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 چکیده
یکی از عرصه هاي مورد توجه دولت ها براي افزاای  قزدرت نزرم  زود بزوی ه در دوراع شزیوا درونزا در جهزاع،      

بحث دیپلماسی سلامت بوده است. سوال اصلی پ وه  حاضر این اسزت دزه درزورهاي دوبزا و برزیزع بزه عنزواع دو 

سطح جهاع، چه تجربیاتی داشته اند و ایراع چگونزه مزی توانزد نمونه موفق و شنا ته شده در حوزه دیپلماسی سلامت در 

از این تجربیات براي افاای  قدرت نرم  ود در سطح جهانی استفاده نمایزد  فرضزیه پز وه  تادیزد دارد دزه در ایزن 

درورها بهداشت از موضوعی مربوط به سیاست دا لی  ارج و به بعد سیاست  ارجی تسرّي پیدا دزرده اسزت. دوبزا 

تکیه بر منافع ایدئولوژیک و اقتصادي آع را در  دمت قدرت نرم  زود قزرار داد و برزیزع مسزت یما از همزاع ابتزدا بزه با 

تحلیلزی -دنبال بعد سیاسی)شهرت سازي و دسب پرستیا( حردت درد. روش مورد استفاده در م الزه روش م ایسزه اي

ه استفاده شزده اسزت. یافتزه هزاي پز وه  نرزاع مزی است و از نظریه قدرت نرم براي تحلیع داده هاي جمع آوري شد

دهد تجربیات موفق برزیع در همکاري با سازماع بهداشت جهانی در امر مبارزه بزا ایزدز و نیزا تزدوین دنوانسزیوع هزاي 

بین المللی می تواند از سوي ایراع نیا در بحث قاچاق مواد مخدر و آثار مصرف آع تکزرار رزردد. همینزین ایزراع مزی 

همانند برزیع دمک هاي مزالی  زود در زمینزه هزاي بهداشزتی را از دانزال سزازماع بهداشزت جهزانی بزه دسزت تواند 

المللی اش بیفااید. همینین موف یت هزاي دوبزا در امزر آمزوزش درورهاي م صد رسانده و از این طریق بر شهرت بین

شزکی، ارائزه  زدمات بهداشزتی بزه دانرجویاع دیگر درورها در رشزته هزاي پاشزکی، صزادارت دارو و تجهیزاات پا

 درورهاي نیازمند، مراردت در برنامه هاي وادسیناسیوع جهانی و...امکاع تکرار شدع از سوي ایراع را دارد.  

 .11-قدرت نرم، دیپلماسی سلامت، برزیع، دوبا، سیاست  ارجی، دووید  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

حوزه هاي مورد علاقه ادثر سیاستمداراع،  این روزها بحث دیپلماسی سلامت یکی از     

پ وهرگراع، پاشکاع و فعالاع اجتماعی است ده به نوعی با بیماري درونا در جهاع سر و دار 

آنیه بیرتر دیپلماسی سلامت را از حاشیه به متن  11-دارند. تا پی  از شیوا ویروس دووید

ایدز و سارس بود ده اررچه بیماري  آورد مبارزه با بیماري هایی همیوع آنفولاناا، مالاریا،

هایی مسري و  طرناک محسوب می شدند اما به واسطه جغرافیاي محدودي ده درریر این 

بیماري ها بود به دغدغه اي براي همه جهانیاع تبدیع نردند. به عنواع مثال باوجود اینکه براي 

ی درد و تلفاتی اندک به ایرانی ها طی دو سال رذشته شیوا آنفولاناا تا قدري ایجاد نگران

همراه آورد ولی هییگاه دغدغه اي جدي نرد و حتی در حد و اندازه اي نبود ده فعالیت هاي 

اقتصادي و اجتماعی را در درور مختع نموده و یا لازم باشد دمیته وی ه اي از سوي رئیس 

ري در شهرهاي و سرعت انت ال این بیما 11-جمهور براي م ابله با آع ترکیع شود. اما دووید

ایراع قدري متفاوت بود و  یلی زود دولت را به سوي تلاش هاي بروع مرزي براي م ابله و 

( ایراع اولین مورد ترخیص بیماري Kamrava, 2019: 1-3دنترل بیماري سوق داد.)

اولین موج درونا را پرت  1011اردیبهرت  01ثبت درد و تا  1011بهمن  04را در  11-دووید

( ن طه اوج درونا در موج اول در اول فرودین ماه Jalali Et al, 2020: 544) سررذارد.

شهر  21براي  1011ادیبهرت ماه سال  14مورد ابتلا  به بیماري ثبت شد. ایراع در  0112با  1011

موج دوم درونا در  1011شهریور ماه  01درور اعلام وضعیت قرما نمود. از اول  رداد ماه تا 

بیمار مبتلا به این بیماري شناسایی رردید ده  0254 رداد  12د. در موج دوم در ایراع ثبت رردی

( با ورود به اولین Worldometer, 2020مهر بالاترین آمار ترخیص محسوب می شد.) 1تا 

موج شیوا درونا در درور دستگاه دیپلماسی فعالیت هاي  ود در عرصه دیپلماسی سلامت را 
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راع با دیگر درورها براي تبادلات علمی، همفکري و همکاري هاي آغاز درد. هم ارتباطات ای

پاشکی شدت بیرتري ررفت و هم اینکه ایراع دوره اي از همکاري هاي نادیک و فررده با 

-15: 1011سازماع بهداشت جهانی را تجربه درد. )باقري دولت آبادي و شفیعی سیف ابادي، 

مغفول مانده است به نظر می رسد وجود یک ( با اینحال آنیه در سیاست  ارجی ایراع 11

ن ره راه در حوزه دیپلماسی سلامت است. علت را نیا می تواع تا حدي به نبود پ وه  ها و 

مطالعات دافی در این باره در ایراع مرتبط دانست. به نحوي ده هیچ پ وهری را نمی تواع سراغ 

سلامت بررسی شده باشد. بر این  ررفت ده در آع تجربیات دیگر درورها در حوزه دیپلماسی

اساس هدف م اله حاضر پر دردع این  لاء ادبیات علمی و ارائه راهکارهاي اتخاذ شده از 

سوي دوبا و برزیع در این باره است. سوال اصلی پ وه  این است ده درورهاي دوبا و 

سلامت چه  برزیع به عنواع دو نمونه موفق و شنا ته شده در سطح جهاع در حوزه دیپلماسی

تجربیاتی داشته اند و ایراع چگونه می تواند از این تجربیات براي افاای  قدرت نرم   ود در 

تحلیلی است و داده هاي لازم -سطح جهانی استفاده نماید  روش مورد استفاده روش م ایسه اي

 به شیوه دتابخانه اي جمع آوري شده است.

 تعریف مفاهیم و چارچوب نظری

پلماسی سلامت عمومًا مترادف با واژه هاي دیپلماسی پاشکی، دیپلماسی بهداشت و مفهوم دی    

، 1دیپلماسی بیماري استفاده شده است. در صوص این واژه دو تعریف ارائه شده است: وینکانه

دیپلماسی سلامت را یک تغییر سیاسی در راستاي دست یابی به اهداف ذاتی  0و لیسلی 2نوتنی

المللی، مخصوصاً مناط ی ده منابع محدود بینح جهاع از راه ت ویت روابطارت اي سلامت در سط

                                                           
1 - Vincanne 

2 - Novotny 

3 - Leslie 
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( بلومنتال و Vincanne, Novotny and Leslie, 2008: 315اند. )دارند تعریف درده

شلیسع نیا دیپلماسی سلامت را وسیله اي براي محافظت از  ود در جامعه جهانی دانسته و از آع به 

رتباط بین دولت هاي جهاع، بخ   صوصی و سازماع هاي غیردولتی عنواع فرصتی براي ایجاد ا

( در Blumenthal and Schlissel, 2017در جهت ارت اي سلامت عمومی یاددرده اند. )

پ وه  حاضر م صود ما از این واژه مجموعه اقداماتی است ده از سوي دولت ها در حوزه 

و آع دولت ها می دوشند به تامین منافع ملی، سلامت در عرصه بین المللی اتخاذ می شود و در پرت

رسترش همکاري ها و ارت اي سلامت در جهاع ازطریق ت ویت روابط بین المللی اقدام ورزند. 

: امنیت سلامت را اینگونه ذدر می دندسازماع بهداشت جهانی مهمترین اهداف دیپلماسی 

المللی تر بازیگراع بیند طیف رستردهها و تعهبهداشتی و سلامت بهتر مردماع؛ بهبود روابط دولت

به همکاري با یکدیگر در جهت بهبود سطح سلامت جهانی؛ و رسیدع به نتایجی مطلوب در 

   (WHO, 2020حمایت از اهداف داه  ف ر و افاای  برابري در جهاع. )

و  براي این نوا از دیپلماسی شا صه هاي زیر را می تواع شناسایی درد: میااع همکاري     

 دمک رسانی در حوزه بهداشت به دیگر درورها به هنگام بروز بلایاي طبیعی و غیرطبیعی،

(Feinsilver, 2008 میااع و سطح همکاري با سازماع بهداشت جهانی، میااع اعطاي )

دمک هاي بلاعوض مالی به سازماع بهداشت جهانی، میااع دمک هاي مالی به درورهاي 

( میااع Shajalal Et al, 2017ت و ایجاد تاسیسات زیربنایی،)ف یر براي اصلاح نظام بهداش

 Marrogiمراردت در دنترل و مبارزه با همه ریري ها و ایجاد دمپین هاي وادسیناسیوع،)

and al-Dulaimi, 2014 ارائه اموزش هاي بهداشتی و همکاري هاي علمی با دیگر )

درورها، ارائه  دمات مراوره اي  درورها، ارائه مست یم  دمات پاشکی به شهرونداع دیگر

بهداشتی به درورهاي جهاع، اهداي دارو و تجهیاات پاشکی به درورهاي توسعه نیافته و دم 
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دیگر درورها، ارائه بورس ( تاسیس مرادا درمانی و بهداشتی در Ward, 2020بر وردار،)

ي مهم علمی در هاي تحصیلی در رشته هاي مرتبط با پاشکی و بهداشت، میابانی از ر دادها

(  تبدیع شدع به الگویی موفق در Feinsilver, 2006حوزه پاشکی، همای  ها، سمینارها،)

( ن   آفرینی در Huang, 2010حوزه سلامت و انعکاس دستاوردها به دیگر درورها،)

 تنظیم معاهدات و دنوانسیوع هاي بین المللی مرتبط با حوزه بهداشت و پاشکی.)

