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 - 8مقدمه و بيان مسئله
تاریخ طب رزمی ،سرگذشت حضور و نقش آفرینی جامعه سلامت ،بعنوان بخشی از جامعه بشری ،در رزم های گذشته است .در جنگ
تحمیلی حضور جامعه سلامت همراستا و بموازات حضور ملت ایران بوده و این حضور عزت آفرین ،حماسه ملی دفاع مقدس را خلق
کرده است ،حماسه گرانباری که برای نسل های بعدی الهام بخش و مایه مباهات است .شاخص تقرین تقاریخ سقازان طقب در دفقاع
مقدس ،خدمت گزارترین آنها در صحنه ها و صادق ترین آنها در میدان عمل شهیدان و ایثارگران بقوده انقد .در تقاریخ طقب ملقل،
بسیاری از پیشرفت های علم طب در جنگ ها حاصل شده و دفاع مقدس نیز از این قا عده مسقتثنی نبقوده اسقت .شقناخت واقعقی
جریانات و تحولات تاریخ طب مرهون اخلاق مداری و امانت داری تاریخ نگاران است .حضور امدادگران ،درمقانگران و مجموعقه نظقام
سلامت کشور در دفاع مقدس همه جانبه ،مستمر ،حماسی و ایثارگرانه ،تاریخ ساز و الهام بخش بوده است .در ترسیم این حضقور بقه
روایت تاریخ ،تمرکز بر سه عنصر "شرایط"" ،اهداف" " ،عملکرد و دستاورد" حائز اهمیت بیشتر است .پیوستگی حقواد طقب رزمقی
دفاع مقدس در دوره  8ساله جنگ ،با حواد قبل و بعد از آن نیز در تحلیل این مقطع نورانی از تاریخ طب حائز اهمیت فراوان است.
دستمایه های اخلاق و امانت داری در نگارش این بخش از تاریخ طب ،تمسك به نقش آفرینی شهیدان و ایثارگران و خدمت گقزاران
صدی صحنه های جنگ تحمیلی است.
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 - 9روش تدوین
برای تدوین این فصل از درسنامه ،از شیوه های مطالعه کتابخانه ای در کد واژه های منتخب ،مصاحبه تاریخ شفاهی ،بحق متمرکقز
گروهی (در گروه مطالعاتی مسئول تدوین ،با حضور اساتید و صاحبنظران حاضر در دفاع مققدس) و تقاریخ نگقاری نقلقی و تحلیلقی
استفاده شده است.

 - 4ادبيات موضوع:
طب ،پزشکی
" واژه زیبای پزشکی یك واژه دیرینه ایرانی است که با وجود تحولات  8هزار ساله هنوز ریشه و بن مایه آن محفقو مانقده اسقت .
نخستین ریشه این واژه در اوستا بنام" بئشه زه" به معنی آسیب زدا یا "به چم بسوی اشا برنده" آمده است" واژه اوستایی ،سقس
در زبان پهلوی به صورت" بئشه زك" و سس در ادوار بعدی به صورت بزشك و پزشك در آمده است ( .) 1
تاریخ  /تاریخچه:
"زمان وقوع یك امر یا حادثه ( " 1مانند  11شهریور  =1131مبدأ جنگ تحمیلی)" ،زمان چیزی را معین کردن ،سرگذشت و حقواد
پیشینیان"  .مترادف تاریخ :تاریخچه ،سرگذشت ،تذکره ،وقایع
ابن خلدون ،تاریخ را دانشی سرچشمه گرفته از حکمت ،بیان گر سرگذشت ملت ها ،سیره پیامبران و سیاست پادشاهان می داند.

تاریخ نگاری
بررسی منابع اولیه تاریخی موجود در رابطه با حواد و رویدادهای گذشته ،و نگارش آن ( .) 2
تاریخ نقلی ،علم به وقایع و حواد

سسری شده است ،زندگی نامه ها و فتح نامه ها از این نمونه است (همان).

تاریخ علمی(تحليلی عقلی) :مطالعه ،بررسی و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنت های حاکم بر زندگی گذشتگان است
(همان).

