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 ۱۹–دیووک با  مقابلهر  آموزگا؛  گواراچه

 تزیف دون
  ۲۰۲۰ ژوئن دهمورخ م منبع: کانترپانچ

 مترجم: محمد قربانی
 
 لتیکسموتور  با تا  گرفت  یمرخص  کیپزش  یدهکدانش  از  ماه  هن  گواراچه  1۹۵1  دسامبر  آغاز  در
 یتجربههه سبک  سفر  نیا  اهداف  از  یکی.  ندک  سفر  ونزوئال  و  ا،یلمبک  پرو،  ،یلیش  به  نیآرژانت  از

 سههان د   ایولونک ال در چه تولدش، سال نیچهارموستیب  شب  در.  بود  انیجذام  مپک  در  یعمل
 در یجههذام ششصههد نیبهه  در او.  ونههددیبپ  انیجههذام  بههه  تا  ردک  شنا  را  رودخانه  عرض  پرو  در  پابلو
 وایشههان  با یهمدرد. زد  گشت  کردندیم  مراقبت  خود  از  خود  یوهیش  به  هک  یجنگل  یهاکلبه

. ندک ک در  را  هاآن  وجود  و  باشد  هاآن  با  خواستیم  او—کردینم  یراض  را  چه  هاآن  یالعهمط
 ذهههن  دروی . داد رییهه تغ را چههه یزنههدگ  ،مههاریب همزمههان و ریهه فق و گرسههنه مههرد  بهها تمهها  

گاه و    ییهاپزشک  با  بود،  متصور  را  ید یجد  درمانگری کههه   رانهیشههگیپ  یهامراقبت  متعهد بهآ
 جنههب  بههه کپزشهه  عنوانبههه  او  بعد  لاس  چند.  گرفتندیم  قرار  مرد   شمار  نیشتر یب  خدمت  در
 دو   در  هکهه   بههود  گرانمهه   نانیسرنش  نفر  هشتادویک  ازجمله  و  وستیپ  ،ژوئیه  ۲۶  استرو،ک  دلیف

 .قد  گذاشت  ساحل به  1۹۵۶  دسامبر
 

 یانقالب یدارو 
 ونقههان شههد، منجههر سههتایبات ویفولخنسهه  یسههرنگون بههه هکهه  1۹۵۹ یهیهه ژانو اول یروز یهه پ  از  پس

 حهه   عنوانبههه  را  همههه  یبههرا  رایگههان  کیپزش  یهامراقبت  یعنی  چه  یایؤر  وباک  دیجد  یاساس
 دولههت تهها شههد موجههب آشههفته  یاجتماع  یهانظا   یهایناکام  ک در .  داد  یجا  خود  در  یانسان
 و بزنههد درمانگههاه و مارسههتانیب سههاخت به دست رهیجز  یهابخ  نیتر افتادهعقب در  یانقالب

 وبههاک.  ردکهه   آغههاز  را  نکمسهه   و  فقههر،  ،تینژادپرسهه   ،سههوادیبی  یهههابحران  اب  مبارزه  حالدرعین
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 ارتباطهها  تهها ردک بازسازی 1۹۷۴ سال در سپس و 1۹۶۴  سال  در  باریک  را  خود  هایدرمانگاه
 نکسهها  پرسههتار–کپزشهه  گروه یبرنامه وباک ،1۹۸۴ سالدر .  بخشد  بهبود  را  مارانیب  با  محال 

  یپهه  از  یبهه  هحههدمت اال یا. راه انداختبه  را  (هاوینسولتار ک)  دارند  مطب  آن  در  هک  یامحله
 یهاتههیکم 1۹۶۰ سههال در هههاییکوبا هکهه نیا تهها داد، ادامههه خود یخصمانه یهااستیس  به

 سههالمندان، ییجابجهها آمههاده هاتهیکم. ردندک یسازمانده شورک از دفاع در  را  انقالب  از  دفاع
 اذلهه  بودنههد، دیشههد یهاتوفان وقوع ا هنگ مرتفع مناط  به یروح مارانیب  و  مارانیب  ن،معلوال

 وباک  خیتار   اسرتسر   هک  یارتباط  ردند،ک  ادغا   یخارج  امور  با  را  یداخل  سالمت  یهامراقبت  ارک
 .افتی  ادامه

 
 بههه  وبود    بزرگ  یشهرها  از  فراتر  کیپزش  یهامراقبت  بر  یمبتن  وباک  کیپزش  انقالب  ازآنجاکه

 بههه رسههاندنیار ی آن یمنطقهه  یادامههه ،افههتییم گسههترش  ترمحتهها  ییروسههتا یهامحلههه
 از پههس و یلیشهه   بههه  1۹۶۰  یزلزلههه  از  پس  را  خود  انکپزش  یانقالب  دولت.  بود  گرید  یهاملت

 هیهه عل ریهه الجزا اسههتقالل [نههب ج] مبههارزان یبههرا را اش یپزشههک گههادیبر  1۹۶۳ سههال در آن
 هادهههه  یط  هک  ،المللیبین  یهاکمک  یبرا  بود  یامقدمه  اقداما   نیا.  داشت  اعزا   فرانسه

 .است شده  1۹–دیووک  وعیش  درمان به  کمک  شامل  نونکا  و ردک  رشد
 
. ردکهه  دیهه تهد را شههورک  تیموجود  فاجعه  دو  یالدیم  ۹۰  یدهه  لیاوا  و  1۹۸۰  یدهه  اواخر  در
 یشههورو  اتحههاد داد، رخ 1۹۹1 دسههامبر در یدومهه . بود 1۹۸۶ سال در دزیا انیقربان فو   یاول

 المللههیبین  تجههار   در  تاللخا  موجب  افت،ی  انیپا  یدالر   اردیلیم۵  هساالن  یارانهی  و  دیفروپاش
 اریهه عتما  توفان. ردک ترمیوخ را دزیا وعیش هک ،انداخت  سقوط  یورطه  به  را  وباک  اقتصاد  و  شد
 از  بعههد  بیهه ئاراک  یمنطقههه  یبههرا  یو یآاچ  تیسههرا  زانیهه م.  شههدیم  داریپد  اف   در  دزیا  تیسرا
 سههرهب آن در  آنگههوال  یاههه جنگ  خاطربههه  را  یهه اخ  ییوبههاک  ونیلیمثلث  حدود  هک  یجنوب  یقایآفر 