Feinsilver,2010; Lee & Gómez, 2011)  

ده بخری از دیپلماسی دیپلماسی سلامت را باید زیرمجموعه دیپلماسی علمی محسوب نمود      

عمومی هر دروري را شکع می دهد. همیناع ده دیپلماسی عمومی رامی در راستاي تح ق 

( 120: 1011قدرت نرم درورها در عرصه بین المللی محسوب می رردد)پوراحمدي، 

دیپلماسی سلامت را نیا از این منظر باید نگریست. م صود از قدرت نرم همانگونه ده جوزف 

ها و ترجیحات دیگراع با از توانایی شکع دادع به اولویت»عبارت است درده است  ناي اشاره

-هدف قدرت( 40: 1015ناي، «)تکیه بر عنصر اقناا سازي از طریق به دارریري عنصر جذابیت

رفتار توأم با جذابیت قابع  ،روافکار عمومی  ارج و سپس دا ع است. از ایننخست نرم، 

شود قدرت نرم زمانی اعمال می». بنابراین به نظر ناي، دندتجویا میرا رؤیت، اما غیرمحسوس 

 ,Nye)«. واهددرور، سایر درورها را وا دارد چیاي را بخواهند ده  ود می ده یک

براي قدرت نرم چهار منبع  1یو( درحالیکه بر ی از پ وهرگراع همیوع شینتیاع166 :1990

 ,Yu) «المللیالمللی و تصویر بینه، نهادهاي بینها، مدل توسعفرهنگ، ایده»برشمرده اند: 

ارزش هاي سیاسی،  سه رانه بر ر ی دیگر از تحلیع رراع به پیروي از ناي( ب2008:122

 و (Nye, 2010: 4, Nye, 2007: 146) تادید درده سیاست  ارجیفرهنگ و مطلوبیت 

                                                           
1 - Xintian Yu 

http://books.google.com/books?id=ixK6l7OeZ4sC&lpg=PA98&ots=WiJBDDVq1g&dq=cuban%20exports%20doctors&pg=PA98#v=onepage&q=cuban%20exports%20doctors&f=false
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از این منظر، قدرت نرم  .را حائا اهمیت می شمرندالمللی و نهادهاي بین سیاست  ارجی ن  

المللی، تعیین دستوردار، بسیج ائتلاف ها و توانایی براي تح ق یک درور در ایجاد نهادهاي بین

  (Li & Gang, 2010: 13-25)یابدتعهدات تجلی می

سیاست  ارجی در صورتی ده مرروا، ده ناي توضیح می دهد در هر صورت همانگونه      

د و سیاست شوي منابع قدرت نرم محسوب می، در زمرهباشداقی و داراي اقتدار ا ل موجّه

 ارجی ده مبتنی بر زور و اقدامات نامرروا در عرصه بین المللی باشد را نمی تواع سازنده 

 1( نکته اي ده از سوي الکساندر ال ووینگNye, 2004: 21-43قدرت نرم درنظر ررفت.)

منابع قدرت باید مبتنی بر  یر واهی، شکوه و است نیا مورد تادید قرار ررفته و او نیا معت د 

درعین ( 102: 1011زیبایی باشند و به ارت اي منالت بین المللی یک درور بینجامد)ووینگ، 

حال باید درنظر داشت ده منابع قدرت نرم همواره ثابت نیستند و دررذر زماع متناسب با بسترها 

( دما اینکه نباید از منابع قدرت 00: 1015وه، و شرایط ممکن است تغییر پیدا دنند.)رلرن پ 

نرم انتظار داشت آثار و نتایج  ود را سریع به نمای  بگذارند و عموماً اثر این منابع در بلندمدت 

 (110: 1012مرخص می رردد. )ناي، 

حوزه بهداشت و سلامت ازجمله حوزه هایی است ده به اعت اد دیکبوش به عنواع ابااري براي      

ها دوشیده اند تا با نراع دادع تعهد  ود ها عمع درده است و دولتبود شهرت سیاسی دولتبه

 ,Kickbuschنسبت به مسائع ا لاقی و بهداشتی موقعیت بین المللی  ود را بهبود بخرند. )

( بر این اساس می تواع رفت آنیه جوزف ناي از مطلوبیت هاي سیاست  ارجی یک 3 :2011

در دیپلماسی سلامت قابلیت پیگیري دارد. این دیپلماسی از یک طرف نگاه ها درور مدنظر دارد 

به یک درور به عنواع طرفدار ا لاق و عدالت در عرصه بین المللی را ارت ا می بخرد و می تواند 

                                                           
1 - Alexander L. Vuving 
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اقدامات برردوستانه دولت ها را به هنگام بحراع هاي مختلف متجلی سازد و از سوي دیگر می 

 دسب اعتبار و وجهه نموده و جایگاه آنها در عرصه بین المللی را ارت ادهد.)تواند براي آنها 

Watt et al., 2013:7-8 دوبا و برزیع ازجمله دولت هایی هستند ده به اذعاع پ وهرگراع )

 بین المللی به موف یت هاي چرمگیري در دسب قدرت نرم در پرتو دیپلماسی سلامت نائع آمده اند.

(Lee et al., 2010: 1-4.در ادامه به بررسی و م ایسه تجربیات این دولت ها پردا ته می شود ) 

 دیپلماسی سلامت کوبا

دوبا یکی از موفق ترین درورهاي درحال توسعه و پیرتازترین آنها در دیپلماسی سلامت      

و سیاست هاي بهداشتی آع باید  1121است. اساس دیپلماسی سلامت هاوانا را در ان لاب 

مراقبت  نبودبه  اطر  دینبا یدودد چیه»ده  دهیا نیدر طول پنج دهه رذشته، انمود.  جستجو

ی به ارائه  دمات بهداشت يبرااین درور  یدا ل کردیروبر هم « بمیرد یپاشک يها

 یاعت اد ده سلامت نی. اي دوبا در  ارج از مرزها سایه افکنده استو هم تلاش ها شهروندان 

( علی Bliss, 2017: 6در قانوع اساسی دوبا انعکاس یافته است.) حتیاست،  یحق انسان کی

با  1124در سال هاوانا درور،  نیاز پاشکاع ا یمیدوبا و مهاجرت ن يرغم مرکلات اقتصاد

از زلاله، دیپلماسی  به مردم آسیب دیده یامدادرسان يبرا یلیبه ش یپاشک میت اولیناعاام 

در  د، دوبا اقدام بلند مدت  وکایآمر میو با اعمال تحررا آغاز درد. سه سال بعد  ود سلامت 

بهداشت بخ  پاشک و داردناع  22مترکع از  یرا با اعاام رروه سلامت یپلماسید نهیزم

 ( Feinsilver, 2008:274فرستاد.) ریالجاا بهارائه دمک چهارده ماهه  يبرا

زاویه می تواع مورد بررسی  تلاش هاي دوبا در حوزه بهداشت و درماع جهانی را از چهار     

مبارزات  یده در طیی درورها گریبه د دهمساله  نیاعت اد مردم دوبا به اقرار داد: نخست؛ 

بدهکار هستند و باید به نوعی این ، دردند یهمبستگبا آنها اعلام و دردند  تیحما آنهااز  یان لاب
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قتصادي دوبا ده در نتیجه تحریم ا-محبت و همراهی را جبراع نمایند. دوم اینکه؛ اناواي سیاسی

هاي تجاري آمریکا حاصع شده است در سوق دادع این درور براي یافتن دوستاع و متحداع 

جدید ازطریق دمک ها و اقدامات بهداشتی بی تاثیر نبوده است. سوم اینکه؛ دوبا از دیپلماسی 

لوژیک علیه استعمار، سلامت به عنواع راهی براي صدور ان لاب  ود و پیگیري مبارزات ایدئو

استثمار و اقدامات ضد امپریالیستی بهره ررفته است. چهارم اینکه؛ دیپلماسی سلامت به منبعی 

 براي دسب منفعت اقتصادي براي دوبا تبدیع رردیده و به نوعی صنعت تبدیع شده است. 

نمند سا ت: همینین باید اشاره درد ده چهار عامع برنامه دیپلماسی سلامت دوبا را توا     

و  یحق اساس کیبه عنواع  یتمردا بر سلامت يبرا یاسیاراده و چرم انداز ساولین عامع 

افراد  ی، سلامتبه مساله بهداشت يحدادثر رویکردبا داسترو  دلی. فبوددولت  یانسان تیمسئول

موفق  اینکه ارر دولت بتواند در این حوزه درد. عیتبددرور  سیاستاز سلامت  يرا به استعاره ا

تبدیع شدع به رتبه یک شا ص بهداشت  باشد در عملکرد سیاسی  ود نیا موفق بوده است.

