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طبابت
برای سیاست و فرهنگ
دیدار و گفتوگو با دکتر بهروز برومند که  52ســال است
سیاست و طبابت را پیوند داده است
«خصلت انســـانی بهـــروز برومند اســـت کـــه او را در ایران مانـــدگار کرده
است .این نیست مگر عشـــق مردمی که در نوجوانی در آرمانهای سیاسی
جستوجو میکرد و در روزگار پیری در شفای بیماران یافت».
ایرج پارسینژاد

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

می گوید ک ه زاده شــده به تاریخ  16فروردین
 1319اســت و این یعنی پنج ماهی میشود
کــه  78ســاله شــده اســت .پــس از اشــاره به
زادگاهــش کــه قائمشــهر اســت _ کــه در آن
زمان شــاهی نام داشــت _ از پــدر و مادرش
یــاد میکنــد« :پــدرم غالمعلــی برومنــد از
اهالی شهمیرزاد و مادرم بدرالزمان قیصری
اصفهانــی از اهالــی اصفهــان بــود .ارزشها
میان آن دو تفاوت داشــت و این در روحیهام
اثرگذاشت».
ëëپدربازرگانومتنفذ
آنگونــه که خــود روایــت میکند پــدرش که
بازرگان بود و در سال 1328یعنی 9سالگی او
وفات مییابد ،از متنفذترین شخصیتهای
مازنــدران و بویژه شــهر خود بوده اســت« :او
اولین رئیس شــورای شــهر شــاهی در ســال
 1326و البتــه مدتــی هــم رئیــس جمعیت
شیر و خورشید سرخ بود و ناگزیر در سیاست
شــهر بسیار تأثیر داشت .او هیچ گاه نماینده
مجلس نشــد ولی یکی از مجراهای رسیدن
به این جایگاه ،تأیید پدرم بود و مثالً به کمک
او ،عبدالصاحب صفایی وکیل مجلس شد.
پدرم برایش فعالیت میکرد و من در جریان
فعالیتهــا بــودم .در خانــه مــا چهرههــای
سیاســی مختلفی رفت و آمــد میکردند که
ازجملــه ایرج اســکندری و ســیدضیاءالدین
طباطبایی را به یاد میآورم».
ëëسالهایایرانواشغال
ســالهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران
ب ه دســت قــوای متفقیــن را یاد میکنــد« :تا
ســال  1324قــوای روس در شــهر بودنــد و با
آنکه تنها 5سال داشتم اما دقیق به یاد دارم.
آنجــا و اصالً خطه مازندران زیر بلیت حزب
تــوده بــود .یادم هســت کــه ســربازان روس
چگونه وحشیانه هم همدیگر و هم مردم را
میزدند .یک بار ،به چشم دیدم که سربازان
روس ،کســی را چنــان زدند که ُمــرد و همان
جا زمین را کندند و دفنش کردند و کسی دم
برنیاورد .حتی چون پدرم از شــخصیتهای
شهر بود ،افســران روس میآمدند و پدرم را
میبردند تا با پول او برای خودشان مشروب
بگیرند .ســاعت  2صبح پــدرم را نیمه جان
میآوردنــد و ایــن بــرای من ،غمانگیــز بود.
همان زمان به زبان ما ،واژههای روســی وارد
شــده بود و مثالً ما به کبریت ،اســپیچکا و به
سیگار،پاپیروسمیگفتیم».
ëëزندگیبامردمازکودکی
زندگیشان در شاهی آن روزگار ،در رفاه کامل
بود« :مــن قحطی و بیماری ســالهای دهه
بیســت را حس نمیکردم .چون در خانواده
مرفهی زندگی میکردم و هیچ وقت کمبود
غــذا حس نکردم .ما خانه بزرگی داشــتیم و
پدرم تنها ماشــین شهر را داشت که کرایسلر
بــود .حتی در خانهمان برای ماشــین گاراژی
بود چون در شهر تعمیرگاه نبود ».اما این به
آن معنا نبود که چون اغلب ســرمایه داران،
خــون مــردم را در شیشــه کرده باشــد ،بلکه
مردم دوســتش داشتند و آنگاه که پدرش به
دیدار حق واصل میشــود ،بســیاری برایش
گریســتند .او نمونــهای دیگــر از مردمــداری
پــدر و مادرش مــیآورد« :در ســال  1327در
قادیــکال آتشســوزی وســیعی رخ داد .همه
همکالســیهای مــن از آنجــا بودنــد و اصالً
مدرسه بسته شد .پدرم تجارتخانهاش را -که
بقایای آن هنوز هم در قائمشهر هست -به
درمانــگاه مــردم تبدیل کــرد تــا زخمیها تا