 تههرکم  را  داروههها  بههه  یدسترس  رهیجز   شده بهی تحمیلهامیتحر .  بود  رقم  نیشتر یب  بودند،  برده
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 یداروههها  تمیق  آورسرسا    یافزا  موجبو    (دزیا/یو یآاچ  به  مربوط  یداروها  ازجمله)  ردک
 وبههاک.  ردک  مختل  شدیم  گرفته  ارکهب  دارو  دیر خ  یبرا  هکرا    یمال  یهارساختیز   و  شد،  موجود

 .گشود صنعت گردشگری یرو  به  را خود  یدرها  یناچار  سر  از
 

 مؤسسهها .  داد  اه کهه   بهداشههت،  و  آموزش   :مورد  دو  جزبه  هانهیزم  تما   در  را  خدما   دولت
 سههال تهها. افتنههدی دسههت  یو یآاچ   یآزمهها  صیتشههخ  لیوسههابههه    1۹۸۷ال  تا س  اش یقاتیتحق

 یو یآاچ  انیقربان  هک  ،1۹۹۰  لسا  تا.  شد  انجا   یو یآاچ  تست  ونیلیمازدهدو   از   یب  1۹۹۳
. شههد دهیشهه ک چههال  به مدار   در یرسم طوربه یهراسگراهمجنس بودند، انیگرا  همجنس

 عیهه توز  رایگانبههه یگران رغمیعل رالیوا ترویر  ینتآ یو داروها  اندو ،ک  هاپزشک  هایمطب  در
 .شدند

 
مقابلههه  دزیهه ا/یو یآاچ یمار یب خوبی بابه وباک  یپارچهیک  یهاتالش   و  خوب  یهایزیر برنامه

 زانیهه م همان با  یتقر  با)  ک ور یوین  شهر  داشت،  دزیا  یمار یب  مورد  ستیدو  وباک  هک  همزمان.  کرد
 از کیوچکهه  سههرک داشههتن وجههود با. داشت دزیا به مبتال ماریب مورد  صدیسوچهارهزار   (تیجمع

 یبههرا  یابرنامههه  و  شد  روزیپ  ایکآمر   یمحاصره  پیامدهای  بر  وباک  متحده،  اال یا  منابع  و  ثرو 
 مرحلههه نیا یط. بود برتر ،کند نابود آن را خواستیم هک یشور ک یبرنامه از هک  ردک  ادهیپ  دزیا

 نوزادان  انیم  ومیرمرگ  مترک  نرخ  و  شتریب  عمر  طول  به شاخص  وباک  ،ژهیو  دوران  به  معروف
 اسههرر س در یدهنههدگانا یالت تمهها  بخ الههها  وبههاک. دسههت یافههت متحههده اال یا  با  سهیمقا  در

 طیشههرا  در  یحتهه   منسههجم،  کیپزشهه   یهههامراقبت  نظهها   با  یشور ک  بودند  معتقد  هک  شد  جهان
 .شود  وفاکش  تواندیم  سخت، العادهفوق

 
 وباک  در  ۱۹–دیووک

شههراف با.  ساخت  آماده  1۹–دیووک  یبرا  را  وباک  ژهیو  دوران  و  دزیای/و یآاچ  بر  غلبه  شههد  بههر ا 
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 از مراقبههت :دارد ریناپههذتفکیک تیمسههلول دو هکهه  سههتدانیم وبههاک  ،گیرهمه  یمار یب  یاشاعه
 .المللیبین یجامعه  با   یهاییتوانا  شدنمیسه  زین و  جامع یبرنامه  یک  با خود  مرد 

 
 لیتبههد—اسههت  لکمش  اریبس  محوربازار  اقتصاد  در  شد  ثابت  هک  زد  یاقدام  به  دست  فورا    دولت

 ید یهه تول بههه (کههردیم دیهه تول را   مههدار  فههور یاون معمههوال    هکهه )  شدهیمل  یهاکارخانه  خط تولید
 هیهه ته  را  وبههاک  ازیهه ن  مههورد  مههواد  یتههوجه  قابههل  ریمقههاد  2۰2۰  لیآور   ماه  اواسط  تا  هااین.  کماس

 هههابحث.  بههردیم  رنج  مبودک  از  هنوز   میعظ  دیتول  توان  با  متحده  اال یا  کهیدرصورت  ردند،ک
 یاتههوده تسههت بههه ازیهه ن. ردکهه  میترس را یمل استیس  یعموم  سالمت  ار وز   سطح  نیباالتر   در
 غههذا  هکنیا  ضمن  شدندیم  نهیقرنط  ستیبایم  انیمبتال.  بود  رو  یو  به  انیمبتال  نییتع  یبرا
 معههرض  در  بههود  نکمم  هک  یافراد  گرید  با  هاآن  یهاتما  .  شدیم  نیتأم  شانیازهاین  گرید  و
 خانههه  بههه  خانههه  سههتیبایم  کیپزش  کارکنان.  شدیم  رصد  ستیبایم  باشند،  گرفته  قرار  رو  یو

 تیوضههع  در  هک  یسانک  یهمه  به  وینسولتار ک  نانکار ک.  کردندیم  یبررس  را  شهروندان  سالمت
 .داشتند ژهیو  توجه  داشتند قرار  محله  در باال  کسیر 
 
 ظههرف.  ردکهه   برقههرار  را  دیهجد  روسیورونهاک  مههار  و  یر یشگیپ  یبرنامه  وباک  مار ،  دو   تا

 از  قبههل  هههااین  تمهها .  داد  گسههترش ورودی    نار مسههاف  بههدن  یدمهها  تست  به  را  برنامه  وز،ر   چهار
ناشههی  فههو  مههورد نیاول وباک. بود شده انجا  مار   11  در  ،1۹–دیووک  یدشدهییتأ  مورد  نیاول
 و  رد،کهه   اعههال   یمههار یب  بههه  مبههتال  یدشههدهییتأ  مههورد  وپنجیسهه   با  مار    22  در  را  1۹–دیووک  از

 نظههار  تحت هزار نفرجوپنیس از  یب و  بودند،  مراقبت  تحت  هامارستانیب  در  نفر  هزار  با  یتقر 
 ریتههأث  هکهه   رد،کهه   اعههال   ممنوع  را  نکسا ر یغ  یهایخارج  ورود  وباک  بعد  روز.  گرفتند  قرار  خانه  در
در   سرعتبه  وباک  یمدن  دفاع  هک  بود  یروز   آن.  گذاشت  گردشگری  درآمد  در  ییازبس  [منفی]

 لکمشهه  هکهه  سههیدبههه ایههن نتیجههه ر   اوانهاه  دفهاع  یشورا  و  داد  واکن  نشان  1۹–دیووک  قبال
 اسههت سههتیتور ر یغ یهایخارج تجمع محل هک یامنطقه ،وجود دارد دادوب  یهیناح  در  یجد 



