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آمریکا

من متولد روستای قاطول از توابع شهرستان 
گرمسار هستم. پدرم از سادات محل بود و به نوعی 
بزرگ خانواده و مورد احترام مردم روستا بود. 
به همین دلیل ما عالوه بر اینکه خودمان ۸ فرزند 
بودیم، خانه پر رفت وآمد و شلوغی هم داشتیم و 
همیشه ده پانزده نفری  سر سفره ما بودند. زندگی 
کاماًل روستایی و گرمی داشتیم و با بچه های عمو و 
عمه مثل یک کلونی زندگی می کردیم. من کالس 
اول ابتدایی را با یک سال تأخیر شروع کردم، چون 
شناسنامه مستقلی نداشتم و شناسنامه برادر بزرگ ترم 
را که قبل از من به دنیا آمده بود و در نوزادی فوت 
کرده بود به من داده بودند. به همین دلیل من دو 
اسم دارم: مرا احمد صدا می زنند ولی شناسنامه به 
نام   همان برادرم محمود است. وقتی به سن مدرسه 
رسیدم، با توجه به شرایط آن زمان که در روستای 
ما مدرسه وجود نداشت و باید سه کیلومتر پیاده 
می رفتیم تا به مدرسه برسیم، پدرم گفت که این 
بچه هنوز ضعیف است و توان این راه را ندارد و 
من یک سال در خانه ماندم. کالس اول به واسطه 
معلمی که داشتم برای من مقطع ماندگاری در 
زندگی ام شد. مرد بزرگواری که تا امروز الگوی 
قابل احترام من است و هنوز با هم مراوده داریم 

و من احترام بسیار زیادی برای ایشان قائلم...
دوره ابتدایی من با حال و هوای خوشی گذشت. 
به دلیل مسافت زیاد خانه تا مدرسه من اجازه 
رفت وآمد به تنهایی را نداشتم و وقتی کالسمان 
تعطیل می شد، باید چند ساعتی در مدرسه می ماندم 
تا زنگ برادر بزرگم هم بخورد و باهم برگردیم. تا 
جایی که به یاد دارم خیلی زود خواندن و نوشتن 
را یاد گرفتم و همیشه مورد تشویق معلم کالس 
اولم بودم. باوجوداینکه بچه شیطان و بازیگوشی 
بودم ولی خیلی درس را دوست داشتم و همیشه 
با عشق و ولع درس می خواندم. وقتی از مدرسه 
و  راه طوالنی   باوجوداینکه  به خانه می رسیدم، 
خسته کننده بود، ولی به محض اینکه می رسیدم 
حتی کفش هایم را در نمی آوردم، روی فرش ورودی 
ایوان خانه دمر می افتادم و مشق هایم را می نوشتم. 
بعد که کارهای مدرسه تمام می شد، لباس هایم را 
عوض می کردم و نهار می خوردم. سال بعد در یک 
روستای نزدیک تر، مدرسه باز شد ولی بازهم این 
رفت وآمد ها خیلی سخت بود. باید در تاریکی صبح 
و سرمای زمستان راه می افتادیم، ولی من آن قدر 
درس خواندن را دوست داشتم که همین راه هم 

برایم لذت بخش بود.
 پدر و مادرتان تشویق یا نظارتی در درس 

خواندن شما داشتند؟
پدرم که مدام مشغول کارهای زراعت بود و 
مادرم آن قدر مشغله داشت که واقعاً زمان رسیدگی 
به درس های ما را نداشت. هرچند همیشه می گفت 
که درس بخوانید و درس خواندن ما را دوست 
داشت، ولی بیشترین مسئولیت درسی ما به عهده 
خواهر و برادر بزرگ ترم بود. یادم هست کالس 
اول  که  بودم 9 را برعکس می نوشتم. خواهر بزرگم 
یک روز کامل نشست باالی سر من و آن قدر با 
من تمرین کرد و کلنجار رفت تا توانستم 9 را 

درست بنویسم...
آن زمان بنا به اقتضای شرایط زندگی، بچه ها 
موظف بودند در کنار درس خواندن، کار هم بکنند. 
چه در خانه و چه در مزرعه باید کمک می کردند 
و من تنها بچه ای بودم که همیشه از کار فراری 
بودم و مدام سرم توی کتاب بود. با عشق عجیبی 
درس می خواندم. یادم هست  زمان  ما برای تعطیالت 
عید، تکالیف وحشتناکی می دادند؛ یک رونویسی 
فروردین  اول  از  قبل  من  بود.   کامل  و سنگین 
تکالیف تمام 13 روز را می نوشتم و پاک نویس 
می کردم و مرتب می گذاشتم کنار. یک سال که 
تمام تکالیفم را پاک نویس کردم و تمام شد، یکی 
از بچه ها خیلی اتفاقی روی دفترم آب ریخت. 
به شدت گریه می کردم و هرچه مادرم می گفت 
که اشکالی ندارد، این صفحه را بکن و دوباره 
بنویس، من قبول نمی کردم تا مجبور شدند شبانه 
برای من یک دفتر دیگر بگیرند. آن شب تا صبح 
نخوابیدم و از اول تمام رونویسی را زیر نور یک 
چراغ کوچک تکرار کردم، تا خیالم  راحت  شد. 
نکته دیگری که از آن مقطع همیشه در ذهنم مانده 
صدای قرآن خواندن برادر بزرگم بود. تا جایی که 
به یاد دارم، هر روز صبح من به صدای قرآن و 

نمازخواندن برادرم بیدار می شدم.
 وقتی از شما می پرسیدند دوست دارید 
فکر  شغلی  چه  به  شوید  چه  کاره  آینده  در 
می کردید؟ شما هم مثل خیلی از بچه ها می گفتید 

پزشکی؟
در محیطی که من زندگی می کردم و درس 
اجتماعی  و  اقتصادی  می خواندم، چون شرایط 
محل خیلی ضعیف و محدود بود، کسی جرئت 
نمی کرد به پزشکی فکر کند. از مجموع بچه های 
کالس اول ابتدایی فقط دو نفر بودیم که به دیپلم 
رسیدیم و بقیه به دلیل شرایط بد اقتصادی مجبور 
به ترک تحصیل  شدند. از مجموع شهر گرمسار 
فقط 36 نفر بودیم که به دیپلم رسیدیم و خیلی 
این جسارت و فکر بین بچه ها نبود. برای خودم 

