من بھره برداری مردم تعلق نمی گيرد، زيرا درآمد ھا بين شرکت ھای چند مليتی و نخبگان محلی تقسيم می شود و به ي

از چوب ھای گرانبھا ثروت اندوزی کرده و بر اين اساس خسارات وخيمی به محيط زيست وارد ساخته و به جنگل 

  .زدائی دامن زده اند

مانند شورش مردم (با اين وجود منافع شرکت ھای چند مليتی اياالت متحده و اتحاديۀ اروپا به دليل شورش مردم منطقه 

و رقابت چين که سرمايه گذاری ھايش برای ) دليل نتايج زيست محيطی و اجتماعی بھره برداری نفتیدلتای نيجريه، به 

  .ئی خيلی مفيد تر بوده استافريقاکشورھای 

 را ايجاد کرد و پشت پردۀ مداخالت افريقا مرکز فرماندھی ٢٠٠٧اياالت متحده برای حفظ منافع خاص خودش از سال 

ه  ب ئی افسران و نيروھای ويژۀ محلی را طی صدھا عمليات نظامی آموزش داده وريقاافبشر دوستانه، در کشورھای 

اوباما از اين پايگاه است که اردوی .  در سيسيل استسيگوناليکی از پايگاه ھای مھم اين عمليات در . خدمت می گيرد

  .برای مبارزه عليه ويروس ابوال آغاز می شود

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه  

 ٢٠١٤ مبرسپت  ٢٢

 ٢٠١٤مبر  سپت١٨مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  

  