جهانی به قدري براي فیدل داسترو حائا اهمیت بود ده در ادثر سخنرانی هاي  ود به ارائه آمار 

شا ص هاي بهداشت و سلامت دوبا می پردا ت و به پیررفت هاي حاصع شده در آع فخر 

نوزاد  1444در هر  2/2نکه به عنواع مثال میااع مرگ و میر نوزداع در دوبا می فرو ت. ای

نوزاد است. اینکه سن امید به زندری براي دوبایی  5متولد شده است و این آمار براي آمریکا 

سال  یسخنران( داسترو در Feinsilver, 2006: 83سال است. ) 55ها همانند آمریکایی ها 

ن مطمئن هستم م »اظهار داشت:  جرسیآم مارستاعیدر ب یبهداشت يمراقبت هادر بخ  ، 1112

 يمراقبت ها افتیدر جهاع، همه شهرونداع از ح وق و امکاع در يگریدرور د چیده در ه

 (Castro, 1992.«)ستندیهمانند دوبا بر وردار ن ،برتر یبهداشت
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به شا ص  یابیدستدادع در اولویت ملی قرار ، موف یت دیپلماسی سلامت دوبا عامع نیدوم     

 يبه جا داسترو. به عنواع یک امر حیاتی براي درور بود افتهیتوسعه  يدرور ها یبهداشت يها

 يبا شا ص ها به م ایسه هاوانا، همتاي  وددرورها  ریدوبا با سا یبهداشت يشا ص ها سهیم ا

ت  شا ص که میااع مرگ و میر نوزداع در آمریکا چ در اسنیا .پردا ت متحده الاتیا

 يعادلانه منابع و رشد اقتصاد عی، آموزش، مسکن، اشتغال، توزی،  دمات پاشکهی، تغذتبهداش

در آنجا چگونه است  این دار به این درور دمک درد تا افق هایی بلند را براي برنامه ریاي 

لوک ترسیم نماید و براي رسیدع به آنها تلاش نماید. فیدل داسترو برنامه یک پاشک براي هر ب

آپارتمانی را در دوبا درپی  ررفت. او دوشید  دمات پاشکی را تا دورترین ن اط دوبا 

رسترش دهد و تمامی مناطق از شهري ررفته تا روستایی از پرجمعیت تا دم سکنه به پاشک 

به  1154شهروند در سال  1010دسترسی داشته باشند. او تعداد پاشکاع را از یک نفر به ازاي هر 

سال تعداد پاشکاع  02رساند. به عبارت دیگر ظرف  2442نفر در سال  121براي هر یک پاشک 

 يمراقبت ها یا بهداشت يدر حوزه ها را در دوبا به سه برابر افاای  داد. موف یت هاي دوبا صرفا

و  ررفتهیپ يبا فناور یتوسعه هماماع پاشک  لاصه نگردید و این درور پاشک و تربیت هیاول

 یالملل نیب یپاشک يدنفرانس ها قیدوبا تخصص  ود را از طر را نیا تجربه درد. يوتکنولوژیب

رذارد. از آنجا ده  یم اکبه اشتر یتبادلات علم قیدند و از طر یده هر ساله برراار م يمتعدد

 یپاشک نهی، ف ط در زمرا به نمای  می رذاردبهداشت  ستمیاز عملکرد س یبخ  مهم  اتیتح 

موف یت هاي  درد. یمنترر م يپنجاه و چهار مجله حرفه ا 2442تا سال وبا ، دیو بهداشت عموم

 دییتأ یمتحده در راارش الاتی، دولت ا1112سال  عیاواپاشکی دوبا به درجه اي رسید  ده در 

 ياز درورها ياریدر حال توسعه برتر است و با بس يدرورها ریدوبا از سا یبهداشت ستمیس نمود

 (  Feinsilver, 2006: 84. )دند یرقابت م ررفتهیپ
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. بود گاعیو را یجهان یدرمان یبهداشت ستمیس کی ایجاد، موف یت دوبا سومین عامع     

سازماع  هیاعلام مورد تادید ها و اصول دهیا بود و با  هیاول يبر مراقبت ها یمبتن ی دهستمیس

توسعه یافته در  انطباق داشت و می توانست این درور را تا سطح یک درور یبهداشت جهان

بحث شا ص هاي بهداشتی ارت ا بخرد. به همین  اطر نیا همواره مورد ستای  سازماع 

 بهداشت جهانی قرار می ررفت.

آموزش بی  از نیاز است  رممکنیعامع ده بدوع آع انجام دیپلماسی سلامت غ نیهارمچ     

 ف ط نیا دیگر اعاام شوند. ی بود ده می توانستند به درورهايپاشکان  هی، به ویپرسنع پاشک

 22بود. حدود  اع نیادر نوا پاشک رییرسترده پاشکاع نبود، بلکه تغ افاای  تعداد یک برنامه

پاشک  ده بتوانند در ن   ی تربیت شوندتا متخصصان افتی رییتغ یآموزش پاشک  یسال پ

 دمتربه مناطق  دستنتوان یبودند ده م یهماع نوا پاشکان  اً یدق نهای. اظاهر شوند انواده 

ال توسعه اعاام شوند و حتی بدوع دسترسی به وسایع پاشکی در ح يدرورها بر وردار

 ( Wiebel, 2017:3پیررفته  دمات قابع قبولی عرضه نمایند.)

 -1 تربیت پاشکاع در دیگر درورها را به چند شکع دنبال درده است:آموزش و دوبا      

 دی، اسات1154دهه  عیدامع. از اوا یها و آموزش پاشک ، دورهنارهایآموزش در محع دار، سم

آنگولا،  یپاشک يدر دانرکده ها ایدردند  سیتأس یپاشک يدانرکده ها ای ییدوبا یپاشک

تداوم روند  نیا دنوعدردند. از آع زماع تا یم سیتدر منیو  کاراروئهی، نسائویب نهی، ریوپیات

در  يدرورها ریسا اعیدانرجو يبرا امعد یلیمدتهاست ده بورس تحصدوبا  -2است.  داشته

، 2441تا  1121دهد. از سال  یارائه م یلیتکم لاتیتحصدر م طع  عیتحص يحال توسعه برا

دوبا  دانرگاه هاياز  یمختلف پاشک يدر رشته ها ی ارج هیبورس يدانرجو 44،444 باً یت ر

به اوج  ود  يشورو ریجماهقبع از س وط اتحاد  1114در دهه  رقم نیشده اند. ا عیالتحص غفار
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جویاع آموزش دانر يبرا 1111به طور  اص در سال  1نیلات يکایآمر یپاشک. دانرکده دیرس

دامع،  یلیتحص هیبورس افتیدر يشد. در ازا سیتاس  ایو آفر نیلات يکایآمر ریف  درورهاي

سال  2مدت  به ود بازرردند و حداقع  يداشته باشند ده به درورها عیتما دیبا اعیدانرجو نیا

( فیدل داسترو در سال Feinsilver, 2006:87ارائه دهند. ) یپاشک دمات  ریف  مناطقدر 

حجم دمک   یافاا يرا به طور  اص برا دیهاار پاشک جد 14ده دوبا  نموداعلام  1114

تا آع زماع طرحی براي از دوبا  ریغ يدرور چیدهد. ه یآموزش م یالملل نیب یپاشک يها

در این حد و اندازه نداشت و این  ود سرمایه اي سمبولیک براي دروري اع پاشکاعاام 

علاوه بر اتخاذ رامهاي فوق  -0 (Feinsilver,2006:86درحال توسعه محسوب می شد. )

باید به فرصت هایی اشاره درد ده در بعد بین المللی براي دوبا فراهم شده بود و به  وبی 

را بنماید. این فرصت ها را می تواع اینگونه برشمرد: الف( توانست از آع نهایت بهره برداري 

درورهاي درحال توسعه بوی ه آنهایی ده به  ي پاشکیازهاین نیتأم يپاشکاع برا دمتعداد 

تازری است لال یافته و پاشکاع بومی آنها مهاجرت به درورهاي توسعه یافته را اولویت آتی 

از نظر  هاي دیگردر درور یپاشک پرسنع مناسبنا عیتوزب(  زندری  ود قرار داده بودند.

ده باعث رردیده بود عملا بخ  هایی از این درورها از  و تخصص ییایجغراف تیموقع

 دسترسی به پاشک متخصص محروم باشند و نارضایتی از عملکرد دولت را ایجاد نماید. ج(

ر م ابع تمایع محروم و ف یر و د يدر مکاع ها داردردع يبرا یپاشکاع محل عیعدم تما

 ,Feinsilver).پاشکاع دوبایی براي ارائه  دمات با هاینه نسبتاً دم و با دیفیت مطلوب

2008:276) 
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سال فعالیت در عرصه بین المللی حاصع شده است  24آنیه از دیپلماسی سلامت دوبا پس از      

در بلایاي طبیعی، ارائه  میراثی ررانبها از اعتبار پاشکی، ارائه  دمات برردوستانه و امدادرسانی

 دمات پاشکی قابع قبول به شهرونداع درورهاي میاباع، تلاش براي آموزش جواناع درورهاي 

درحال توسعه در رشته هاي پاشکی در درورهاي  ودشاع و یا آموزش رایگاع آنها در هاوانا، 

د و انطباق دمک به راه اندازي سیستم مراقبت هاي بهداشتی و پیرگیرانه در درورهاي م ص

سطح بهداشت درورهاي محروم با برنامه جامع بهداشت در درور دوبا بوده است. دوبا در 

تجربیات متا ر  ود حتی موفق رردیده تا بواسطه اعتبار دسب شده مراردت فعالی در برنامه 

هاي سازماع بهداشت جهانی براي درورهاي آفری ایی و آمریکاي لاتین داشته باشد. در ادامه 

  داف و ماایاي درپی  ررفتن دیپلماسی سلامت از سوي دوبا برشمرده  واهد شد. اه

 انترناسیونالیسم پزشکی

می  وانند « 1انترناسیونالیسم پاشکی»به بعد م امات دوبا در اقدامی ده آع را  1154از دهه      

ماعی و مراردت جسته اند. حردتی ده قرار است زمینه هاي داه  ف ر، برقراري عدالت اجت

داه  تبعیض ها را به همراه داشته باشد. مدلی ده داسترو براي این دار اولین بار در سال 

پیرنهاد درد و به الگویی براي دیگر درورها تبدیع شده است راه اندازي پلی دلینک  1154

آموزش  یبه  وب 1121در سال  ستایبات میرژ یقبع از سرنگون ییشکاع دوباهاي عمومی بود. پا

 ی دمات و امکانات بهداشتمرکع بارگ این بود ده مورد احترام بودند، اما در جامعه و  دهید

داده بود و  يرا در  ود جادوبا از پاشکاع  یمین باًیت ر پایتخت دروردر شهرها متمردا بود. 

