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  به جز کالس اول که در همدان به صورت روزانه تحصیل کردم بقیه دوران ابتدایی را در مدارس شبانه یا اکابر آن زمان درس خواندم و با به پایان رسیدن کالس نهم به استخدام نیروی هوایی درآمدم
 صبح ها بالباس نظامی می رفتم پادگان جی در غرب تهران و کارهای داروسازی را آماده می کردم و به فن ورز می سپردم؛ در جنگل نزدیک پادگان لباسم را عوض کرده و 

می رفتم دانشکده پزشکی
  می خواستم با خود سرمایه ای بیاورم کار اضافه انجام می دادم و شب ها در بیمارستان های اطراف فیالدلفیا کشیک می دادم و پول خوبی هم می گرفتم به طوری که وقتی به ایران 

برگشتم اولین خریدم خانه ای برای مادرم بود. سپس برای خودم منزل تهیه کردم. تمام وسایل زندگی را نیز با خود آوردم.
  فکر می کنید بچه های دیگران کجا هستند؟ متأسفانه بچه های خیلی از ماها برنگشتند.

  ما نسلی بودیم که در شرایط سخت زندگی کردیم و بزرگ شدیم و به این نامالیمات و سختی ها عادت داشتیم اما نسل بعدی ما این تحمل را ندارند و وقتی شرایط را 
مناسب نمی بینند خوب برنمی گردند.

  به عقیده من استاد نباید بخل بورزد، باید همه اطالعات را در اختیار همکار جوان خود بگذارد تا اینکه شاگرد با نیروی جوانی و وقت کافی و ذهن آماده به آن اضافه کند 
و اینکه علم پیشرفت کند.

  خیلی خاصی منتقل می شود؛ یا باید دوران کودکی باشد و در تماس دائم و خیلی نزدیک ممکن است منتقل شود
  شروع ساخت بیمارستان دکتر چمران سال 53 13 بود و درسال 56 13 افتتاح شد که در آن زمان جدیدترین بیمارستانی بود که کالرکدینگ هم داشت مثاًل رنگ قرمز را 

دنبال می کردی تا به آزمایشگاه می رسیدی و... این بیمارستان با شروع جنگ ایران و عراق خدمات بسیار ارزنده ای به مجروحان جنگ کرده است.

خالصهگفتوگو

         دیدگاه

بایحییدولتیبنیانگذارمرکزتحقیقاتپوستوجذامپسازنیمقرنطبابت

به معنای واقعی »یک استاد نمونه«

گفت: »من سال های طوالنی برای ادامه تحصیل در رشته پوست در خارج زندگی کردم و یکی 
از خاطرات من با پدرم مربوط به شرکت در مراسم آکادمی پوست آمریکا است.۸۰ پدر و فرزند 
پزشک متخصص پوست در آکادمی پوست آمریکا عضویت دارند و ما از معدود پدر و فرزند هایی 
هستیم که ساالنه در مراسم آکادمی پوست شرکت می کنیم و افتخار من این است که ساالنه با 

ایشان در مراسم این آکادمی شرکت می کنم.«
فرزند دکتر دولتی با تأکید بر این که روحیه کاری، دقت و انرژی ایشان با توجه به سن پدر، من 
را شرمنده می کند، افزود: »دوستان من در آکادمی می گفتند که پدر شما زودتر از شما در جلسات 
شرکت می کند و در برنامه ها حضور جدی و مؤثر دارد و من هم تأیید می کردم و می گفتم برای 
ایشان سن مطرح نیست. روحیه نظم و دقت را ایشان در ما به ودیعه گذاشته است و این توصیه 
ایشان به نظم در موفقیت من و برادرانم و خواهرم تأثیر زیادی داشته است و اینجا از مادر هم 

تشکر می کنم که وظیفه مادری را در قبال ما به نحو احسن انجام داده است.«
دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم 