 

۵ 

 

 میمههر   یمشههاهده  بههه  بنهها.  شههد  بسههته  هیناح  لیآور   سو   تا.  بود  گرفته  قرار  رو  یو  معرض  در  و
تحههت آزمههای  قههرار   هکهه   کههردیم  ثابت  ستیبایم  داشت  خرو   ای  ورود  به  ازین  سکهر »  آنسارا،

 مراقبههت  و  هافروشههگاه  یموجههود  از  وبهاک  یمهدن  دفهاع  «.سههتین  مبتال  1۹–دیووک  هب  و  رفتهگ 
 دشههدهییتأ  مههورد  هشههت  بههدادو  یهیهه ناح.  کههردیم  حاصههل  نههانیاطم  پذیرآسههیب  افههراد  کیپزش

 رو ،یهه و خواسههتندیم وبههاک یرسههم مقامهها . بههود ادیهه ز  کوچک یهیناح یک یبرا هک  داشت،
 «یمحلهه  یمحههدوده» در رد،کهه  یابیهه رد یگههر ید بههه یفههرد  از  آن را  انتقال  شودیم  کههنگامی

 هکهه   ییجهها  بودنههد،  «اجتمههاع  یگستره»  به  رو  یو  انتقال  یر یجلوگ   دنبال  به  هاآن.  بماند  یباق
 نامتخصصهه  هکهه یحالدر . شودیم خار   نترلک  از  آن  تکحر   چون  ،است  غیرممکن  آن  یابیرد

 در  قههدرآن  و  ،کردنههدیم  التمهها    ایکر آم  در  تست  و  یمنیا  لیوسا  یبرا  متحده  اال یا  سالمت
 دنبههال  به  سالمت  نامتخصص  هکنیا  یجاهب)  کردندیم  تست  یتقاضا   مرد  هک  بودند  قهیمض

 افههراد یابیهه رد یبههرا یفور  تست لواز  یافک یاندازه  به  وباک  ،(بگردند  رو  یو  به  مبتال  مارانیب
 .داشت  رو  یو به  مبتال

 
 یالگوههها رییهه تغ حههال  در  وبههاک  یهامارسههتانیب  ،2۰2۰  لیهه آور   ماه  لیاوا  و  مار    ماه  اواخردر  

 مارسههتانیب  بههه  روز  1۵  مههد   بههه  وبههاک  انکپزشهه .  بودنههد  تیسههرا  اه کهه   ظورمنبههه  خههود  یار ک
 بههه هههاآن سههپس. ماندنههد نههانکار ک یبههرا شههدهنییتع  محل  در  روزشبانه  و  رفتند  آلنده  سالوادور

 بههه رفههتن  از  قبههل  و  تست  دنگذران  از  پس  هم  روز  پانزده  و  شدند  منتقل  مارانیب  از  مجزا  یمحل
 بهها  و  ماندنههد  خانههه  در  ارشههانک  یر یازسههرگ   از   یپهه   هههم  روز  نزدهاپ  هاآن.  بردند  سرهب  آنجا  خانه

 بههه رو  یهه و  انتقههال  مههانع  هقرنطینهه   یهدور   روز  وپنجچهههل  نیا.  بازگشتند  جامعه  به  مجدد  تست
 .ار شدک  محل  از و  نانکار ک  یروزانه  یهاوانتقالنقل راه از  جامعه

 
 سههو ،  سههال  انیدانشههجو.  ابههدییم  بسههط  وبههاک  در  خههانواده  هههر  بههه  وینسولتار ک  از  متسال  نظا 

 منههازل  بههه  روز  هههر  شههوندیم  موظهه   ویر انسههولتک  شههکانزپ  طههرف  از  کیپزشهه   پههنجم  و  چهار ،
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 معاینهها  ایهه  نانکسهها  یآمههار  یهههاداده یور آجمههع شههامل هههاآن  یوظهها.  بزنند  سر  یمشخص
 معاینهها   نیهه ا.  دارنههد  یتنفسهه   ال کمشهه   هکاست    یسانک  و  ان،کود ک  سالمندان،  یهالعادفوق
 شههورک  یبههاالرده  رانیگ میتصم  توجه  مورد  و  دکنیم  یور آجمع  را  یر یشگیپ  کیپزش  یهاداده
 داغ نقههاط قرمههز لمق با انکپزش ،دهندیم ارائه را شانیهاداده  انیدانشجو  یوقت.  ردیگ یم  قرار

 هههادرمانگاه  در  مههنظم  طوربه  یمحل  انکپزش.  کنندیم  ییشناسا  دارد  شتریب  توجه  به  ازین  هک  را
 یعمههوم سههالمت وزار  ارک روال و ،اتشانیکشف ارهاشان،کی درباره  و  دهندجلسه ترتیب می

 .کنندیم  صحبت  بخ  سالمت  نانکار ک رد  ارک  شد   تأثیرا   یچگونگ و  وبا،ک
 

 انکمطههب پزشهه  از سههالمت، کارکنههان بخهه  از یههک هههر و  ییوباک  شهروند  هر   ،یطر   به این
 اسههتیس نیههیتع در ،اندمشههغول یقههاتیتحق  مؤسسهها   نیمعتبرتههر   در  هکهه   هاآن  تا  فتهگر   یمحل

دارد   دانشههجو  ۹٬۰۰۰  و  پرسههتار  ۸۴٬۰۰۰  وپزشک    ۸۹٬۰۰۰  اینکهم  وباک.  ددار   نق   سالمت
 شههورک رئههیس هکهه   ندارنههد  آن را  تحمههل  وبههاک  مرد .  شوندیم  لیتحصالفارغ  2۰2۰  سال  در  هک

 بههر را شههورک اسههتیس و بزند، هودهیب و دهینسنج یهاحرف  رد،یگب  دهیناد  را  کیپزش  دیدصالح
 .ندک  نییتع  سودجو  یهاشرکت  منافع  یمبنا

 
 و  هاوانهها  منههاط   نانکسهها   یبرا  را  ریو  هوگنویپر   هوملوپاتیک  یدارو   رایگان  عیتوز   وباک  دولت

. ردکهه  افتیدر  آن را هک ودب  یسانک  اریبس  از  یکی  چیهورل  سوزان.  داد  قرار  دییتأ  مورد  ویر دلنار یپ
 یبطههر  یههک بهها اش خانههه یکینزد در ویر انسولتک انکپزش از یکی سنییای  ترکد   لیآور   هشتم  در
 دسههتورالعمل. داد حیتوضهه  آن را از استفاده یچگونگ و دمآوی  منزل بدر  به  دارو  نیا  کوچک