 يو شهر ییبهداشت روستا نیبود. ا تلاف ب در شهرها ی،مارستانیب ياز تخت ها یمیاز ن  یب

 هر  نوزاداع در روستاها در ریداشت و مرگ و م ییروستا مارستاعیب یک. دوبا ف ط ودفاح  ب
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 در صوصتعهد  ود و اجراي جبراع  سارت  رايب دیبود. دولت جد نوزاد 144 تولد 1444

رعیت،  124444 را اجرا درد و به 1121 یاصلاحات ارض ي،سواد یب یی واروست زداییف ر

ي در سواد آموزاز   یملع متحد با ستا یو فرهنگ ی، علمیوزشسازماع آم زمین داد. همینین

 544444به حدود  تا دوبا بسیج دردداوطلب جواع را در سراسر  244444، حدود این درور

 (Keck & Reed, 2012: 14-15هند. )و  واندع را آموزش د عنفر  واند

 غول فعالیت بوده اند؛مردرور جهاع  144از   یدر ب ییسال رذشته پاشکاع دوبا 24در      

است. طبق آمار  رهیروابط با آنها ت ایندارد و  یده دوبا با آنها روابط رسم ییدرورها حتی در

 20درور )از جمله  44از   یدر ب یجامع بهداشت يبرنامه ها يپاشکاع به اجرا نی، ایرسم

 2، بیدارائدر درور  5،  ایو شمال آفر انهیدر  اورمدرور  2، یجنوب ي ایدر آفردرور 

( دمک درده اند. پاشکاع درور در اروپا 1و  ایدر آسدرور  2، نیلات يکایدر آمردرور 

ارائه  یدولت ينهادها ریسا ایبهداشت  ي دمات  ود را در وزارتخانه ها نکهیا يبه جا ییدوبا

هماماع دوبا . مرغول به دار شده اند شهرها و روستاهاي درور م صد نیرتریدهند، در ف 

و به بوده  يمردا يکایو آمر یتی، هائ ایآفر يجنوب صحرا ياز درورها یانیدانرجوباع میا

 یالملل نیده دوبا در سطح ب یموضوعاتداده است. در زمره  گاعیرا یآنها آموزش پاشک

با تمردا بر  یبهداشت يها ستمیس تیت و به در آنها داشته است می تواع را تیفعال نیرتریب

و  یآمادر ی وسلامت يبرا ی؛ توسعه منابع انسانایمالار يدن ساز رهیر؛ هیاول يمراقبت ها

برونو دوبا، امور  ارجه  ریوز یسخنراندر همین رابطه . اشاره درد ایوادن  در برابر بلا

در دولت دوبا  کیاسترات  رویکرد انگریبرا در سازماع ملع  2414در سال  1لایپار گایرودر

 يهمکار ه استررفت میدوبا تصم»دیگر ملت ها باید تل ی درد: تعهد به همبستگی این درور با 

                                                           
1 - Bruno Rodriguez Parrilla 
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 ییمتخصص دوبا 4444از   یابولا[ ده ب ری]تحت تأث  ایدرور آفر 02 ود را در تمام  یپاشک

دار را به صورت داوطلبانه انجام  نیما ا یراپاشکیو پ پاشکی پرسنعدر آع هستند، حفظ دند. 

 (Parrilla, 2014« ) واهند داد.

 ع اقتصادیمناف

یکی از نیازهاي اصلی هاوانا ده همواره اقتصاد این درور را تحت فرار قرار داده است      

دوبا برنامه اي را با مراردت وناوئلا آغاز نمود ده بر  2442انرژي و نفت بوده است. از سال 

 244 ادجیا وناوئلایی ها،پاشک به  04444 هیاول يمراقبت ها ي ارائه  دماتدر ازااساس آع 

و  ررفتهیپ صیمردا ترخ 02و  یوتراپیایو ف یمردا تواع بخر 244جامع بهداشت،  کینیدل

 14روزانه ی؛ این درور وناوئلائ ماراعیب يچرم برا یهاار عمع جراح 144 ياجرا نیهمین

دریافت نماید. دوبا درحالی به نفت ارزاع و  دلار در هر برکه 22 نییپا متیهاار برکه نفت با ق

ع به صرفه وناوئلا دسترسی پیدا می درد ده ارر قرار بود این نفت را از بازارهاي جهانی م رو

دلار باید پردا ت می  112مبلغ  2411آوریع سال  22 ریداري نماید به ازاي هر برکه در 

این معامله اي بود ده از چند جهت براي دو طرف سودمند بود اولاً؛ داسترو و هوروچاوز . نمود

قدام به نوعی همبستگی دو ملت در مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا ده فرارهاي اقتصادي با این ا

بر هر دو درور وارد نموده بود را به نمای  می رذاشتند. دوم اینکه؛ هر دو طرف از ماایاي این 

همکاري بر وردار می شدند. سوم اینکه؛ براي  ود دوستاع و متحداع جدیدي در آمریکاي 

است، دوبا قول داده است ده  افتهیبرنامه رسترش  نیا ریا  يسالهاری ا می یافتند. در لاتین و آف

همینین را از سراسر جهاع آموزش دهد.  يرتریوناوئلا پاشکاع ب دمک هاي  یافاا يدر ازا

 يرا برا ییده در آع دولت وناوئلا بودجه پاشکاع دوبا «1معجاه عمع »دوبا در قالب طرح 

                                                           
1 - Operation Miracle 
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از   ی، در دهه رذشته بددن یم نیثالث تأم يچرم در درورها یاحجر يانجام دارها

 جراحی انجام داده است. عمع  244444

ر، به دوبا دمک درده است تا راههاي به  ارج از درو یبهداشت نیم متخصصهمینین اعاا     

، درآمد حاصع از صادرات  دمات حرفه 2442در سال جدیدي براي دسب درامد پیدا نماید. 

. در سال ادد یم عیدلار را ترک اردیلیم 0/2حدود  ایدرصد از درآمد صادرات دوبا،  21ي ا

در  ی دمات صادرات رتری، و بدیصادرات رسحاصع از درصد درآمد  21به  رقم نی، ا 2441

درآمد  ی دوبا نراع می دهدلاعات رسم( اطFeinsilver, 2006:86)بود. یپاشک نهیزم

دلار  وعیلیم 144 ریز 2444( در سال ااتی)داروها و تجه یکحاصع از صادرات محصولات پاش

نوا محصولات  نیا يدلار برا وعیلیم 044از رقم  یحاد یمطبوعات يبوده است، اما راارش ها

با دند،  یدرور صادر م 44را به  ی  ودپاشک يوتکنولوژیدوبا محصولات بهمینین است. 

در  ییدوبا يمجاز داروها دیتول. ستیترس ندر دس و مبلغ آنها فروشمیااع  اعاتاطل اینحال

براي تولید دارو دو منبع دیگر  مرترک در  ارج از درور يرذار هیدرورها و سرما ریسا

درآمد دوبا در بحث پاشکی محسوب می رردد ده باز اطلاعات دقی ی درباره آع وجود 

 ( Feinsilver, 2006:89ندارد. )

 مزایای سیاسی داخلی و بین المللی

اعاام پاشک به  ارج از درور به پرسنع پاشکی دوبا و رذشته از دسب درآمد اقتصادي،      

دان  قابع توجهی درباره برنامه ها، نیازها و چال  هاي این درور دمک نموده تا دولت 

به دست آورد و متناسب با این نیازها بتواند برنامه هاي دیپلماسی بهداشتی در سایر درورها 

به  نیاعاام پاشکاع به  ارج از درور همین يدوبا برا استیس تنظیم نماید.سلامت  ود را 

 ي موجود درها، ده ممکن است از دمبود منابع و فرصت یبهداشت يمتخصصاع مراقبت ها
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جدیدي درآمد  و منابعدهد تا به  ارج از درور سفر دنند  ی، اجازه مشده باشند دیدوبا ناام

ناشی از بیکاري بوی ه در میاع قرر  یاجتماع يتن  هام این پاشکاع با اعاا نیبنابرا پیدا نمایند.

بوی ه اینکه این پرشکاع می توانند در  ارج . پیدا می دندداه  جواع تحصیع درده 

 نیهمیندرامدهاي بیرتري به نسبت آنیه در درور  ود به دست می اورند تحصیع نمایند. 

یارریري هاي سیاسی جدیدي در عرصه بین  به دوبا دمک می نماید تا یپاشک يها تیمأمور

 يمنط ه ا يسازماع ها ایدر سازماع ملع  يریر يدر م اطع حساس مانند راالمللی انجام دهد و 

بتواند از آنها سود جوید. دسب راي لازم براي عضویت در شوراي ح وق برر سازماع ملع و یا 

ملع نمونه هایی از بهره هاي سیاسی مخالفت با قطعنامه هاي ضد دوبا در مجمع عمومی سازماع 

مارشال و  ری، جااعیاسرائتنها  2442هاوانا در مجامع بین المللی بوده است. به عنواع مثال در سال 

از قطعنامه پیرنهادي آمریکا در مجمع عمومی سازماع ملع علیه دوبا حمایت دردند. این  پالائو

این اتفاق  به مجمع می فرستاد و رد می شد.چهاردهمین قطعنامه اي بود ده آمریکا علیه دوبا 

در سال هاي بعد نیا تکرار شد تا جائیکه به یک شرمساري براي دیپلماسی آمریکا تبدیع رردید 

( این امر نراع از آع داشت ده Milne, 2014و تمامی قطعنامه ها با ادثریت قاطع رد شدند. )

ناوي شدع بود. دوبا همینین یکی از به جاي مناوي شدع دوبا این آمریکا بود ده درحال م

اعضاي مهم و برجسته جنب  عدم تعهد است و تادنوع چندین دوره موفق شده است تا میاباع 

این جنب  باشد و رهبري آع را در دست بگیرد. امضاي توافق نامه تعرفه هاي ترجیحی با بازار 

دید تحریم هاي و در آستانه دور ج 2442در سال  1مرترک درورهاي آمریکاي جنوبی

 آمریکا علیه دوبا دستاورد دیگر سیاسی دیپلماسی سلامت براي دوبا محسوب می رردد. 