سخنران بعدی این مراسم بود که با ذکر خاطره ای از ایشان گفت: »من در سن ۳۹ سالگی وزیر 
بهداشت شدم و در زمان وزارت برای اولین بار ایشان برای درخواستی وقت مالقات خواستند، 
درخواست ایشان از من این بود که مرکز تحقیقات پوست و جذام را تأسیس کند، وقتی من با 
ایشان صحبت کردم برای من خیلی آموزنده بود که ایشان ۳۰ سال پزشک ارتش بوده و در زمان 
خدمت بیمارستان عظیم مهندس چمران را ساخته و می خواهد بعد از ۳۰ سال کار جدیدی را 
آغاز کند. معموالً برخی افراد چند سال قبل از بازنشستگی درخواست بازنشستگی می کنند و این 
برای من جالب بود که ایشان بعد از ۳۰ سال، کار تازه می خواهند کار جدیدی را شروع کنند 
که بیانگر روحیه تالش و خدمت در ایشان است. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با 
اعالم این که دکتر یحیی دولتی شاگردان زیادی تربیت کرده است که تمامی آنان در پیشرفت علم 
و خدمت به مردم نقش بسزایی داشته اند، افزود: آن چیزی که باعث شد، دکتر دولتی با این انرژی 
کار کند، عشق به خدمت به بیماران، دانشجویان و ملت ایران است که در وجود ایشان موج می زند 

و این عشق و تالش باعث سرافرازی و افتخار ملت ایران شده است.«

خدمت و نیاز برایم اصل بود
این  به  نسبت  تاریخی  وحشت  یک  می ترسند؟  جذام  از  این قدر  مردم  سپید:چرا 

بیماری وجود دارد؟
به نظر من فقط ناآگاهی است. من هفته ها در مرکز جذامیان تبریز خوابیدم و با آنها زندگی 
کرده ام. ۹6 درصد مردم به طور طبیعی نسبت به جذام مقاوم هستند و فقط 4 درصد در 

معرض این میکروب هستند. میکروبی که خیلی شبیه سل است.
 بعد در تهران با سازمان جذام که در خیابان ولیعصر بود شروع به همکاری کردم آن 

موقع در ایران ۳5هزار جذامی داشتیم.
 سازمان جذام قبل از انقالب هم فعال بود. بعد از انقالب آن ساختمان را صاحبش پس 
گرفت و مرکز جذام، دیگر مکانی نداشت. آن زمان من تنها متخصص پوستی بودم که از 
امریکا برگشته بودم و زعمای قوم و سیاسیون من را کمابیش می شناختند. من زمینه های 
مذهبی هم داشتم و قبل از انقالب مدتی هم رییس انجمن اسالمی پزشکان بودم. رفتم 
پیش شهید آیت اهلل بهشتی و گفتم داستان این مرکز چیست و وسایلش را ریخته اند در 
خیابان. ایشان گفتند یک خانه مصادره ای داریم و در همین مکان یک اتاق اینجا را به 
ما دادند تا اسناد و مدارک را بتوانیم یک جا جمع کنیم. ساختمان فعلی از باشگاه ایران 
جوان مصادره شده بود که آمدیم در همین مکان فعلی در خیابان طالقانی، من آن موقع 
رئیس مرکز نبودم و فقط همکاری می کردم تا جایی که جذام تحت کنترل درآمد. این 
مرکز هم مصادره ای بود و من می گفتم اینجا نمی شود نماز خواند و باید صاحب این 
ملک را پیدا کنم. ساختمان به دادگاه انقالب بدهی هم داشت که صاحبش را پیدا کردیم 

و چون ساختمان را برای دانشگاه خریداری کردیم بدهی هم بخشیده شد.

سپید: به چه قیمتی؟
حدود ۹۰ میلیون تومان برای دانشگاه خریداری شد به شرطی که ۳۰۰ متر اول خیابان 
در اختیار صاحبش باشد. این ۳۰۰ متر دو سه دست گشت و آخر کار حدود دو سال 
پیش آن را به قیمت 6۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری کردند اما تا مبلغ آن فراهم شود 
خبر آمد که ساختمان فروخته شده و قرار است آن را بسازند ما هم مقاومت کردیم و 
نهایتا آن را از سپاه به قیمت ۹۰۰ میلیون تومان خریداری کردیم و کار را شروع کردیم 

تا این مرکز تحقیقات قدم به قدم ساخته شد و با چه سختی هایی آن را تجهیز کردیم.

