تاریخ

چهارشنبه  5آبان 1400
 20ربیع االول .1443شماره 20785

بنیانگذاردانشکدهپزشکیمشهد؛نخستینمقالهنویسافتخاری«خراسان

»

ِ
پزشکادیبیکهنخستیندرمانگاهاطفالمشهدرا تأسیسکرد،سنگبناییکیازمهمترینمراکزآموزش
روایتیازتالشهایخستگیناپذیر دکترحسینسامیراد،
پزشکیایران راگذاشتوازسال 1328بههمکاریگسترده با روزنامهخراسان پرداخت
جــواد نوائیان رودســـری – قب ً
ال هــم در این
صفحه،ازپزشکانبزرگوتأثیرگذارمشهدوخطه
خراسان ،یاد کردهایم؛ از دکتر مسیح دانشوری،
دکترمرتضیشیخودکترموسیحجازی.زندگی
مــردانــی که مــال دنیا در نظرشان بـــیارزش و
خدمتبهخلق،نهایتافتخاربود،پرفرازونشیب،
خواندنیوآموزندهاست.اینکهچنیننامهاییدر
حافظهتاریخیمردمجاخوشمیکنند،ریشهدر
همیننوعدوستیدارد،همینبامعرفتبودنوبه
دردهمنوعرسیدن.خوشبختانهبراینامبردناز
چنیناطبایبزرگی،درشهرمشهدوالبتهسراسر
ایران ،با محدودیت روبهرو نیستیم و بهرغم اینکه
برخی در این رشته شریف ،رفتارهای نامتعارف
و دور از شأن دارند ،اما هیچکس کردار آنها را به

حساب پزشکان خوب و فداکارمان نمیگذارد
و فراموش نمیکند که در همین بلوای کرونا و
شرایط وحشتناک آن ،اگر همین فداکاریها و
ازجانگذشتگیهانبود،اوضاعپریشانترازاینی
که هست ،میشد .بگذریم؛ امروز میخواهم در
صفحهتاریخ،اززندهیاددکترحسینسامیراد یاد
کنم؛نخستینپزشکمتخصصاطفالدرمشهد،
بنیانگذاردانشکدهپزشکیاینشهرونویسندهای
دانشمندکهقلمتوانمنداو،نخستینمقالهواردهدر
روزنامهخراسانرابهرشتهتحریردرآوردوبعدازآن
نیز ،یادداشتها و نوشتارهای او ،بارها و بارها در
اینروزنامهبهچاپرسید.
▪پزشکیکهمشهدرادوستداشت

قدیمیهای مشهد دکتر حسین ســامـیراد را
میشناسند؛ اصال بدون او ،تاریخ پزشکی شهر
مشهد را نمیتوان نوشت؛ متولد سال1284ش
در بجنورد و در خــانــوادهای که ظاهر ًا جد اندر
جد پزشک و طبیب بودند .حسین خیلی زود
استعدادش را بروز داد و با پیشنهاد پدرش ،دکتر
اسماعیلخان ،طبیب و جراح حاذق اواخر دوره
قاجار،بهتهرانرفتودردارالفنونبهتحصیلطب
پرداختودرسال1305ش،برایتکمیلدانش
خود راهی فرانسه شد .دکتر سامیراد هنگام
عزیمتبهپاریسوتکمیلدانشپزشکی21،
ساله بود .او تا سال1316ش در اروپا ماند
و افزون بر تحصیل رشته پزشکی و اخذ
تخصص در طب اطفال ،در علم تشریح
و فیزیولوژی نیز ،پیشرفت زیادی کرد و
حتیمدتیدردانشگاهپاریسبهتدریس
پرداخت .او پس از مدتی توقف در ایتالیا و
فراگیری دانش مربوط به «ماالریاشناسی»
به ایران آمد و بعد از گذراندن خدمت سربازی،
در سال 1318ش ،بــرای تدریس به دانشگاه
تهراندعوتشد.امادکترسامیراد،میخواست
به خراسان و شهر مشهد بازگردد؛ او به زادگاهش
عالقه فراوانی داشت و از طرفی ،میدانست که
خدمات پزشکی در پایتخت ،بسیار فراوانتر از
دیگر نقاط ایران است .به همین دلیل ،با وجود
درآمــد عالی و امکانات گسترده در تهران ،راه
مشهدراپیشگرفتودرسال1319شباکمک
شهرداری این شهر ،نخستین درمانگاه رایگان
اطفال را در مشهد افتتاح کرد؛ درمانگاهی که
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تحولیبزرگدربهداشتوسالمتکودکانشهر
مشهدوحومهآنبهوجودآورد.
▪تأسیسنخستینآموزشگاهبهداشتخراسان

