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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  جھانگير محبی: فرستنده

   کاسترودليف : نگارش

   بابک پاکزاد:برگردان از

  ٢٠١٢ مارچ ٢١

 

  ی وآموزشی بھداشتتي دروضعرکوبايتأث
  

 

 نهي سال ھز۶ کرده و به مدت هي را بورسبي و کارائني التیامريکاز سراسر امروز کشور ما ده ھا ھزار دانشجو ا

 را ئیامريکا کنند و البته ما جوانان لي در کوبا تحصی پزشکۀ در رشتگاني آنھا را تقبل کرده تا به صورت رایھا

  مي فراموش نکرده ا،رندي گی می را جدلي که امر تحصزين

  

 عرصه ني در اگانشي به آنچه ھمساشتريت و آموزش نخواھم پرداخت و ب بھداشۀ بوش در عرصی ھااستي به سمن

به . ستي البداھه نی و فی آن،یاني بکي مقاله در حکم ني گفت که ادي بانيھمچن.  پردازمی م، دھندیھا صورت م

 گروه  وادھاي بن،یردولتي غی سازمان ھاندگاني و پنجاه تن از نماصد جرج بوش در مقابل دوتدپرس،يگزارش آسوش

 در واشنگتن گرد آمده بودند به ھنگام افتتاح کنفرانس به زبان ی که ھمه به خرج دولت وی و مذھبی خصوصیھا

. مي کشور دارني در ای بزرگی ما قلب ھایعني «Tenemos corazones grandes en este pais» گفت؛ئیاياسپان

   متحده به واشنگتن دعوت شده بودنداالتي مختلف ای صد تن از نواحفرانس حاضر در کنندگانياز نما

 دهي از ھمان ای شود، بخشی مدهينام) امريکا ۀقار (ئیامريکا ی کشورھاراموني پدي اجالس که کنفرانس کاخ سفنيا
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 یدواري اظھار امیدر آن زمان و.  مطرح شدني التیامريکا بوش در آغاز سفر به پنج کشور ی است که از سوئیھا

  . صورت دھدی منطقه کاری مانده برای اش باقی جمھوراستي که از ریکوتاھ ۀکرد که بتواند در دور

 آموزش و بھداشت بپردازد و به بحث و گفت وگو ژهي کنفرانس مذکور را فراخواند تا به موضوعات متعدد به وبوش

 ل،يتحده، برز ماالتي دوستانه با شش نفر از شرکت کنندگان از گواتماال، ائی گفت وگوی طیو. ندي آن بنشرامونيپ

 نشسته بودند اظھار زي مکي وگوھا با او بر سر ت مذاکرات و گفی شده براهي تعبی که در فضاکي و مکزیتيھائ

  ». باشندلکردهي مان سالم و تحصگاني که ھمساميما عالقه مند«داشت؛ 

ما در حال انجام « توان به عبارت ی کرد که از جمله مزي نیگري دۀ تصور و خارق العادرقابلي غی صحبت ھایو

  . اشاره کرد»مي ھستهي ھمسای مان در برابر کشورھای ھاتيولؤکار و انجام مس

 رادي امور خارجه به اري وزی و معاون امور بخش عمومی غربۀمکري معاون امور ن،ی خزانه دارسي رئبوش،

  .آنھا آنقدر حرف زدند تا صورت شان کبود شد و از نفس افتادند.  پرداختندیسخنران

 پزشک از شش کشور ١٠٠ از شي کرده که تاکنون بسيسأ در پاناما تی مرکز آموزشکي متذکر شدند که بوش نانآ

 ۀ مجھز به ارائی ھای کشتني از بھتریکي« Comfort آنھا موکداً به.  شده اندلي از آن فارغ التحصی مرکزیامريکا

  . کردندیاشاره م»  به پاناما رھسپار شدتيمورأم انجام ی از گواتماال براداري در جھان که پس از دیخدمات پزشک

 واشنگتن برگزار شد ۀ در حومنگتوني ھتل در شھر آرلکي برنامه که در ني از زمانش را به اقهي پنجاه و پنج دقبوش

  .اختصاص داد

  .دي تا از کوبا سخن بگووستي پئی ھمسراني امور خارجه به اري وزسي رازاي کاندولسپس

 فراخوان به ،ی قانون اساسیارھايدر توافق با مع) کوبا( که مجلس کشور ی ھنگامگر،ي دیار خبرگزکي گزارش به

 مي شان تصمۀندي آۀ ھا دربارئی است که خود کوبادواري متحده اماالتيا« اعالم کرد؛ سيانتخابات داده بود، را

  ».ا تحمل نخواھد کرد رگري دکتاتوري ده بکتاتوري دکيواشنگتن انتقال قدرت از « افزود؛ یو» .رنديبگ

 را به رمعمولي و غبي عجقتاً ي حقئی ھادهي اش، ای از قدرت و نقش شخصی با آگاھه،ي افتتاحی در سخنرانبوش

