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بااستاد موسوی زرگر دومین وزیر بهداری جمهوری اسالمی ایران

خوشحالم که جراحان توانمند تربیت کرده ام، نه جراحان تئوریک

خالصهگفتوگو

و به عنوان رئیس جمهور حضور داشتند، مرحوم چمران، 
مرحوم رجایی و مرحوم صیاد شیرازی هستند که هر 
سه شهید شدند. این سه نفر برای من الگو بودند و از 
بین روحانیون نیز الگوهای من حضرت امام خمینی 

)ره( و آیت اهلل دکتر بهشتی بودند.«
  

او در بخشی از خاطراتش در مقطع انقالب می گوید:
»اولین مرتبه ای که امام خمینی )ره( گرفتار بیماری 
شدند، در قم ساکن بودند و علما مخالف آمدن امام به 
تهران بودند. ولی من به دلیل اینکه حال ایشان خیلی بد 
بود، مصلحت ندانستم آنجا بماند. به همین دلیل شبانه 
با هلیکوپتر به آنجا رفتیم. هوا بسیار بد بود و طوفان 
و تگرگ و برف می آمد. بالگرد نمی توانست حرکت 
کند و به ناچار ایشان را با آمبوالنس به بیمارستان قلب 
شهید رجایی منتقل کردیم. تا محل بهشت زهرا حال 
امام فوق العاده وخیم و برای ما ناامیدکننده بود ولی به 
آنجا رسیدیم، یک مرتبه حالشان بهتر شد و ضربان 
نبض و مانیتورینگ خوب شد. با خوشحالی ایشان 
را به بیمارستان شهید رجایی آوردیم و در بخش 
CCU بستری کردیم. در اینجا کلمه ای هست که 
باید بگویم و حتماً ضبط شود. مردم به بیمارستان 
آمدند و طوری ازدحام جمعیت شد که در بیمارستان 
به آن بزرگی جای سوزن انداختن نبود. تعداد زیادی 
از افراد برای امام دعا و گریه می کردند. از بیمارستان 
نمی توانستم خارج شوم و به خانه بیایم، چون اگر 
بیرون می آمدم، زیردست و پای مردم می رفتم! چهار 
روز نمی توانستم از بیمارستان خارج شوم و برای اینکه 
حساسیت مردم را کمتر کنم، به فکرم رسید زمانی 
که حال امام بهتر شد، مصاحبه ای انجام بدهد. امام 
در مصاحبه کلمه ای گفتند که حتماً باید ثبت شود تا 
برای آیندگان این خاطره باقی بماند. شروع صحبت 
ایشان این گونه بود. » بسم اهلل الرحمن الرحیم« سپس 

رو به من کردند و گفتند، آقای وزیر این چیزهایی 
که برای من در اینجا تهیه شده است )منظورشان 
تشکیالت CCU بود( برای همه مردم باید فراهم 
باشد این بود که به فکر رفتم چه کنیم تا امکانات 
CCU که امام از آن برخوردار بودند، برای همه 

مردم فراهم شود.« 
او در بخش دیگری از خاطراتش چنین می گوید: »من 
به عنوان رئیس گروه بهداری، هنگام ورود امام به ایران، 
عهده دار پیشواز از ایشان بودم. همه ما برای استقبال از 
حضرت امام به فرودگاه رفتیم و ایشان را به مدرسه ای 
که دخترم در آنجا درس می خواند، آوردیم و ایشان شب 
در آنجا بودند و تا دیروقت برای ما صحبت کردند. 
چون آنجا کوچک بود، امام به مدرسه علوی منتقل 
شدند. در آنجا برای رسیدگی به افرادی که به دیدار 
امام می آمدند و حالشان بد می شد، گروهی تشکیل 

دادیم. این از فعالیت های جزئی من بود.
در جریان ورود حضرت امام به ایران، ایشان را به 
ترور تهدید کرده بودند. برای همین یک بیمارستان 
سیار تهیه کرده بودیم. این بیمارستان، مجهز به تخت 
عمل، سرم و هر چیزی بود که برای جراحی الزم 
است. آن زمان، پسرم 14 ساله بود و روی کاپوت 
آمبوالنس نشسته بود و گاهی اوقات تلویزیون تصویر 
آن را نشان می دهد. در استقبال از امام، دست و پای 
تعداد زیادی از افراد در اثر هجوم جمعیت شکسته 