هم عجیب بود، ولی من تنها کسی بودم که خیلی 
به پزشکی فکر می کردم. از وقتی  که به یاد دارم 
عاشق پزشکی بودم و از تمام بچه های هم دوره من 
در آن زمان، فقط من وارد پزشکی شدم. من بچه پر 
شروشوری بودم ولی پدرم به شدت به رفت وآمد ها 
و رفتارهای ما حساس بود. من همیشه معتقدم که 
هر خانواده ای باید روش تربیتی خودش را داشته 
باید در یک چهارچوب  باشد و تربیت بچه ها 

مشخص باشد.
 فکر می کنید دلیل این عالقه و به قول 

خودتان جسارت چه چیزی بود؟
نه در خانواده ما پزشکی وجود داشت، نه حتی 
در روستایی که بزرگ شدم و نه حتی کسی من را 
تشویق می کرد. وقتی اآلن خودم را تحلیل می کنم، 
فکر می کنم چند عامل در این عالقه و اشتیاق 
سهیم بودند. شاید اولین عامل نیاز شدید منطقه 
به پزشک بود. در روستاهای اطراف ما فقط یک 
پزشک یار در روستای کردوان بود که اگر کسی 
در اطراف واقعاً نیاز به درمان پیدا می کرد، باید 
با اسب می رفت و این پزشک یار را می آورد. من 
خودم چند باری رفتم دنبال ایشان و یادم هست 
تمام راه با چه ذوق و عشقی کیف طبابتش را دست 
می گرفتم و حمل می کردم وبعد با چه عشقی این 
گوشی را نگاه می کردم. باالی سرش می ایستادم 
و با چه دقتی به دستانش نگاه می کردم و منتظر 
یک فرصت می ماندم تا بتوانم یواشکی به گوشی 

معاینه دست بزنم.
عامل بعدی عالقه ذاتی خودم به پزشکی و 
عالقه زیادم به درس بود. دبیرستان که رفتم دیگر 
مطمئن بودم که پزشک می شوم. پرستیژ اجتماعی 
این رشته برایم جذاب بود و از طرفی اسرار بدن و 
کارکرد اعضای بدن برایم همیشه اغواکننده بود. من 
هیچ وقت از جسد نمی ترسیدم و تازه برایم جالب 
بود که ببینم آدم وقتی می میرد چه شکلی می شود 
و چه تغییراتی می کند. درهمان مقطع دبیرستان 
یک بارشنیدم که گفتند یک کارگر معدن بر اثر 
ضربه  مغزی فوت کرده است. کنجکاو شدم که 
ببینم این ضربه  مغزی چه تأثیری روی ظاهر مرده 
دارد. مسئول غسالخانه اجازه ورود به من نداد. من 
رفتم  گوشه ای پنهان شدم تا بعد از تعطیلی  همه 
بروند. وقتی تنها شدم با نور کبریت رفتم باالی 
سر جسد تا ببینم چه شکلی شده است. عالقه 
عجیبی داشتم. این کنجکاوی کودکانه در من وجود 
داشت. خاطره دیگری هم دارم که هنوز خواهرم 
تعریف می کند. سال آخر دبیرستان بودم. نشسته 
بودم  درحیاط  خانه و طبق معمول داشتم درس 
می خواندم که خواهر کوچکم گفت چرا این قدر 
درس می خوانی و خودت را خسته می کنی. به 
خواهرم گفتم ببین حیف این دست ها نیست که 
نسخه ننویسد. بعد ازاین همه  سال هنوز خواهرم 

این خاطره را تعریف می کند.
 اقتضای زندگی در روستا این است که 
همه باهم کار کنند. شما هم کمک می کردید یا 

فقط درس می خواندید؟
تمام بچه ها موظف بودند کار کنند و من هم 
در کار کشاورزی به پدرم کمک می کردم. تا زمانی 
که دیپلم بگیرم کشاورزی می کردم. حتی سالی که 
کنکور داشتم، به طور مستقل کشت کرده بودم. 
این طوری نبود که بچه ها فقط درس بخوانند. همه 
باید کار می کردند و البته من گاهی غر می زدم که 
درس دارم و باید درس بخوانم؛ ولی کار کردن 
ضروری بود و ما اصاًل نه جرئت نداشتیم و نه 
به خودمان اجازه می دادیم که از حرف و دستور 
پدر سرپیچی کنیم. تمام بچه های خانواده درس 
خواندند؛ ولی من عطش عجیبی به درس داشتم.
بعد ها برای دبیرستان رفتم گرمسار. زمانی که 
دیپلم گرفتم پدرم مریض شدند و اوضاع مالی ما 
به هم  ریخت ولی بازهم مانع درس خواندن من 
نشد. حمایت های دایی ام کمک بسیار مؤثری در 
آن مقطع بود. سال اولی که در کنکور پزشکی 
شرکت کردم قبول نشدم. طبیعی بود که ما از 
شهر کوچکی مثل گرمسار توان رقابت با بچه های 
تهران را نداشتیم و سواد وبنیه علمی آن ها از ما 
قوی تر بود. ما حتی دبیرریاضیات نداشتیم. ولی 
این قبول نشدن هم مانع من نشد. اگر هدف مقدس 
و مشخصی در زندگی داشته باشید، عدم موفقیت 
شکست نیست. وسیله ای می شود برای پیشرفت 
و عاملی برای تالش بیشتر. باید شکست ها را 
پله ترقی کرد و از آن ها باال رفت؛ نه اینکه اجازه 
پیام من  تمام  پیشرفت شما شوند.  مانع  بدهید 
به جوان ها همین است که از شکست ها نترسید.   
همان سال رشته دیگری قبول شدم ولی به عشق 
پزشکی ثبت نام نکردم. باید   همان سال می رفتم 
خدمت نظام و چاره ای نداشتم. سپاه دانش نرفتم 
و رفتم ارتش و چه دوران سختی را گذراندیم. 
در امتحان ارتش رشته مخابرات ممتاز شدم و 
در تهران ماندم و همین فرصتی شد تا در   همان 
دوران سربازی عصر ها می رفتم مدرسه هدف و 
برای کنکور درس می خواندم. چون برادر بزرگم 
کارمند بهداری تبریز شده بود، در امتحان دانشکده 
پزشکی تبریز شرکت کردم و پذیرفته شدم. هفت 

سالی که در تبریز ماندم و دوره پزشکی عمومی ام 
را گذراندم، دوران طالیی زندگی ام بود. من واقعًا 
از مردم تبریز تالش و پشتکار و سخت کوشی را 
یاد گرفتم. مردم آذربایجان مردمان بسیار شریف 
و استوار و پرتالشی هستند. من  درس های زیادی 
از آن ها یاد گرفتم و البته زبان ترکی را هم به طور 