با وجود موفقیت در تأسیس درمانگاه ،هنوز هم
نگرانیهای بسیاری برای انتظام امور بهداشتی
و پزشکی مشهد وجود داشت .کادر آموزشدیده
زیاد نبود و مشهد ،با وجود تأسیس بیمارستان
امــامرضــا(ع) ،هنوز هم به پزشکان حــاذق در
بخشهای مختلف درمانی نیاز داشت .بر همین
اســاس ،دکتر سامیراد و تعدادی از همفکران
او ،به فکر تأسیس آموزشگاه بهداشت در مشهد
افتادند تا الاقل این شهر بزرگ را از نظر پرستار
و بهیار خودکفا کنند .سال 1319ش بود که
با وجــود همه موانع ،دکتر ســامـیراد توانست
اولین آموزشگاه بهداشت مشهد را تأسیس کند
و با همکاری دکتر رضا ســاالری و تنی چند از
اطبای معروف آن روزگــار ،به اداره آن بپردازد.
محل اولــیــه بــرگــزاری کــاسهــا ،دبیرستان
فردوسی ،واقع در چهارراه کالنتر مشهد بود.
دکتر سامیراد برای تشویق جوانان به تحصیل
درآموزشگاه،بهصورتهفتگیدرایندبیرستان
به ایراد سخنرانی میپرداخت و هربار ،یکی از
شگفتیهای جهان طب را با زبان شیرین و کالم
فصیح خــود ،به دان ـشآمــوزان معرفی میکرد.
اینگونه بود که وقتی اطالعیه جذب دانشجو در
آموزشگاهبهداشتمنتشرشد،فقطازدبیرستان
فردوسی 72 ،نفر برای کنکور ورودی ثبتنام
کردند .دورههــای آموزش بهیاری در آموزشگاه
بهداشت مشهد ،دوساله بود و پس از آن ،افراد به

فراخور نیاز ،جذب مراکز بهداشتی میشدند.
با گذشت حدود یکسال از تأسیس آموزشگاه
و اشغال ایران توسط متفقین ،ارزش کار دکتر
سامیرادمعلومشد.اوکهپسازشهریور،1320
به عنوان رئیس بیمارستان امامرضا(ع) تعیین
شدهبود ،با استفاده از همین نیروهای جوان،
بخش مهمی از نیازهای کادر درمان را در مشهد
تأمینکرد.مدتیبعدازآن،باهمتوی،درمانگاه
رازی تأسیس شد که در دهه ،1320ازمهمترین
مراکزدرمانیشهرمشهدبود.
▪پیشبهسویدانشکدهپزشکی

عملکردقویآموزشگاهبهداشت،بهدکترسامیراد
و دوستانش این جرئت را داد که موضوع تأسیس
دانشکدهپزشکیرادرمشهدپیشبکشند.تقریب ًا
از سال 1324ش ،او دائم ًا با مسئوالن وزارت
بهداریدراینبارهمذاکرهومکاتبهمیکردوحتی
براینمایندگانمجلسنامهمینوشت.باالخرهدر
سال1328ش ،با تأسیس این دانشکده موافقت
کردندودرواقع،شالودهسومیندانشکدهپزشکی
کشور ،بعد از تهران و تبریز ،بر آموزشگاه بهداشت
مشهد گذاشته شد و به این ترتیب ،یکی از بهترین
مراکزآموزشپزشکیایرانوجهان،شکلگرفت.
دکترسامیرادازهمانروزهاینخستبهتدریس
در این دانشکده پرداخت و یک دوره نیز ،به عنوان
رئیسآنانتخابشد؛اماهمهکسانیکهازنزدیک
در جریان فعالیتهای او بودند ،میدانستند
که بــدون تالشهای دکتر ،عم ً
ال دانشکده راه
نمیافتاد.دکترسامیرادسالهادرایندانشکده
تدریس کرد .او در سال  ،1365در  81سالگی