حــد امکان درمان شــوند .از همــان موقع به
کمک کردن به مردم از راه پزشکی عالقهمند
شــدم .بخصــوص وقتــی میدیــدم مــردم
زخمدیــده کــه دردشــان التیــام مییافــت،
چگونــه از او سپاســگزاری میکردنــد .البتــه
مــادرم _ که در آن زمان تا کالس نهم درس
خوانده بود _ هم نخســتین غسالخانه شهر
را ایجــاد کــرد .با اینکه آنجا یک بیمارســتان
داشــت که آلمانیها ساخته بودند _ که حاال
دیگر فرسوده شــده _ اما غسالخانه نداشت
و مــردمُ ،مــرده هایشــان را کنــار خیابــان
میشســتند .مــادرم از ارثیــه پدری خــود که
مفصل بــود اســتفاده کــرد و به خــرج خود،
کنار آتشنشانی فعلی ،غســالخانه را ایجاد
کــرد .میخواهــم بگویم هر دو آنهــا ،به فکر
مــردم بودند ».و به همین خاطر فرزند خود
را در کنــار مردم پرورش میدهند« :شــاهی،
مرکز کارگری بود و چندین کارخانه داشت و
بیشتر همکالسیهای من ،کارگرزاده بودند.
کناردســتی من ،بچه بامحبت روستایی بود
که هر روز برایم گل بنفشــه میآورد و از آنجا
به گل بنفشه و رنگ بنفش عالقهمند شدم.
پدرم با اینکه تنها ماشین شخصی را داشت
میگفت بقیه که ماشــین ندارنــد و تو هم با
بقیه پیاده به مدرسه برو .من با مردم بزرگ
شــدم و روحیهای در من شکل گرفت که هم
شیفته مردم شدم و هم زادگاهم ».خانواده
پــدریاش تــودهای و خانــواده مــادریاش
مصدقی بودند« :این تقابل در روحیه من اثر
داشت و البته به هر دو سو عالقه داشتم و این
تفکیکبرایمسختبود».
ëëکودتادر13سالگی
در  13ســالگی بــا کودتــای  28مــرداد مواجه
میشــود .او که دو سال پیش از آن ،به همراه
مــادر و خواهــرش بــه پایتخــت مهاجــرت
میکننــد« :چون در شــاهی ،هیچ دوســت و
فامیلی نداشــتیم ،مادرم ما را به تهران آورد
و خانــهای  130متــری در خیابــان شــاهپور،
کوچه رشــیدی ثانی خرید کــه نزدیک خانه
عمویم باشد .از همان زمان به فعالیتهای
سیاسی وارد شدم و به عضویت حزب ملت
ایــران به رهبــری داریــوش فروهر -که پســر
دختردایــی مــادرم هم بــود -درآمدم .دفتر
حــزب در کوچــهای در ضلــع غربــی میــدان
بهارســتان بود .آن روزها و در همان سن ،هر
روز در خیابــان بودم .چون داییام هم عضو
حزب بود در آنجا بزرگ شدم .شاید اگر پدرم
فوت نکــرده بود و ارتباطم بــا خانواده پدری
قطع نشــده بود ،تودهای شــده بــودم .در آن
زمان ،تنها تفریحــم فروختن روزنامه حزب
بــ ه نام «آرمان ملت» بود و البته در آن زمان
من ،بــه اصطالح پیــک نامهبر بــودم و مثالً
اگر فروهر میخواســت به آیــتاهلل زنجانی
نامهای برســاند من واسطه میشدم و چون
بچه بودم ،کسی شک نمیکرد».
ëëرضایابهروز؟!
امــا «بهروز برومند» ،در تشــکیالت سیاســی
حــزب و همچنیــن پروندههــای ســاواک
بهعنــوان «رضــا برومند» شــناخته میشــد.
خــو ِد او در این باره میگوید« :پــدرم به امام
رضا عالقه خاصی داشــت و نذر کرده بود که
پســری داشته باشــد و نامش را رضا بگذارد.
چــون من در فروردین به دنیــا آمدم نامم را
بهروز گذاشــتند ولــی در خانه رضــا صدایم
میکردنــد .بعــداً در حــزب هم ب ه نــام رضا
شــناخته شــدم و به همین دلیل ساواک مرا
گیر نمیآورد .ســه ســال اول دبیرستان را به
مدرسه رهنما در خیابان فرهنگ رفتم و سه
سال دوم را به مدرســه ادیب که در کوچهای
میــان فردوســی و اللــه زار بود رفتــم که حاال
روزنامــه کیهــان در آن واقــع اســت .کالس
دوازدهم ،شاگرد اول هم بودم و در پایان آن
سال ،رتبه ششــم طبیعی در تهران را کسب