طب رزمی
شاخه ای از طب که بر موضوعات و شرایط رزمی ،جنگی ،حواد غیرمترقبه ،مجروحین و مصدومیت های ناشی از ترکش ،تیر ،سایر
آتشبارهای و جنگ افزارها ،اعم از فیزیکی ،شیمیائی ،بیولو ژیك و هسته ای و نیز آثار ناشی از امواج انفجاری ،آثقار روانقی ،اجتمقاعی،
معنوی و راهکارهای بازتوانی و نوتوانی مصدومین و معلولین این حواد متمرکز است .تحقیقات پیرامون دستورالعمل ها ،سقازه هقا،
تجهیزات و امکانات پزشکی ،انتقال و امداد  ،ایمنی ،ایمونیزاسیون و پیشگیری از حواد نیز در زمره موضوعات این شاخه طب است
طب نظامی
شاخه ای از علم طب که مسئولیت اولیه آن تأمین ،حفظ و ارتقای سلامت نظامیان و رسالت غائی آن حفظ و تقویت امنیت جامعقه
است " .طب نظامی از جن همان طب مدرن  ،ولی دقی تر ،عمی تر ،مسئولانه و اجین و مقارن با رفتارهای کاملا حرفه ای ،کقه
البته از منافع مستند سایر رویکردها )طب سنتی و  ( ...نیز بهره می برد  .پسوند نظامی در حیطه های مختلف دانش سلامت ،نه
به معنای  Militarizeشدن آنهاست ،بلکه نشان از یك فرهنگ دارد ،فرهنگی که به قبول و بقه کقارگیری اسقتانداردهای بالقاتر در
نیروهای نظامی دلالت دارد .تربیت شدگان این رسته ،در امور پیشگیری  ،ارتقای سواد سلامت افراد و مشارکت آنها در تأمین و حفظ
سلامت خویش ،ارزیابی های دوره ای آنها و پیش آگهی های دقی تر از خطرات بالقوه
 ،نه مبتنی بر داده های گروهی بلکه بر پایة داده های فردی ،سرآمدند" ( .) 1
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بهداری رزمی
به مجموعة معارف ،مقررات ،دستورالعمل ها ،ساختار ،سازمان و فعالیت هائی که مسقئولیت پقرداختن بقه بیماریهقا و آسقیب هقای
مستقیم و غیر مستقیم عملیات نظامی را بر عهده دارد ،بهداری رزمی اطلاق می شود .این امور مشتمل بر آموزش و آمادگی ،پژوهش
و شناسائی ،پیشگیری و پیش بینی ،حمایت و پشتیبانی ،اقدامات و عملیات ،ارزیابی و بازسازی است .در این مجموعه " با نزدیقك
آوردن امکانات ارائه انواع مراقبتهای خاص لازم برای آسیب های جنگی به مجاورت منطقه نبرد ،امید زنده ماندن و بهبودی را تا حد
امکان افزایش می دهد" ( .) 4
تيم اضطراری  :مراجعه به تعریف تیم اضطراری در فصل مربوطه همین کتاب
بيمارستان صحرائی :مراجعه به تعریف بیمارستان صحرائی در فصل مربوطه همین کتاب
 - 5اشاره ای به تاریخ طب و طب رزمی در ایران قبل از دوره اسلامی
اساس طب ایرانی دین زرتشت بوده است (  ۸48تا  11۳پیش از میلاد  .)2در تعالیم زرتشت و اوستا ،خدمات طبی را از مظاهر عدالت
و ارزشهای متعالی دانسته واین تعالیم در ترویج آن و شکل گیری آداب طبی نقش بسزائی داشته اند (  .) 3طب در ظهور و افول همه
تمدن های بشری نقش آفرین و تحت تأثیر بوده و در ایران ،مهد کهن تمدن بشری ،فراز و فرودهای عبرت انگیزی داشته است  .سیر
تطورات تاریخی طب در ایران به شرح زیر خلاصه می شود:
آغاز تاریخچقه پزشقکی در ایقران در واققع از دوره ای اسقت کقه پاتهقا در زادگقاه

نخستین خود در نزدیکی خوارزم زندگی میکردند.
اولین پزشك آریایی”تریتا” نامیده شده که در واقع مانند اسکلسیوس برای یونانیان و
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آسکولاپیوس برای رومیان میباشد .نوشتههای کتابهای مختلف زبان پهلوی نشان میدهند که “تریتا” در جراحی نیز دست داشته
و از خواص دارویی گیاهان مختلف نیز آگاهی کامل داشته و به ویژه خود عصارة آنها را تهیه میکرد .نقام ایقن پزشقك نقه تنهقا در
پزشکی ایران به جا مانده است بلکه در منطقهِ هندوستان نیز نخستین پزشك آریایی شناخته شده است.
پ از تریتا در ناحیه آریاویژ در مکانی به نام “ورایماکرت” یك پزشك آریایی به نام