کامل یاد گرفتم..
مردم تبریز از زمان انقالب مشروطه نقش زیادی 
در تاریخ داشتند و همیشه با شجاعت و قدرت در 
راه اهدافشان جان فشانی کردند. من واقعاً تبریزی ها 
را دوست داشتم و از آن ها خیلی چیز ها یاد گرفتم. 
 دوران دانشگاه هم  درس خوان بودید و 

همچنان عاشق پزشکی بودید؟ 
سالی که قبول شدم به دلیل مریضی پدرم و 
اوضاع آشفته مالی، پرداخت شهریه 15۰۰ تومانی 
دانشگاه برایم واقعاً مشکل بود که دایی ام این هزینه 
را پرداخت. در دانشکده پزشکی قانونی وجود 
داشت که هر دانشجویی معدل باالی 1۷ داشت، 
از پرداخت شهریه معاف می شد و من در تمام 
سال های بعد هیچ شهریه ای پرداخت نکردم. من 
عاشق پزشکی بودم و چون نیاز هم داشتم، همیشه 

با معدل الف درس خواندم.
در تمام این سال ها در کنار درس خواندن، کار 
هم می کردم و نه تنها هزینه زندگی و تحصیلم به 
عهده خودم بود که کمک خرج خانواده ام هم بودم. 

من ویزیتور یک شرکت دارویی بودم...
من عاشق  پزشکی بودم و از لحظه به لحظه دوران 
تحصیلم لذت بردم. باوجود تمام سختی هایی که 
داشتم، برای من دانشکده پزشکی همیشه یک 
مکان مورداحترام بوده و هست. من هنوز عاشق 
پزشکی ام و به دلیل همین عشق است که در آستانه 
۷4سالگی هنوز روزی 1۷ ساعت می کنم و خسته 
نمی شوم. من لبخند بیمارانم را با هیچ چیزی در 

دنیا عوض نمی کنم.
اگر آدم عاشق کار و حرفه اش باشد، حتما 
پیشرفت می کند. من زمانی که دوره تخصص را 
می گذراندم، دوتا بچه داشتم؛ ولی رتبه اول کشوری 
شدم، چون می خواستم و دوست داشتم. انگیزه 
و عشق می توانند برای هرکسی عامل موفقیت 
باشند. به عقیده من پزشکی بهترین وسیله تقرب 

به درگاه خداست.
انتخاب  را  مغزواعصاب   چرا تخصص 

کردید؟
زمانی که  من  می خواستم  رشته  تخصصی  انتخاب 
 کنم، این رشته خیلی معروف نبود و فقط چند تا 
مرکز این رشته را داشتند. سال 52 هیچ دانشگاهی 
این رشته را نداشت و فقط محدود می شد به دانشگاه 
تهران  و در کل شهر تبریز فقط یک متخصص مغز 
و اعصاب از فرانسه آمده  بود. من برای ارولوژی و 
ارتوپدی شرکت کردم و در هر دو رشته هم قبول 
شدم. استاد بسیار ارزشمندم دکتر رحیم دهقان که 
خدا رحمتشان کند به من گفتند که من نمره ها و 
سوابق تحصیلی تو را دیده ام که خیلی خوب است. 
این رشته هم رشته نو و جدید و سختی است و 
پیشنهاد من است که بیا و این رشته را انتخاب کن. 
این رشته مشکلی است. مشورت کردم و خالصه 

تصمیم گرفتم که مغزواعصاب را انتخاب کنم.
دوره تخصصم را قبل از انقالب تمام کردم 
و چون نمره ام خوب بود بورسیه شدم و رفتم 
دانشگاه جان هاپکینز. در آن مقطع بین این دانشگاه 
و بیمارستان شهدای تجریش ارتباطات علمی زیادی 
وجود داشت و استاد و دانشجو مبادله می کردند. 
استادیار انتخاب شدم و بعد به دلیل انقالب، اوضاع 

جامعه به هم  ریخت.

 شما از پزشکان معتمد سران نظام هستید. 
فکر می کنید چه چیزی عامل این اعتماد است؟
ببینید یک اصل کلی وجود دارد: اینکه هرکسی 
باید عاشق حرفه و شغلش باشد. در کنار این 
عشق، اخالص و پای بندی به اخالق هم باشد، 
خودبه خود خدا اسباب و زمینه های پیشرفت را 
فراهم می کند. امام )ره( جمله زیبایی دارند که 
می گویند اگر پزشکان در کار حرفه ایشان فقط 
به فکر رضایت خدا باشند و برای خدا کار کنند، 
همه عوامل جانبی دیگر خودش مهیا می شود. اگر 
پزشکی صادقانه و خدایی کار کند، موردتوجه 
نمونه  به عنوان  قرار نمی گیرد؟  استقبال مردم  و 
شخصیتی مثل دکتر یلدا را ببینید، آیا کسی برای 
ایشان تبلیغ می کند؟ یک انسان شریف خاضع و 
ساده و مخلص؛ که عاشقانه و صادقانه کارکرده 
و به این جایگاه رسیده است. اگر کسی این گونه 
عاشقانه و بااخالق و اخالص کار کند، خدا او را 
محبوب و قابل اعتماد می کند. اعتماد و اطمینان را 
نمی توان خریدوفروش کرد. با عمل باید زمینه های 

آن را در جامعه فراهم کرد، به قول حافظ
تو بندگی چو گدایان به شرط مزد نکن

که خواجه خود روش بنده پروری داند  

 در محیطی که من زندگی می کردم و درس می خواندم چون شرایط اقتصادی و اجتماعی محل، خیلی 
ضعیف و محدود بود، کسی جرأت نمی کرد به پزشکی فکر کند.

 دبیرستان که رفتم دیگر مطمئن بودم که پزشک می شوم. پرستیژ اجتماعی این رشته برایم جذاب بود 
و از طرفی اسرار بدن و کارکرد اعضای بدن برایم همیشه اغواکننده بود.

 تمام بچه ها موظف بودند کار کنند و من هم در کار کشاورزی به پدرم کمک می کردم. تا زمانی که 
دیپلم بگیرم کشاورزی می کردم.

 اگر آدم عاشق کار و حرفه اش باشد، حتم پیشرفت می کند. من زمانیکه دوره تخصص را می گذراندم 
دوتا بچه داشتم ولی رتبه اول کشوری شدم، چون می خواستم، دوست داشتم و انگیزه عشق می توانند 

برای هرکسی عامل موفقیت باشند. به عقیده من پزشکی بهترین وسیله تقرب به درگاه خداست.