 شرح است؛ ني افه بدئیاي اسپانی آن به گزارش خبرگزاراتي کرد که جزئاني بی جھانی امپراتورکي سيعنوان رئ

 خواست تا درست کردار و باز و نيالت یامريکا یاز دولت ھا بوش، وي متحده، جرج دبلاالتي جمھور اسيرئ«

 دي نوای ندهي که باز و شفاف ھستند آی کرد که جوامعديکأ نکته تني متحده بر ااالتي جمھور اسيرئ. شفاف باشند

  ».بخش را در آغوش خواھند گرفت

 را مي فساد در دولت باشیرايآنجا پذ که در دهي انيما ا) …( دولت ھا درست کردار و شفاف باشند مي انتظار دارما«

  ».مي کنیرد م

 ني از ای دھد، اقداماتی مقلي کار روح ما را صنيا. مي محتاج مان عالقه مندگاني به کمک به ھمساني ھمچنما«

  ». دھدی ما را ارتقا می معنویايدست سجا

 ئی ابائی حال او از داستانسرانيا توان ھضم کرد اما با ی را نمی وی و داستان ھادي گوی داند که دروغ می مبوش

 را باور خواھند شي حرف ھا،ی که آنھا را ھزاران بار تکرار کند باالخره برخیاو مطمئن است در صورت. ندارد

  بکارانه؟ي حد فرنيچرا تا ا. کرد

   دست فوران کرده؟ني از ای اقداماتی برااقي است که اشتی دھد؟ در چه زمانی مب را عذاو ایزي چچه

 موجود در کوبا ی تواند با خدمات عمده و اساسی اش نمی امپراتوری و اقتصادیاسي است که نظام سافتهيدر بوش

 سال است که در معرض حمله ۵٠ است که کشور کوبا ی در حالني رقابت کند و ای و آموزشی خدمات بھداشترينظ
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 نيسازمان ب.  دادن مغزھا استی فرارصمتخص متحده االتي دانند که در امر آموزش، ایھمه م.  بوده استميو تحر

 االتي شان را در ای متولد شده اند و دکتراامريکا که در خارج از ی درصد افراد۴٧« کار نشان داده است که یالملل

  ». مانندی کشور منيمتحده اخذ کرده اند در ا

 از تعداد کل پزشکان موجود کاگوي مشغول به کار در شئیايوپيتعداد پزشکان ات «؛ئی و دوروبي از فریگري دنمونه

  ». استشتري بیوپيدر ات

 که مي بزنئی دست به کارھامي توانی شود ما می کاال محسوب نمکي ی که خدمات بھداشتئی در جایعني کوبا، در

  . آن را در سر بپروراندیايؤ تواند ری نمیبوش حت

 مراکز را ني که کوبا ای در حالستنديوردار ن برخیقاتي مراکز تحقجادي ای جھان سوم از منابع الزم برایکشورھا

  . شوندبي ترغی اگر متخصصانش اغوا شده و به پناھندگی کرده است حتجاديا

 در دسترس گانيامروز به صورت را»  توانمیبله من م« آموزش خواندن و نوشتن به مردم با عنوان ی ما براروش

 یژگي آن با وقي تطبی کنند برای برنامه استفاده منيکه از ا ئی قرار گرفته و کشورھاني التیامريکا یتمام کشورھا

  . شوندی ما بھره مند می ھاتي با آن از حمامرتبط ئیدئوي وی و نوارھای متون چاپدي کشورشان و تولی بومیھا

تعداد .  ھستندماراي کوئنچوا و آ،ئیاي اسپانی مذکور به زبان ھاۀ برنامی در حال اجرایوي بولري نظئیکشورھا

 ی است که از سوی از تعداد تمام کسانشي سال خواندن و نوشتن آموخته اند بکي که در آنجا به مدت یفرادا

 ی باشد و اگر اقدامی البته اگر اساساً کسد گرفته انادي خواندن و نوشتن ني التیامريکا در سراسر یامپراتور

 در ای کوتاه اقدامات متھورانه ی که در مدتمي گوی ونزوئال سخن نمري کشورھا نظگري دۀدربار. صورت گرفته باشد

 ی غربۀمکري در خارج از نگريبه مردم جوامع د»  توانمیبله من م« برنامه یايمزا. امر آموزش صورت داده اند

 اني بوماني در می سوادی کن کردن بشهي ری برنامه براني از النديوزي که نمئي است بگویکاف.  استدهي رسزين

 پزشک از آن ١٠٠ که حدود ی مرکزیامريکا در ی مرکز آموزش پزشککي سيسأ تیبه جا. رد استفاده کیمائور

 یامريکا امروز کشور ما ده ھا ھزار دانشجو از سراسر – مي امر خوشحالني از ازي و ما ن– شده اند ليفارغ التحص

 ۀ در رشتگاني به صورت را آنھا را تقبل کرده تای ھانهي سال ھز۶ کرده و به مدت هي را بورسبي و کارائنيالت

