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 Reports  زارشھاگ

 
  علی کاظمی: فرستنده

  ٢٠٢٢ اکتوبر ١۵
  

 ؟کرد  جنگ و تحريم با سوريه چه

 
 نفر در سوريه بر اثر ابتال به وبا جان خود را از دست داده ۶٠سازمان رفاه بين المللی کاريتاس اعالم کرد که حدود 

تعداد مبتاليان و مرگ و .  شرايط بھداشتی اين کشور استنود که شيوع اين بيماری بر اساس بدتر شدگفته می ش. اند

  .ميرھای وبا در سوريه سر به فلک کشيده است

ًسازمان بين المللی کاريتاس تصريح می کند که ھزاران نفر قبال در سراسر کشور به اين بيماری واگير دار مبتال شده 

  .اند

» بسيار نگران«لمان گفت که در مورد اين روند اطبوعاتی در روز چھارشنبه، اين سازمان مستقر در  مۀدر يک بياني

  .است

 .در اين کشور است»  فاجعه بارۀتوسع« آشکار ۀو نشان» بسيار غيرعادی«شيوع اين بيماری در خاورميانه و سوريه 

  :ردکريستوف کليچ اوت، رئيس بخش خاورميانه در اين مرکز، خاطرنشان ک

فقر که سال ھاست در حال افزايش است و شرايط بھداشتی نامناسبی که پناھندگان و آوارگان به ويژه بايد در آن زندگی «

  ».کنند، بستری است که اين بيماری معمولی فقر در حال گسترش است

 نفر ۶٠ اند و بيش از مبر به اين بيماری مبتال شده نفر در سوريه از ابتدای سپت١٣٠۵٩به گزارش کاريتاس، حداقل 

  .اسھال و استفراغ جان خود را از دست داده اند –ًرسما به دليل عالئم اصلی وبا 
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 .اعتقاد بر اين است که مخازن کثيف آب آشاميدنی و سبزيجات ناپاک از عوامل اصلی شيوع اين بيماری ھستند

شدت به زيرساخت ھای بھداشتی اين سوريه ب ساله در ١٢ خيريه ھمچنين اشاره می کند که جنگ نزديک به ۀسسؤاين م

 . ميليون نفر به آب سالم و بھداشت دسترسی ندارند١٣کشور آسيب رسانده است، به طوری که در حال حاضر حدود 

ی که مردم مجبورند در فضاھای ئاين گزارش گفت که وضعيت در کمپ ھای پناھندگان به ويژه ويرانگر است، جا

  .ترسی محدودی به منابع آب سالم دارندمحدود زندگی کنند و دس

ی را برای توزيع آب آشاميدنی پاک و مواد ضدعفونی کننده در ئکليچ اوت گفت اگرچه اين سازمان غيرانتفاعی تالش ھا

ممکن است اين بيماری نه تنھا در سوريه بلکه در سراسر خاورميانه   کشور انجام داده است، اماۀمناطق سخت آسيب ديد

  .دگسترش ياب

 کشور در سراسر جھان ھشدار ٢۶ھمچنين نسبت به شيوع وبا در حدود  (WHO) ماه گذشته، سازمان جھانی بھداشت

  .داد و گفت که ميانگين تلفات در سال جاری سه برابر بيشتر از پنج سال گذشته است

  . سال است که تحت تحريم ھای بين المللی قرار دارد۴٠سوريه بيش از 

، سپس برای سرکوب »حمايت از سازمان ھای تروريستی« در پاسخ به ءصادرات و واردات ابتدامحدوديت ھای شديد 

سالح ھای شيميايی در جنگ ازتظاھرات ضد دولتی در جريان بھار عربی و در نھايت به اتھام استفاده » خشونت آميز«

  .اعمال شد کنونی

  . غيرنظامی کشور داردتحريم ھای اعمال شده توسط غرب پيامدھای فاجعه باری برای جمعيت

 پزشکی که برای کشوری که در حال جنگ است بسيار مھم است، داروھای غربی و قطعات يدکی ۀحتی در زمين

 .شوند  وارد نمی١٩-گيری کوويد ی حتی در زمان ھمهئتجھيزات گرانقيمت اروپا

 

 