شد که ما همه آن ها را به بیمارستان سینا آوردیم.« 
  

 در اولین دوره مجلس به عنوان رئیس دفتر بین المجالس 
به کوبا رفت و با فیدل کاسترو مالقات کرد. او درباره 

این دیدار می گوید:
»کاسترو دو سؤال از من پرسید، اول از من پرسید شما 
که پزشک هستید و پزشکان هم زندگی مرفهی دارند 
چرا به دنبال این آخوندها راه افتادید؟« )چند روحانی 

با ما بودند( گفتم انگیزه ما در انقالبمان برخالف 
شما مسائل مادی نبود و مسائل ما سیاسی بود. ما 
می خواستیم حکومت را از دیکتاتوری به دموکراسی 
تبدیل کنیم و جمهوری اسالمی را تشکیل دهیم و 
این دلیل اول ما بود؛ بنابراین مسئله اقتصادی مطرح 
نبود. دومین چیزی که به من گفت این بود که شما 
کمیته های انقالب را درست کردید. از من به شما 
نصیحت که کمیته های انقالب را نبندید و از قول 
من به امام بگویید که شمارا ترور می کنند. سیگارش 
را به من نشان داد و گفت سیگار مرا 120 بار مسموم 

کردند تا مرا بکشند ولی موفق نشدند.«
او ادامه می دهد:»بهداری در کوبا بسیار پیشرفته بود 
و فیدل کاسترو وزیر بهداری را از کابینه بیرون آورده 
بود و معاون خودکرده بود. از او پرسیدم چرا شما 
این کار را کردید؟ پاسخ داد، من دیدم مردم انقالب 
می کنند و تیر می خورند و می میرند ولی عین خیالشان 
نیست. ولی تحمل این را ندارند که فرزندشان مریض 
باشد ولی پزشک نداشته باشند. این بود که من وزیر 
بهداری را معاون خود کردم. کوبا در آن سال در دنیا 
ازنظر بهداری و بهداشت سوم شده بود. ایشان به 
بهداشت عالقه بسیاری داشت و خیلی به من توصیه 

کرد که به مسئله بهداشت توجه کنم. «
  

زرگر در سال 1341 ازدواج کرد. او یک دختر و یک 
پسر دارد و درباره خانواده اش می گوید:

»دو فرزندم به همراه همسرم مجموعه ای تشکیل دادند 
که با تمام سختی هایی که امور علمی و سیاسی زندگی 
من داشت، ساختند؛ یعنی در این دوران هیچ گونه 
مشکلی در خانواده نداشتم. می توانم بگویم خانواده ام 
همدلی و هم رزمی با من را به عهده داشتند. پسرم 
محافظ من بود و همیشه کلت به کمر داشت. او هیچ 
کجا مرا رها نمی کرد و این در حالی بود که هنوز 
دوره دبیرستانش تمام نشده بود. بعد از دبیرستان هم 
به سراغ خلبانی رفت و کار پرمسئولیت و سختی را 
انتخاب کرد. مسئولیتش از من هم سنگین تر است چون 
او مسئول جان 300 نفری است که در پرواز همراه 
او هستند ولی من در جراحی مسئول جان یک نفر 
هستم. هر وقت شب برای پرواز می رفت، من بیدار 
می شدم و خیلی نگران پرواز ایشان بودم. هرروز هم 
از او سؤال می کنم که چه زمانی بازنشسته می شوید.«

  
زرگر یکی از پیشکسوتان و بزرگان جامعه پزشکی 
است وتوصیه اش به رزیدنت های جوان این است 
که تالش کنند در علم شایستگی باالیی داشته باشند. 
پزشکی یک روزه تمام نمی شود و پزشک دائماً باید 
در حال مطالعه باشد. دوم اینکه علم ادیان، واجب 
کفایی است یعنی معالجه کردن بیماران برای طبیب 
واجب است. پزشکان باید طوری تربیت شوند که دنبال 
مادیات نباشند و کار را مردم پسندانه و خداپسندانه 
انجام بدهند تا بتوانند به عنوان پزشک تزکیه شده به 

جامعه خدمت کنند. 
  