 نیگز یجهها یولهه  کنههدیم کمهه ک  بههدن  یدفههاع  سههتمیس  تیهه تقو  بههه  هکهه   بههود  شههده  ادآوریهه   زین  آن
 مطلههب  اسههت  معتقههد  چیهههورل.  شههودم محسههوب نمیههه   سنکوا   و  ،نیست  2  ب  آلفا  نترفرونیا

 بههه آن  ردنکهه   یدووجه  یجاهب  هک  این است  دارد  وجود  وباک  کیپزش  نظا   مورد  در»  هک  یمهم
 شههورها،ک  از  یار یبسهه   ماننههد  گر،ید  یسو   از  ویآلترنات  کیپزش  و  سویک  از  یکالسک  کیپزش



 

۷ 

 

 کپزشهه   دیهه خواهیم  یوقتهه   شههما  .کنهدیم  تفادهاسه  هاوهیش  یهمه  از  وباک  سالمت  نظام
 .«دیپرداز یم زین آن  انواع و  یکوپاتلهوم کیپزش یمطالعه  به  د،یشو

  
 ۱۹–دیووک  زمان در المللیبین  یهمبستگ

 بحههران دوران در وبههاک کیپزشهه  سههمیونالیانترناس بخ  نیتر مهم دیشا :قدرتمند  یالگو   یک
 سههاختهرا  یشههور ک الگههوی آن از هکهه  بههوده اش سههاله ده چند یتجربه  از  یگیر بهره  1۹–دیووک

 بخ الههها   وبههاک  اقههداما .  پههردازدمی  رو  یهه و  بهها  برنامهههبا  و  دلسههوزانه  یلهههمقاب  بههه  هک  است
 .است بوده  جهان سراسر در  یعموم  بهداشت  یرسم  مقاما 

 
 در  یناگهان  طوربه  قا،یآفر   بزرگ  یصحرا  جنوب  در  عمدتا    ابوال،  رو  یو  یوقت  :دانش  انتقال
 از  یبهه  یوتههاهک مههد  در. فراگرفههت را ایهه دن اضههطراب و هههرا   افههت،ی شههیوع 2۰1۴ سههال

 هکنیا  از  هاینگران  و  ،فو  کردند  نفر  ۸٬۰۰۰  از   یب  شدند،  آلوده  رو  یو  نیا  به  نفر  2۰٬۰۰۰
 یشههورهاک رد؛کهه  ینظههام تیهه حما متحده اال یا. افتی  یافزا  برسد  تن  هزار  صدها  به  تلفا 

 وباک  :داد  سخاپ  کمک  ترینضروری  با  هک  بود  یشور ک  نیاول  کوبا.  دادند  یالم  کمک  قول  گرید
 هههادولت از یار یبسهه  ازآنجاکههه. فرسههتاد ونلرالیسهه  بههه داوطلههب کپزشهه  ۶2 و پرسههتار 1۰۳

 گههرید یشورهاک داوطلبان وباک دهند، نشان ن کوا   یمار یب  نیا  در قبال  چگونه  دانستندینم
 نفههر 1۳٬۰۰۰ جمعا   وباک. داد آموزش  یور ک پدرو نا ه ب  هاوانا   لیکتروپ  کیپزش  یتو یانست  در  را

 بههه هکهه نیا بدون بوالا درمان یبرا را یبیئاراک ۶2۰  و  ،ینیالت  یایکآمر   نفر  ۶۶٬۰۰۰  ،ییقایآفر 
 سههالمت نظهها  یههک یسههازمانده دانهه  در تکمشههار  ک در . داد میتعلهه  شههوند، دچههار یمههار یب

 .است علم  انتقال سطح  نیباالتر 
 

 هکهه   ند،ک  یساز همتا  یمل  سطح  در  را  وباک  سالمت  یالگو   یاساس  یهاجنبه  تا  دیوشک  ونزوئال
 د   آلتههو   نانکسهها  ،2۰1۸ سههال در. آمههد ونزوئال مرد  یار ی  به  خوبیبه  1۹–دیووک  با  مبارزه  در



 

۸ 

 

 از یکههی. بههود سالمت  یمحل  یشورا  یک  شامل  هک  دادند  لکیتش  یمحل  یشورا  هفت  سهیدیل
 تههرکد  تهها داد اختصهها  همحلهه  سههالمت از مراقبههت ا نظ به اش خانه در ییفضا  محله  نانکسا 
 معههرض در نانکسهها  ییشناسا یبرا هاداده یور آجمع او.  ندک  ریدا  مطب  یک  بتواند  ر  ییگوت

 آمههوزش  و رودیمهه  شههانیهاخانه در نانکسهها  یهمههه داریهه د بههه و سههازدیم هماهنههگ را خطههر
 چههاوز  طرفههداران  ازکههه    سک  مههار   هیهه اب  پرسههتار.  نندک  زیپره  1۹–دیووک  به  ابتال  از  چگونه  دهدیم

 بههه خههاطر  او.  کنههدیم  کمهه ک  آِدنتهرو  ویبهار   یاجههرا  بههه  ییوباک  انکپزش  ورود  هنگا از    است،
 یوقتهه   یولهه   ،ه بودنههددیهه ند  پزشههک  شههانمحله  در  عمرشههان  در  هرگههز  آنجا  نانکسا   هک  آوردیم

 یگ زنههد  مهها بهها هههاآن م،یگشههود هههاآن  یرو   بههه  را  مانخانههه  یهههادر   مهها»  دآمدن  ییوباک  انپزشک
 .«ردندک ارک ما انیم  در و  خوردند، غذا  ما با  ردند،ک
 

 وبا،ک  سالمت  نظا   مشابه  یاسامانه  یبنا  یدرنتیجه.  هاستروایت  نوع  نیا  از  سرشار  الونزوئ
 یارهیهه زنج ن کهه وا  تست 1۸1٬۳۳۵ ونزوئال دولت ،2۰2۰ لیآور  11 تا هک داد  گزارش   سورتله
 داشهته را یمهار یب بهه یآلهودگ زانیهم ن یمتهر ک ن یالته  یایکهآمر   در  تهها  داد  انجا   موقعبه

 شههدند،  رو  یهه و  بههه  یآلههودگ   دچههار  شهههروند  میلیونیک  هر  از  نفر  ش   تنها  ونزوئال  در  .باشد
نوشههتن  زمههان تهها  ارقهها )  است  ونیلیم  به  1۰۴  نسبت  نیا  ،لیبرز   ،آن  یگیهمسا  در  هکیحالدر 

