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  سرباز٤٠٠٠اوباما با يک تزار و 
  به جنگ اپيدمی ابوال می رود

 

 

وشش حفاظتی که پرستار مبتال به ويروس ابوال را ھمراھی می کند آيا به مرکز اين مرد بی ھيچ پ: دربارۀ عکس 

والن شرکت ھای آمبوالنس و بيمارستان اعالم کرده اند که او جزء ؤو پيشگيری بيماری تعلق دارد ؟ مسل وکنتر

 .ی تعلق داردل و پيشگيری بيماروکارکنان آنھا نبوده است، و ظاھراً منظورشان اين بود که او به مرکز کنتر

  

 گزارش داد که اوباما CNNمردم ھمچنان اطمينان دارند که ويروس ابوال اياالت متحده را تھديد نمی کند، سی ان ان 

تزار يک عضو کارمند پزشکی نيست، بلکه وکيلی است که به عنوان . ابوال انتخاب کرده است برای   Tsarيک تزار 

  . خدمت کرده استBiden  دنباي در معاونت رئيس جمھور هرئيس کابين

 و ھمان گونه که ھمه می دانيم، نظريۀ  اھميت چندانی ندارد که نظريۀ توطئه سريعتر از ويروس ابوال منتشر شود

  .توطئه می تواند حقيقت داشته باشد

ت ھای ، کارشناس کالھبرداری ھا و خيانامريکا استاد حقوق در دانشگاه ايلينوی در Francis Boyle فرانسيس بويل

.  به ما می گويد که سيرالئون و ليبريا، کشورھائی ھستند که بيش از ھمه تحت تأثير اپيدمی ابوال بوده اندامريکادولت 

آزمايشگاه ھای جنگ بيولوژيک اياالت  ی غربی ھمان کشورھائی ھستند که در عين حال ميزبان افريقااين دو کشور 

ی که اساساً در جمھوری دموکراتيک کنگو در سرزمين  ممکن است بيماريچگونه می پرسد بويلر سيپروف. متحده ھستند

  .ی غربی در فاصلۀ چند ھزار کيلومتری سرايت کرده استافريقاھای استوائی تمرکز داشته به 
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ی غربی فرستاده است که عليه ويروس ابوال افريقا سرباز به ٤٠٠٠رژيم اوباما . پاسخ واشنگتن شگفت آور است

 اين سربازان برای چنين مبارزه ای آموزش نديده اند و تجھيزات ضروری برای مبارزه عليه ويروس ابوال .مبارزه کنند

ئی را در معرض اپيدمی قرار داده اند ؟ اين تصميم ظاھراً بی فايده موجب سوء امريکا ٤٠٠٠چرا . را در اختيار ندارند

 يا شيوه ھای درمانی  ف آزمايش واکسن ھای مختلفظن ھائی شد که بر اساس آن گوئی واشنگتن سربازنش را به ھد

  .برای نيروھايش فرستاده است

ی غربی به شکل اساسی سرمايه گذاری کرده اند، در نتيجه افريقامفسران ديگری بر اين باور ھستند که چينی ھا در 

ال اين کشورھا بوده و يا حتی پرسشی که آنھا مطرح می کنند اين است که آيا واشنگتن به بھانۀ اپيدمی ابوال در پی اشغ

با آگاھی به اين امر که نيروی نوين آفريکوم برای مقابله با نفوذ . ويروس را برای فراری دادن چينی ھا پخش کرده است

  . ايجاد شده استافريقااقتصادی چين در 

ل و پردادن به نظريات بی صالحيتی مقامات بھداشت عمومی در اياالت متحده برای مقابله با اپيدمی ابوال موجب با

يک نظريۀ توطئه چيز «آنھائی که می گويند . توطئۀ واقعی اّما وجود دارد و بسيار متعدد است. مختلفی شده است

ھمان گونه که يکی از مفسران تشخيص داده است، پاسخ . جوی مفھوم توطئه باشند و بايد در جست» بيشتری نيست

  .نظر می رسده ه با ويروس ابوال خيلی غير عقلی بل و پيشگيری بيماری در رابطومرکز کنتر