 فراموش نکرده رندي گی می را جدلي که امر تحصزي را نئیامريکا کنند و البته ما جوانان لي در کوبا تحصیپزشک

  ميا

 ھا در محالت کيني کرده و در کللي تحصی پزشکۀ ھزار جوان که در رشت٢٠ از شي با ونزوئال در آموزش بما

 توانند ی آنھا مبي ترتنيبه ا. مي کنی می ھمکار،نندي بی ممي تعلئیکوبا تحت نظارت پزشکان متخصص نيرنشيفق

 نفر پرسنل که شامل ٨٠٠ به بي قربا comfort یکشت.  لمس کنندکي شان را از نزدی خود و مشکالت کارۀنديآ

ه و به  از مردم مراقبت کردیادي شوند قادر نخواھد بود از تعداد زی و خدمه می و پزشکیمتخصصان امور بھداشت

 مثال ی است، برارممکني به صورت گذرا غی و پزشکی بھداشتی برنامه ھایاجرا.  ارائه دھدیآنھا خدمات پزشک

 مجھز به مردم خدمات ی ھامارستاني ھا و بکيني کلیکوبا در پل.  کشدی ھا طول مماه یوتراپيزي موارد، فیدر برخ

 قرار ی پزشکیساعت از روز و شب تحت مراقبت ھا توانند در ھر ی مماراني کند و بی عرضه می دائمیپزشک

  .مي کرده اتي را تربیوتراپيزي متخصصان فازھاي به تناسب ننيما ھمچن. رنديگ

 ئی ھزار کوبا۵٠ چشم ساالنه یدر کشور ما در مراکز جراح.  استژهي وی مستلزم مھارت ھازي چشم نیجراح

 ی انتظارستي لچيھ. دي آی مراقبت به عمل می چشمیرماي نوع ب٢٧ و از رندي گی چشم قرار میمورد عمل جراح

 در یقي دقی متحده بررساالتياگر در ا. د است وجود ندارژهي و مقدمات وباتي ترتازمندي که نهي قرنوندي عمل پیبرا



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 ليل دارند اما به دازي نی به عمل جراحقتاً ي از افراد در آنجا حقیادي که تعداد زدي ددي خواھرد،ي صورت گنهي زمنيا

 کنند ی منسوب مگري دلي قرار نگرفته اند مشکالت چشم خود را به دالنهي چشم پزشک مورد معای آنھا از سوکه نيا

 ی افرادني که تعداد چندي بدانديبا.  شودی می جدوبي شان دچار عئیناي باي قرار گرفته یو در معرض خطر کور

   زندی ھا تن مونيليسر به م

 از آنھا در کوبا اما ی که بعضاوردمي را به حساب نیبي و کارائیني التیامريکاشھروند  آمار فوق من صدھا ھزار در

 ،یويفقط در بول.  تحت عمل چشم قرار گرفته اندئی متبوع شان توسط جراحان کوبایبخش اعظم آنھا در کشورھا

 ی پزشکۀ که در مدرسئیايوي مورد پزشکان بولني ادر.  رسدی ھزار نفر م١٠٠ از شي افراد ساالنه به بنيتعداد ا

 مينيبگذار بب.  کنندی می ھمکاری در عمل جراحئی کرده اند با متخصصان کوباليتحص (ELAM) ني التیامريکا

 ارائه شده چه ی خدمات بھداشتالني ھفته بکي ی صورت خواھد داد و طی چه اقداماتیتيدر ھائ Comfort یکشت

و  ELAM الني ھمراه با فارغ التحصئی کشور پزشکان کوباۀليب ق١٣۴ از لهي قب١٢٣ در یتيدر ھائ. خواھد بود

.  ھستندئی استوای نواحی ھایماري بگري و ددزي مبارزه با اري درگی سال آخر مدرسه پزشکیتي اھل ھائانيدانشجو

 به  کشورني اگرياز طرف د. ديآ دھد بری که کوبا انجام می تواند از پس کاری متحده نماالتي است که انجايمشکل ا

 محصوالت در کشور ما ھستند ني اۀ کنندنيمأ که تتيفي باکی پزشکزاتي تجھۀدکنندي تولی ھاین کمپایطرز سبعانه 

 ی برخۀ ارائاي خاص یوتريمپ کی به روز کردن برنامه ھااي کردن نيگزيرا تحت فشار قرار داده اند تا از جا

 به موارد مشخص و نهي زمني توانم در ایمن م. کنند ی خوددار، متحده ھستنداالتي اسانسي که تحت لیدکيقطعات 

 مشخص ۀ حوزني ھا در ابي مقاومت در برابر آسی برائی که ما راھکارھای در صورتیحت.  ھا اشاره کنمیننام کمپ

 کردم ی به آنھا فکر متنمن به ھنگام نوش.  روز کودک استکشنبه،يفردا، .  استزي اقدام نفرت انگني ام،يداشته باش

 . کنمی ممي مقاله را به آنھا تقدنيو ا