 ییوبههاک  کپزشهه   هههزار  از   یب  بود،  ادورو کا   جمهوررئیس  ئاور ک  رافائل  هک  یزمان  تا  .(سطور  نیا
 و شههد انتخههاب مورنههو نیلن 2۰1۷  سال  در.  دادندیم  لکیتش  آن را  سالمت  نظا   یاصل  ستون

 دچههار  ومههر هر   بههه  یاجتماع  سالمت  نظا   و  شدند  اخرا   ییوباک  انپزشک  هک  دیشکن  یطول
نو.  شد  سههالمت  یبودجههه  از  درصد  ۳۶  و  ردک  دنبال  را  پول  المللیبین  صندوق  یهاهیتوص  مور 

 یریگپیشهه   لیوسهها  رد،کهه   رههها  کیپزشهه   یهههامراقبت  نامتخصصهه   بههدون  را  مرد   رد،ک  قطع  را
. ردکهه  محرو  منسجم  سالمت  نظا   یک  از  را  هاآن  همه،  از  بدتر  و  رد،ک  غیدر   هاآن  از  را  یفرد
 در دادنههد، دسههت از 1۹–دیهه ووک بههر اثههر را خههود جههان نفههر 2۷ وبههاک و ونههزوئال در هکهه  یزمههان در

 .شودیم زده نیتخم شتهک نفر ۷٬۶۰۰  ل،کیا یگوا  وادور،کا   شهر  ترینبزرگ



 

۹ 

 

 هههر از  یبهه  ش اسههمیونالیانترناس ه سههبببهه  دیشهها وباک کیپزش :کیپزش  یلالملن یب  نشکوا 
 2۰1۰ سههال در هکهه  برانههدازیخانمان یزلزلههه  در  را  آن  بههارز  ینمونههه.  دارد  شهههر   گههرید  زیچ

بههه  ایهه  هههاماه هکهه  ردکهه  اعههزا  آنجا هب را اش یپزشک ادرک  وباک.  میبود  شاهد  داد  را تکان  هائیتی
 هکهه  ییجهها امهها، ،ییایکآمر  پزشکان. ستندیز  هائیتی مرد  انیم  در  زلزله  از  پس  هاسالعبارتی  

 و رفتنههدیم سکلههو  یهههاهتل بههه هاشب هاآن ،دندیخوابینم دندیلولیم هم در  زلزله  انیقربان
 حیتوضهه  یبههرا را «فاجعههه  سههمیتور »  یواژه  ک ر کهه   جههان.  ردنههدک  ک تههر   را  آنجا  هفته  چند  از  پس

 داشههتند ریهه فق یشههورهاک یهههابحران هبهه  ثروتمند  یشورهاک  از  یار یبس  هک  یبرخورد  یوهیش
 .ردک  ابداع

 
 یادامههه دهههدیم نشههان المللههیبین یصههحنه در خههود از وبههاک کیپزشهه  ادرکهه  هکهه  یتعهههد 
 یوهیشهه  نیبهتههر  تهها اسههت داده انجهها   دهههه  سههه  در  شورک  سالمت  نظا   هک  ستا  ییهاتالش 

 تهها. دابیب را خدما  نیا اندگ کننافتیدر  و  سالمت  یهامراقبت  نامتخصص  انیم  وندیپ  تیتقو
 انپزشههک است، فرستاده شورک 1۵۴ به سالمت ایحرفه یخدمه  12۰٬۰۰۰  وباک  2۰۰۸  سال

 حههدود و ،انههدکرده خههدمت جهههان در مههرد  از نفههر ونیهه لیم۷۰  از   یب  یمعالجه  یبرا  ییوباک
 .دانندیم هاآن  کیپزش  خدما   ونیمد شورشانک  در را  خود  یزندگ  نفر  ونیلیم2
 

 بخهه  ارگرک هزار۳۷ رد،ک  دایپ  وعیش  جهان  در  1۹–دیووک  یوقت  هک  داد  گزارش   پر  تدیشآسو
 بههه  یشههتر یب  انپزشک  وباک  هک  نگذشت  یزیچ.  بودند  ارک  به  مشغول  شورک  ۶۷  در  وباک  سالمت

 ،ونههزوئال  س،ینو  و  تسکیسنت  ن،یگراناد  و  نسنتیوسنت  ،زیبل  ا،یکنیدوم  ا،یکئجاما  نا ،یسور 
 متخصههص کیپزشهه  گههادیبر  21»  هکهه   داد  گزارش   انم گر   لیآور   1۶  در.  ردک  اعزا   هئاراگویکن  و

 وبههاک روز همههان در «.هسههتند یمحلهه  و یملهه  یهههاتالش   بههه  وستنیپ  جهت  شورک  بیست  عاز 
 .فرستاد  قطر به را سالمت بخش کارکنان از تن  ۲۰۰

 



 

1۰ 

 

 نیشههتر یب  هک  ییشهرها  از  یکی  شد،  لیتبد  1۹–دیووک  وعیش  نوناک  به  ایتالیا  شمال  کههنگامی
مههاک   شهههر شههد، دوار  آن  به  ضربه  شههکیهههای پزفوریت بخهه . بههود یلومبههارد یمنطقههه در ر 

 آنجهها بههه پرسههتار و کپزشهه   ۵2  وبههاک  مههار    2۶  در.  بههود  شده  پر  آن   یگنجا  حد  تا  مارستانیب
 تخههت  ۳2  و  (وییسهه یآ)  ویههژه  یهههامراقبت  واحد  سه  با  ییصحرا  مارستانیب  یک  تا  ردک  اعزا 

 یکههی ب،یهه ئاراک یمنطقه ریفق و کوچک یشورهاک از یکی. نندک ریدا  ژنیسکا   به  مجهز  گرید
یم هههم خهه و و نههاگوار  ریتههأث  وبههاک  دخالههت.  بههود  ییاروپا  یعمده  قدر   یک  به  دهندگانکمک  از
 بهه بودنههد شههده اعههزا  خههار  بههه هکهه  وبههاک کیپزشهه   یخدمههه  از  تههن  ۳2  لیهه آور   1۷  در  .اشتد
 .شدند مبتال ۱۹–دیووک  روسیو
  

 بههه وبههاک کیپزش کارکنان فرستادن گرید یرو  :شد آورده وباک به بود  ریدرگ آن با ایدن  آنچه
 زشههکانپ یوقتهه . مههارانیب هههم و  انیدانشههجو  هم—ندمدآ  رهیجز   به  هک  بود  یمردم  ایدن  سراسر

