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تاریخپاسخمیدهد:

اعتماد بهکوبا برای تولید واکسن مشترک ،چرا؟

کوباییهاچگونهطی 60سالبهصادرکننده واکسن وخدماتپزشکیبه 68کشورتبدیلشدند؟
جواد نوائیان رودسری – اعالم خبر همکاری
ایــران با کوبا بــرای تولید واکسن کووید – 19
همانطور که پیش بینی میشد ،برخی سوالها
را پیش کشید و البته در این میان ،سر و صدای
رسانههای غربی و ماهوارهای هم برای پیش بردن
اهدافشان بلند شد .اما نگاهی به سابقه کوبا در
عرصه پزشکی و تولید واکسن طی  60سال اخیر،
نکات قابل تأملی دارد که پاسخ اکثر این سواالت
و تردیدها را میدهد .گویا منتقدان ،عامدانه
فراموشکردهاندکهاین،نخستینهمکاریایران
و کوبا در زمینه تولید دارو و واکسن نیست؛ چند
روز قبل ،علیرضا بیگلری ،رئیس انستیتو پاستور
ایــران که سازمان متبوعش ،قــرارداد همکاری با
شرکت کوبایی «فاینلی» را بــرای تولید واکسن
امضا کردهاست ،در گفتوگویی با ایرنا ،برخی
از همکاریهای گذشته با کوباییها را در این
زمینه ی ــادآوری کــرد .اشــاره بیگلری به دریافت
فناوری تولید واکسن هپاتیت-بی از کوبا و ورود
به همکاری مشترک با ایــن کشور ،بــرای تولید
واکسن ذاتالریه کودکان بود که تولید واکسن
اخیر ،یکی از پیشرفتهترین فناوریهای موجود
در دنیا را نیاز دارد؛ فناوری که تنها در اختیار پنج
کشور است .با این حال ،رسانههایی که به موضوع
همکاری علمی – پزشکی با کوبا تاختند و سعی
کردنداذهانایرانیانرامشوشکنند،اصالحرفی
ازتمایلدیگرکشورهابرایهمکاریباکوباییهابه
میان نیاوردند؛ 29مردادماه امسال ( 19آگوست
 ،)2020آندراس نوبلوک ،خبرنگار «دویچهوله»
در هاوانا ،گزارش مبسوطی از تمایل روسیه برای
تولیدواکسنکووید– 19خوددرکوباتهیهوضمن
تأکیدبرتواناییهایاینکشوربرایتولیدواکسن،
کوبا را به عنوان نخستین تولیدکننده واکسن
استنشاقی جهان (علیه هپاتیت.بی) و توانمند
در ساخت باکیفیت  80درصد واکسنهای مورد
استفادهدرسراسردنیا،معرفیکرد.نوبلوکازقول
«کریل دیمیتریوف» ،مدیر صندوق سرمایهگذاری
مستقیم روسیه نوشت« :کوبا تواناییهای خوبی
در تولید واکسن دارد .ما معتقدیم کوبا میتواند به
یکیازمهمترینمراکزتولیدواکسندرجهانتبدیل
شود ».با این حال ،به نظر میرسد برای درک بهتر
این موضوع ،باید سری به تاریخ و سابقه حدود ًا60
ساله کوبا در زمینه فعالیتهای پزشکی و دارویی
بزنیم؛ موضوعی که برآنیم تا در این گــزارش ،به
اختصاربهآنبپردازیموکارتحلیلاطالعاترابرای
شماخوانندگانعزیز،سادهترکنیم.
▪پزشکیکوبادردورانپیشاکاسترو

کوبا تا پیش از انقالب ســال 1338( 1959
خورشیدی) و به قدرت رسیدن کاسترو ،از نظر
تولیددارووفناوریهایپزشکی،وضعیتمطلوبی
نداشت و تنها واکسن چند بیماری محدود ،مانند
هــاری ،آبله ،حصبه و ســل ،توسط شرکتهای
خارجیوبافناوریهایابتداییدراینکشورتولید
میشد.کوبادراینزمان،تنهاازخدمتششهزار
پزشک بهره میبرد« .خوزه دالاوســا» ،پژوهشگر
حوزه تاریخ پزشکی در آمریکای مرکزی در مقاله
«نگاهی دستاول به برنامه سالمت ملی در کوبا»،
با آوردن آمار و ارقام رسمی نشان میدهد که وضع

کوبا در سال اول بعد از پیروزی کاسترو ،به مراتب
بدتر شد؛ نیمی از پزشکان کوبایی در اعتراض به
تنظیم مقرراتی که به دستمزدهای نجومی آنها
نظم میداد ،کوبا را ترک کردند و به آمریکا رفتند.
مرگ و میر نوزادان در کوبا به  60در هزار رسید؛
بیماریهای واگیرداری مانند فلج اطفال و وبا،
غوغامیکرد.
▪بهداشت؛اولویتاولدولتکاسترو