عکس :ایران

دو سال دیگر  80ساله میشود اما همچنان طبابت میکند .اصالً به پزشکی
عشـــق میورزد و اگر این عشـــق نبود ،هرروز  12ســـاعت و شـــاید هم بیشتر
فعالیت نمیکرد .در کارش حاذق اســـت و تجویزهایش التیام بخش آالم
بیمارانشُ .خلقی خوش دارد و شرافت انســـانیاش را نه تنها در تخصص
خود ،که در زندگی نیز به کار بســـته و در مازندران و سیســـتان و بلوچســـتان
مدرسه ساخته اســـت .دیدار با او در بیمارستان پارس صورت گرفت .وقتی
خیالـــش از بیمارانش راحت شـــد ،ســـاعتی میزبانی کرد و آنچـــه در ادامه
میخوانید ،روایتی است از این دیدار و گفتوگو.

کــردم .روزی نصراهلل اقوامی ،مدیر مدرســه
ادیب صدایم کرد و گفت شما در فامیلتان
رضا برومند دارید و آن موقع بود که فهمیدم
رضــا برومنــد لــو رفتــه .گفتم من تنها پســر
پدرم هستم و فامیلی عموهایم هم برومند
نیســت و واقعاً هم نبود .جالب آنکه تا سال
سوم دانشگاه هم ساواک نفهمید هر دو نام،
یکی اســت .آن مدیر مدرســه در دهه هفتاد
در بیمارستان تهران کلینیک زیر دست من
فوت کــرد .وقتی جواز دفنش را مینوشــتم
بیاختیــار امضا کــردم رضا برومنــد!» از روز
کودتا یاد میکند که در خیابان بوده و نسبت
به آنچه میدیده و میگذشته ،گریه میکرده
و ســپس از روزهــای پس از کودتــا گفت« :در
دوره پس از  28مرداد ،جو سیاسی حاکم بود
و مثــاً دبیر فالن درس مــا را خبر میدادند
کــه به زنــدان رفــت و همیــن احساســات را
جریحه دارمیکرد.همانزمانفعالیتهای
دانشآموزی حزبی داشتم .زنگ تفریح به
همراه دوســتانم از مدرســه فــرار میکردیم
و در اللــه زار ناگهــان شــعار میدادیم و بعد
پخش میشــدیم .در آن زمان ،شرایط خود
من اما ویژه بود .اولین بار که فروهر به زندان
رفــت ،مــادرم ضامنش شــد و حتــی در این
باره در مجله روشنفکر نوشتند .همان زمان
خانه مــا مخفیگاه خیلیهــا ازجمله فروهر
یا شــکراهلل پاکنژاد که یک سال در خانه ما
زندگی کرد ،بود .در خانه ما همیشه صحبت
سیاســی میکردیم و مجموعه این اتفاقات
روی مــن تأثیر زیادی گذاشــت .همه زندگی
من با سیاست و حزب گره خورده بود و حتی
جالب اســت بدانیــد حتی من با همســرم،
خانم مهــوش صالحی ،در جلســات حزب
آشــنا شــدم و کــم کــم پســندیدم و در ســال
 1345ازدواج کردیم».
ëëزندانیسالسومدانشگاه
در ایــن جو مبارزاتش ادامه مییابد تا ســال