“ یما” توانست گروهی از بیماران پوستی و استخوانی و دندانی و بسیاری از بیماران دیگر را از افراد سالم تشخیص دهد .ساکنین ایقن
ناحیه جهت سلامتی خود از پرتوهای آفتاب بهره میگرفتند .در مینوخد پرسش  ۸۳بنقد  2اشقاره می نمایقد :ورایمقاکرت در ایقران
ساخته یما است و هر آیین مردمان و ستوران و پرندگان در آنجا به خوبی زیسته و در آنجا از مردان و زنان هقر چهقل سقال نسقلی
جدید و خانواده ای پدید آید و زندگانی آنها بسیار و ایشان را درد و رنج و بیماری ک متر است .نام یما نیز مانند تریتا در کتب هنود
یاد شده است سیریل الگود نویسنده کتاب تاریخ پزشکی ایران در صفحه  ۸1این کتاب عنوان کردهاست“ :تا آنجقا کقه از اطلاعقات
بدست آمده معلوم میشود ،در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود .حتی به جرأت میتوان پا را فراتر نهقاده گفقت کقه
ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده به یونانیان تعلیم دادهاند  .حتی خود یونانیها هم فرضیه طبایع چهارگانه خود
را یك فرضیه بیگانه می شناختند و به رسم آن زمان آن را ایرانی می نامیدند”.

 2ویکیسدیا ،دانشنامه آزاد ،تاریخچه اوستا
 1گروه تحقیقاتی طب سنتی ایران
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با حمله اسکندر به ایران و نفوذ علوم و فرهنگ یونانی ،طب بقراطی و جالینوسی با طب ایرانی در هم آمیخت (.) ۸
شهر گندی شاپور که نقش مهمی در تاریخ طب ایران داشته اسقت ،بوسقیله شقاپور

4
ساسانی تجدید بنا شده است  .هدف اولیه وی از این تجدید بنا ایجاد محلی برای استقرار اسرای یونانی و رومی و استفاده از تخصص
های آنان بوده است .این شهر از همان ابتدا به یکی از بزرگترین مراکز علمی و پزشکی جهان تبدیل شد.

 دانشگاه گندی شاپور که اعراب آن را جُندی شاپور می خواندند ،یکی از آثار به جای مانده از سلسله ساسانیان است ،بقیش از 1۱
سده قدمت دارد ،واز باستانی ترین دانشگاه های خاورمیانه است ( ) 3
بنا بگفته تاریخ نویسان شاپور دستور داده بود آثار اوستا در زمینه های غیقر دینقی

(طب ،نجوم ،جغرافیا )...که بطور عمده به هندوستان و یونان و کشورهای دیگر پراکنده شده بود ،مجدداٌ جمع آوری و ترجمه شوند.
تعداد زیادی از کتاب های طب یونانی را به زبان پهلوی ترجمه و در جندی شاپور نگهداری شد ( .) ۱
 خسرو انوشیروان در این شهر بیمارستان بزرگی ساخت و بر توسعه دانشکده پزشکی آن افزود . 3

 بر سر دانشگاه جندی شاپور این جمله حك شده بود " :دانش و هنر  ,برتر از شمشیر و ثروت است" ( .) 8
 گندی شاپور محل اجتماع دانشمندان با ملیت های گوناگون بود .علم طب یونانی –که حامل آن نسقطوریان روم بودنقد  -و طقب
هند  -که از سواحل سند به آنجا راه یافت  -با سنت های پزشکی ایرانی آمیخته شد و مهمترین مرکز پزشکی آن عصر شکل گرفقت.
اوج شکوفائی آن زمان ظهور اسلام بود ( .) 1
 - 6درسهایی از تاریخ طب در جنگ و نقش آفرینی زنان در صدر اسلام
در جنگ های صدر اسلام زنان حضور چشمگیر داش ته اند .این امر با اجازه پیامبر (ص) بود ه و علاوه بر زنان خاندان پیامبر (ص) ،زنان
دیگر نیز حضور داشته اند .مداوای مجروحان بطور عمده توسط بانوان داوطلب انجام می شد" .حضور ز نان در جنگهای عصر نبقوی
در زمینه هایی چون رزم ،تهیه و آماده سازی آلات رزم ،درمان مجروحان ،آب رسانی ،تهیة آذوقه ،حمل مجروحقان و شقهدا ،کمقك
نقدی ،اطلاع رسانی ،صبر وبردباری ،هم دردی با پیامبر و  ...بوده است .مطالعه تاریخ گویای حضور و نقش آفرینی همه جانبه بانوان
مسلمان صدر اسلام در بسیاری از صحنه های جن گ و بعد از جنگ در سنین مختلف و در همه زمینه های مورد نیاز میباشد" (- 11
 .)11شخصیت هائی نظیر کعیبه بنت اسد الاسققلامیه" که به "رفیده الاسلامیه" یا "رفیدة الأسلمیة"  ،مشهور است؛ ب عنوان نخسقتین
پرستار اسقلام و" لیلقی الغفاریقه" " ،ام کبشقة القضقاعیه"" ،ام سقلمه"" ،معقاذة الغفاریقه"" ،ام سقلیم ،ربیقع دختقر معقوذ"" ،ام زیقاد
الاشجعیه"" ،ام ایمن" ،و ...در جنگها به همراه پیامبر حاضر می شدند تا مجروحین و بیماران را معالجه نمایند .مسقعودی و دیگقران
در باره واقعه روز « عماس» می گویند ..« :مسلمانان به جنگ با آنان روی آوردند ،پ غالب شدند و آنان را پشت سرگذاشتند و زنان
و بچه ها ،شهدا را دفن می کردند و مجروحان به سوی زنان می آمدند و زنان آنان را معالجه می کردند .»...این امر حتی در اهل بیت
و خاندان نبوت نیز مشاهده شده و به شهادت تاریخ ایشان در این موضع مشارکت فعال داشته اند ،در تاریخ آمده است که در جنگ
احد دندان پیامبراسلام (ص) شکست و کلاهخود بر سر ایشان زخقم وارد کقرد ،در آن هنگقام فاطمقه (س) خقون جراحقت پیقامبر را
می شست و علی (ع) با سسر آب می آورد ،چون فاطمه مشاهده کرد خون بند نمی آید ،تکه حصیری را سوزاند و خاکستر آن را روی
زخم گذارد تا خون بند آید .در واقعه عاشورا حضرت زینب (س) مسئو لیتی بسیار گرانبارتر از دیگر زنان بر عهده داشت ،دکتر جقواد
علی می گوید  « :در مسجد رسول ،مکانی بود که بیماران و مجروحان درمان می شدند و رسول خدا و صحابه از بیمارانی که در آنجا
بودند ،تفقد به عمل می آوردند»..
 - 1درسهایی از تاریخ طب در جنگ از دوران خلافت امویان و عباسيان و آل بویه