                                                           
1- Southern Common Market )MERCOSUR( 
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هاوانا همینین به دنبال این بوده است ده با امضاي مواف ت نامه هاي دوجانبه، آموزش ها و      

دمک هاي پاشکی به دیگر درورها راهی براي دست یابی به مدیریت برنامه هاي سازماع 

بیابد. تجربه حضور دوبایی ها در مدیریت  1بهداشت جهانی یا سازماع بهداشت پاع آمریکایی

این سازماع ها نراع داده است ده برنامه هاي این دو سازماع سمت و سوي مراقبت هاي اولیه 

بهداشتی و سیستم هاي بهداشتی پیدا درده است و با توجه به اینکه جامعه هدف این سازمانها 

ف یر و دم درامد در آمریکاي لاتین و آفری ا بوده است راه براي پاشکاع و  درورهاي

متخصصاع دوبایی براي مراردت در این برنامه ها بازشده است؛ بوی ه اینکه اغلب پاشکاع 

دوبایی با هاینه دم و ارائه  دمات عالی در درورهاي دیگر حاضر به دار می شوند. ترغیب 

ي استفاده از پاشکاع دوبایی در هائیتی یا دمک هاي مالی آفری اي فرانسوي ها و ژاپنی ها برا

جنوبی به دوبا براي ارائه  دمات درمانی و بهداشتی به مردماع روآندا و مالی شاهدي بر این 

 (  Bliss, 2017: 10موضوا است. )

بت از زماع شروا بیماري درونا در جهاع، دوبا مواف ت  ود براي اعاام تیم هاي مراق     

درور را اعلام درده است. هاوانا تلاش درده است تا این دست اقدامات  ود را  15پاشکی به 

بسیاري می قابع توجه  براي این رفتار دوبا نمونه هاي جاي دهد.« 2انگیاه هاي ا لاقی»در قالب 

ر د عیانفجار چرنوب ی تا حادثهلیدر ش 1124این درور به زلاله سال وادن  تواع ذدر درد از 

 2414مبارزه با ابولا در سال  ي تااندونا 2444 ی، از سوناميشورو ریاتحاد جماهدر  1112سال 

و  یتیدر هائ 2414متحده به زلاله  الاتیدوبا و ا يهای. پاسخ غرب ي ایآفر يدرورها در

به را  یبهداشت جهان يدر مورد بحراع ها دو درور ایمتما يکردهای، روکنیدومن يجمهور

آموزش  به صورت رایگاعرا  یتیپاشک هائ 244از   یدوبا ب درحالیکه .می دهد وبی نراع 

                                                           
1- Pan American Health Organization (PAHO) 
2 - Moral Incentive 
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مراوره  وعیلیپاناده م باً یفرستاد، ت ر در این درور دار يپاشک  ود را برا 2444از   یداد، ب

وادن  آمریکا ف ط به شکع دمک مالی  سواد آمو ت یتیهائ 122444ارائه داد و به  یپاشک

میلیوع دلار به دو  24مواف ت درد ده حدود  1المللی ایالات متحدهبود. آژانس توسعه بین 

 21444حال حاضر دوبا بی  از درور آسیب دیده دمک مالی برردوستانه ارسال نماید. در 

درور استخدام درده و از این تلاشها براي استفاده از قدرت نرم در  24پرسنع پاشکی را در 

به دست  يبرا یراه( این شیوه Todd, 2020: 1ید. )سود می جوروابط  ود با سایر درورها 

 بودهدنندراع دمک  افتیقلب و ذهن در ریبر مردم و تسخ يررذاریآوردع دوستاع و تأث

( و در نینماد هی)سرما تی، نفوذ و حسن ناردسب اعتب يبرا اباارياست. دیپلماسی سلامت 

از  ود تصویر یک از درور در  ارج شده و به دوبا دمک نموده تا  يماد هی، سرماجهینت

( Feinsilver,2008:275). ي و دان  بسازدلحاظ فناورپیرتاز به و  افتهیتوسعه  درور

اهمیت این مساله زمانی روشن می رردد ده درنظر داشته باشیم این درور براي سالیاع سال در 

 معرض تحریم و روابطی  صومت آمیا با آمریکا قرار داشته است. 

 ت برزیلدیپلماسی سلام

درور برزیع در آمریکاي لاتین دیگر درور موفق در حوزه دیپلماسی سلامت محسوب می      

دیپلماسی سلامت از زماع ریاست جمهوري فرناندو هنریکه داردوسو در  دمت شهرت و  شود.

نفوذ دیپلماتیک این درور قرار ررفت. تا زماع وي ابتکارات و موف یت هاي بهداشتی به شکلی 

م و پرادنده در سطح بین الملع انعکاس پیدا می درد و این درور فرایندي از همکاري هاي نامنظ

نامنظم با سازماع هاي بین المللی را تجربه می درد. تا پی  از داردوسو دیپلماسی سلامت در بستر 

تلاش هاي دیپلماتیک سنتی و به شکلی چندجانبه دنبال می شد و هنوز جایگاه واقعی  ود را در 

                                                           
1 - U.S. Agency for International Development (USAID) 
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سیاست  ارجی این درور نیافته بود. تا آع موقع دع دغدغه برزیع همانند دیگر درورهاي 

درحال توسعه دسترسی به دارو و تولید آع در دا ع درور بود. به عبارت دیگر نگاه دیپلماسی 

برزیع به بهداشت و سلامت بیرتر در قالبهاي برردوستانه و مباحث مربوط به پیامدهاي تواف نامه 

لولا  ویناسیاالکیت معنوي دارو و درماع جاي می ررفت. در دوراع ریاست جمهوري هاي م

 بهداشتدرور با  نیده بر تعامع ا در پی  ررفت يدیروند جد عیبرز ی ارج استی، سلوایداس

ي تنوا در مراردت ها جادیا» در بستر لوایتحت نظر لولا داس یپلماسیرذاشت. د ریتأث این یجهان

براي  (Gayard, 2019:1دنبال رردید. ) 1جنوب و جنوب يبه همکار رتریب ، با توجه«جهانی

این منظور تلاش رردید تا هماهنگی بین بازیگراع اصلی حوزه بهداشت این درور یعنی وزارت 

این موسسات  2412تا سال  2442ت ویت شود. از سال  0)فیودروز( و بنیاد اسوالدو دروز 2بهداشت

را براي همکاري هاي بهداشتی بین المللی چندجانبه فراهم دردند.  به تدریج چهارچوب مرتردی

در دنار این دو نهاد برزیع از نهادهاي منط ه اي نیا براي پیربرد برنامه دیپلماسی سلامت  ود سود 

دو برنامه  یکی از این نهادها بود ده با درپی  ررفتن 4سازماع بهداشت پاع آمریکن جست.

 با محوریت بهداشت( یالملل نیتعامع ب کی يبرا عیبرز يها تیفظر تیبا هدف ت وي)همکار

مهمی در دیپلماسی سلامت برزیع ایفا درد. این همکاري هاي نهادي رسترده چهارچوب ن   

آنیه ده  (Gayard, 2019:2دیپلماسی سلامت این درور را براي دهه هاي بعد شکع دادند. )

شادله دیپلماسی سلامت برزیع را در سطح جهانی ترسیم درد در محورهاي زیر می تواع مورد 

 اشاره قرار داد:

 

                                                           
1 - South-South Cooperation (SSC) 
2 - the Ministry of Health (MoH) 
3 - the Oswaldo Cruz Foundation (Fiocruz) 
4 - Pan-American Health Organization (PAHO) 
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 موفقیت های برزیل در مبارزه با ایدز 

برزیع به عنواع دروري شنا ته می شد ده بیرترین میااع ابتلا به ایدز را در  1114تا دهه      

هاي جدي در برزیع در صوص به  طر افتادع نام و آوازه این آمریکاي لاتین داشت. دغدغه 

درور در جهاع به  اطر مساله شیوا ایدز در آع و نیا انت اداتی ده به واسطه دم داري ها 

متوجه دولت بود باعث رردید تا رویکردهاي جدیدي از سوي این درور در مبارزه با ایدز 

نه بود و می دوشید این پیام را به جهانیاع ارسال درپی  ررفته شود. رویکردهایی ده اصلاح طلبا

دند ده این درور از ظرفیت لازم براي پاسخگویی به مرکلات بهداشتی ده با آع دست و پنجه 

نرم می دند؛ بر وردار است. آنیه ده انگیاه مضاعفی را براي برزیع جهت دنبال نمودع این 

ور به قرار ررفتن در زمره درورهاي صنعتی رویکرد اصلاح طلبانه ایجاد می درد علاقه این در

بود. م امات برزیع می  واستند به جهاع نراع دهند ده برزیع از توانمندي نهادي و فنی لازم 

براي مهار شیوا ایدز، تامین دارو به عنواع یک حق شهروندي، حفظ سنت همکاري با نهادهاي 

ر است. آنها براي این دار متوسع به بین المللی و پیوستن به جرره دولت هاي صنعتی بر وردا

بانک جهانی و دریافت وام از این نهاد مالی شدند. پس از تامین بودجه اولیه مبارزه با ایدز؛ 

م امات برزیع قدم در راه اصلاحات نهادند. محور برنامه هاي پاشکی برزیع بر تمردازدایی از 

در معرض  طر ازطریق دمک مالی به  اقدامات دولتی در مبارزه با ایدز و تمردا بر رروههاي

شهرداري ها و نظارت بر بودجه ا تصاص یافته و نیا اعتماد و همکاري با سازماع هاي 

این درور موف یت هایی در سیاست پیرگیري و  1114غیردولتی استوار بود. در اوایع دهه 

یریه بین درماع دسب درد. برزیع موفق رردید در این راه از دمک هاي مالی نهادهاي  

المللی و سازماع بهداشت جهانی نیا بهره مند رردد. این موف یت ها به برزیع دمک درد تا 

درحالیکه هماماع با آمریکا وادن  به ایدز را شروا درده بود نتایج بهتري دسب 
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( این درحالی بود ده تا پی  از آع بدلیع عدم وجود Gomez, 2010: 529-530نماید.)