 ابههانیخ یهههاچراغ ریهه ز  هاشههب  هک  بودند  یجوانان  شاهد  بودند  نگوک  در  1۹۶۶  سال  در  ییوباک
 یحتهه  هههاآن. نههدیایب هاوانهها بههه هههاآن تهها دادنههد یبهه یترت و ؛بودنههد مشههغول مطالعههه بههه مسههتقال  
 شههورک  بههه  1۹۸۸  تهها  1۹۷۵  از  آنگههوال  جنههگ  یهاسههال  یطهه   را  یشههتر یب  ییقایآفر   انیدانشجو
 یشههورهاک از دانشههجو یشههتر یب تعههداد جههور  و چیمهه  یتوفنههدها دنبههال بههه سههپس و آوردنههد

 کیپزشهه دانشههگاه یوقتهه  1۹۹۹ سههال در. رفتنههدیپذ کیپزشهه  یرشههته در نیالتهه  یایکهه آمر 
 گسههترش  آمدنههدیم وباک به لیتحص یبرا هک یانیدانشجو تعداد شد،  سیتأس  ن یتال  یکایآمر 

 صههد  از   یبهه   از  کپزش  ۳۰٬۰۰۰  ن یالت  یایکآمر   کیپزش  دانشگاه  از  ،2۰2۰  سال  تا.  افتی
 .شدند  التحصیلفارغ  شورک
 
 یحادثههه از پههس. اسههت شههورک در معالجههه یبههرا مارانیب  پذیرش   یخیتار   یبقهسا  یدارا  وباک
 یبرخهه  هک شدند آورده  وباک  به  مداوا  یبرا  ان،کود ک  غالبا    مار،یب  2۵٬۰۰۰  ل،یچرنوب  یتما  تورکرآ 

 یهههاکمپ و مارسههتان،یب یهههاتخت  ،یدرههها وبههاک. ماندنههد رهیهه جز  در هاسههال ایهه  هههاماه
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 .گشود  هاآن یرو  به را  اش یتابستان
 
 هههزار حدود] آن نامسافر  و خدمه نفر ۵۵ با یسیانگل یگردشگر   یشتک  ،2۰2۰  مار    12  در

 مشههاهده هههاآن در یمههار یب از یعالئمهه  ایهه  بودنههد مبتال 1۹–دیووک رو  یو  به  ای  هک  [.   —.  نفر
 ازآنجاکههه.  شههد  یههکنزد  سیانگلهه   المنافعمشههترک   یشههورهاک  عضههو  ،باهاما  ساحل  به  ،شدیم
 و باهامهها در یشههتک نامسههافر   یر یپهلوگ   یبرا  یمانع  کردیم  حمل  را  باهاما  پرچم  مریبر   یشتک

 یشههتک  هکهه   ردکهه   اعههال   باهامهها  ونقههلحمل  وزار   اما.  نداشت  وجود  انگلستان  به  هاآن  انتقال
 نامسهافر  از یهکهیچ و نههدارد را باهاما بندرها از یکهیچ در یر یپهلوگ   یاجازه»  یگردشگر 

 عضههو)  دو  اباربهه   متحههده،  اال یهه ا  بعههد،  روز  پههنج  یط«  .ندارد  را  یشتک  از  شدنادهیپ  حق
 رش یپههذ از بیهه ئاراک یمنطقههه در گههرید شههورک نیچنههد و ،(المنافعک مشههتر  یشههورهاک گههرید
 و نانیسرنشهه  نفههر  هههزار  از   یبهه   به  هک  بود  یشور ک  تنها  وباک  مار    1۸  در.  زدند  باز  سر  یشتک

 و ضههع  علههت بههه هک یسانک یوامدا شنهادیپ. داد گرفتن  پهلو  یاجازه  مریبر   یشتک  یخدمه
 یمههارت خوزه المللیبین فرودگاه به اتوبو   با  هاآن  اغلب.  شد  داده  نبودند  پرواز  به  قادر  یمار یب

 داشههتندستدر  بهها شههورک ک تههر   از   یپهه   مههریبر   یشههتک  یخدمههه.  رفتنههد  ایهه تانیبر   به  پرواز  یبرا
 یکههی.  ردندک  متنانا  ابراز  «!دارم  دوستت  وبا،ک»  بود  شده  نوشته  آن  یرو   هک  اینوشتهپارچه

 هکهه   ردندک  یار ک  اهآن»  :نوشت  خود  بوک فیس  یصفحه  در  ،یگوتر   ایآنت  ،یشتک  مسافران  از
 .«ردندک  استقبال ما  از هکبل  م،ینکن سرباربودن  احسا    تنهانه  ما
 

 همه یبرا  دارو
 در ،کنههدیم بههروز سههال چند هر و آن است ناقل پشه هک دنگ تب  ،1۹۸1  سال  در  خصو هب

 یتوهایانسههت یبههاال سههطح از تههازه مههرد  از یار یبسهه  زمههان، آن در. ردکهه  دایهه پ وعیشهه  رهیهه جز 
 شههدند، دنههگ تههب درمههان بههه  موف   و  ساختند  را  2  ب  آلفا  نترفرونیا  یدارو   هک  وباک  یقاتیتحق

 و یربخشهه ثا  وبههاک  سههاخت  نترفههرونیا»  ،شودیم  ادآوری  افهی  هلن  هک  طورآن.  ردندک  دایپ  اطالع
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 و  دز،یهه ا/یو یآاچ  زونهها،  ،سههی  و  یبهه   تیهه هپات  ازجملههه  یمسهر   یهایمار یب  درمان  در  یمنیا
 شههدن تههرمیوخ بههه هکهه  ییهههایبغرنج از یر یجلههوگ   یهه طر  از امههر نیا «.است  داده  نشان  دنگ
 دوا   هادهههه  دارو  یربخشهه ثا.  ردیگ یم  انجا   ،شودیم  مرگ  موجب  و  انجامدیم  ماریب  تیوضع

 زیهه چ. ردک دایپ یاتیح تیاهم 1۹–دیووک  درمان  احتمال  به خاطر  2۰2۰  سال  در  و  است  داشته
 تنههوع یتوسههعه بههه وبههاک اقیاشههت  ،دهههدیم  ادامههه  خههود  یبقهها  به  همچنان  وباک  در  هک  یگر ید

 .هاستملت گرید با آن میتقس و  داروها
 
 ن،یچهه  ماننههد ییشههورهاک با  دارو  شرفتیپ  و  توسعه  یبرا  یار کهم  و  یار یهم  ار،ک  خواهان  وباک