دارفانی را وداع گفت و در حرم مطهر رضوی به
خاکسپردهشد.
▪پزشکخوشقلمشهرما

یکی از وجوه کمتر موردتوجه قرارگرفته زندگی
دکتر حسین ســام ـیراد ،فعالیتهای ادبــی و
نوشتاری اوست .آن مرحوم ،نویسندهای بسیار
توانمندبودکهمیتوانستدرعرصههایگوناگون
قلم بزند؛ با آرایههای ادبی و سبکهای نگارشی،
کام ً
الآشنابودوازعهدهنگارشهرمتنیبرمیآمد.
برخی از دوستانش معتقد بودند که دکتر ،ادبیات
را حتیبهترازطبابتمیشناسد.مقاالتمختلف
وی دربــاره موضوعات متنوع ،در روزنامههای
دهه 1320مشهد ،مرتب ًا منتشر میشد .روزنامه
خراسان،یکیازروزنامههاییبودکهبخشمهمی
از یادداشتهای دکتر حسین سامیراد را در
قالبسرمقالهوباعنوانمقاالتواردهمنتشرکرد.
مروریبرآرشیوروزنامهخراساننشانمیدهدکه
نخستین سرمقاله وارده به این روزنامه ،در شماره
 73آن،مورخ 30شهریور،1328باعنوان«تعلیم
و تربیت نسل ام ــروزی» ،به قلم دکتر سامیراد
منتشر شد و از این منظر ،او را باید نخستین فردی
بدانیمکهبهصورتافتخاری،برایروزنامهقدیمی
خراسانمقالهنوشت.محتوایاینمقاله،تذکری
است به وزارت فرهنگ وقت برای جدی گرفتن
فنونتربیتیوآموزشیدرمدارسکشور؛مقالهای
کهارتباطیباتخصصدکترسامیراد،یعنیحرفه
پزشکی نــدارد ،اما نشان میدهد که او ،نگاهی
گستردهودغدغهمندبهمسائلمختلففرهنگیو
اجتماعیداشتهاست.
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یک میلیون کشته
بهای رهایی از استعمار
حالجیان  -انقالب الجزایر را مـیتــوان یکی
از خونینترین انقالبهای قرن بیستم نامید.
فرانسویهادرطول 132سالاستعماراینکشور،
انواع و اقسام جنایتها و شکنجههای هولناک را
علیه مردم الجزایر بهکار بردند .برخی از مورخان،
شمارکشتههایانقالبیونالجزایریراطی132
سال مبارزه برای استقالل ،درحدود یکمیلیون
نفرتخمینزدهاند.بهخاطراینآمارعجیبازشمار
کشتههای انقالبیون الجزایری ،در قاره آفریقا
این کشور را با عنوان «ارض میلیون شهید» ،به
معنای سرزمین یکمیلیون شهید میشناسند.
با افول قدرت امپراتوری عثمانی در قرن هجدهم
و ظهور قدرتهای اروپایی ،نظیر فرانسه ،ایتالیا و
انگلستان،شمالآفریقاتحتاستعماراینکشورها
قرار گرفت .کشورهای استعمارگر ،آفریقا را بین
خود تقسیم کردند و الجزایر سهم فرانسه شد.
مردم الجزایر به مبارزه خود در تمام این سالها
ادامه دادند تا اینکه در خالل جنگ جهانی دوم،
فرانسویها قول استقالل را به ازای همکاری در
جنگبهالجزایریهادادند؛اماپسازپایانجنگ،
با آن مخالفت کردند .مردم الجزایر که از این اتفاق
م استعمارگران ،به ستوه آمده بودند،
و شدت ظل 
روز اول ماه می سال  ۱۹۴۵انقالبی گسترده را
برای اخراج استعمارگران آغاز کردند .جنبش
بــزر گتــر دیــگــری نیز ،در ســال  1954شکل
گرفت .با آغاز جنگ مردم الجزایر علیه فرانسه
در این سال ،در صبح روز اول نوامبر ،۱۹۵4
نــزدیــک بــه ســی انــفــجــار ،پــایــگــاههــای نظامی
فرانسه در چند شهر از جمله الجزیره ،باطنه،
بويره ،بوتاریک و خنشاه را لرزاند .بالفاصله
فرانسه با اعزام نیرو به الجزایر ،سعی کرد جنبش
مردمی را سرکوب کند ،اما نتیجه آن وقوع جنگ
هشتسالهای بود که موجب کشته و زخمیشدن
صدها هزارنفر و آوارهشدن میلیونها نفر دیگر
شد .در سال  1960سازمان ملل اعــام کرد
ملت الجزایر حق دارد بــرای تعیین سرنوشت
خود تصمیم بگیرد .درنهایت فرانسه چارهای جز
تسلیم نداشت و بعد از امضای قرارداد مربوط به
آتشبس ،استقالل این کشور در سال 1962
رسم ًا اعالم شد.
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