ی بر برزیع براي پاسخگویی، ف داع شواهد دافی مبنی بر اپیدمی شدع ایدز فرارهاي بین الملل

در این درور و وجود چال  پاسخ هماماع به بیمارهاي متعدد، م امات برزیع هنوز مت اعد 

نرده بودند ده ایدز یک تهدید جدي است و به صداهایی ده از سوي فعالین جامعه مدنی در 

 ( Parker, 2009)ی دردند. شنیده می شد توجهی نم 1114دهه 

( 1112-1114) 1دولتی ده حاضر نبود در دوره ریاست جمهوري فرناندو دولر دي ملو     

اطلاعاتی درباره میااع شیوا ایدز در جامعه منترر دند، از پاسخگویی لازم براي برنامه های  در 

وقف درد و حتی بودجه مبارزه با ایدز بر وردار نبود، همکاري اش با جامعه بین الملع را مت

دافی در این راه ا تصاص نمی داد رویکرد  ود را در دوره ریاست جمهوري فرناندو 

داردوسو عوض درد و وزارت بهداشت آع شروا به اطلاا رسانی و بالابردع آراهی هاي 

جامعه در صوص بیماري ایدز نمود. داردوسو اعلام درد ده ایدز را فرصتی براي افاای  

ع به عنواع دولتی توانمند در ریره دن دردع ایدز می بیند. او رفت بدنبال این شهرت برزی

است ده به جهاع نراع دهد برزیع ظرفیت لازم براي دنترل ایدز را دارد. بنابراین شهرت برزیع 

به عنواع یک دولت مدرع را افاای  داد. او ضمن حفظ سنت همکاري با دیگر درورها در 

درورش بر تداوم سیاست پیرگیري و درماع را ابراز داشت. این سیاست  مهار شیوا ایدز، تعهد

هاي اعلامی باعث رردید تا بانک جهانی ده تا پی  از آع به دلیع بی ثباتی سیاسی برزیع و 

فساد اداري این درور حاضر به دادع وام به آع نبود پس از سه سال در واست ریاست 

میلیوع دلار، در  124ید. بانک جهانی در مرحله اول جمهوري جدید این درور را برآورده نما

                                                           
1 - Fernando Collor de Mello’s  
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( در ا تیار برزیع 2440میلیوع دلار) 144( و در مرحله سوم 1111میلیوع دلار) 122مرحله دوم 

 ( Ainsworth, 2004قرار داد.)

درنهایت عام دولت در دنترل و مبارزه با ایدز، فرارهاي سازماع هاي غیردولتی و برنامه      

رزه با ایدز در جهاع بر دولت برزیع، موجب افاای  تعهد این درور در امر مبارزه جهانی مبا

( موف یت هاي دسب شده در مبارزه با ایدز، توجه جهانی به Rich, 2009با ایدز رردید. )

موف یت هاي این درور و نیا دریافت لوح هاي ت دیر از سازماع هاي برردوستانه همیوع بنیاد 

و سازماع بهداشت جهانی انگیاه هاي دولت برزیع را دوچنداع سا ت.  1بیع و ملیندا ریتس

تعهد دولت براي تامین هاینه هاي  2درنتیجه رئیس جمهور بعدي این درور ایناسیو لولا داسیلوا

برنامه مبارزه با ایدز را بیرتر سا ت. این اقدامات احترام و توجه بیرتر بین المللی به برزیع را به 

داسیلوا دوشید از این فرصت ایجاد شده براي همکاري بیرتر با سازماع بهداشت دنبال اورد. 

 ,Gomezجهانی سود جوید و این درور را به نمونه اي براي دیگر درورها تبدیع سازد.)

( درح ی ت هرچ در جامعه جهانی عام دولت برزیع در مبارزه با ایدز را جدي تر می 2009

  ا تیار این دولت قرار می داد.یافت دمک هاي  یریه بیرتري در 

 در کنوانسیون کنترل دخانیات  ایفای نقش فعال

اررچه رشد اقتصادي برزیع در صعود تدریجی این درور در سطح بین المللی غیرقابع      

چرم پوشی است اما نباید ن   سیاست  ارجی این درور در این موف یت را فراموش نمود. 

 يدیبه موضوعات دل یدریرس ات مربوط بهدر مذادر کیماتپلیبرجسته د آفرینی هاي   ن

و تنظیم  تجارت يآزادساز ي،هسته ا ي، منع رسترش سلاح هایمیاقل اترییمانند تغ یجهان

                                                           
1 - Bill & Melinda Gates foundation 
2 -Ina´cio ‘Lula’ da Silva 



 222/  ی علی باقری دولت آباد؛ برای ایران برزیل و کوبا تجربه هایی ازدیپلماسی سلامت به مثابه قدرت نرم:  

در دسب این موف یت ها بسیار اثربخ  بودند.  1چهارچوب نهایی دنوانسیوع دنترل د انیات

(Lee & Gómez, 2015)  نهایی شد حاصع  2440در سال دنوانسیوع دنترل د انیات ده

پنج سال تلاش مداوم، مذادرات بین المللی فررده و دقیق، دارزارهاي جهانی درباره بهداشت 

عمومی و تهیه و تنظیم پیرنویس هاي متعدد و بازنگري در آنها بود. در سرتاسر این مسیر سخت 

ادرات بین المللی را و طولانی برزیع همراه و همگام جامعه جهانی بود و ن   رهبري در مذ

( این دنوانسیوع در تداوم ابتکارعمع سازماع بهداشت جهانی Lee, 2009ایفا می درد.)

پی ررفته شد. طرحی ده هدف  حمایت از نسع دنونی  2در صوص جهاع عاري از د انیات

و آینده برر از پیامدهاي مخرب بهداشتی، اجتماعی، محیط زیستی و اقتصادي مصرف د انیات 

ارررفتن در معرض دود تنبادو بود. طبق این پیماع دولت ها متعهد می رردیدند تا مجموعه و قر

رسترده اي از اقدامات را در دستوردار  ود قرار دهند. حداقع دار ممکن این بود ده دولت ها 

میلیوع انساع به  اطر مرگ و میر ناشی از مصرف د انیات  2باید دمک نمایند تا جلوي مرگ 

 ( Blouin & Dubé, 2010: 244-245د. )را بگیرن

، پاشک برزیلی و هماهنگ دننده سابق برنامه ملی دنترل 0ورا لوئیس دادوستا سیلوا     

د انیات برزیع، فردي بود ده عهده دار پیگیري ابتکار جهاع عاري از د انیات سازماع 

 یدائم ندهی، نما4میلسو نونس آموربهداشت جهانی رردید. همینین سازماع بهداشت جهانی س

 نیبات مذادر ئتیه سیعنواع رئ بهرا  ،یالملل نیب يسازماع ها ریدر سازماع ملع و سا عیبرز

ی در این  صوص منصوب درد. آموریم در مجامع بین المللی به عنواع دیپلماتی باتجربه و دولت

 لع داردرته شنا ته می شد. ن   آفرینی او در جریاع مذادرات سازماع ملع در صوص 

                                                           
1 - Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) 
2 - the Tobacco Free Initiative (TFI) 
3 - Vera Luiza da Costa e Silva 
4 - Celso Nunes Amorim 
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سلاح، تجارت و امنیت از او چهره اي بین المللی و دیپلماتی ماهر سا ته بود. پس از او نیا 

م ام نمایندری سازماع ملع در  1دیپلمات برزیلی دیگري به نام لوئیافیلیپ دسیکساس دورئا

دسب درد. دردنار هم قرارررفتن این مجموعه در یک  2442مذادرات دولتی را در سال 

ی از مذادرات بین المللی و در فضایی نامساعد باعث رردید تا اعتبار برزیع افاای  دوره طولان

پیدا نماید. به این موف یت ها باید طرحها و برنامه هایی ده  ود برزیع در امر مبارزه و دنترل 

د انیات در پی  ررفته بود را نیا اضافه درد. برزیع یکی از باررترین تولیددنندراع و 

( اینکه این World Bank Group, 2019ع تنبادوي جهاع شنا ته می شود.)صادردنندرا

درور پذیرفته بود تا ن   رهبري مبارزات دنترل د انیات در جهاع را برعهده بگیرد حاوي 

پیام مهمی براي جهاع بود و رهبراع جهاع حق داشتند تا این تلاش ها را با مرروعیت بخریدع به 

بین المللی پاسخ رویند. بوی ه اینکه برزیع در دنترل د انیات از رهبري آع در طول مذادرات 

  ود شفافیت و پاسخگویی بالایی نراع داده بود. 