سپید: شما 30 سال نظامی بودید، چطور شد به ساختن بیمارستان دکتر چمران رسیدید؟
من وقتی به ایران برگشتم هنوز در ارتش بودم که اسم آن صنایع نظامی بود. یک روز یکی 
از تیمسارها من را صدا کرد و گفت رفتی آمریکا چه یاد گرفتی؟ گفتم بیمارستان سازی. 
گفت: شوخی می کنی؟ مگر تخصصت پوست نیست؟ گفتم شوخی نمی کنم. در آن زمان 
کارکنان صنایع نظامی که »افزارمند« نامیده می شدند بیمارستانی برای مراجعه نداشتند. 
آن زمان دو نوع بیمارستان بیشتر نبود یکی نظامی و یکی بهداری. افزارمندان وقتی به 
بیمارستان های نظامی مراجعه می کنند به آن ها می گویند شما که نظامی نیستید )چون 
لباس نظامی نمی پوشیدند( وقتی به بیمارستان وزارت بهداری مراجعه می کنند به آن ها 
بیمارستان نظامی مراجعه کنید. به همین دلیل ساخت یک  باید به  گفته می شود شما 
بیمارستان برای آن ها الزم است. گفت بلدی بیمارستان بسازی؟ گفتم بله. گفت نقشه را 
آماده کن. شروع ساخت بیمارستان دکتر چمران سال 5۳ 1۳ بود و درسال 56 1۳ افتتاح 
شد که در آن زمان جدیدترین بیمارستانی بود که کالرکدینگ هم داشت مثاًل رنگ قرمز 
را دنبال می کردی تا به آزمایشگاه می رسیدی و... این بیمارستان با شروع جنگ ایران و 

عراق خدمات بسیار ارزنده ای به مجروحان جنگ کرده است.

سپید: در حال حاضر شایع ترین بیماری پوستی چیست؟
شایع ترین بیماری پوستی آکنه است. ۹۰ درصد افراد دچار آکنه می شوند و بعد اگزماها 

هستند.
البته در مرکز ما بیشترین توجه بعدازاینکه جذام کنترل شد روی سالک متوجه است 
نیستند و هرساله به دالیل مختلف در حال پیشرفت  به کنترلش  که در کل دنیا قادر 
 WHO است و سال هاست که روی واکسن سالک کار می کنیم و همکاری هایی نیز با
داشتیم. ما روی ایمونولوژی سالک در حال تحقیق هستیم که چرا برخی زود و برخی 

دیر خوب می شوند.

سپید: آخرین آمار جذام در ایران چقدر است؟
سالیانه 15 نفر ایرانی و ۳ نفر مهاجر افغانی در کشور 
به جذام مبتال هستند. هدف این است که آمار صفر 
شود، بنابراین باید در مراحل اولیه، بیماران را شناسایی 
و درمان کرد که سرایت نکند. در جذام تشخیص 
دستیاران  برای  دلیل  همین  به  است  مهم  بسیار 

پوست دوره آموزش اجباری داریم و برای کارشناسان 
آزمایشگاه و پزشکان کل کشور که آموزش الزم را 

ببینند تا در مرحله اول بیماری را تشخیص دهند. 
همین طور با همکاری دانشکده مجازی 

بسته آموزشی آنالین طراحی کردیم 
گیرد.  قرار  همگان  اختیار  در  که 
درمان بیماری جذام ساده است و 
بیمار 6 ماه تا یک سال دارو مصرف 
می کند و خوب می شود ولی اگر 
دیر تشخیص داده شود معلولیتی 
که به جا می گذارد جبران شدنی 
نیست هدف ما این است که زود 

تشخیص داده شود و بیماری به 
صفر برسد.
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 دکتر پریچهر صعودی همسر استاد 

 همراه با مادر و خواهر  دانشکده افسری 

خدمت بگیرد و برود وزارت دفاع که آن زمان اسمش وزارت 
جنگ بود تعهد بسپارد که برمی گردد.

ایشان وقتی نامه را می بیند شک می کند که شاید وابستگی مهمی 
با روسا دارم که باوجود تقاضای تنبیه، من را تشویقم کردند. 
می گویند از شدت عصبانیت ایشان کالهش را به زمین انداخته 
و گفته من دیگر برای این ارتش خدمت نمی کنم. خالصه چند 
روز نگذشت که ما آماده شدیم و تا هواپیما از آسمان تهران 
بلند نشد باور نمی کردم که برای تحصیل به امریکا می روم. در 

آن زمان من ازدواج کرده بودم و دو فرزند داشتم.