 4بنای اولیه این شهر به قبل از تاریخ و زمان ورود قوم آریائی بر می گردد .پ

از پیروزی شاهسور اول بر والریانوس ،امسراطور روم ( 238- 23۳میلادی )،

بدستور شاپور توسط اسرای رومی تجدید بنا و ساخته شد
 5ویکی پدیا-دانشنامه آزاد.
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دوره خلافت اموی از سال  41هجری شروع و در سال  112خاتمه یافت .جنگ های مهمی از جمله واقعه عاشورا ،در این دوران بوقوع
پیوست .اطلاعات موجود از وضعیت سیاسی ،اجتماعی و علمی این دوران بسیار اندك است .در طقی دوران حکومقت امویقان ،ایقران
دچار حواد و آشوبهای بسیاری بود  .فرازهائی از عوا مل تأثیر گذار بر پیشرفت علم طب در قرون اولیه اسلامی به شرح زیر است:
 مشکلات داخلی و جنگ های پی در پی داخلی و خارجی در دوران خلافت اموی بر روند توسعه طب تأثیر داشته

است ۸

 نزدیکی مرکز خلافت اموی (دمش ) به مرزهای روم و توجه ویژه خلفای اموی به طب و نجوم موجب توسعه این رشته های علمی
شد.14

 نخستین مؤسسه درمانی در بلاد اسلام در سال  88هجری در دمش به دستور ولید بن عبدالملك اموی ساخته شد.۱
 حضور اطبای ایرانی در دستگاه خلافت از زمان حکومت منصور به بعد ،بیشتر بود.

" جورجی بختیشوع" رئی "دانشگاه گندی شاپور" برای درمان منصور به بغداد سفر کرد و بعد از وی ماسویه طبیب به همقراه
دو پسرش میکائیل و یوحنا وارد دستگاه خلافت هارون الرشید شده و در دوران چهار خلیفه عباسی یعنی مأمون ،معتصم ،واث و
متوکل به امر طبابت و ترجمه آثار یونانی اشت غال داشتند .8
 با اقتباس از بیمارستان جندی شاپور بیت الحکمه  1در بغداد تأسی
رود و در عهد مأمون به اوج شکوفائی خود رسید ( .) 12