برزیع پیرتر نیا مراردت بین المللی  ود در برنامه هاي سازماع بهداشت جهانی را اثبات      

در صوص  هردارهاییدرده بود. این درور دومین دروري بود ده پس از دانادا اقدام به چاپ 

مصرف د انیات بر روي بسته هاي سیگار درد. اولین دروري بود ده به دارریري اصطلاحاتی 

درد. اولین دروري  در توصیف محصولات د انیات را ممنوا اعلام« 0ملایم»و « 2سبک»همیوع 

ظیم بود ده در صوص محتواهاي ن   بسته بر روي بسته هاي د انیات قوانین و م رراتی را تن

درد. همه اینها در شرایطی اتفاق می افتاد ده این درور از یک صنعت قوي د انیات سود و 

بهداشت جهانی بهره می برد. حمایت صریح و یکپارچه برزیع در دا ع درور  ود از اهداف 

                                                           
1 - Luiz Felipe de Seixas Correa 
2 - Light 
3 - Mild 
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سپس به سطوح منط ه اي رسترش پیدا درد. دیپلمات ها دمک دردند تا ائتلاف هاي رسترده 

انی درباره آع شکع بگیرد. سازماع هاي غیردولتی بوی ه سازماع هاي فعال در تري در سطح جه

حوزه جامعه مدنی نیا به دمک آمدند تا مذادرات مربوط به دنوانسیوع دنترل د انیات به  وبی 

( بدین ترتیب با Lee & Gómez, 2015: 63-64پی  رود و تصویب و اجرا شود. )

ب دنوانسیوع دنترل د انیات، برزیع دارنامه اي در راع تصویب قوانین دا لی و پیگیري تصوی

  در دیپلماسی سلامت از  ود برجاي رذاشت ده نام و آوازه آع را جهانی درد.

 نقش برزیل در کمک های بهداشتی

درورهاي بسیاري را شاید بتواع سراغ ررفت ده در برنامه هاي سازماع بهداشت جهانی      

دمتر توسعه یافته مراردت دارند اما دمتر اتفاق افتاده ده نام  براي اعطاي دمک به درورهاي

آنها بر سر زباع ها افتاده باشد. برزیع ازجمله درورهایی است ده دوشیده است از این فرصت 

براي ایجاد شهرت استفاده نماید. از زماع لولا داسیلوا برزیع ن   تازه اي در دیپلماسی سلامت 

( و آع تبدیع دردع برزیع به درور اهدادننده Gomez, 2009aبراي  ود تعریف نمود)

دمکها و  دمات پاشکی بود. دروري ده در آغاز قرع بیستم به عنواع دریافت دننده دمک 

هاي  ارجی و به عنواع آزمایرگاهی براي اجرا و پیاده سازي سیاست هاي سازماع بهداشت 

ایده و بودجه براي سازماع بهداشت  جهانی شنا ته می شد به یکباره به دروري ارائه دهنده

را میلیارد دلار دمک پاشکی نام  ود  4برزیع با ا تصاص  2414جهانی تبدیع رردید. در سال 

 ,Brazil's Foreign-Aid Programmeدر رده اهدادنندراع بارگ جهانی جاي داد.)

 ایسع و مالار، دزیا مبارزه با یپول و صندوق جهان یالملل نیدرور به صندوق ب نیا( 2010

حفظ صلح در  تیمأمور ،دلار( وعیلیم 044غذا ) یدلار( به برنامه جهان اردیلیم 14 سالانه حدود)

برردوستانه و دمک  يدمک ها این در برنامه علاوه بر نمود. دمکدلار(  وعیلیم 024) یتیهائ
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. دهد یام مدر حال توسعه و يبه درورها نیا مراردت دارد و توسعه چند جانبه يبه آژانس ها

هند و  می تواع در سطح و اندازهرا  عیبرزدمک هاي دلار درست باشد،  اردیلیم 1ارر برآورد 

 (Cabral, 2010: 1دانست.) نیچ

آرزوي رسیدع به درسی دائم شوراي امنیت سازماع ملع از یک سو و رقابت با چین و هند      

وسعه ن   مهمی در این تصمیم براي افاای  قدرت نرم و نفوذ  ود در درورهاي درحال ت

برزیع داشته است. اعطاي این دمک ها با برعهده ررفتن ن   هاي جدید در سازماع بهداشت 

جهانی و همکاري با این سازماع همسو شده است. دمک هاي پاشکی دوجانبه برزیع بی  از 

تمردا شده آنکه جنبه مالی داشته باشد بیرتر بر مراوره دادع، همکاري هاي علمی و فنی م

است. براي مثال برنامه ملی ایدز برزیع ده به طور  اص بر مبارزه با بیماري ایدز متمردا است 

شامع اعاام تیم هایی از پاشکاع و متخصصاع آزمایرگاهی براي آموزش مسوولین موزامبیک، 

جمهور وقت  سیرئاین اتفاق پس از آع افتاد ده  (Gomez, 2009bآنگولا و نیجریه است.)

از برزیع انجام داد و در این  2444، در سال اي چهار روزه دیدار سانویچ می،  وادکیوزامبم

درد. دو درور قول سا ت  دیتأدآفری ا  ود به قاره  یبر تعهد ا لاق دیدار لولاداسیلوا

همینین را دارد.  ضدویروس يداروها دیرا دادند ده قصد تول کیدر موزامب ییدارو رگاهیآزما

 .انجام داد  1یدوحه سازماع تجارت جهان 2441 هیاعلام ياجرا يرا برا يادیاش زتل داسیلوا

درماع  يرا ده برا ییثبت ا تراا در مورد داروها نیدهد قوان یده به درورها اجازه م برداشتی

در  آنگولا یفن يلولا به دمکها است دور بانند. يضرور دزیاز جمله ا ددنندهیتهد يهایماریب

 تلاش درد.  هیجریدارو در ن دیرسترش تول يدمک درد و برا دزیز اا یآراه نهیزم

                                                           
1 - The 2001 Doha Declaration 
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 و  ایمستعمرات سابق پرتغال در آفر بررا  شتمردالولاداسیلوا در برنامه هاي سیاسی  ود      

قرار داد. در همین راستا برنامه ملی ایدز برزیع از درورها  ریبه سا یو فن یمال يدمک ها

ی ایی براي سفر به برزیع دعوت درده است تا ضمن آموزش و م امات بهداشتی درورهاي آفر

انت ال دان  به آنها، این افراد را با ظرفیت هاي پاشکی و دارویی برزیع آشنا سازد. همینین 

برزیع در نهادهاي بین المللی از سیاست هاي اتخاذ شده در حوزه هاي مختلف بهداشتی 

ادری  ود را براي انت ال تجربیات  بوی ه در حوزه حمایت و پرتیبانی سیاسی نموده و پیوسته آم

مبارزه با ایدز اعلام درده است. برزیع پیوسته از  ط مری سازماع بهداشت جهانی در صوص 

دسترسی آساع به داروهاي ضدویروس حمایت درده و بر پیگیري این سیاست از سوي رهبراع 

این برنامه  1112 ود برزیع در سال درورهاي آفری ایی به عنواع یک تعهد تادید درده است. 

تمردا  را با هدف 1 لاقانه يریرگیپ يها نیبرنامه دمپ نیارا با موف یت در درورش اجرا درد. 

اجرا درد و از  اعیمواد مخدر و جامعه همجنس رراتاری ی ، مصرف دنندراع زناع روسپی بر

می شد تا پایاع قرع رقم سوي مجامع بین المللی مورد ترویق قرارررفت. برزیلی ده تصور 

نفر فراتر رود به لطف این برنامه  لاقانه در دوره لولاداسیلوا  1244444مبتلایاع به ایدز آع از 

 ( Gómez, 2009aقادر به مهار پیررفت بیماري شد.)

در همین راستا این درور تبدیع به یکی از درورهاي اهدادننده این داروها شده است. این      

موجب رردید تا برزیع  یلی آساع وارد تعامع با نهادهاي چندجانبه همیوع بنیاد فعالیت ها 

جهانی مبارزه با ایدز، سع و مالاریا، برنامه عمراع ملع متحد، برنامه جهانی غذا شود. در دع این 

 Leeاقدامات و تلاش ها به اهرمی براي افاای  قدرت نرم و نفوذ این درور تبدیع شده است. )

& Gómez, 2011: 64)  برنامه سازماع بهداشت جهانی براي در دو نوبت در فیودروز

                                                           
1 - Innovative Prevention Campaigns 
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 تیوادسن منن  نیتأم يبرا 2445در سال نخستین مراردت آع  :صادرات وادسن شردت درد

و   ایبه آفر سفیونی مساعدتها وادسن تب زرد را با  وعیلی، م2414در سال در نوبت دوم  بود.

داروهاي  دیتول - ود يدیتول تیاستفاده از ظرفز با فیودرو .صادر درد نیلات يکایآمر

بهداشتی همراهی  وبی با سازماع  ااتیتجه نیمراردت در تأمو  -و وادسن ضدویروس

دننده  نیبه عنواع تأم عیبرز یدولت يها رگاهی، آزمابیترت نی. به همبهداشت جهانی نراع داد

پویایی فعالی از  ود به نمای   یالملل نیب يدمک ها امردر  یبهداشت وسایعبال وه  يها

   (Gayard, 2019:12رذاشتند. )

 گیرینتیجه 

بر اساس شواهد ارائه شده فوق الذدر دو درور برزیع و دوبا توانسته اند به مدد دیپلماسی      

سلامت، جایگاه  ود را در عرصه بین المللی به عنواع درورهایی فعال در حوزه سلامت تثبیت 

ی از همکاراع اصلی سازماع بهداشت جهانی تبدیع رردند. برنامه هاي حوزه نمایند و به یک

نام برزیع ده تا دو دهه پی  جاء درورهاي  موجب رردیده بهداشت و دیپلماسی سلامت

بدهکار آمریکاي لاتین و بدنام در تعداد بیماراع مبتلا به ایدز بود از این لیست  ارج و در زمره 

صنعتی قرارریرد. به نحوي ده این درور یکی از راینه هاي جدي دولت هاي توسعه یافته و 

براي دسب درسی دائم شوراي امنیت سازماع ملع در آینده است و دیپلمات هاي این درور 

موفق رردیده اند به درسی هاي مدیریتی سازماع هاي بین المللی بوی ه سازماع بهداشت جهانی 

 دست پیدا دنند. 