آمریکاییها ژست انساندوستی گرفتند؛ آنها
اعالم کردند که حاضرند به کوبا خدمات دارویی
ارائــه کنند ،به شرطی که دولت این کشور تن به
برخی خواستههای آنها بدهد! «آنتونی دپالما»،
ستوننویس «نیویورکتایمز» ،بعدها و پس از
درگذشتکاسترو،نوشتکهاو،درچنینشرایطی،
درحالیکهسیگاربرگهاوانابرگوشهلبداشت،با
خونسردیگفت:کوبابهچیزیکهآمریکامیدهد،
نیازی نـــدارد؛ ما خــودمــان از پس مشکالتمان
برمیآییم .موجی از تمسخر در رسانههای غربی،
علیهکاستروبهراهافتاد؛اماکوباییهامصممبودند
که از این بحران عبور کنند .طبق گزارش رسمی
سازمانجهانیبهداشتدرسال1394( 2015
خورشیدی)کهاشاراتیتاریخیبهاقداماتپزشکی
کوبانیزدارد،دوسالبعدازردپیشنهادآمریکا،فلج
اطفال در این کشور ریشهکن شد! دولت کاسترو،
ششاولویتاصلیبرایبیرونبردنکشورازبحران
وابستگی درنظر گرفت که بهداشت و پزشکی در
رأسآنقرارداشت.
▪جنبشتولیدواکسندرهاوانا

باموفقیتدرزمینهریشهکنیفلجاطفال،توجهویژه
دولت کوبا به موضوع تولید دارو و واکسن جلب شد.
آنهاطرحیبهنظربلندپروازانهبرایتوسعهخدمات
بهداشتی و دارویی رایگان داشتند؛ اما یک مشکل
عمده وجود داشت :قدرت تولید دارو و واکسن در
کوبا محدود بود .دولتهای غربی حکومت کاسترو
را تحریم کرده بودند و تهیه مواد اولیه یا واکسنهای
موردنیاز از اروپای شرقی و شوروی هم ،به سادگی
امکان نداشت؛ کوباییها خیلی زود فهمیدند
که باید دستشان را بر زانوی خودشان بگذارند و
برخیزند .بودجه بخش سالمت به نحو چشمگیری
افزایش یافت .گزارشهای غیر رسمی از برابری
این بودجه با بودجه نظامی کوبا حکایت میکرد.
«خوزه دالاوسا» مینویسد که دولت کوبا در عرض
پنج ســال ،در  1343( 1964خورشیدی) با
تأسیس شرکت ملی «واکسیناتوریوس» ،یک
پلیکلینیک ملی بــرای بــاالبــردن سطح ایمنی
مردم در برابر بیماریهای واگیردار به وجود آورد
و طی دو سال بعد ،سطح ایمنی عمومی را از 25
درصد به  60درصد افزایش داد .کاسترو ُم ِصر
بود که طر حهای پزشکی هر چه زودتــر طراحی
و اجرا شود؛ او شخص ًا بر روند پیشرفت طر حها
نظارت میکرد .با وجود کمبود پزشک ،در همان
سال  300 ،1960دکتر داوطلب به روستاهای
دورافتاده فرستاده شدند ،تا هم به سالمت مردم
رسیدگی و هم گزارشی دقیق از شرایط و نیازهای
کوبا تهیه کنند و ایــن آمارگیر یها کــار تنظیم
برنامههای سالمت را دقیقتر و مؤثرتر میکرد.

از  1966تا  ،1969کوبا توانست فناوری تولید
واکــسـنهــای پرمصرف مانند دیفتری ،کــزاز،
سیاهسرفه،سلوآبلهرابومیکند.درهمیندوره،
مراکز تحقیقاتی در بیمارستانهای کوبا مستقر
شد .دولت تجهیزات موردنیاز را از زیر سنگ هم
کهشده،فراهممیکرد.درآغازدهه،1970برای
کوبا یک موفقیت ملی رقم خــورد؛ طرح کشوری
واکسیناسیون کودکان با واکسنهای کوبایی
به مرحله اجــرا درآمــد .در سال 1353(1974
خورشیدی)سطحایمنیعمومیاز80درصدفراتر
رفت .تزریق واکسن برای تمام کودکان اجباری
شدو 98درصدزنانخانهدارواجدشرایطدریافت
واکسن کزاز شدند .کاسترو معتقد بود که برای
پیشرفت در این زمینه ،باید رشد بیماری را از مبدأ
متوقف کرد؛ همان شعار معروف «پیشگیری بهتر
ازدرماناست».