سههنتی ۹۵  ارزان  تیهه مننژ   سههنکوا   دیهه تول  بههه  منجههر  لیهه برز   بهها  یار کهه هم  است،  لیبرز   و  ونزوئال
 یشههورهاک بههه وبههاک سههرانجا ،. اسههت شههده زد   هههر  در  یدالر 2۰  تا  1۵  مشابهی  نمونه  یجاهب
 ثروتمنههد یشههورهاک از آن دیهه خر   بههه  کههیمت  تهها  بپردازنههد  دارو  دیهه تول  بههه  خههود  هک  آموزدیم  گرید

 .نباشند
 

 :کننههدیم دنبههال را هههدف سه اغلب د،نیبرآ یمار یب یعهده از مؤثر طوربه هکنیا  یبرا  داروها
 از  یر یشههگیپ  یبههرا  سنکوا   ای  ؛عارضه  بهبود  ای  دفع  یبرا  درمان  ؛مبتالها  نییتع  یبرا   یآزما

 یاسههتفاده وبههاک شههد، فههراهم یارهیهه زنج ن کهه وا  عیسههر  یهاتسههت هکنیا  محضبه.  یآلودگ 
 صههفا  بهها نیپههروتل) را 2 ب آلفا ننترفرویا هم وباک. ردک آغاز شورک سراسر در آن را  از  گسترده

 سههورتله. اسههت یههکوپاتلهوم یارو د یههک هکهه  را ریهه و  هوگونهه یپر   هههم  و  سههاخت  را  (دیجد  یارث
 را  رو  یهه و  تهها  ردنههدک  نترفرونیا  دیخر   یتقاضا  وباک  از  شورک  ۴۵  لیآور   2۰  تا  هک  داد  گزارش 

 .شوند  خال  آن شراز  وکنند    مهار
 
 ریمههد.  است  1۹–دیووک  یبرا  یسنکوا   ساخت  یپ  در  وباک  ینولوژ کوتیب  و  یکژنت  یمهندس  زکمر 

 ینهه یچ  نامحققهه   با  ییوباک  گروه  یار کهم  ن،ییگو  دوخرار   ترکد   ز،کمر   نیا  الیکمدویب  قا یتحق
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 ستمیس  یساز فعال  و  سنکوا   ساخت  یبرا  هونان  یمنطقه  در  ژوو  انگی  در  هاآن  .ردک  دییتأ  را
 هههر  بههه  وبههاک.  کننههدیم  ارکهه   ،است  1۹–دیووک  رو  یو  انتقال  راه  هک  ییمجرا  ،ینیب  راه  از  یمنیا
 شههد، دخواههه  میسههه ارزان مههتیق  بهها  رهاشههوک  گههرید  بهها  آن را  دیترد  بدون  ابد،ی  دست  یشرفتیپ

 ثبههت یانحصههار  حهه  خههود یبههرا دهندگانمالیا  بیج از  هک  ییایکآمر   یهاساز دارو  برخالف
 بههه زمنههداین مههرد  خههون یفروشهه گرانبهها  ییدارو یهاغول و یخصوص یهاشرکت تا  کنندیم

 .ندکبم را دارو
 
 وبههاک یهمبستگ یهاتیمأمور   :شوند  م یسه  گرانید   با  چگونه  اموختندین  هک  ییشورهاک

. آننههد فاقههد گههرید  یشههورهاک  کیپزش  یهانظا   اغلب  هک  دارد  لیاص  و  یواقع  ینگران  از  نشان
 یخههوردبر  ییوبههاک پزشههکان بهها اغلههب کشههورها  گههرید  و  لیهه برز   ،ونههزوئال  کیپزشهه   یهاانجمن

 یهاهمحلهه   بههه  هکهه   ابنههدیب  را  شکانیزپ  توانندینم  خود  شورک  در  آنان  ،حالبااین.  دارند  خصمانه
 یهاپزشههک هکهه  ؛ بههه جاهههاییننههدک سههفر ییروسههتا و نیرنشهه یفق منههاط  به ای بروند  ک خطرنا 

 .روندیم  ییوباک
 

 ،درمانگههاه  نیا  ییوباک  پزشک.  رد ک  دارید  وکسیپ  ینظورهمدچندرمانگاه    از  بود   پرو  در  یوقت
 شههکانزپ نبههود لیهه ما ،ایگارس آلن ،وقت جمهوررئیس هک داد  حیتوض  ا ،یمخ  ایارسگ   وپولدولل
گاه امال  ک وباک. کردندیم و کس بارهدراین هم  هاآن  و  بروند  پرو  به  وباک  از  یشتر یب  هکهه  اسههت آ

 .سازد  سازگار  شورهاک  یاسیس  یفضا با را  کیپزش  تیمأمور   هر  دیبا
 

 هههو    غمر علههی  دارد،  وجود  شورک  یک  در  ییوباک  یهاپزشک  ماندن  در  استثنا  یک  کمدست
. ردکهه  آغههاز را هنههدورا   در  کیپزشهه   بههه  توجههه  وباک  1۹۹۸  سال  در.  یاسیس  یرهبر   وسوا    و

 بههه هزار در ۸۰.۳ از نوزادان نیب ومیرمرگ زانیم  هندورا ،  در  هاتالش   اول  ماه  هجده  یط
 بهداشههت ریهه وز  و ردکهه  رییهه تغ یاسهه یس اوضههاع 2۰۰۵ سههال در. افههتی لیهه تقل هههزار در ۳۰.۹
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 یهههامخالفت  عمههل  نیهه ا  یولهه .  گرفت  انپزشک  اخرا   به  میتصم  فرناند ،  نیمرل  هندورا ،
 .دادند  ادامه ارشانک به انپزشک و داد  رییتغ  را نظرش   دولت و  ختیبرانگ را  یار یبس
 

 سههال در نههایاتر ک توفنههد امههدیپ و وبههاک کمهه ک شههنهادیپ رد آن توجههه قابههل  و  آمیزفاجعه  ینمونه
 رفههتن یآمههاده وبههاک یدرمان خدما  متخصص 1٬۵۸۶ توفند،  دیشد  آسیب  از  پس.  دبو  2۰۰۵

 رد،کهه  رد را شههنهادیپ نیهه ا بههوش  .و جور  ایکآمر   جمهوررئیس  اما.  بودند  (ایکآمر )  اورللانو ین  به
 .دادیم  حیترج  وباک  کمک  تیفکی  رش یپذ به  را ایکآمر   شهروندان  مرگ او  ییگو
 