خالصه گفتگو

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره های ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد دارم، عاشق پزشکی بوده ام

اخالق در جامعه پزشکی قطعا پدیده ای فرا تر از ادای قسم و ژست اجتماعی 
است. اخالق و پایبندی به اصول حرفه ای، پاشنه آشیل جامعه پزشکی است و به 
نظر می رسد این مسئله در چند سال اخیر دچار آسیب زیادی شده است؛ پدیده 
ناخوشایندی که به شدت پیشکسوتان جامعه پزشکی را آزرده کرده و بسیاری از 

مدیران را به چاره جویی واداشته است. 
سید محمود طباطبایی از چهره های مطرحی است که سال ها دستی در مدیریت 
جامعه پزشکی داشته است. چندوچون مسائل مربوط به اخالق را با او در میان 

گذاشتیم. نظرات او را در ادامه می خوانید: 

او در رابطه با اخالق حاکم بر جامعه پزشکی می گوید: بدنه اصلی جامعه پزشکی 
ما، هنوز بدنه محترمی است. ساختار اصلی و کلیت ما هنوز محترم است. هنوز 
شخصیت هایی همچون دکتر یلدا  زیاد داریم. ولی واقعیت این است که ما درمجموع 
آسیب دیدیم و علت اصلی این اتفاق ناخوشایند به عوامل بیرونی برمی گردد؛ وگرنه 
بستر فکری دانشجویان پزشکی، بستر سالمی است. ببینید پزشکی سخت ترین رشته 
دانشگاهی است، چه از نظر حجم درس ها و چه طول مدت آموزش. اگر در زمان 
تحصیل در کنار فشار زیاد آموزشی که روی بچه هاست، آن ها استادهای خوب و اخالقمند 
و الگوهای خوبی داشته باشند، زمینه های آسیب پذیری آن ها در آینده کمتر می شود. 
معتقدم که ما بعد ازانقالب در الگوسازی مشکل داشتیم. معیار های سنجشی و 
گزینشی سفت و سختی که داشتیم عوض شد و ازهمین نقطه آسیب دیدیم.  برای 
جذب استاد و هیئت علمی، معیار ها و صالبت ها و سخت گیری های قبل را به دلیل 

شرایط سخت حاکم بر جامعه بعد از انقالب به کار نبردیم و دچار مشکل شدیم و از 
همین جا ضربه خوردیم. دلیل دیگری که ما وارد این ورطه شدیم، ورود تکنولوژی 
به عرصه پزشکی بود. متاسفانه در کنار تمام محاسن و مزایایی که در تشخیص و 
درمان داشت، هزینه های درمان را باال برد و بعد نگرش پزشکان جوان را عوض کرد 
و تحت تاثیر قرار دارد. وقتی بازار و اقتصاد را وارد یک حرفه مقدس می کنید و هیچ 
نظارت و کنترلی اعمال نمی کنید، نتیجه آن همین آشفته بازاری می شود که می بینید و 
در  نهایت مهم ترین فاکتوری که به وجهه جامعه پزشکی صدمه زد، نبود مدیریت صحیح 
و یکپارچه بعد از انقالب بود. اعتقاد دارم که در هر خانواده ای، بنا به  شأن و شئون آن، 
پدر و مادر باید هزینه های خانواده را تعریف کند و آن را تامین کند. اگر این هزینه ها 
براساس شئون نباشد و بی  هیچ دلیل منطقی تامین نشود، باید منتظر خالف بچه ها باشند. 
هر خانواده ای یک سطح و شئون تعریف شده ای دارد. این یک واقعیت اجتماعی است 

درنگ

اخالق، پاشنه آشیل جامعه پزشکی

 حمیده طاهری

سید محمود طباطبایی از وقتی  که به یاد دارد، 
عاشق پزشکی بوده و هنوز هم در آستانه ۷3سالگی 
به حرفه اش عشق می ورزد. چه دیروز ها که پسربچه 
بازیگوش و کنجکاوی بود و برای دیدن یک 
جسد مرگ مغزی ساعت ها در گوشه ای پنهان 
می شود، تا در یک فرصت مناسب با روشنایی 
کبریت باالی سر جسد برود و در ذهن کودکی اش 
ببیند که انسان بعد از مرگ چه تغییراتی می کند 
و اینکه می گویند مرگ مغزی چه فرقی با مرگ 
معمولی دارد، چه امروز که یکی از جراحان بر تر 
مغز و اعصاب کشور است.سید محمود طباطبایی 
از چهره های ماندگار در عرصه پزشکی و اولین 
جراح مغز و اعصاب بعد از پیروزی انقالب است. 
او سال ها رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
بود و درحال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی 
دانشگاه آزاد، دبیری هیئت ممتحنه رشته جراحی 
اعصاب، ریاست هیئت مدیره بیمارستان مهراد، 
مدیریت انجمن صنفی بیمارستان های خصوصی 
تهران ازجمله فعالیت های اوست. او پس از جنگ 
تحمیلی برای دانشیاری اقدام کرد و پس  از آن 
هم به درجه استادی رسید. دکتر طباطبایی اولین 
استاد جراحی مغز و اعصاب دانشگاه های تهران در 
سال های پس از انقالب بود و در سال های 6۸ تا 
۷۰ معاونت آموزش مرکز پزشکی شهدا و سال ۷۰ 
تا اواخر ۷6 ریاست دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی را به عهده داشت. وی درتمام سال های 
خدمتش، ریاست بخش جراحی مغز و اعصاب را 
هم به عهده داشته است. از دیگر فعالیت های دکتر 
طباطبایی می توان به دبیری برد تخصصی جراحی 
مغز و اعصاب کشور و دبیری علمی انجمن جراحان 
مغز و اعصاب اشاره کرد. وی همچنین در بسیاری 
از گروه های علمی و اجتماعی در وزارت بهداشت 
و سازمان نظام پزشکی قانونی فعالیت داشته است و 
کماکان هم این فعالیت ها ادامه دارد. دکتر طباطبایی 
سال 13۸1 بازنشسته شد؛ اما هنوز هم به عنوان پزشک 

مشغول به کار و فعالیت است.
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شما نباید به دنبال این باشید که نظر مردم و 
احترام آن ها را جذب کنید. اگر مخلصانه برای 
خدا کار کنید و برای حرفه تان تقدس قائل باشید 
و به مردم احترام بگذارید، خدا زمینه های اعتماد 
را فراهم می کند. من معتقدم که در کار نباید هدف 
ما جلب توجه مردم و مدیرانمان باشد. باید فقط 
خدا را ببینیم و خدا وعده داده که )تعز من تشا( 

عزت و ذلت در اراده خداست.
  فکر می کنید مهم ترین نقطه عطف زندگیتان 

چه چیزی بوده؟ 
انتخاب این رشته و پزشک شدنم قطعاً مهم ترین 
اتفاق زندگی ام بود که مسیر زندگی و سرنوشت 

