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  :سازمان بھداشت جھانی 
 افريقاعليه ويروس ابوال در  کوبا الگوئی برای مبارزه

  

 

ندان بخش بھداشت را به سيرالئون اعزام کند که اکنون در تھديد  پزشک و گروه ديگری از کارم١٦٥کوبا تصميم دارد  

 .ويروس ابوال به سر می برد

ی افريقابه گزارش سازمان ملل متحد، اپيدمی ابوال از نوع زئير، تب ھمراه با خونريزی در حال حاضر بخشی از 

ظرف چند . ران معاصر دامن زده استمرکزی به ويژه سيرالئون را تھديد کرده و به وخيم ترين بحران بھداشتی در دو

واقعيت اين است که . نظر می رسده ل بوھفته، ويروس به سرعت پراکنده شده و سرايت ھمگانی آن غير قابل کنتر

 ھرگز مشاھده ١٩٧٦است که از تاريخ کشف بيماری در سال » طوالنی ترين، وخيم تريم و پيچيده ترين«بحران ابوال 

 و ويروس از طريق تماس با خون و مايعاتی که از بدن تراوش می کند منتقل  سيار باال بودهقابليت سرايت آن ب. نشده

سازمان .  نفر تا کنون جانشان را از دست داده اند٢٤٠٠ مورد به ثبت رسيده و بيش از ٥٠٠٠بيش از . می گردد

 که به حال خود رھا افريقامردم بھداشت جھانی به شکل فوری برای جامعۀ بين الملل فراخوان صادر کرده تا به کمک 

  )١(شده اند بشتابد 

 پزشک حرفه ١٦٥ھاوانا اعالم کرد که . کوبا فوراً به درخواست سازمان ملل متحد و سازمان بھداشت جھانی پاسخ گفت

ده  به سيرالئون خواھد فرستاد، که نسبت به گينه و ليبرايا بيش از ھمه مورد تھديد ويروس بو٢٠١٤بر وی را طی اکتئ

مأموريت دست کم شش ماه به طول خواھد انجاميد و گروه پزشکی از مجرب ترين بوده که پيش از اين در . است
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بايد دانست که اين گروه، مھمترين گروه پزشکی است که به منطقۀ . خدمت کرده اندافريقامأموريت ھای بشردوستانه در 

  ).٢(آلوده فرستاده می شود

 برای مقابله با  : مدير سازمان بھداشت جھانی از حرکت کوبا قدردانی کرد و گفت ،Margaret Chanمارگارت چان 

له برای اجتناب از سرايت أمھمترين مس.  ورزيده استآنچه را که ما بدان نيازمنديم، تيم پزشکی«اين نوع بحران بشری 

ه کوبا ب « جھانی يادآور شد کهسازمان بھداشت. »ابوال، افراد ورزيده و متخصص است که به دقت آموزش ديده باشند

خاطر ه  کوبا بآن، و عالوه بر خاطر قابليت باال در آموزش پزشکی و پرستاری در جھان شھرت خاصی دارد

  .») ٣(ھمبستگی و ياری ھای سخاوتمندانه اش در رابطه با کشورھای در حال توسعه نيز شناخته شده است

 از افريقاه ترين آنھا را نيز تشويق کرد تا برای ابرازھمبستگی با  پيشرفت مارگارت چان کشورھای ديگر و به ويژه

ل امراض ومھمترين گروه پزشکی پرستاری و متخصص امور کنتر[...] کوبا نمونه است « : الگوی کوبا پيروی کنند 

بان کی . »)٤(اميدوارم اعالم ھمبستگی کوبا کشورھای ديگر را برای کمک به آنھا تشويق کند  [...] افريقامسری در 

دبير «: اطر واکنشی که نشان داده است اظھار قدردانی کرده خمون دبير اّول سازمان ملل متحد طی بيانيه ای از کوبا ب

  ).٥(اّول به گرمی اعالميۀ دولت کوبا را تبريک می گويد 

رين گروه پزشکی که مھمت«: مھمترين مجلۀ پزشکی در جھان به نوبت خود پاسخ کوبا را تبريک گفت ) Science(علم 

تا پيش . »)٦(بی گمان تأثير معنی داری برای سيرالئون خواھد داشت . ل اپيدمی اعزام شده استوتا امروز برای کنتر

 نفر محدود ١٧٠ی غربی به افريقااز اطالعيۀ کوبا، به گزارش سازمان بھداشت جھانی، حضور پزشکی بين المللی در 

  . به تنھائی معادل تمام کشورھای ديگر استدر نتيجه کمک ھای کوبا. بوده است

، وزير بھداشت کوبا دربارۀ داليلی که انگيزۀ دولت ھاوانا را Roberto Morales Ojedaروبرتو مورالس اوجدا 

  :تشکيل می دھد، اظھار داشت 

 به ھمکاری و  سال انقالب عمل کرده است، بر آن بوده تا در تالش ھای جھانی٥٥دولت کوبا، به ھمان گونه که طی «

از آغاز کوبا تصميم گرفت . در ھمآھنگی با سازمان بھداشت جھانی با وضعيت ھای اضطراری و دراماتيک مقابله کند

 حفظ کند و به ويژه در سيرالئون و گينه افريقاکه با قطع نظر از اين وجود ويروس ابوال، بريگادھای پزشکی اش را در 

  .»)٨(ابراز ھمبستگی و بشردوستانه ای که از خصوصيات مردم و دولت ما می باشدکوناکری، و البته با توافق قبلی و 

بر اين اساس، از .  ھمبستگی بين المللی را به عنوان ستون بنيادی سياست خارجی اش انتخاب کرده است کوبا ھميشه

ر از پزشکانش را از  نف٣٠٠٠ پيش از آن که به گسترش خدمات بھداشتی و پزشکی بپردازد و در حالی که ١٩٦٠سال 