شد و اولین مؤسسه علمی -فرهنگی تمدن اسلامی بشمار می

 در دوران خلافت متوکل به دلیل سخت گیریها و تعصبات او در مسایل مذهبی و غیر مسلمانان ،حرفه پزشکی سخت تحت فشار
قرار گرفت و شکوفایی علوم کاهش یافت وسیاست وی باع ایجاد رکود در طبابت شد.
 " با ظهور دولت آل بویه و حمایت بی دریغ دولت مردان این سلسله زمینه برای تخصصی شدن پزشقکی و شقکل گیقری شقاخه
هایی از این علوم فراهم شد" ( .) 11
 - 1نگاهی به تاریخچه بيمارستانها و بيمارستان سيار و صحرائی در دوران اسلامی
"مهمترین مراکز تحقی در آموزش پزشکی ،بیمارستان ها بودن د.در زمانی که در جهان اسلام بیمارستان ها و آموزشگاه هایی با روش
جندی شاپور پای گرفت ،کلمه بیمارستان یا مخفف آن مارستان نیز از زبان فارسقی وارد فرهنقگ عقرب گردیقد" (  .) 14از جملقه
کار های مهم آل بویه بخصوص عضد الدوله تلاش فراوان وی برای احدا بیمارستان بود .بیمارستانهایی کقه در دوران اسقلامی در
شهرهای مختلف ساخته می شد غالبا الگوی بیمارستان گندی شاپور را داشتند و آن مرکز برای سالهای متوالی تأمین کننده کقادر
پزشکی و پرستاری این بیمارستانها بود .این مراکز با مراکز درمانی دانشگاهی امروزی شباهت هائی داشته اند .علاوه بر امور پزشکی
و داروسازی  ،اطبای با سابقه به تعلیم دانشجویان جوان می پرداختند« .گوستاو لوبون» در باره بیمارستان های دوره اسقلامی گفتقه
است  .." :آن ها با اصول بهداشتی مطاب بودند و از بیمارستان های این روزگار ما نیز بهتر بودند :..
 اولین مؤسسه بهداشتی درمانی که می توان آن را بیمارستان نام نهاد در سال  113بقه سقبك جنقدی شقاپور  ،توسقط جبرئقل
بختیشوع و به ریاست وی در بغداد ساخته شد ( .) 14
 دومین بیمارستان توسط برمکیان و به ریاست ابن دهن پزشك هندی در بغداد ساخته  ,مورد استفاده عموم قرار گرفت ( .) 14
 بیمارستان سیّده در سال  1۳۸و بیمارستان المقتدری در باب الشام از دیگر بیمارستانهای دوره عباسی است ( ) 14

 معزالدوله در سال  133و عضدالدوله در سال  1۱2هجری قمری بیمارستانهائی در بغداد بنا نهادند .بیمارستان عضدی تا چنقد
قرن بعد از عضدالدوله برپا بود ( .) 14

 ۸تاریخ فرهنگ تمدن اسلامیhttp://www.acmt.ac.ir -:
Ghorbani lahiji, zeinolabedin: History of Islamic culture and civilization. Office of Islamic Culture Publication, page: 196, B.

 8در کتاب “طبقات الطباء” اسم تعدادی از این پزشکان آمده که از بارزترین آنها می توان به اسرائیل بن ذکریا ،ثابت بن قره ،یوسف الساهر ،سنان بن ثابت،
هلال بن ابراهیم و  . . .اشاره کرد..
 1خزانة الحکمة یا دارالحکمة
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 شاخص ترین بیمارستان مصر در دوره اسلامی توسط «ابن طولون» در سال  231هجری در قاهره تأسی
که نه نظامیان در آن معالجه شوند و نه بردگان .1۳

شد .وی مققرر کقرد

 بیمارستان منصوری قاهره به سال  ۸81هجری بنا گشت و شامل بخشهای گوناگونی بود؛ از جمله آزمایشگاه ،داروخانه عمومی،
بخش رسیدگی فوری به زخمی شدگان ،آشسزخانه ،گرمابه ،کتابخانه ،نمازخانه.... ،همة بیماران از ثروتمند و مستمند ،آزاد و برده،
زن و مرد رایگان درمان میشدند  .به بیمارانی که باید به خانه برمی گشتند ،به اندازة کافی مستمری پرداخت میشد .تا مجبقور
نشوند بیدرنگ به کار مشغول شوند . ..در کتابخانه آن ،نسخههای از آثار اهدایی ابن نفی نگهداری میشد. 11
 " نظامیان مسلمان ،دارای بیمارستانهایی سیّار بوده اند« .ابن خلکان» و نیز «قفطی» در بقاره «ابقی الحکقم عبیداللّقه بقن مظفقر
مغربی» می گویند  «:و عماد اصفهانی در خریده ذکر می کند که ابوالحکم مذکور ،پزشك بیمارستانی بوده است که چهل شتر آن
را حمل می کرده و همراه با سساه سلطان محمود سلجوقی بوده و هر جا که او خیمه می زده ،برده مقی شقده اسقت» .سقس از
خدمت «ابن مرخم» در آنجا به عنوان پزشك و حجّام یاد می کند .و«سید امیر علی» می گوید «:در جنگها ،گروهی از پزشکان با
بیمارستانی بسیار مجهّز سساهیان را همراهی می کردند و با وسایلی که شتران جابجا می نمودند مجروحان را حمل می کردنقد.
بیمارستان صحرایی رشید و مأمون ،دارای شمار بسیاری شتر و قاطر بود تا خیمه ها ،لوازم و داروها را حمقل نماینقد و حتقی در
دوره های بعد که زمان حکومت ملوك ضعیفی چون سلطان محمو د سلجوقی فرا رسید ،لوازم بیمارستان نظامی بقر چهقل شقتر
حمل می گشت» ( .) 13