سپید: درآمدتان در خارج از کشور به چه صورت بود؟
پزشکان در آنجا حقوق دارند آن قدر هست که کفایت زندگی 
را بدهد اما ازآنجایی که می خواستم با خود سرمایه ای بیاورم کار 
اضافه انجام می دادم و شب ها در بیمارستان های اطراف فیالدلفیا 

کشیک می دادم و پول خوبی هم می گرفتم به طوری که وقتی به 
ایران برگشتم اولین خریدم، خانه ای برای مادرم بود. سپس برای 
خودم منزل تهیه کردم. تمام وسایل زندگی را نیز با خود آوردم.

سپید: تعهدتان چه شد؟
برگشتم و در ارتش خدمت کردم و پس از ۳۰ سال بازنشسته 
دانشگاه  شدم. خدا عمرش دهد، دکتر عباس شیبانی، رییس 
تهران بود، ایشان گفت بیا دانشگاه تهران اما باوجودی که ۳۰ 
بازنشسته نمی کرد دکتر  ارتش من را  بود،  سال من تمام شده 
شیبانی کمک کردند تا بازنشسته شدم به شرطی که به دانشگاه 
اما قبول  بیایم. به من گفت که استخدام دانشگاه شوم  تهران 
دکتر  مثل  گفتند  ایشان  می آیم.  افتخاری  به طور  گفتم؛  نکردم 
خاتمی متخصص اطفال و مرحوم دکتر سیادتی که قباًل نظامی 
بودند و استخدام شده اند، بیایم. باالخره با استاد افتخاری موافقت 
کردند. اگرچه من زمانی هم که به طور رسمی نیامده بودم در 
دانشگاه تدریس می کردم بعد از اتمام درس بالفاصله برگشتم 
حتی جواب امتحان بورد درماتولوژی را در فرودگاه به صورت 
تلفنی از یکی از دوستانم گرفتم. چند سال بعد برای امتحان 
درماتوپاتولوژی رفتم که در آن نیز قبول شدم  بنابراین به قول 

مشهور Double board شدم

سپید: آقای دکتر شما چند ساله بودید که ازدواج کردید و 
چند فرزند دارید؟

من 27 ساله بودم و در 21 آبان 1۳4۰ ازدواج کردم. هنگامی که 
در دانشکده داروسازی درس می خواندم با برادران همسرم آشنا 
شدم. صحبت ازدواج من در سال دوم دانشکده پزشکی شروع 

شد و در سال سوم پزشکی ازدواج کردم.
زمانی که به امریکا رفتم دو فرزند داشتم یکی از فرزندانم هم در 
امریکا به دنیا آمد و بعد از برگشتنم به ایران دخترم به دنیا آمد.

سپید: بچه ها هم پزشکی خواندند؟
 رامین پسر بزرگم متولد 1۳42 فوق دکتری مهندسی شیمی، 
دارد. او اکنون در امریکا و در ایالت کالیفرنیا یکی از مدیران 
ارشد کمپانی بین المللی داروسازی معروف Roche است. افشین 
پسر دوم من متولد 1۳44 است و اکنون استاد کرسی بیماری های 
در  کلیولند  شهر  وسترن  کیس  دانشگاه  در  سرطان  و  داخلی 
ایالت اوهایوی امریکاست. پسر سوم من، بیژن، متولد 1۳5۰ 
در امریکاست و همانند خودم در بیماری های پوست تخصص 
دارد و در آنجا مشغول طبابت است. یکتا، دخترم متولد 1۳5۹ 
دارای دکترای علوم پزشکی درزمینه علوم دارویی و اعصاب 

و روان از دانشگاه تورنتوی کاناداست.

سپید: شما مشوق بچه ها بودید که پزشکی بخوانند؟
من هیچ وقت به بچه ها رشته ای را تحمیل نکردم، بچه ها خودشان 

عالقه مند شدند.

سپید: حتی به بچه ها نگفتید به ایران برگردند؟
فکر می کنید بچه های دیگران کجا هستند؟ متأسفانه بچه های 

خیلی از ماها برنگشتند.

ایران برگشتند و  به  با عرق وطن دوستی  سپید: پدرانی که 
تحلیل  را چگونه  این وضعیت  نماندند. شما  که  بچه هایی 

می کنید؟
نامالیمات موجود دلیل اصلی این مهاجرت هاست. بینید ما نسلی 
بودیم که در شرایط سخت زندگی کردیم و بزرگ شدیم و 
به این نامالیمات و سختی ها عادت داشتیم اما نسل بعدی ما 
این تحمل را ندارند و وقتی شرایط را مناسب نمی بینند خوب 
با  بودند  پزشک  بچه  کردند  باز  وقتی چشم   از  برنمی گردند. 
یک سری امکانات. از طرفی وقتی انقالب شد ما همه یک سری 

 ایده آل ها و اهدافی داشتیم که به خاطر رسیدن به آنها حاضر 
ما  نظر شما  به  کارکنیم.  و  بایستیم  هر شرایطی  تحت  بودیم 
چقدر به این اهداف رسیدیم؟ به نظر من که ما به اهدافی که 

می خواستیم نرسیدیم.