مرا عوض کرد. 
من تمام آرزو هایم، اهدافم، ارضای روحی و 
درونی ام را در پزشکی به دست آوردم. چه لذتی 
برای من باال تر و مقدس تر از اینکه برق شادی و 
امید و تشکر را در چشمان مادر یک کودک بعد 
از مداوا می بینم. هیچ ارزشی در دنیا نمی تواند با 
این نگاه برابری کند و من هزاران بار این حس را 
در زندگی تجربه کرده ام. وقتی چشمانم را می بندم 
و به گذشته نگاه می کنم هزاران نگاه را می بینم که 
صادقانه و بی ریا و بی هیچ چشمداشتی از من تشکر 
کردند و من همین حس درونی را با تمام دنیا عوض 

نمی کنم. آن محبت و جلب اعتماد ارزشمند است. 
نگاه آدم ها پر از مفهوم و معنی است؛ مثل یک 
اقیانوس است و من بسیار سپاسگزار خداوندم 
که این اقیانوس را دارم و به همین دلیل است که 
من هنوز در سن ۷4سالگی روزی 1۷ ساعت کار 

می کنم و احساس خستگی نمی کنم. 
بیمار و  با  بعد مواجهه  نه تنها در  این حس 
خانواده اش، بلکه در بعد درمانی هم وجود دارد. 
اگر شما در دانشگاه بتوانید آرامش روحی و روانی 
دانشجو و خانواده اش را تأمین کنید، همین نگاه 
احترام و تشکر را دریافت می کنید که برای من 
بسیار ارزشمند است. خاطره ای از زمانی که رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بودم برایتان 
بگویم. من طبق عادت همیشگی ام شش صبح که 
رفتم دانشگاه به من گفتند آقایی که ظاهراً چوپان 

است از صبح خیلی زود آمده و اصرار دارد که رئیس 
دانشگاه را ببیند. من هم که عاشق این گروه ام گفتم 
بیاید. دیدم این بنده خدا دخترش رشته پزشکی 
تابه حال  قبول شده است و می گفت من خودم 
تهران نیامده بودم. اآلن با چه اعتمادی دخترم را 
تنها بگذارم. از طرفی دوست هم دارم که درس 
بخواند. اآلن که شما را دیدم کمی خیالم راحت 
شد. اگر برایتان امکان دارد این دخترم پیش شما 
بماند و کارهای دفتر شما را انجام بدهد؛ ولی من 
خیالم راحت باشد که در امنیت است. من   نهایت 
اضطراب و دلهره را در چشمان این آدم می دیدم. 
او با تمام وجود به من پناه آورده بود؛ مثل   همان 
مادری که بچه مریضش را به من می سپارد. به او 
گفتم دختر تو امانت پیش خودم می ماند. احتیاجی 
نیست کار کند، در همین خوابگاه های خودمان به 
یک آدم قابل اطمینان می سپارم و زیر نظر خودم 
خواهد بود. شما نمی دانید وقتی این پدر به آرامش 
رسید من چه لذتی  بردم. همین اتفاق شاید جرقه 
این را درذهنم زد که باید به بحث خوابگاه های 
دختران اهمیت بیشتری بدهیم و بعد ها به لطف خدا 
توانستیم مجتمع خوابگاهی حضرت فاطمه زهرا را 
بسازیم که در سال های بعد تمام دختران شهرستانی 
و حتی دختران شهرری را تحت پوشش قراردادیم. 
در تمام سال هایی که مسئول بودم، نیمه های شب 
و به طور نا شناس به خوابگاه ها و بیمارستان های 
زیر نظر دانشگاه شهید بهشتی سر می زدم تا خیالم 
راحت شود که همه چیز روبراه است، با خودم فکر 

می کردم اگر اتفاقی بیفتد من در قبال خدا مسئولم 
وپاسخگو. از طرفی جلب اعتماد مردم برایم بسیار 
مهم بوده و هست. این چیزهاست که به آدم آرامش 
می دهد و مرا ارضا می کند. این ها   همان رگ و 

ریشه های ایرانی بودن ماست. 
 مهم ترین شخص تأثیرگذار زندگیتان چه 

کسی است؟ 
معلم کالس اول ابتدایی ام که هم مدیر مدرسه 
بود هم ناظم و هم معلم و به جرئت می گویم 
تأثیرگذار ترین فرد زندگی ام بود و هنوز با ایشان 
الگوست  برای من یک  ارتباطم. هنوز هم  در 
به دیدنشان می روم. مرد  و هرسال روز معلم 
شریف، بزرگوار، خودساخته، مدیر و باتدبیری 
بودند، باجذبه و دقیق و مهربان. هنوز هم مثل 
رضایی  احمد  آقای  دارم.  دوستشان  پدر  یک 
یک نمونه کامل معلم و مرشد برای من بودند. 
بسیار خودساخته و باپشتکار بودند و با عشق 
معلمی می کردند. یک مدرسه شش کالسه را 
اداره می کردند و هنوز عکس ایشان روی میز 
کار من در منزل هست. من هنوز سالی چند بار 
به دیدنشان می روم. بعد از ایشان مربی اخالقی و 
معنوی من در سن نوجوانی و جوانی حاج آقای 
کند.  رحمتشان  خدا  که  بودند  الهوتی  حسن 
ایشان در آن مقطع تأثیر عمیقی روی جوان های 
گرمسار داشتند. در سن بلوغ و حساس جوانی 
تأثیر زیادی روی من داشتند. جوان های هم دوره 
من در گرمسار به شدت تحت تأثیر ایشان بودند. 
روحانی جوان و باپشتکار و دوست داشتنی بودند 
که حرف هایشان خیلی روی جوان ها و نوجوان ها 

تأثیر داشت. 
 هنوز به شهر زادگاهتان رفت وآمد دارید؟ 
من هنوز بچه گرمسارم و ترک دیار نکردم و 
مدام در رفت وآمدم و نمازم را کامل می خوانم و 