 علاوه بر بیمارستانهای ثابت ،گاهی اکیپ های درمانی سیار نیز به وجود می آمد که به شهرها و روستاها اعزام می شد تا اطبایی
همراه با داروهای لازم به دهات و آبادی های دور و نزدیك بروند  ....این کار برای اولین بار به دستور علی بن عیسی وزیر مقتدر
صورت گرفت .سنان بن ثابت که مدتی از عمر خود را به صورت یك پزشك سیار گذرانده بود  12سرپرست این برنامه بود .سنان
به همکاران خود دستور داده بود که با هر وسیله ای که در اختیار دارند به مناطقی که انواع بیماری ها و آفتهای گوناگون شایع
است ،حرکت کنند .به احتمال زیاد این امر در زمان آل بویه نیز ادامه یافته است ( .) 14
 مراکزی برای حواد غیر مترقبه ای که ممکن است برای اجتماعات عمومی انسانی پیش آید ایجاد شد  " :مؤلف «جامع السقیرة
الطولیة» در باره مسجد ابن طولون می گوید :در آخر آن مخزنی برای آشامیدنی ها و دواها ساختند که خدمت گزارانی داشقت و
دکتری روز جمعه در آنجا می نشست تا اگر حادثه ای برای نمازگزاران اتفاق افتاد درمان نماید" ( .) 13
 - 3طب رزمی در جنگ های صليبی و قرون وسطی
قرون وسطی ک ه به دوره تاریك یا سیاه نیز مشهور است ،شاهد نبردهای خونینی بوده است .جنگهای مشهور به صقلیبی بقه علقت
اختلاف بین مسلمانان و مسیحیان بر سر تصرف اورشلیم (بیت المقدس) ،در قرن یازدهم میلادی شقعلهور و در ققرن چهقاردهم بقا
پیروزی مسلمانان فرو نشست .این جنگهای ویرانگر ،صحنه هلاکت جمع بسیار زیادی از مسلمانا ن و مسیحیان و جراحت و معلولیت
جمع بیشمار دیگری بود (.) 1۸برخی طبیبان مسلمان با اعتقاد به این اصل که" طبیب باید حتی دشمنانش را با همان روح دلدادگی
مداوا کند که دوستانش را "  ،حاضر به معالجه بیماران مسیحی بودند .در اردوی مقابل ،همه چیز تحت سیطره روحانیان متعصب قرار
داشت .روحانیون مسیحی به مردم خود می گفتند هرک

به این فکر بیفتد که پیش پزشك مسلمان یا کلیمی بقرود تکفیقر خواهقد

شد .خانم زیگزید هونکه در تحقی خود این موارد را مبسوط شرح داده است ( .) 1۱
بعضی از شاخص ها و مؤلفه های طب جنگی این دوران به شرح زیر بوده است (:) 18
 مداوای مجروحین در چادرهای امدادی و رواج قطع اعضاء بدلیل زخم های عمیق ناشی از جنگ افزارهای آن دوران.

 http://www.golshanemehr.irاحمد صبحی منصور (ترجمه و تلخیص :عدنان فلاحی) :بیمارستان در تمدّن مسلمانان .سامانه روزنامه گلشن مهر.