سپید: به نظر شما این سرخوردگی عامل قانع کننده ای است؟
انقالب  کردیم.  نابود  را  بچه ها  هدف  و  انگیزه  ما  کاماًل.  بله 
که شد من دوخانه داشتم با خودم گفتم مگر می شود دراین 
در  داشتم  یک خانه ای  باشد؟  داشته  خانه  دوتا  کسی  انقالب 
اکباتان که زیر قیمت فروختم. آرمان و هدف داشتیم که فکر 
می کردیم داشتن دو خانه مغایر آن است. امروزه کسی هست 

که این طوری فکر کند؟

سپید: در آن زمان پوست مثل امروز رشته درآمدزایی نبود 
چرا پوست را انتخاب کردید؟

در آن دوره کسانی که نمره نزدیک به آخر داشتند پوست را 
انتخاب می کردند اما من به دلیل اینکه مادرم دچار یک عارضه 
پوستی شده بود این رشته را انتخاب کردم. البته حتی در آن 
زمان در آمریکا دوره تخصصی پوست متقاضیان زیادی داشت. 
به طوری که کمتر به فارغ التحصیالن خارجی فرصت داده می شد، 
اما با لطف خداوند و اینکه من عالوه بر پزشکی داروسازی هم 

خوانده بودم، محل تخصصی خوبی پیدا شد.

سپید:همیشه این قدر تدریس را دوست داشتید؟
از وقتی که به یاد دارم دوست داشتم درس بدهم. به عقیده من 
استاد نباید بخل بورزد، باید همه اطالعات را در اختیار همکار 
نیروی جوانی و وقت  با  اینکه شاگرد  تا  بگذارد  جوان خود 
کافی و ذهن آماده به آن اضافه کند و اینکه علم پیشرفت کند. 
طبیعی است در این صورت شاگردان بهتر از استاد می شوند 
و در پایان علم ترقی   خواهد کرد، درست مثل ساختمانی که 

ساخته می شود آجر بعدی را شاگرد می گذارد.
سپید: چطور شد که مرکز تحقیقات پوست و جذام تأسیس شد؟

من از زمانی که در امریکا تحصیل می کردم می دانستم که جذام 
در ایران شایع است. در امریکا دوره جذام اختیاری بود و من 
رفتم این دوره را گذراندم. فقط یک مرکز در کل امریکا بود 

که مهاجران جذامی در آن نگهداری می شدند.

سپید: حاال چرا جذام؟ نمی ترسیدید که مبتال شوید؟
نه چرا ترس؟ مگر انتقال جذام به همین راحتی است؟

سپید: ولی قابل انتقال است؟
بله هست ولی خیلی سخت. جذام تحت شرایط خیلی خاصی 
منتقل می شود یا باید دوران کودکی باشد و در تماس دائم و 
خیلی نزدیک ممکن است منتقل شود. من اگر با یک جذامی 
دست بدهم امکان ندارد بیماری به من منتقل شود. بیشتر از 

پوست از طریق تنفسی امکان انتقال هست.

سپید: چرا مثل خیلی از متخصصان پوست دیگر به دنبال 
انتخاب  دلیل  من  نبودید؟  بیشتر  درآمد های  با  شیک  کار 

جذام را نمی فهمم؟
این  درگیر  کشورم  مردم  زمان  آن  اینکه  از  باالتر  دلیلی  چه 
بیماری بودند. شما اآلن را نبینید که بیماری مهارشده آن سال ها 

ما درگیر بودیم.

سپید: چرا برگشتید؟
از 1۳ نفری که باهم رفته بودیم امریکا فقط دو نفر برگشتند و 
بقیه ماندند و حتی از خیر وثیقه ملکی که پیش ارتش داشتند 
گذشتند ولی من اصال به ماندن فکرهم نمی کردم. من می خواستم 

خدمت کنم.