تیر 1360، زمانی که آقای خامنه ای ترور شدند زرگر 
یکی از پزشکانی بود که بالفاصله به تیم پزشکی 

پیوست. او درباره آن روز می گوید: 
آقای خامنه ای در بیمارستان بهارلو بودند. پیش از 
رسیدن ما، پزشکان کارهای اولیه را انجام داده بودند. 
بعد با بالگرد ایشان را به بیمارستان شهید رجایی منقل 
کردیم. شب بود و دوباره خونریزی کردند؛ بنابراین 
برای بار دوم جراحی انجام دادیم. وقتی آمدند تا با 
آقای خامنه ای مصاحبه بکنند، ایشان شعری خواندند 
که منتسب به شاعر شیرازی است و اآلن نامش در 

خاطرم نیست. شعرش این بود:
بشکست اگر دل من، به فدای چشم مستت

سر خم می سالمت، شکند اگر سبویی
6 تیر مقام معظم رهبری ترور شدند و 7 تیر حزب 
جمهوری اسالمی بمب گذاری شد. ما نگذاشتیم تا 
امام خمینی )ره( این موضوع را بفهمند. خیلی اصرار 
داشتند که شهید بهشتی را ببینند و ما مجبور شدیم که 
ماجرا را به ایشان بگوییم. چون من وزیر شناخته شده 
و قدیمی بودم، قدیمی ها من را می شناختند. هرکسی 

ترور می شد، اول من را صدا می کردند. اولین کسی 
که ترور شد و باالی سرش حاضر شدم، مرحوم 
مفتح بود. ایشان در بیمارستان امیراعلم بستری شده 
بود و من با خود یک جراح مغز و اعصاب هم برده 
بودم. چون ایشان ضربه مغزی شده بود. مغز دکتر 
مفتح را برای جراحی باز کردیم ولی متأسفانه نتیجه ای 
نگرفتیم. باالی سر شهید مطهری وقتی رسیدم که 
شهید شده بود. مرحوم هاشمی رفسنجانی را وقتی 
ترور کردند، شهید بهشتی با من تماس گرفت و اطالع 
داد. به بیمارستان شهدا رفتم و ایشان را به اتاق عمل 
بردم و کبدش را که دچار جراحت شده بود، جراحی 
کردم و خوشبختانه بهبود پیدا کرد. مدت ها از جایی 
که بریدم، احساس سوزش و شکایت داشت. مقام 
معظم رهبری هم در مسجد ابوذر دچار انفجار شده 
بود. من هم باالی سر ایشان رفتم و متوجه شدم 

دست راستشان فلج شده است.«
  

 او مهم ترین رفتار حرفه ای در پزشکی را محبت کردن 
به بیمار می داند و می گوید: »من استادی داشتم که هر 
شب به بیماران سرکشی می کرد و من این رفتار را از 
ایشان یاد گرفتم؛ بنابراین در بیمارستان سینا هر شب 
به بیمارانم سرکشی می کردم؛ یعنی طبیب باید مراقب 
بیمارش باشد، از احوالش کاماًل مطلع باشد و برای 
کوچک ترین ناراحتی اش اقدام بکند. در نمایندگی 
مجلس، تصویب قوانین و مراقبت از اجرای صحیح 
قوانین بسیار مهم است. چون با کفر می توان زندگی 

کرد ولی با بی قانونی نه.
قانون بسیار محترم است و نماینده مجلس باید بیشتر از 
همه قانونی باشد، عدالت را رعایت بکند و باصداقت 
به مردم خدمت کند. در وزارت، همان کاری که دکتر 
هاشمی انجام می دهد، عالی است و منظور همین 
است. وزیر باید به تمام واحدهایش سرکشی کند، 
هر کم و کاستی را تا جایی که می تواند برطرف کند 
و تمام تالشش را تا جایی که می تواند به کار ببرد تا 
مملکت را ازنظر بهداشتی حمایت کند. تروما شتری 
است که در خانه هرکسی می خوابد. 16 سال در 
مرکز تروما کارکردم و مقاالت بی شمار و کتاب های 
بسیاری نوشتم. در آنجا بیان کردم که چطور می توان 
بیمار ترومایی را نجات داد. ضرورت نجات دادن 
مردم از تروما ایجاب می کند تا کشور از جراح و 