1۳

 11مدرسه و بیمارستان منصوری :ویکیسدیا -دانشنامه آزاد
12

Elgood ,Cyril: A Medical History of Persia and the Eastern Caliphate. Translation: Baher Forghani.Amirkabir ,
Tehran. Pp:157, 202, 206, 210,211. 1386 .
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 رواج اعمال جراحی توسط آرایشگران  13در اغلب شهرهای قرون وسطی که یکی از اعمال رایج آنها رگزنیی و حجامیت  14بیود و بعضیاا از زالیو
برای این هدف استفاده می کردند
 درمان زخم های شمشیر نیزه و سایر اشیاء برنده جنگی نیز از وظایف مرسوم سلمانی ها بود .بعلت محدودیت داروهای بی حسی و گران بودن
آنها مجروحین محکوم به تحمل دردهای شدید در زمان جراحی یا مجبور به نوشیدن مقادیر زیاد شراب بودند.
 سزارین اعمال دندانپزشکی خروج سنگ مثانه و اعمال کاتاراکت به روش های ابتدائی در این دوره مکرر انجام شده و بسیاری موارد نیز بیه
فوت بیماران روی تخت عمل یا به علت عوارض و عفونت های بعدی منتهی می شده است.
 بعضاا در پایان درگیری های نظامی جراحان در میدان نبرد حاضر و وضعیت مجروحین را ارزیابی و آ نهائی که هنوز زنده بودند را مورد مراقبت
و کمک قرار می دادند .بعض جراحان برای خروج تیر و نیزه از بدن مجروحان مهارت داشتند.
 جراحان قرون وسطی در مداوای مجروحین از گیاهان داروئی شوکران و اپیوم برای بیحسی بیهوشی و ضدعفونی استفاده می کردند
 Trepanning و  Cauterisationاز روش های مرسوم قرون وسطی بود.
 در طی جنگهای صلیبی در قرن دوازدهم ساختن بیمارستانها اولویت بیشتری یافت .در قرن سیزدهم تعداد کثیری بیمارستان
ب خصوص در ایتالیا بنا نهاده شد .بیش از دوازده بیمارستان در میلان ساخته شدند .تا انتهای قرن چهاردهم ،فلقوران بیشقتر از 1۳
بیمارستان داشت که برخی از آنها از لحا معماری جزء آثار هنری محسوب می شدند .شیوع طاعون در قرن چهاردهم حتی سقاخت
بیمارستانهای بیشتری را باع شد) 11 ( .
 - 81طب نظامی از  8311ميلادی تا پایان جنگ ویتنام ()21
تفکیك بارز طب نظامی ،اعم از رزمی و غیر رزمی ،از جنبه عمومی طب از ابتدای قرن بیستم مطرح شده است .اتفاقات مهقم جنقگ
استقلال و جنگ داخلی ،قبل و بعد از جنگ آمریکا با اسسانیا ،جنگهای جهانی اول و دوم و جنگهای کره و ویتنام مرور شده است:
 تهیه مستندات بهداشت بیمارستانها ،پیشرفت های حوزه آمار و اطلاعات ،تأسی اولین مدرسه بهداشقت عمقومی و پیشقگیری،
تشکیل مؤسسه تحقیقاتی نظامی  Walter Reedو نقش آفرینی آن در مبارزه بر علیه بیماری تب زرد  ،کشقف اشقعه ایکق و
استفاده از آن در طب نظامی از عمده اتفاقات ا ین دوره بشمار می رود .
 در دوره جنگ آمریکا با اسسانیا اپیدمی های تیفوئید ،مالاریا ،تب زرد و دیسانتری هزاران نفقر را مبتلقا سقاخت .سقرجراح ارتقش
آمریکا در این دوره دامسزشك و باکتریولوژیست جنگ داخلی ،به نام  George Strenbergبود که با همکاری جمعی از پزشکان
و پرستا ران نظامی دیگر ،مبارزات گسترده ای برعلیه بیماری های سرزمینی انجام دادند.
رئوس پیشرفت های بعد از جنگ جهانی اول عبارتند از:
 پیشگیری از بیماریهای واگیردار و بیماری های مقاربتی ،آموزش طب رزمی به افسران پزشك و پرسنل وظیفه پزشکی ،شقناخت
مکانیسم آسیب زائی پرتاب ه های پرشتاب  ،15مبارزه با مالاریا ،پزشکی هوائی ،پیشرفتهای انتقال خون ،کشف پنی سیلین و کاربرد
آنتی بیوتیك ها در جراحی ،روشهای نوین درمانی و جراحی ،واکسیناسقیون ضقد تیفقوس ،تحقیق در مسقائل روانقی ،انقدامهای
مصنوعی ،تأسی

مرکز درمان سوختگی و کرم های ضدباکتری  Sulfamylonو کاهش  3۳درصدی تلفات سقوختگی ،پیشقرفت

های حوزه تغذیه و فیزیوتراپی ،شناخت و درمان سرمازدگی ،پیشرفت های شایان جراحی عقروق و کقاهش مقوارد قطقع اعضقاء،
استفاده از اولین بالگرد آمبولان و تخلیه هوائی مجروحین ،ساخت واکسن های آنفلوآنزا ،مننژیت و آنسقفالیت و کقاربرد ققرص
کلروکین برای پیشگیری از مالاریا ،تأسی

بیمارستان های مدرن ،بیمارستان های متحرك ،کقاربرد گامقاگلوبولین ،پیشقرفتهای

پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر ،شروع اقدامات پیش گیرانه از جنگهای بیولوژیك ،سازماندهی سیستم های فرماندهی خقدمات
سلامت،

13

Barber Surgeons
Bloodletting
15 High Velocity Missiles
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 این پیشرفت ها با کارهای مفید دهه های  11۱۳و  ، 118۳آئین نوین و گسترش تحقیقات ادامه می یابد و در انتها هم به جنگ
های جدید ،بقای تهدیدات ،مراقبت مدبرانه و تجدید سازماندهی پ از پایان جنگ سرد منتهی می شود .
 - 88طب نظامی در ایران قبل از انقلاب
ارتش ایران از زمان باستان حافظ س رحدات کشور بوده است .تا قبل از قاجاریه تشکل های نظامی از امکانات و سقازمان هقای مجهقز
بهداشتی -درمانی برخوردار نبوده اند .تا زمان ناصرالدین شاه بیمارستان نظامی در ایران وجود نداشت.
سیر تحولات بعدی را به شرح زیر می توان خلاصه نمود:
 در دوران قاجار اردوگاه های نظامی ،بیمارستان یا درمانگاه سیار دایر می کردند و طبیبان و جراحان در آنها به درمان بیمقاران و
مجروحان می پرداختند.