 1337بــه دانشــگاه وارد میشــود .رتبــه 7
کنکور در کل کشور و رتبه اول استان مازندران
میشــود .امــا در دانشــگاه ،دوره تــازهای از
فعالیتهــای سیاســیاش آغــاز میشــود:
«از ســال سوم دانشــگاه یعنی ســال ،1339
فعالیتهای سیاسی اوج گرفت و نخستین
تجمــع ملیون بعــد از کودتا با حضــور دکتر
صدیقــی و دکتــر ســنجابی و فروهر و شــاپور
بختیار برگزار شــد و اعالمیه پایانی آن را من
خواندم .آن روز از آنجا تا الله زار دویدم .چون
ساواک دنبال دستگیری افراد بود.
میخواستم زودتر زندان بروم که زودتر آزاد
بشوموبهامتحاناتدانشگاهبرسمدرنتیجه
خــود را در اول بهمــن همــان ســال گرفتــار
کــردم .آنها هرگز فکر نمیکردند من همان
برومند بــا آن پرونده قطور باشــم .بازجو به
مــن گفت تو دیگر دانشــجو نیســتی و به امر
اعلیحضرت عملهای! ســه ماه زندان بودم
و در ســالهای  1341و  1342دو بار دیگر هم
به زندان افتادم .آن زمان همچنان دانشجو
بودم و اتفاقاً در انتخابات کمیته دانشجویی
جبههملیازدانشکدهپزشکینفراولشدم،
در حالی که عباس شــیبانی ،نفر پنجم شد.
چــون حزب ملــت ایران ،عضــو جبهه ملی
شــده بود ،من هم بــه عضویت جبهه ملی
درآمدم».
ëëازمحمدقریبتامهدیآذر
از استادانش که یاد میکند ،با شوقی عجیب
صحبــت میکنــد .ابتــدا به رئیس دانشــگاه
اشــاره میکنــد« :وقتــی بــه دانشــگاه رفتم،
«احمــد فرهادمعتمــد» ،رئیــس دانشــگاه
بود که آدم بســیار مقتدری بود و «جهانشاه
صالــح» هم رئیس دانشــکده پزشــکی بود.
آن زمــان رؤســای دانشــگاهها آدم حســابی
بودند ».و بعد ،به سراغ استادان خودش در
دانشکده پزشکی میرود« :دکتر ضیاءالدین
شمسا اســتاد پاتولوژی من بود و سهم خود
در بیمارستان پارس را به من فروخت .دکتر
محمد قریب هم معلم خوبی بود .مخالف
شاه و مصدقی بود و یکی از  11استاد اخراجی
س از کودتا بود و بعداًهم عضو جبهه ملی
پ 
شد .در این میان ،وجوه انسانی او بسیار قوی
بود .من این شانس را داشتم که در زندان در
کنار استادانم باشم .ازجمله دکتر مهدی آذر
که تأثیرگذارترین اســتادم بود .او به ســپهبد
رزم آرا گفتــه بــود مــن زیر بــار حــرف زور تو
نمیروم .زندانی شد و دانشگاه به اعتصاب
کشیدهشد.
او بــه مــا یــاد داد که پزشــک نه باید از کســی
بترســد و نه کسی را بترســاند ،نه از کسی زور
بشــنود و نه به کسی زور بگوید .او آدم بزرگی