متخصص تروما غنی باشد.«
  

زرگر در رابطه با تفاوت حال و گذشته می گوید:
زمانی که ما در دانشگاه بودیم، تحصیالت بالینی قوی تر 
بود. به طوری که از سال دوم پزشکی به بیمارستان 
می رفتیم. آن زمان، تحصیالت بالینی را بسیار سخت 
می گرفتند و وقتی علم پیشرفت کرد، به ناچار توجه 
به تئوری زمینه ساز این شد که از توجه به حوزه بالینی 
کاسته شود. روی این اصل اطبایی که فارغ التحصیل 
می شوند، ازنظر بالینی بیشتر به وسایلی مانند سونوگرافی 
و رادیوگرافی وابسته هستند. درصورتی که زمان ما این 
چیزها نبود و تشخیص با دست و چشم و گوشی و 
معاینه انجام می شد. به همین دلیل تشخیص پزشکان 
واقعاً بالینی بود ولی اآلن وابسته به ابزار بالینی است. 
درهرصورت، خواه ناخواه پزشکی در دنیا پیشرفت 
کرده است و دانشگاه ما هم ازنظر علمی سیر پیشرفت 
خوبی داشته است. در این دانشگاه، مقاالت خوبی 
به رشته تحریر درمی آید و تحقیقات خوبی نیز انجام 
می شود. فقط اگر کمی ازنظر بالینی رسیدگی بیشتری 

شود، بهتر خواهد بود.
 تابه حال ندیدم کسی بدگویی من را کرده باشد. 
یک نفر بود که بدگویی من را می کرد و معاونم بود. 
می خواست وزیر بشود ولی نشد و فکر می کرد دلیل 
وزیر نشدنش من هستم. مرتب بدگویی من را می کرد. 
از من پرسیدند »نظر شما در مورد ایشان چیست؟« 
گفتم ایشان در دوره معاونتش انسان بسیار مفیدی 
بود و من خیلی از وجودش استفاده کردم.« گفتند، 
او خیلی از شما بدگویی می کند، گفتم حتماً روزی 
پشیمان می شود، به خاطر اینکه من در آنچه او دوست 
داشت بشود و نشد، تأثیری نداشتم درمجموع، هیچ گاه 

بد کسی را نخواستم. 

 زمانی که ما در دانشگاه بودیم، تحصیالت بالینی قوی تر بود. به طوری که از سال دوم پزشکی به بیمارستان 
می رفتیم. آن زمان، تحصیالت بالینی را بسیار سخت می گرفتند و وقتی علم پیشرفت کرد، به ناچار توجه 

به تئوری زمینه ساز این شد که از توجه به حوزه بالینی کاسته شود.
 من استادی داشتم که هر شب به بیماران سرکشی می کرد و من این رفتار را از ایشان یاد گرفتم؛ بنابراین 
در بیمارستان سینا هر شب به بیمارانم سرکشی می کردم؛ یعنی طبیب باید مراقب بیمارش باشد، از احوالش 
کاماًل مطلع باشد و برای کوچک ترین ناراحتی اش اقدام بکند. در نمایندگی مجلس، تصویب قوانین و 

مراقبت از اجرای صحیح قوانین بسیار مهم است. چون با کفر می توان زندگی کرد ولی با بی قانونی نه.
 دو فرزندم به همراه همسرم مجموعه ای تشکیل دادند که با تمام سختی هایی که امور علمی و سیاسی 

زندگی من داشت، ساختند
 آن زمان، پسرم 14 ساله بود و روی کاپوت آمبوالنس نشسته بود و گاهی اوقات تلویزیون تصویر آن 

را نشان می دهد. در استقبال از امام، دست و پای تعداد زیادی از افراد در اثر هجوم جمعیت شکسته شد 
که ما همه آن ها را به بیمارستان سینا آوردیم.

 امام پرسید فرزندم چرا قبول نمی کنید؟ گفتم شما فرمودید تا تزکیه نشدید پست قبول نکنید و من هنوز 
تزکیه نشده ام؛ بنابراین پست قبول نمی کنم. در ثانی من اصاًل وزارت بلد نیستم

 در دوره تحصیل در دبیرستان، با گروه های سیاسی ازجمله آیت اهلل کاشانی و دکتر مصدق آشنا شدم. 
من همه وزرای مصدق را می شناختم. چون در بیمارستان نجمیه کار می کردم و این بیمارستان متعلق به 

نجم السلطنه مادر دکتر مصدق و فرزند
 مهم ترین تحول این بود که جراحان توانمند تربیت کردم، نه جراحان تئوریک؛ یعنی جراحانی تربیت 
کردم که دست جراحی قوی دارند. روی این موضوع تأکید زیادی داشتم که تعداد اعمالی که این ها در 

طول دوران دستیاری انجام می دهند، بسیار زیاد باشد. 

فریم