تخصصی ایجاد کردهبود؛ یعنی به ازای هر 110
نفرجمعیتکوبا،یکپزشکوجودداشت!اینآمار
حیرتآور بود؛ به این ترتیب ،دولت کوبا جمعیت
باالییازپزشکانحاذقرادراختیارداشتکهفراتر
ازنیازکشوربودند.
▪ارائهخدماتدرسطحبینالمللی

در ســال  1384( 2005خورشیدی) «بیوکوبا
فارما» ،یک مؤسسه بزرگ زیستفناوری در هاوانا
تأسیس شد؛ 21هزار کارمند به خدمت آن درآمدند
کهششهزارو 158نفرآنهاپزشکبودند.گزارش
سازمانجهانیبهداشتتصریحمیکندکه270نفر
از این دکترها ،در زمینههای گوناگون فوقتخصص
داشتند .مأموریت این مؤسسه انعقاد قراردادهای
مشترک و ارائه خدمات پزشکی و دارویــی به دیگر
کشورهابود؛رویکردیکهازاوایلدهه،1980دولت

▪عبورازمرزهاینویندانشپزشکی

باآغازدهه،1980فرایندتولیدفناوریومصنوعات
پزشکی وارد مرحله جدیدی شد؛ دولــت کوبا به
حوزه «زیستفناوری» توجه ویژه کرد؛ علم ژنتیک
بهطورگستردهموردتوجهقرارگرفت.مرکزفناوری
مهندسی ژنتیک کوبا تأسیس شد و در کمتر از
دوسال،محصوالتیمانند ِ
«هبِرپورت-بی»،دارویی
بسیارمؤثربرایدرمانزخمهایدیابتیو ِ
«هبِر ِپنتا»،
یکواکسنپنجظرفیتیکهدرآنواحدکودکانرادر
برابردیفتری،کزاز،سیاهسرفه،هپاتیت-بیونوعی
آنفلوآنزای مرگبار ایمن میکرد ،به تولید صنعتی
رسید .همزمان پــرورش پزشکان و کادر درمانی
توانمندافزایشیافت.طبقگزارشسازمانجهانی
بهداشتدرسال،2015کوباباجمعیتیحدود11
میلیون نفر ،تا سال  1389( 2010خورشیدی)
 100 ،هــزار پزشک ،تربیت و  146بیمارستان