بــود و ســه بــار زندانــی شــد .او متخصــص
داخلی بــا گرایش کلیه بــود و بخش دیالیز
بیمارســتان هزار تختخوابی یا پهلوی(امام
خمینی فعلی) را راه انداخت.
ëëجشنعروسیبا18هزارتومان!
لیســانس دانشــکده پزشــکی دانشــگاه
تهران در ســال  1344تمام میشــود اما در
اعتراض به زندان بودن دوســتانش سوگند
نمیخــورد .گویــی اصــاً درســی نخوانــده
است .اما بعد وارد پزشکی قانونی میشود:
«آن زمــان بــرای رفتن به پزشــکی قانونی
درســی وجــود نداشــت ،بلکــه فقــط کار
میکــردی و یــاد میگرفتی 9 .مــاه در آنجا
کار کردم و قرار شــد رئیس پزشــکی قانونی
اســتان کرمــان شــوم .امــا ســاواک گفت به
شــرطی میتوانــی رئیــس آنجــا شــوی که
عضو ســاواک شــوی .درنتیجه رهــا کردم و
به نــکا در مازنــدران رفتم و  2ســال و  9ماه
در آنجــا طبابــت کــردم .از ویزیــت روزانــه
هم ماشــین خریدم و هم خرج عروسیام
در باشــگاه دانشجویان دانشــگاه تهران که
 18هزار تومان شــد درآمد .تــا اینکه به من
پاســپورت دادنــد .البته پرویز ثابتی نوشــته

اینکــه در کنفدراســیون دانشــجویان ایرانی
یــا کنفدراســیون محصــان و دانشــجویان
خــارج از کشــور فعالیــت میکــردم ،چــون
سمت دانشگاهی داشتم« ،خانه ایران» در
اجاره من بود .همه دانشجویان آنجا جمع
میشدند و بحث میکردیم .حتی همسر و
بچههای من هم آنجــا مرا میدیدند چون
صبح تــا عصر بیمارســتان بــودم و بعد به
خانــه ایــران میرفتــم و تــا صبــح صحبت
میکردیــم .البتــه ســاواک آنجــا هــم آدم
داشــت« .منوچهر رفیع زاده» گزارش داده
بود که من در بمبگذاری سانفرانسیســکو
علیه شاه حضور داشتم .در نتیجه  FBIهم
آمــد و همه زندگــیام را زیــر و رو کرد .وقتی
به تهران رســیدم ،در فــرودگاه مهرآباد مرا
گرفتنــد .این در شــرایطی بود کــه فروهر به
همــراه عده زیادی به فــرودگاه آمده بودند.
«رضاعطارپور»یکیازمقاماتارشدامنیتی
به ســراغم آمــد و تهدیدم کرد به دانشــگاه
نــروم .بعداًبه طرح فی فور ســرویس رفتم
که به ازای خدمت ،تعرفه یا کارانه پرداخت
میشــود .یعنی کارمنــد دولت نبــودم ولی
برای دولت کار میکردم .اما بعداًدانشگاه را