روزه ام را می گیرم؛ چون هنوز آنجا شهر من است 
و ازنظر پزشکی هر کاری از دستم برمی آمد، برای 
شهرم انجام دادم. با وجودی که جمعیت آن زیر 
صدهزار نفر است ولی بخش جراحی مغزواعصاب 
پیشرفته دارند وبرای درمان احتیاج ندارند به شهر 
دیگری بروند. در حوزه سالمت و بهداشت هر 
کاری که در توانم بود، برای مردم شهرم انجام دادم. 
یک مقطع بسیار زیبای زندگی ام، زمان جنگ 
بود. قبل از انقالب من تجربه درمان های زیرزمینی 
را داشتم که با بچه ها یک گروه بودیم که مبارزان 
و انقالبی ها را به طور مخفیانه در زیرزمین خانه ها 
مداوا می کردیم. سال 5۷ اولین آسایشگاه را برای 
مجروحین انقالب تجهیز کردیم. اولین درگیری ها 
علیه انقالب در شهر گنبد بود که من برای مداوای 
انقالبی ها چند ماهی رفتم گنبد. این اولین تجربه من 
در درمان های جنگی و اضطراری بود. نکته جالب 
اینجا بود که چون من تنها جراح مغز و اعصاب 
بودم، با آمبوالنس به جبهه مخالف ها می رفتم و 
آن ها را هم عمل می کردم و برمی گشتم. این ارزش 
پزشکی است که باید فرا تر از جناح بندی های سیاسی 
به فکر نجات جان انسان ها باشیم؛ اما جنگ آزمون 
بزرگ و سختی برای جامعه پزشکی بود. من این 
تجربه را در زمان جنگ هم داشتم که اسیر ها را 
جراحی می کردیم. زمانی که خرمشهر سقوط کرد 
ما در بیمارستان صحرایی آبادان بودیم و در 5۰۰ 
متری خط مقدم جراحی می کردیم. خوب یادم 
هست که یک خلبان مصری را جراحی کردم 
که گلوله به نخاعش خورده بود. تمام تیم 
پزشکی ما پای بند به اخالق پزشکی 
بودند و برایشان مجروح و اسیر جنگی 

فرقی نداشت. 
من به دلیل تخصصم و نیازی که به 
جراح مغزواعصاب بود، سعی می کردم 
بعد از عملیات های بزرگ همراه تیم 
اضطراری به مناطق جنگی بروم و در 
بیشتر عملیات های جنگی حضور داشتم. 
جنگ واقعاً برای جامعه پزشکی یک 
از تکنیک های  دانشگاه بود و بسیاری 
جراحی باوجود محدودیت های امکانات 
در همین بیمارستان های صحرایی شکل 
گرفت. جنگ یک مقطع بسیار حساس 
و آبرومند برای جامعه پزشکی بود. یک 
صحنه درخشان و ماندگار در ارائه خدمات 
پزشکی بود. جو روانی حاکم بر تیم های 
پزشکی آن قدر دلسوزانه و صادقانه بود که 
قطعاً به مجروحین آرامش می داد. در طول 
هشت سال جنگ کمتر عید نوروزی بود که 
ما کنار خانواده باشیم و اصاًل کسی شاکی هم 
نبود و اعتراضی نمی کرد. پرستاران ما هم در 
جنگ نقش بسیار مؤثری داشتند و خالصانه 

در جنگ  حضور داشتند..
 در این شرایط همسرتان و خانواده 

اعتراضی نداشتند؟ 
در تمام این سال ها من هیچ وقت گله و 
شکایتی از همسرم نشنیدم. همیشه حامی و 
پشتوانه من بودند و همین  درک  و حضور 
برای  من  بزرگ ترین  پشتوانه  و  دلگرمی  بود. 

با همسرم  ازدواج کردم.  کاماًل سنتی  من 
نسبت خانوادگی دارم. ایشان نوه عموی مادرم 
بودند که به پیشنهاد مادرم خواستگاری رفتیم و 
خدا را شکر که ازدواج بسیار موفقی هم داشتم. 
من دانشکده پزشکی را تمام کرده بودم و همسرم 
داشت دیپلم می گرفت که ازدواج کردیم و همیشه 
پشتیبان هم بودیم و هنوز زندگی عاشقانه ای داریم. 
ماحصل این ازدواج سه دختر و یک پسر است. 
 بچه ها هم مثل شما عاشق پزشکی بودند؟ 
هیچ کدامشان پزشکی نخواندند. من علی رغم 
بخواند،  پزشکی  پسرم  می خواست  دلم  اینکه 
هیچ وقت به او تحمیل نکردم. من به تجربه این 
را کاماًل حس کردم که بچه ها استعداد ها و عالیق 
متفاوتی دارند و ما به عنوان پدر و مادر باید این 
استعداد ها را شناسایی کنیم و پرورش بدهیم؛ نه 
اینکه نظر خودمان را به آن ها تحمیل کنیم. بچه ها 
بیشتر به سمت رشته های هنری رفتند و شاید 
کار سنگین من و حجم زیاد کاری که همیشه 
داشتم، باعث شد بچه ها سمت پزشکی نروند. 
دختر بزرگم گرافیست بسیار خوبی است و دختر 
دیگرم آرشیتکت و یکی هم نقاش است. پسرم 
درحال حاضر دکترای محیط زیست می خواند. 
من همیشه دوست داشتم بچه ها به دنبال عشق 

و عالقه درونی خودشان بروند. 
باوجود شرایطی که داشتید، خارج   چرا 

نرفتید؟ 
من عاشق مردم ایرانم و هیچ وقت به فکر اقامت 
و زندگی خارج از ایران نبودم. زمانی که پسرم 
می خواست برای ادامه تحصیل به کانادا برود به 
دلیل وابستگی عاطفی که بین ما وجود داشت، من 
و مادرش یک مدتی رفتیم که تنها نباشد. اما نه من 
و نه همسرم دوست نداشتیم بمانیم و برگشتیم. 
هیچ وقت به فکر ماندن نبودم. سرزمین من اینجاست 

و من متعلق به این سرزمینم.

 انتخاب این رشته و پزشک شدنم قطعًا مهم ترین اتفاق زندگی ام بود که مسیر زندگی و سرنوشت مرا 
عوض کرد. 

 نگاه آدم ها پر از مفهوم و معنی است، مثل یک اقیانوس است و من بسیار سپاسگزار خداوندم که این 
اقیانوس محبت و لطف را از طرف مردم دارم و به همین دلیل است که من هنوز در سن 74 سالگی 

روزی 17 ساعت کار می کنم و احساس خستگی نمی کنم.

 نکته جالب اینجا بود که چون من تنها جراح مغز و اعصاب بودم با آمبوالنس به جبهه مخالف ها 
می رفتم و آن ها را هم عمل می کردم و برمی گشتم. این ارزش پزشکی است که باید فراتر از جناح بندی های 

سیاسی به فکر نجات جان انسان ها باشیم

 هیچ کدام از فرزندانم پزشکی نخواندند و من علی رغم اینکه دلم می خواست پسرم پزشکی بخواند 
هیچ وقت به او تحمیل نکردم.