کوبا ،با توجه به ظرفیت باالیی که در عرصه پزشکی
ایجاد کردهبود ،به آن رو آورد .تا پایان سال ،2015
قراردادهای تولید واکسن و ارائه خدمات بین این
شرکتبزرگوشرکتهایاقماریآنباکشورهایی
مانندالجزایر،آفریقایجنوبی،هند،برزیل،مکزیک،
آرژانتین ،ویتنام و مالزی امضا شد .بین سالهای
 1990تا 9،2015دانشمندعلومپزشکیکوبا،به
دلیل اکتشافاتشان در این عرصه ،موفق به دریافت
مدال طالی «( »WIPOسازمان جهانی مالکیت
فکری) ،یکی از  16سازمان تخصصی ملل متحد،
شدند.اینسازمان،طیهمینمدت،چهاربارجایزه
ویژه و ساالنه خود را به دلیل طرحهای خالقانه کوبا
برایازبینبردنبیماریهایهمهگیرومادرزادی،
به ایــن کشور اعطا کــرد .به نظر میرسید فیدل
کاسترو که طی دوران طوالنی حکومت خــود ،با
 11رئیسجمهور آمریکا درافتاد و بارها از ترور جان
سالم به در برد ،به خواست خود رسیدهباشد؛ کوبا
بهصورتپیدرپی،طرحهایواکسیناسیونملیرا
بهمرحلهاجراگذاشت؛کوباییهادرسال 2010با
سرعتعملباالوواکسینهکردنبیشازیکمیلیون
نفر ،مانع از همهگیری و کشتار ویروس آنفلوآنزای
« »AH1N1شدند .طبق گزارش سازمان جهانی
بهداشت ،در همین سال ،مرگ و میر نــوزادان در
این کشور ،به  4نوزاد در هزار رسید و حتی از رقم
مرگ و میر نــوزادان در ایــاالت متحده آمریکا نیز،
کمتر شد؛ این در حالی بود
که در 1339( 1960
خــورشــیــدی) ،بیش از
 60ن ــوزاد از هر هزار
تولد ،فرصت زندگی
پیدانمیکردند.
طــبــق گـــــزارش «خـــوزه
دالاوســـــا» ،دستکم
طــــــی یــــــک دهــــه
گــذشــتــه ،دولـــت
کوبا توانستهاست
بــا تــولــیــد و انــجــام
و ا کسینا سیو ن
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در طرحهای ملی خود ،کشور را از بیماریهایی
مانند دیفتری ،کزاز ،اوریون ،سیاهسرفه ،تبزرد،
وبا ،سرخک و سرخجه عاری و مننژیت ،ذاتالریه
کشنده ،هپاتیت–بی ،ایدز کودکان و چند بیماری
مهلک دیگر را به طور کامل ،کنترل کند .موفقیت
کوبادرزمینهتولیدداروهایضدایدز،حتیتحسین
آمریکاییها را برانگیخت و «آنتونی دپالما» در
مقالهاش که در نیویورکتایمز منتشر شد ،با وجود
تهمت و افتراهای فراوانی که به کاسترو و دولت
کوبا زد ،اقــرار کرد که پیشرفتهای پزشکی این
کشور خیرهکننده بودهاست .بر اســاس گزارش
سازمانجهانیبهداشت،ازسال 2010بهاینسو،
دستکم 40هزاردانشآموختهرشتههایگوناگون
علومپزشکیکوبا،دربیشاز 68کشورجهانبهارائه
خدمات پرداختند و فقط در سال 1383( 2004
خورشیدی) ،دو میلیون نفر از مردم  34کشور قاره
آمریکا،ازخدماتپزشکیوبرونمرزیکوبااستفاده
کردند.اینرویکرد،ارزآوری خوبی هم برای دولت
کوبا داشتهاست .در بحران بیماری ســارس و
همینطور همهگیری کووید –  19نیز ،حضور
گسترده پزشکان کوبایی در آسیای جنوبشرقی،
آمریکای التین و آفریقا مشهود بود؛ آنها برخالف
آمریکاییها ،در ایــن زمینه بدنام نیستند .به
قــول «خــوزه دالاوســـا» ،کوباییها توانستهاند
بــا اج ــرای طــر حهــای غربالگری در
کشورهایی مانند بولیوی ،ونزوئال،
اکـــوادور و نیکاراگوئه در زمینه
مــهــار بــیــمــار یهــای همهگیر و
ژنــتــیــکــی ،بــزر گتــریــن برنامه
همبستگی پزشکی تاریخ را
به اجرا درآورند؛ بنابراین،
اقــبــال کــشــورهــای دنیا،
مانند جمهوری اسالمی
ایـــران ،بــرای داشتن
برنامه مشترک تولید
دارو و واکسن با کوبا،
چ ــن ــدان دور از ذهـــن و
عجیب به نظر نمیرسد.

نگاهی گذرا به فعالیتهای  60ساله کوبا در عرصه علوم پزشکی

دهه 1960

ریشهکنی فلج اطفال ،افزایش سطح ایمنی عمومی در برابر بیماریهای واگیر تا  80درصد؛ بومیکردن واکسنهای پرمصرف
مانند واکسن سل ،کزاز ،دیفتری و آبله

دهه 1970

گسترش برنامههای مقابله با بیماریهای واگیردار و تقویت بهداشت مادران در سطح استانداردهای بینالمللی و اجرای کامل
ن ملی با واکسنهای تولید داخل
طرحهای واکسیناسیو 

دهه 1980

ورود به عرصه زیستفناوری و استفاده از علم ژنتیک برای تولید دارو و واکسن؛ ریشهکنی سرخجه مادرزادی در کشور با استفاده از
فناوریهای بومی

دهه 1990

تولید واکسن هپاتیت–بی و مهار کامل این بیماری در کنار توسعه فناوریهای تولید واکسن و تالشهای گسترده برای تولید واکسن
و دارو برای بیماری ایدز؛ آغاز ارائه خدمات به دیگر کشورها

دهه 2000

تأسیس بیوکوبا فارما ،شرکتی بزرگ با  21هزار کارمند و هزاران پزشک برای تولید صنعتی فناوریهای دارویی و کشف واکسن؛
قراردادهای بینالمللی برای انتقال فناوریها منعقد شد؛ کوبا به دلیل اکتشافات پزشکی 9 ،جایزه از سازمان ملل دریافت کرد و
برگزیده چهار جایزه جهانی به دلیل طرحهای مؤثر برای مهار بیماریها شد.

دهه 2010

تعداد پزشک در کوبا به یک دکتر برای  110نفر رسید؛ قراردادهای بینالمللی گسترش یافت .پزشکان کوبایی در همهگیریهای
بزرگی مانند سارس و کووید 19 -حضور فعال جهانی داشتند و به ارائه خدمات در بیش از  68کشور جهان پرداختند.
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