درروزهای انقالب

بهروزبرومند در دانشکده پزشکی دانشگاه تهران

اســت که فروهر واســطه شــد تا بــه او اجازه
خــروج دادیــم در حالــی کــه دروغ اســت.
اوضاع عوض شد و رفتم خارج برای ادامه
تحصیل .چون درسخوان بودم ،همان اول
در آزمون کار کردن در امریکا قبول شدم».
ëëاولیننفرولوژیستایرانوخاورمیانه
ســال  1347از ایــران مــیرود تــا در امریــکا،
دکتــرای خــود را اخذ کند .ســفری که هفت
سال به طول میانجامد« :تخصص خود را
در رشته نفرولوژی( )Nephrologyیا همان
بیماریهای کلیوی از دانشــگاه جورج تاون
گرفتــم و بعد  9ماه در دانشــگاه ابتدا جورج
واشــنگتن Assistant Professor Medicine
و بعد اســتادیار شــدم .چون مادرم بیماری
کلیــه داشــت ،انگیــزهای شــد تــا روی کلیه
متمرکز شوم .در آنجا بقیه رشتهها را راحت
میشدرفتوخواند.نفرولوژیچونسخت
بــود همــه راحــت نمیرفتنــد .مــن اولیــن
متخصص کلیه در ایران و خاورمیانه بودم.
در امریــکا هم تازه بود و من فارغالتحصیل
دومین دوره این رشــته در امریکا هستم که
بورد گرفتم ».و این در شــرایطی است که تا
پیش از این ،بیماران کلیه زنده نمیماندند
و حتــی اگر دســتگاه دیالیز هم بــود و بیمار
چندی هم که دیالیز میشــد ،دو ماه بیشتر
دوام نمیآورد ولی حاال کســانی هستند که
 30سال است با دیالیز زندگی میکنند.
ëëبازخواستدرینگهدنیا
او امــا در امریــکا هــم دســت بــردار نبــود.
چنانکه «ابراهیم یزدی» در کتاب خاطرات
خــود ،هفــت بــار از او نــام برده اســت« :جز

هــم همان جا کــه حــاال حوالی بیمارســتان
میالد اســت و دانشــگاه علوم پزشــکی ایران
اســت ،برای دانشــگاه در نظر گرفتــه بود که
در حال ســاخت بود .این ســاختمان در کنار
بیمارستانمیالدرامنازانهدامنجاتدادم.
میگفتنــد اشــرف پهلوی پــای ســاخت آن
ســکه ریخته و چون عضو هیأت امنای مرکز
پزشکی شاهنشــاهی هم بوده ،باید مصادره
و تخریــب شــود .ســمیعی بــا خارجیهــا
قرارداد بســته بودند که آنجا را احداث کنند،
اما بعد از انقالب ،خارجیها را بیرون کردند
و میخواســتند تخریبــش کنند .بــا این حال
بودجهگرفتیمودانشگاهساختهشد».
ëëاینسندجنایتپهلویاست...
او از روز شهادت استاد کامران نجاتاللهی
در بحبوحــه انقــاب هــم خاطــرهای دارد:
«در بیمارســتان فیروزگــر کــه بــودم ،موقع
اعتصابات بود .شــلوغ شــد و دکتر مســلم
بهــادری و دکتــر فــرخ ســعیدی کســی را
آوردند .آن شــخص نجــات اللهی بود ولی
وقتــی آوردندش ُمــرده بود و جنــازهاش را
در سردخانه گذاشتیم .من زیرپیراهنیاش
را درآوردم .تشــییع جنازهاش شــلوغ شد و