یادداشت

زمان  مبارزه، مفهوم  خطر را درک  نمی کردند 

باقر الریجانی با اشاره به سابقه آشنایی با دکتر طباطبایی 
گفت: »زمانی که ایشان طبیب پدر مرحومم بودند، با ایشان 
آشنا شدم و بعد ها به واسطه مسئولیت هایی که در وزارت 
بهداشت داشتم و ایشان رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید 
بهشتی بودند، بیشتر با روحیات و قدرت مدیریتی شان آشنا 
شدم. ویژگی بسیار بارز ایشان که برای من جالب  توجه 
است، سابقه شان در دفاع از انقالب و حضرت امام خمینی 
)ره( است که هیچ گاه از خود ایشان چیزی در این مورد 
نشنیده ام و در پاسخ به این مسئله هم می گویند که من برای 
رسیدن به مطامع دنیا این کار را نکرده ام. اما یکی از دوستان ما به نقل از مرحوم حاج احمد آقای خمینی 
تعریف می کنند که حاج احمد آقا می گفتند دکتر طباطبایی در زمان مبارزه کارهایی می کردند که گویا 
خطر را درک نمی کردند.  ویژگی دیگر ایشان صبوری و مدارا با کسانی است که ممکن است بنا به هر 
دلیلی رفتاری شایسته و درست نداشته باشند، ولی ایشان همیشه با مدارا رفتار می کردند. رفتار ایشان 
با بیماران هم مثال زدنی است؛ رفتاری محترمانه و دوستانه و با گذشت و مدارا درمورد مسائل مالی 
بیماران که بسیار بارز است. من به علت نزدیکی مطبم با ایشان، بیماران مشترک زیادی را دیدم و شاهدم 
که ایشان به چیزی غیر از صالح و بهبود و درمان بیمار فکر نمی کنند و درمورد مسائل مالی به شدت اهل 
مدارا و مالحظه هستند..  برای من بسیار جالب است که فردی با این حجم مشغله و مسئولیت، بتواند 
در زندگی فردی، به این اندازه دقیق و بامسئولیت باشد و در جریان امور و مسائل تمام اعضای خانواده 
باشد و برای حل مشکالت همه پیش قدم باشد. حتی ایشان در اختالفات دوستان و همکاران هم وارد 

می شود و به وضوح می توان در رفتار ایشان نوع دوستی و محبت کردن به همه را دید. 

فردی انقالبی، متدین  و والیت مدار

علی رضا مرندی یکی دیگر از دوستان و همکاران قدیمی ایشان است  که  درخصوص  ایشان می گوید: 
»دکتر طباطبایی به دلیل رشته تخصصی که دارند، در بسیاری 
از مواقع در معرض افراد و بیمارانی قرار می گیرند که جانشان 
به شدت در  خطر است. در این مواقع، کار برای پزشک بسیار 
حساس و سخت می شود؛ ولی به لطف خدا ایشان کارنامه 
درخشانی در جراحی های ظریف و حساس مغز و اعصاب 
دارند. در کنار طبابت، ایشان در زمینه آموزش و تربیت 
نیروهای متخصص و جوان هم بسیار مثمر ثمر بودند. دکتر 
طباطبایی فردی انقالبی، متدین و والیت مدارند و به دلیل 
مردم دوستی و اهمیتی که برای مردم به ویژه محرومین 
قائل اند، همیشه مورد مشورت مسئولین هستند. به عقیده 
من ایشان فردی خودساخته، سخاوتمند، نوع دوست، دلسوز، متواضع و فروتن هستند و آشنایی و 

دوستی با ایشان برای من افتخار است. 

اخالق  و انسانیت  اولویت  اول   است

منصور بهرامی هم با اشاره به دوستی 4۰ساله با ایشان 
می گوید: »در تمام این سال ها خط  مشی و فعالیت های 
پشتکار  بردباری،  ایثار،  صداقت،  ایمان،  برپایه  ایشان 
و عشق به خدمت بوده است. سابقه دوستی ما به دوران 
دستیاری برمی گردد. سال 135۰ که ما در بیمارستان شهدای 
تجریش بودیم، ایشان با پشتکار و استقامت زیاد توانست 
دوره دستیاری جراحی اعصاب را با نمره عالی طی کند. در   
همان دوره بود که یک روز به ایشان اطالع دادند همسرشان 
در شرف وضع حمل هستند و باید به منزل بروند. هم زمان 
بیماری داشتیم که به طور اورژانسی احتیاج به جراحی مغز داشت. ایشان خیلی تالش کردند تا جراح 
دیگری عمل را انجام دهد، اما وقتی میسر نشد، ایشان تمام امور زایمان همسرشان را به اقوام واگذار 
کردند و خودشان بیمارستان ماندند و جراحی را انجام دادند.« بعد ها همین احساس مسئولیت را در 
حضور فعال ایشان در جبهه ها می بینیم. زمان حصر آبادان در نزدیک ترین بیمارستان به خط مقدم بودند 
و بعد ها در بسیاری از عملیات های  بزرگ در بیمارستان های صحرایی جراحی می کردند. روزی که 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی مورد سوءقصد قرار گرفتند، بالفاصله حاضر شدند و در انتقال ایشان به 
بیمارستان و ارائه خدمات پزشکی نقش کلیدی داشتند. دکتر طباطبایی بعد ها به مدت ۸ سال ریاست 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را به عهده داشتند که منشا خدمات بزرگی شدند؛ ازجمله ارتقای 
سطح آموزش و درمان، تا حدی که دانشگاه شهید بهشتی موفق به اخذ رتبه اول دانشگاه های کشور شد. 
احداث ساختمان دانشکده های پزشکی و داروسازی و پرستاری و مامایی براساس استانداردهای روز 
کشور، احداث دو خوابگاه بزرگ دانشجویی پسرانه و دخترانه با ظرفیت 12۰۰ نفر، احداث ساختمان 
انستیتو تغذیه و صنایع غذایی در شهرک غرب و احداث بیمارستان سوم شعبان در شهرستان دماوند 
از جمله فعالیت های ایشان بود. یکی از فعالیت های جالب ایشان در زمان ریاست دانشگاه بازدیدهای 
ِنظر دانشگاه بود. بیشتر این بازدید ها نیمه های  سرزده و نا شناس از مراکز آموزشی و درمانی تحت 
شب بود تا ایشان در جریان مستقیم مسائل و مشکالت باشند که این حساسیت و بازدید ها در مورد 
خوابگاه های دختران بیشتر هم بود و ایشان به طور دائم مسائل مربوط به امنیت و امکانات خوابگاه ها 
را شخصا کنترل می کردند. ایشان در حال حاضر ریاست دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالمی واحد 

تهران را با ۷ دانشکده و بیش از 15 هزار دانشجو به عهده دارند. 