 یایکهه آمر  کیپزشهه   دانشههگاه  بههه  لیتحصهه   یبرا  هک  یانیدانشجو  از  متحده  اال یا  دولت  اگرچه
 شههانیهاآموخته  شورک  به  بازگشت  از  پس  توانندیم  هنوزآنان    ،کندینم  استقبالاند  رفته  نیالت
 جههادیا به ،کویومکز ین التیا از کیر کآلبو  اهل ویتروخ–هال  نیاتر ک  1۹۸۸  سال  در.  نندک  ادهیپ  را

 بهها  ارکهه   یبههرا  یحههام  یافههراد  آمههوزش   به  آن  در  هک  زد،  دست  ایکآمر   در  شیزا  یبرنامه  یک
. شههودپرداخته می نوزاد  یزندگ   سال  نیاول  در  هاآن  با  ارتباط  یبرقرار   و  ییایکآمر –ییقایآفر   زنان

 النیالتحصهه فارغ  از  یار یبسهه   یبانیپشههتبا    و  وباک  با  تکمشار   در  شیزا  یبرنامه  هکنیا  از  او
 به  2۰1۸  سال  در  او.  ردک  نانامت  اظهار  ردیگ یم  انجا   ن یالت  یایکآمر   کیپزش  یدهکدانش

 شههورک  بههه  ن یالته  یایکهآمر   کیپزشه  یدهکدانشه  التحصههیلفارغ  عنوانبههه  ما»  :گفت  من
 یدهکدانشه در هکهه  ننههدیبیم یزیهه چ ردنکهه  ادهیهه پ عنوانبههه را مهها بهها  ارک  هاآن—میگردیبرم

 اند.«آموخته ن یالت  یایکآمر  کیپزش
 

 شههورککههه تهها پههی  از آن آوردیم به خاطر 2۰1۷ سال در تسیبن  لوپس  ویخول  ،ییوباک  کپزش
 آن  بههه  مههارانیب  هکهه   بههود  یطههور   درمانگاه  مدل  دنک  یبازساز   1۹۷۴  سال  در  را  های درمانگاه

 تههرکد .  دنهه کیم  رجوع  مارانیب  به  درمانگاه  هک  ای استگونهبه  دیجد  مدل  یول  ،کردندیم  رجوع
 وعیشهه  بهها و اسههت  ن یالته  یایکآمر   کیپزش  یدهکدانش  نالتحصیالفارغ  از  هم  باربر  سایمل
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 همتوجهه  او .کنههدیم مراقبههت ک ور یهه وین درواقههع  سکبران جنوبدر  اش محله  مرد   از  1۹–دیووک
 ردیکرو دارند ازین  مرد   آنچه  ،دهندیم  حواله  هابنگاه  به  را  مرد   ثرا  کا   ایکآمر   در  کهدرحالی  شد

ر  تههرکد .  کنههدیم  جلههب  مههرد   سههویبه  رفههتن  یبرا  را  دهندگانسازمان  هک  است  یمحل  در  بههارب 
ن،مو  مههادران س،کبههران جنههوب اتحههاد یهاسههازمان بهها یائتالفهه  و   از یادیهه ز  و تعههداد ههه 
 افههراد  کوشههندیم  هههاآن  ،وبههاک  مثههل  درسههت.  کندیم  تیفعال  مستأجران  هواداران  یهاانجمن
 دچههار  هکهه   یو کسههان  دارنههد،  خردسههال  ک ود کهه   ایهه   نههوزاد  هک  یسانک  مندان،سال  مانند  ریپذآسیب
 .نندک ییشناسا را هستند روسیو رشیپذ مستعد واند  یمار یب ای  یناخوش

 
 هههاآن  بههه  رسههانیکمک  منههابع  دنبههال  بههه  ردنههد،ک  ییشناسهها  را  کمک  به  ازمندین  افراد  کههمین

 خالصههه. مههداوا و دارو، رو ،یو افظت در برابرحم لیوسا روزمره، ییغذا  اقال   مانند  ،روندیم
. شههوندینم  توجهیبی  یقربان  مرد   شوند  مطملن  تا  هاستخانه  به  رفتن  ائتالف  ردیکرو  هکنیا
 یار کهه   هههر  یشهههر   هر  و  التیا  هر  هک  این است  متحده  اال یا  یسراسر   استیس  آن،  رخالفب

 گرفتههه  دهیهه ناد  مههرد   از  یمتههر ک  چههههر   تعههداد  هکهه آن  یجاهبهه   یعنی  د،ده  انجا   است  لیما  هک
 بهها  یشههورهاک  آنچه.  شودیم  جادیا  مرد   بزرگ  یهاگروه  انیم  در  یمیعظ  یهاشکاف  شوند،

 و سههطح در وبههاک و سکبههران جنههوب آنچههه بههه هیشههباسههت  یاقههدامات دارنههد ازیهه ن بههازار اقتصههاد
 .اندداده  انجا   یمل  یهر گست

 
 از 1۹–دیهه ووک هکهه نیا از  یپهه  هادهههه. بههود ردهکهه  تجسم 1۹۵1 سال در چه هک بود یزیچ  نیا

 انتقههال یگههر ید کپزشهه  بههه کیپزشهه  از چههه یشهههیاند نههد،ک تیسرا گرید شخص به  یشخص
 کیپزشهه   و  ندنههدکپرا   رای او  هههاایرؤ  و  هاشهیاند  گرید  یار یبس  ،1۹۵۹  انقالب  از  پس.  افتییم

 نظهها   یدهیهه چیپ  یهکشههب  چههه  هکهه   اسههت  روشن.  بردند  بود  نکمم  هک  جاهر   به  را  وباک  یبانقال
 یهابافتههه به ییهانق  و  آمدند  یگر ید  شفادهندگان  اما.  ردکن  یرا طراح  وباک  کیپزش  ینونک
 ایهه  هههزاران  خ،یتههار   از  یخاصهه   لحظا در  .  کندیم  جلوه  هاقاره  یهمه  در  نونکا   هک  افزودند  او
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 هههاآن  یهادهیهه ا  اگههر.  ننههدیبیم  را  متفههاو   یانههدهیآ  از  یمشابه  ریصاوت  مرد   از  نفر  هامیلیون
 شههوند،  منتشههر  یافک  یاندازه  به  است  دنیپاشهماز   حال  رد  یاجتماع  یساختارها  کههنگامی

 .بسازند  ینینو  یایدن و  شوند  لیتبد  یماد یرو ین به  توانندیم  یانقالب  یهادهیا