بهدنبال خود کشیدم چون تنها کسی بودم
که تخصص این رشته را داشتم و همه جا از
من دعوت میشد».
ëëازمرکزپزشکیشاهنشاهیتادانشگاهعلوم
پزشکیایران
بهبیمارســتان بهآور میرود؛ در خیابان آبان
جنوبــی کــه حــاال نامــش  15خــرداد اســت:
«بیمارســتان  118تختخوابــی بــود کــه یــک
مریــض هــم نداشــت .تــا ســال  1357کــه
ریاست آنجا را عهده دار شدم ،کاری کردم که
 200بیماردرآنخوابیدهوبستریبود.بخش
دیالیــز آنجا را ایجاد و شــاگرد تربیــت کردم.
همانموقعرئیسبخشداخلیبیمارستان
فیروزگرهمشدمکهوابستهبهوزارتبهداری
بود .در طرح کارانه شــاگردان من  200تومان
میگرفتند و من 25تومان» .با وقوع انقالب،
رئیس مرکز پزشکی شاهنشاهی شد« :آنجا
را عبدالحسین سمیعی پایه گذاشت .پس از
انقالبمرکزپزشکیشاهنشاهیتعطیلشد
اما دانشــجویانش دیدند که هم انقالبیام و
هم نمیتوانند آنجا را از دست من درآورند.
آنجا پس از انقالب ،ابتدا مرکز پزشکی ایران
و بعــد دانشــگاه علــوم پزشــکی و خدمــات
بهداشتی درمانی ایران شد .در آن زمان فقط
بیمارستانایرانشهرونجمیهزیرمجموعهآن
بودوحاالحدود 40بیمارستاندارد.آنزمان
یکــی از بزرگتریــن کتابخانهها را داشــت و با
( )NML National Medical Libraryمکاتبه
داشــت .در ســال  1358با تمام فشــارها ،به
کمک فروهر رئیس دانشگاه شدم که ابتدای
خیابــان الونــد بود .ســمیعی ســاختمانی را

فروهــر و دکتر کریم ســنجابی هــم آمدند.
آن روز ،در میدان مجسمه (انقالب فعلی)
لباس نجات اللهی را درآوردم و ســر چوب
کــردم و مــردم فریــاد میزدنــد ایــن ســند
جنایت پهلوی است».
ëëاخراجازدانشگاه
پــس از انقــاب امــا بــه گفتــه خــودش ،از
دانشــگاه اخراج میشــود« :زیر بــار انقالب
فرهنگــی نرفتــم .میگفتــم اگــر دانشــگاه
بسته شود ،سه ســال دیگر انترن نیست که
بیمارســتان را بچرخاند .انقــاب فرهنگی
برای دانشــکده پزشــکی معنا ندارد ،ما که
نمیخواهیم ســاختار دانشــکده پزشکی را
عوض کنیم .البته پیش از آنکه رئیس شوم،
دکتر «کاظم ســامی» ،وزیر بهــداری دولت
موقت گفته بــود که ما دکتــر نمیخواهیم
کــه بــرود خــارج ،دکتــر میخواهیــم کــه با
چکــش معاینه کند و با گوشــی تشــخیص
دهــد .دکترهایــی میخواهیــم کــه بتوانند
بروند دهات .میخواســتند آنجــا را ببندند
ولــی فروهر ایســتاد و نگذاشــت .من پیش
از انقــاب ،جامعــه ملی پزشــکان را برقرار
کــردم کــه در تمام انقالب ســهم داشــت و
کســی جرأت نداشت بگوید بروند ،انقالبی
نیستم ولی کسانی بودند که می گفتند باید
تعطیــل شــود .گفتنــد باید اســتعفا بدهی
گفتم نمیدهم ،در نتیجه اواخر سال 1360
اخراج شــدم .روزی که اخراج شدم بعضی
از نیروهــای چپگــرای داخــل حاکمیــت،
شیرینی پخش کردند .بعد از آن به فیروزگر
برگشتم ،بدون آنکه کارمند دانشگاه باشم.