مردی با ایمان قلبی

علیرضا زالی درباره سابق دوستی دیرینه خود با دکتر 
طباطبایی چنین می گوید: »من نزدیک به 25 سال توفیق 
داشته ام که در مقاطع علمی،آموزشی، اجتماعی و حرفه 
ای کشور همراه  و همکار ایشان باشم. شروع این آشنایی 
درمرکزپزشکی شهدای  اعصاب  جراحی  دستیاری  از 
تجریش شروع شد. خصایص اخالقی حرفه ای نظیر احترام 
به همکاران، نظم پذیری، توجه به  بیماران، برخورد مبتنی 
برکرامت با دانشجویان، صیانت ازحقوق بیماران و همراهان، 
التزام اخالقی به رعایت چهارچوب های مدون علمی و 
حرفه ای از ویژگی های بارز ایشان است. یکی از فضایل مثال زدنی ایشان، ایمان و اعتقاد راسخ به 
مبانی اعتقادی اسالمی می باشد. التزام عملی به اجرای احکام اسالمی به وی ژه در سال های قبل از 
انقالب، نمادی از اعتقاد قلبی ایشان بوده است. تواضع، فروتنی   توجه به حقوق اجتماعی سایرین از 
خصایص مهم ایشان می باشد. رفتار فروتنانه  ایشان تنها در ارتباط با همکاران منحصربه فرد نبوده بلکه 
ارتباط ایشان با بیماران و همراهان شهروندان نیز بسیار مشهود است. یکی از رموز موفقیت ایشان اعتقاد 
به نظم و حضور به موقع در تمام کارها و جلسات است.مشارکت، رفع مشکالت  آزادمردم،اتکا به 
 خرد جمعی،مشارکت در کارهای تیمی ،ترویج همگرایی حرفه ای و اخالقی، پرهیز خردمندانه از نگاه 

سلیقه  ای و متعصبانه، نمونه هایی ازنکات برجسته ایشان به حساب می آید.

شاگرد درس خوان  کالس  اول

احمد رضایی معلم کالس اول دکتر طباطبایی است که هنوز ارادت و دوستی عمیقی بین معلم و شاگرد 
وجود دارد؛ تاجایی که طباطبایی همچنان معتقد است که او تاثیرگذار ترین فرد زندگی اش بوده است. 
معلم دیروز که حاال قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور است، مهم ترین ویژگی شاگردش را پشتکار 
وعالقه می داند و می گوید: »از زمان خردسالی فردی متدین و منطقی و متفکر بود. او در دبستان روستای 
کردوان که حدود 3 کیلومتر با خانه شان فاصله داشت، درس خواند و در گرما و سرما این راه طوالنی را با 
عشق طی می کرد و درس و مشق را عاشقانه دوست داشت و به واسطه همین عالقه بود که توانست تمام 
مدارج علمی را با موفقیت پشت سر بگذارد. او به سبب عالقه و تعلقی که به زادگاهش داشت، اقدامات 
زیادی برای پیشرفت گرمسار انجام داد. تجهیز بخش جراحی مغز و اعصاب بیمارستان گرمسار و 

تشکیل انجمن خیرین گرمسار از جمله ده ها کار فرهنگی ایشان است.«

استادی که ما می بینیم

گفت وگو با سید محمود طباطبایی، چهره های ماندگار پزشکی

از وقتی که به یاد دارم، عاشق پزشکی بوده ام

که سطح زندگی اقشار مختلف با هم متفاوت است. سطح توقعات و خواسته های خانواده یک پزشک 
به طور کامال طبیعی با خانواده یک کارگر متفاوت است. در تمام دنیا سطوح مختلفی در جامعه وجود دارد 
که باید بر اساس آن برای هر قشری برنامه ریزی کرد و نیازهای آن ها را واقع بینانه سنجید. متاسفانه به عنوان 
یکی از مدیران جامعه پزشکی باید اعتراف کنم که ما در مدیریت جامعه پزشکی به شدت کوتاهی کردیم 
و نتوانستیم حتی حداقل نیازهای به  حق آن ها را تامین کنیم و ناخودآگاه زمینه های خالف و کج َروی را 
فراهم کردیم. باورتان می شود که تا سال ۸۰ دستمزد یک پزشک طرحی از یک کارگر کمتر بود؟ این ها 
بستر است. نیاز ها را نمی توان جبران نکرد. مگر در گروه های خاصی که ترمز های قوی دارند که حتی در   
همان گروه های خاص هم اگر نیازهای تامین نشده زیاد شود، احتمال لغزش و خطا دور از ذهن نیست.  
من این حرف را در حضور وزیر بهداشت و پشت چندین تریبون هم زدم که مدیریت نادرست جامعه 
پزشکی باعث شد که تعادل بین هزینه های واقعی پزشکان جوان و درآمد آن ها به وجود نیاید و خودمان 
زمینه ساز مشکالت امروز شدیم که نکات منفی و دور از شأنی را از تعداد محدودی از پزشکان می بینیم 

و متاسفانه خیلی هم پررنگ می شود. ببینید تابلویی که شما از بیرون می بینید، با واقعیت جامعه پزشکی 
متفاوت است. یک چیزهایی واقعیت جامعه است که نمی توان ندیده گرفت. هزینه های بیمارستانی یک 
واقعیت است. هزینه آب و برق و حقوق پرستار و پرسنل هم هست. بیمارستان هزینه های کمرشکن دارد. 
این هزینه ها باید از کجا تامین شود؟ شما منبع دیگری غیر از بیمار سراغ دارید؟ یک بیمارستان صدتختی 
باید ماهانه به ۸۰۰ نفر حقوق بدهد. پس لطفا یک طرفه به این ماجرا نگاه نکنید و قضاوت یک جانبه 
هم نکنید. واقع بینانه نگاه کنیم و به این نتیجه برسیم که سیستم درمان ما یک سیکل معیوب است و تا 
وقتی بین پزشک و بیمار رابطه پولی قطع نشود، این ماجرا ادامه دارد.  من به عنوان دبیر انجمن صنفی 
بیمارستان های خصوصی تهران با اطمینان کامل می گویم که درحال حاضر هیچ بیمارستان خصوصی سود 
ده نیست و با این طرح تحول نظام سالمت حتی هزینه ها سربه سر هم نمی شود و بیمارستان ها ضرر ده 
شده اند.  پس باید این نکته را در نظر گرفت که قبل از هر قضاوتی درباره مشکالت جامعه پزشکان و 

هزینه های درمان، واقع بینانه شرایط را بسنجیم و منصفانه رأی صادر کنیم.