 در رابطه با ويروس ابوال روی فرضياتی اتکاء دارد که در رابطه با CDC و پيشگيری بيماری کنترولموازين مرکز 

پرستاری که در داالس بيماری را معالجه می کرد در اثر ابتال به ابوال . منشأ کنونی چندان مناسبتی پيدا نمی کند

 و پيشگيری بيماری عوارض کنترولذشت، برای يک پرواز تجارتی چراغ سبز دريافت کرد، در حالی که مرکز درگ

 مسافر طی پرواز در معرض ويروس ابوال قرار داد و از اين پس ھزاران ١٣٢  ماننداو. بيماری او را اعالم کرده بود

ئی با يک دفتر يادداشت منتشر امريکای از يک فرد  عکسDaily Mailديلی ميل . نفر ديگر در تماس با آنھا بوده اند

کرده است که ھيج وسيلۀ حفاظتی ھمراھش نيست و پرستاری را ھمراھی می کند که در راه قرنطينه است، و می بينيم 

  .ار بر يک ھواپيمای خصوصی می کنند که او را به بيمارستان منتقل خواھد کردوکه اين پرستار را س

  )برای ديدن عکس ھا روی لينک زير کليک کنيد(

sans protection adéquate accompagnant l’infirmière dans un avion privé sur le chemin de la 

mise en quarantaine à l’hôpital (voir les photos). 

 قرنطينه در کنترول می آيند ھيچ امريکامقامات بھداشتی اياالت متحده برای مسافرانی که از مبدأ کشورھای آلوده به 

 ادامه می امريکابه پرواز ھای خودشان بين اين کشورھای آلوده و شرکت ھای ھوائی اياالت متحده . نظر نگرفته است

 .دھند، در حالی که خطر انتقال آلودگی به اياالت متحده وجود دارد

بسته اند و از را ئی نسبت به ابر قدرت سلطه جو کار بسيار مفيدتری انجام داده اند، آنھا مرزھايشان افريقاکشورھای 

  . را شناسائی می کنند رده و افراد آلوده و آنھائی که در معرض چنين آلودگی بوده اندمسافرت ھای ھوائی جلوگيری ک

 سرباز اياالت متحده را به منطقه ای فرستاده است که ٤٠٠٠ يک تزار و اوباماجای احتياط و روش عقالتی، رژيم ه ب

  .به اين ويروس آلوده بوده و تا کنون خساراتی نيز به بار آورده است

ھمان گونه که جمھوری خواھان می خواھند ھمه . ئی ھا ديگر به دولتشان اعتماد ندارندامريکای نيست که جای شگفت

چيز را خصوصی سازی کنند، چرا واشنگتن را تعطيل نمی کنند و دولت را نيز خصوصی سازی کنند و امور کشور را 

  به يک کشور صالحيت دار نمی سپارند ؟
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Un homme sans protection a été vu sur le Tarmac alors qu’il accompagnait l’infirmière 

infectée par l’Ebola (en combinaison jaune) pour un vol vers Atlanta 

 

 مردی با دفتر يادداشت سوار بر ھواپيمائی می شود که پرستار مبتال به ابوال را حمل می کند
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 .ھمان مرد را روی جادۀ آتالنتا می بينيم مقابل ھمان آمبوالنسی که قربانی مبتال به ابوال را حمل می کند

 

او . وال استريت دکتر پل کرگ رابرتس معاون وزير خزانه داری برای سياست اقتصادی و معاون سردبير روزنامۀ *  

 Creators و Business Week ،Scripps Howard Nouvelles Serviceوقايع نگار در بيزنس ويک 

Syndicateآخرين کتاب ھائی که منتشر کرده به عبارت زير . ر دانشگاه داشته است او پست ھای مختلفی د.  بوده است

 است

The Failure of Laissez Faire Capitalism and Economic Dissolution of the West and 

 How America Was Lost.  

:منبع   

http://www.mondialisation.ca/obama-combat-lepidemie-debola-avec-un-tsar-et-des-
soldats/5409796 

  

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١٤بر واکت  ٢٦

Mondialisation.ca, 24 octobre 2014 

  