يعنی آن سه ھزار پزشکی که به دليل پيروزی انقالب در ( پزشکی که روی جزيره وجود داشت از دست داده بود ٦٠٠٠

، دولت ١٩٦٣سال . يلی به کمک آنھا شتافتچدر ، در واقعۀ زلزله ) به اياالت متحده مھاجرت کرده بودند١٩٥٩سال 

ی بود برای کمک به دولت تازۀ تأسيس و مستقل ئ پزشک حرفه ٥٥که متشکل از ھاوانا نخستين بريگاد پزشکی خود را 

  . به اين کشور اعزام کرد،الجزاير برای مقابله با بحران بھداشتی وخيمی که روی داده بود

.  و آسياافريقای التين، امريکااز اين تاريخ به بعد، کوبا ھمبستگی خود را در عرصۀ جھانی گسترش داد، به ويژه در 

ی مرکزی را در ھم کوبيد، فيدل کاسترو برنامۀ کاملی امريکا پس از تند باد جرج و ميچ که کارائيب و ١٩٩٨در سال 

ی ئ حرفه ٢٥٢٨٨به يمن ھمين برنامه، . برای پاسخگوئی به نيازھای بھداشتی در شرايط اضطراری را بنيانگذاری کرد

  ).٩( کشور خدمت کردند ٣٢در زمينۀ بھداشتی به شکل داوطلبانه و رايگان در 

 حرفه ٣٨٩٢٠در مجموع جزيرۀ کوبا . عالوه بر اين، کوبا چندين نسل پزشک از سراسر جھان را آموزش داده است

 ئی پزشکیامريکا و آسيا را به ويژه در مدرسۀ التين و افريقای التين، امريکا کشور از ١٢١ی در زمينۀ بھداشتی از ئ

)ELAM (  عالوه بر آموزش پزشکان در مدرسۀ التين و .  بنيانگذاری شده است١٩٩٩داده که در سال آموزش



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 دانشجو در رشتۀ پزشکی ٢٩٥٨٠، ھاوانا در آموزش ) فارغ التحصيل در سال١٠٠٠٠با ( ئی پزشکی در کوبا امريکا

  ).١٠( کشور در جھان شرکت دارد١٠در 

اه اندازی شد که عبارت است از درمان آن دسته از مردم جھان  توسط کوبا و ونزوئال ر٢٠٠٤عمليات معجزه، سال 

اين عمليات مشترک نشان بارزی از . سّوم که به بيماری آب مرواريد و ديگر بيماری ھای مرتبط به چشم مبتال ھستند

ند که  کشور معالجه شده ا٣٥ ميليون نفر از ٣از اين تاريخ تا کنون نزديک به . سياست ھمبستگی ھاوانا می باشد

  ).١١( زندگی می کردندافريقا نفر از آنھا در ٤٠٠٠٠

ت بين المللی پزشکی تخصصی را أھي« در ھم کوبيد، کوبا ٢٠٠٥مبر کاترينا که نيواورلئان را در سپتپس از تندباد 

ت  پزشک را با وجود اختالفات تاريخی با اياال١٠٠٠٠متشکل از » برای مأموريت مقابله با مصيبت طبيعی و اپيدمی

 بريگاد پزشک بين المللی ايجاد ٣٩با اين گروه، کوبا . متحده برای اعزام آماده کرد ولی واشنگتن اين کمک را نپذيرفت

  ).١٢( کشور فعاليت داشته اند٢٣کرد که در 

 پزشک و ديگر ھمکاران آنھا در بخش بھداشت در کوبا خدمات خود را ٧٧٠٠٠، نزديک به ١٩٦٣، از سال افريقادر 

ی در بخش بھداشت که نيمی از آنھا پزشک ئ حرفه ٤٠٠٠در حال حاضر بيش از .  کشور عرضه کرده اند٣٩در 

  . کار می کنندئیافريقا کشور ٣٢ھستند در 

آنھا نيز زن بوده % ٦٥ نفر از آنھا پزشک بوده و ٢٥٠٠٠ی در زمينۀ بھداشت که ئ حرفه ٥١٠٠٠در مجموع، نزديک 

 مأموريت بھداشتی را با شرکت ٦٠٠٠٠٠از تاريخ پيروزی انقالب، کوبا . نجام داده اند کشور دنيا مأموريت ا٦٦اند در 

  . کشور دنيا به انجام رسانده است١٥٨ی در ئ حرفه ٣٢٦٠٠٠

در نتيجه، با وجود مشکالت . کوبا ھمبستگی با مردم جھان را به اصل بنيادی سياست خارجی خود تبديل کرده است

فيدل . و اين نمونه ای است بين نمونه ھای ديگر). ١٤( تن دارو برای غزه فرستاد ٦ا خاص ھرکشور جھان سومی، کوب

اين ھمان چيزی است که ما انترناسيوناليسم می . اين اصل اجتناب ناپذير انقالب است« : کاسترو در اين مورد می گويد 

ند و ميھن پس از بشريت در مرتبۀ دوم واقع ناميم، زيرا ما بر اين باور ھستيم که تمام مردم جھان با يکديگر برادر ھست

  .») ١٥(شده است 

ھاوانا به جھانيان نشان داده است که با وجود محدوديت منابع، و تحريم اقتصادی از سوی اياالت متحده که کشور را در 

کوبا .  باشد نفر مجھزترين کشور دنيا از ديدگاه بھداشتی می١٣٧تنگنا قرار داده است، کوبا با يک پزشک برای ھر 

  ).١٦(نشان داده است که می توان از ھمبستگی به عنوان بردار نزديکی و دوستی بين ملت ھا استفاده کرد
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