مریکاي لاتین هم توانسته به مدد همین دیپلماسی علاوه بر نادام رذاشتن دوبا دیگر درور آ     

تحریم هاي آمریکا علیه  ود از حوزه صادرات تجهیاات، داروها و  دمات پاشکی 

درامدزایی داشته باشد. تجربیات موفق این دو دولت می تواند حاوي تجربه هایی براي ایراع 



 223/  ی علی باقری دولت آباد؛ برای ایران برزیل و کوبا تجربه هایی ازدیپلماسی سلامت به مثابه قدرت نرم:  

توجه بیرتر به دیپلماسی سلامت باشد. آنیه به صورت جهت اصلاح برنامه هاي بلندمدت  ود و 

تواع رفت این است ده این درور بر طیف  متنوعی مرخص درباره دیپلماسی سلامت دوبا می

پاشکی تمردا درده است ده می تواند از سوي ایراع نیا تکرار رردد. -از اقدامات بهداشتی

پاشکی، اعاام پاشک به درورهاي  از صادرات دارو و تجهیااتاین اقدامات عبارتند از: 

-مختلف، اعطاي بورسیه هاي تحصیلی، آموزش پاشکاع در دیگر درورها، میابانی دنفرانس

ارائه  دمات  المللی، چاپ م الات پاشکی در مجلات متنوا به زباع انگلیسی،هاي بین

شهرونداع سایر برردوستانه و امدادرسانی در بلایاي طبیعی، ارائه  دمات پاشکی قابع قبول به 

درورها، تلاش براي آموزش جواناع درورهاي درحال توسعه در رشته هاي پاشکی در 

هاي بهداشتی و پیرگیرانه در درورهاي  ودشاع، دمک به راه اندازي سیستم مراقبت

درورهاي م صد و انطباق سطح بهداشت درورهاي محروم با برنامه جامع بهداشت جهانی. 

ت فوق ازجمله اعطاي بورسیه هاي تحصیلی به دانرجویاع افغانستانی، ایراع بخری از اقداما

سوریه اي، عراقی و غیره و یا ارائه  دمات برردوستانه به درورهاي درریر در بحراع در منط ه 

را قبلا ارائه داده و در حال حاضر نیا ارائه می دهد. مرکلی ده در اینخصوص وجود دارد این 

این دست اقدامات هدفمند و منسجم دنبال نمی رردد. به عنواع است ده برعکس درور دوبا 

مثال یکی از شرط هاي دوبا براي دانرجویاع بورسیه در رشته هاي پاشکی  دمت در مناطق 

محروم درور  ود پس از فارغ التحصیلی است. شرطی ده در اعطاي بورسیه هاي ایراع وجود 

ایراع در شهرونداع آع درورها ایجاد نمی رردد ندارد. لذا هیچ تصویرسازي مثبتی از اقدامات 

و احساس نمی دنند این  دمات را به واسطه آموزش هاي رایگاع ایراع به این پاشکاع به 

دست آورده اند. نداشتن زیرسا ت لازم براي رسترده تر دردع این  دمات آموزشی و یا 

یگر ضعف هاي برنامه هاي محدود شدع آع صرفا به دا ع ایراع و نه در درورهاي م صد از د
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رسد فارغ از مرکلات زیرسا تی ایراع در بحث پاشکی ایراع محسوب می رردد. به نظر می

هاي بهداشت و علوم پاشکی و وزارت امور ارجه از  انهف داع ارتباط منسجم بین وزارت

دیگر ن اط ضعف ایراع براي داشتن یک دیپلماسی سلامت دارامد محسوب می رردد. ن طه 

ضعفی ده در دوبا به هیچ وجه دیده نمی شود. در آنجا نوعی پیوند مت ابع بین بهداشت و 

سیاست  ارجی شکع ررفته است. پاشکاع در دستگاه دیپلماسی و در قالب رایاع در سفارت 

  انه هاي این درور در دیگر دولتها حضور دارند و زمینه هاي همکاري را شناسایی می نمایند.  

تجربیات برزیع نراع دهنده این است ده دیپلماسی بهداشت ایراع تادنوع موفق  همینین     

نگردیده مرابه برزیع از این دستاورد  ود براي ایجاد قدرت نرم و ارت اي جایگاه بین المللی 

ایراع استفاده نماید. به عنواع مثال در حالیکه برزیع از دیپلماسی سلامت  ود براي رسیدع به 

بین المللی بهره ررفته است اقدامات ایراع یا انعکاس رسانه اي مناسب را پیدا وجهه و شهرت 

نکرده است و یا در قالب برنامه هاي سازماع بهداشت جهانی دنبال و ثبت نگردیده است. ایراع 

نتوانسته مرابه برزیع دیپلمات هایی داردرته و موفق براي فعالیت در سازماع بهداشت جهانی و 

پست هاي مدیریتی این سازماع تربیت نماید. این مساله قدرت بازیگري ایراع  در دست ررفتن

در سازماع بهداشت جهانی را دم درده است. همینین سطح رایانی ها و همکاري هاي ایراع با 

سازماع بهداشت جهانی عموما در حد متوسط و متوسط رو به پایین باقی مانده است. حال آنکه 

برجسته شدع اقدامات ایراع وجود دارد. نمونه بارز این مساله را در فرصت هاي بسیاري براي 

سه مورد می تواع سراغ ررفت: نخست در ن   آفرینی ایراع براي م ابله با قاچاق مواد مخدر و 

آسیب هاي روحی، روانی و جسمی آع براي مصرف دنندراع و  انواده هاي آنها؛ دوم در 

تی، تجهیاات پاشکی و داروي هاي اعطایی ایراع به دمک هاي مالی بلاعوض،  دمات بهداش

درورهاي درریر بحراع در منط ه)یمن، سوریه و افغانستاع( و سوم؛ ساب ه طولانی مدت ارائه 
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 درمانی ایراع به مهاجرین افغاع، زائرین عتبات عالیات در مراسم اربعین و....- دمات بهداشتی

عامع موف یت و اباارهاي دو درور برزیع و تر شدع مطلب اهداف، انگیاه ها، براي روشن

 دوبا به صورت مختصر در جدول زیر نمای  داده می شود.

 مقایسه دیپلماسی بهداشت کوبا و برزیل

 اباارها عامع موف یت اهداف انگیاه ها دولت

 . همبستگی با ملع حامی ان لاب آنها1 دوبا

-. پایاع دادع به اناواي سیاسی2

 اقتصادي دوبا

 ی براي صدور ان لاب  ود. راه0

. شیوه اي براي پیگیري مبارزات 4

ایدئولوژیک علیه استعمار، استثمار و 

 اقدامات ضد امپریالیستی

 . دسب منفعت اقتصادي2

 . انگیاه هاي ا لاقی2

 . انترناسیونالیسم پاشکی1

 . منافع اقتصادي2

 . ماایاي سیاسی دا لی0

رامدزایی  و د )داه  بیکاري،

 جتماعی(هاي  تن پیرگیري از 

 . ماایاي بین المللی4

)یارریري سیاسی، دور زدع 

تحریم ها، مراردت در برنامه 

 هاي سازماع بهداشت جهانی(

. تصویرسازي به عنواع 2

یک درور پیرتاز در عرصه 

 دان  و فناوري

اراده و چرم انداز . داشتن 1

 ی روشناسیس

درور  . سنج   ود با2

اع و نه همتای افتهیتوسعه  يها

 منط ه اي در بحث بهداشت

 یبهداشت ستمیس کی . ایجاد0

 گاعیو را یجهان یدرمان

. آموزش بی  از نیاز 4

 یپرسنع پاشک

. بالا بردع شا ص  دمات 2

 بهداشتی در دا ع درور

. همکاري با سازماع 2

 بهداشت جهانی

. میابانی دنفرانس هاي بین 1

 المللی پاشکی و تبادلات علمی

لات . راه اندازي مج2

 مختلف پاشکی

تربیت پاشکاع آموزش و . 0

 در دیگر درورها

. اعطاي بورس هاي تحصیلی 4

 به دانرجویاع  ارجی

. بهره ریري از نیازهاي 2

بهداشتی درورهاي دیگر و 

 فرصت هاي بین المللی

. ارائه  دمات برردوستانه و 2

 امدادرسانی در بلایاي طبیعی 

. صادرات تجهیاات و 5

 داروهاي پاشکی

. ارائه  دمات پاشکی در 1

  اک دیگر درورها

 . دسب شهرت  و نفوذ بین المللی1 برزیع

در دنار  . برندسازي براي درور2

 ورزش فوتبال

.  ارج دردع نام  ود از لیست 0

درورهاي بدنام در آمریکاي 

 لاتین

. یارریري سیاسی و دست یابی 1

 راي امنیتبه درسی دائم شو

. قرارررفتن در زمره 2

 درورهاي توسعه یافته و صنعتی

. ارت اي جایگاه بین المللی 0

  ود

 . برنامه مبارزه با ایدز در دا ع1

. طرح و برنامه ي مبارزه 2 

با د انیات و داه  مصرف 

 آع در دا ع

. همکاري سازنده با 0

 یسازماع بهداشت جهان

. تغییر نحوه همکاري با 1

سازماع بهداشت جهانی از 

 دم دار به فعال

در نگارش  . ایفاي ن   فعال 2

 دنوانسیوع دنترل د انیات

. بهره ریري از دیپلمات هاي 0
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. فرصت سازي براي درور در 4

 آینده

 

تنوا در مراردت  جادیا. 4

 ي جهانیها

. تغییر نگاه روساي جمهور 4

 به دیپلماسی سلامت

 حرفه اي  ود

. اهداي دمک هاي 4

 بهداشتی به دیگر درورها

مالی  . اهداي دمک هاي2

 به سازماع بهداشت جهانی

. مراوره و همکاري هاي 2

 فنی -علمی

 
 

 تقدیر و تشکر

این م اله بخری از طرح پ وهری نویسنده در مردا مطالعات و همکاري هاي علمی بین      

المللی وزارت علوم، تح ی ات و فناوري است و از سوي این مردا مورد حمایت مالی قرار 

 ه از دمک و حمایت هاي آنها ت دیر می رردد.ررفته است. بدینوسیل
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