تا اینکه دکتر عباس شــیبانی پیغام داد که
بــه بیمارســتان دکتــر شــریعتی (داریوش
ســابق) بــروم و مســئول بخــش نفرولوژی
آنجا باشــم .من  5ســال آن بخــش را اداره
کردم و دانشجویان را درس میدادم .حکم
استخدام و اخراج و مرخصی و بازنشستگی
بــا امضای مــن بــود و این در حالــی بود که
خــود من یــک برگه اســتخدامی نداشــتم.
ایــن در تاریــخ دانشــگاه ســابقه نــدارد کــه
استادی بدون پرونده استخدامی پنج سال
بخشــی را اداره نمــوده و آمــوزش بدهــد.
من جــز  3ماه کــه حقوق علوم پزشــکی را
گرفتم ،بقیه حقوقم را به جبهه بخشــیدم
و باقی خدمات دانشــگاهیام مجانی بود.
تا سال  1366در بیمارستان دکتر شریعتی،
رایــگان رئیس بخش بیمــاری کلیه و حتی
بخش پیوند کلیه آنجا بودم تا اینکه یکی از
آقایان گفت برومند مجانی هم نمیتواند
فعالیت کند .ســپس به بیمارســتان رسول
اکرم(رضاشــاه سابق) رفتم و تا سال 1376
آنجــا بــودم .مدتــی در بیمارســتان تهــران
کلینیــک حضور داشــتم تــا آنکــه از حدود
ســال  1380به بیمارســتان پــارس آمدم و
همزمان طبابت خصوصی هم میکردم».
52ëëسالطبابت12،ساعتکار
او در مجمــوع  52ســال اســت کــه طبابــت
میکند اما اظهار می دارد که خســته شــده
اســت« :مــی خواهــم بازنشســته شــوم .بــا
اینکــه ســخت اســت و خســته شــدهام امــا
عالقــه دارم که ماندهام و همین حاال روزانه
حــدود  12ســاعت کار میکنــم .تــا جایــی
کــه برایــم مقــدور باشــد ،در کنفرانسهای
علمــی هــم شــرکت میکنم.عضــو
تحریریه مجالت داخلی پزشــکی هســتم و
هماکنــون Associate Editors ،در مجلــه
 Transplantationهستم.همچنینسالها
عضو وابســته و بعد ،پیوســته فرهنگســتان
علوم پزشــکی بودم ولی در ســال  1388که
رئیــس آن ،از انتخابــی بــه انتصابــی تغییر
یافت،استعفادادم».
ëëپزشکاهلفرهنگوسیاست
همه زندگی پزشــکی او یــک طرف و طبابت
اهــل فکــر و فرهنــگ و سیاســت ایــران یــک
طرف .او پزشــک شــخصی و دائمی بسیاری
از نامآوران این ســرزمین بوده است .خودش
میلی نــدارد کــه از مفاخر در قید حیــات نام
ببرد اما به درگذشتگان اشارهای گذرا میکند:
«عبدالحسین زرین کوب ،سیمین بهبهانی،
ســیمین دانشــور ،فریــدون مشــیری ،قیصر
امینپــور ،فریــدون آدمیــت ،محمد نــوری،
احمدعبادی،محمدبستهنگار،هدیصابر،
عباسامیرانتظام،آیتاهللسیدشهابالدین
مرعشــی نجفی ،آیــتاهلل ســیدمحمدرضا
گلپایگانی و حتــی آیتاهلل محمد محمدی
گیالنی.حتیمنپزشکچندنفرازاستادانم
در دانشکده پزشکی ازجمله دکتر حفیظی و
دکتر آرمین بودم .استاد عبادی آنقدر به من
لطف داشــت کــه با آن دســت رنجــور برایم
تــار میزد .آیتاهلل مرعشــی نجفی وقتی در
بیمارستانبستریبود،گفتمندکتربرومند
رابهعنوانسردکترخودمانتخابکردمچون
اومصدقیاست.اینافتخاربزرگراهمدارم
که دکتر زرین کوب مرا دانشمند ایراندوست
نامید .مســأله اساســی من این بود که بروم و
کناراینبزرگانبنشینموازآنهایادبگیرم.این
تجربهآموزیخیلیمراساختاماهیچگاهاز
این نامها بهدنبال کســب اعتبار نبودم .برای
من ایدئولوژی مســأله نبود و با همه یکســان
برخــورد میکردم و ســعی نمیکــردم بهره
شخصیببرم.بسیاریآوازهمراشنیدهبودند
و همچنیــن شــاگردانم مهمترین مبلغانم
بودندومریضهاییکهمجانیمعالجهشان
میکردم».