 در سال  12۸1قمری به دستور ناصرالدین شاه و کوشش دکتر پولاك ،بیمارستان دولتی در خارج شهر تهران ساخته شقد .ایقن
ساختار ،یك بیمارستان نظامی بود.
 بیمارستان دولتی (بیمارستان سینای فعلی) از بدو تأسی

محل آموزش محصلین طب دارالفنون بود.

 در سال  1123ه.ق ،.بعد از استقرار مشروطیت ،دکتر فریم که از سفارت آمریکا به رشت اعزام شده بود " ،بیمارستان آمریکائی" را
در رشت دایر نمود که قریب  ۸۳سال فعالیت داشت.
 نظام نا مه بیمارستان ملی و نظام نامه صحیه قشون در سال  1123به تصویب رسید.

 در دوره رضاخان ،واحدی به نام واحد صحیه کل قشون تشکیل شد که وظیفه آن مراقبت از بهداشقت و سقلامت افقراد نظقامی و
سربازان بود.
 در سال  11۳1به دستور ستاد ارتش آموزشگاه معین پزشکی در بیمارستان پهلوی تشکیل شد.

 در سال  1112واحدی به نام دانشگاه نظامی تشکیل شد .یکی از رسته های آن بهداری بود.
 از سال  112۳تا  1143کلیه یگان های بهداری ارتش در نیروهای سه گانه (زمینی -هوایی و دریائی) توسط یك سازمان مرکزی
به نام "اداره بهداری ارتش" ،اداره می شد.

 در سال  1143برای هریك از نیروهای ارتش اداره بهداری مجزا تشکیل شد .یك اداره مرکزی در ستاد مشترك ارتقش بقه نقام "
اداره بازرسی بهداری های سه گانه ارتش" برای نظارت و هماهنگی تشکیل شد.
 - 82تجارب نظام سلامت در حوادث دهه منتهی به انقلاب
شاخص های سلامت و نیروی انسانی در دهه  3۳در شرایط نامناسبی قرار داشت .بعضی مؤلفه های مهم به شرح زیر بوده است:
 بیماری های واگیردار بزرگترین علل مرگ و میر را تشکیل می داد.
 وسیع ترین اپیدمی های وبا در سال های  ،1134 ،1141 ،1144و  113۸رخ داد.

 شاخص امید به زندگی (اصلی ترین شاخص سلامت) قبل از پیروزی انقلاب  33سال بوده است.
 در سال  ، 113۸مرگ و میر کودکان زیر یك سال به  111مورد در هر هزار تولد زنده رسید.
 شاخص پزشك به جمعیت در سال  113۸به  3 /18پزشك به ازای هر هزار نفر بود .بسیاری از پزشکان خارجی بودند.
 موف ترین برنامه بهداشتی قبل از انقلاب برنامه مبارزه با مالاریا بود و برای آن اداره ای مسقئولیت داشقت کقه در اسقتان هقای
مالاریاخیز از جمله خوزستان ،شعبه داشت.
 قیام گسترده مردم و سرکوب مردم توسط نظامیان ستم شاهی قربانیان و مجروحین فراوانی بدنبال داشت .اغلب نیقروی انسقانی
جامعه پزشکی ضمن همبستگی با قیام ملی ،در بیم ارستانهای فعال آن زمان ،پذیرای مصدومین و آسیب دیدگان بودند.
 سرکوب قیام مردمی  1۱شهریور  ، 113۱جامعه پزشکی کشور را در معرض آزمونی تاریخی قرار داد .بیمارستانها به سنگرهای امن
مردم تبدل شدند.
 در دوران اختناق و سرکوب حکومت نظامی ،بیمارستانهای فعال کشور به پایگاههای مردمی تبدیل شد.
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 همه بیمارستانهای فعال کشور در کنترل مجروحین حواد دهه فجر  ،113۱خاصه  22بهمن ماه مشارکت داشتند.
 - 89تجارب نظام سلامت در حوادث بعد از پيروزی انقلاب تا شروع جنگ تحميلی ،تأسيس بهداری سپاه
 ساختار قبل از انقلاب (سازمانهای منطقه ای ب هداشت و درمان) در ماههای اولیه بعد از پیروزی انقلاب هم چنان فعالیقت داشقت.
همه امور بهداشت و درمان مردم از طری این سازمانهای استانی اداره می شد.
 بدلیل حواد منجر به پیروزی انقلاب ،سازمان بهداشت و درمان ارتش تضعیف شده بود.

 در بدو انقلاب در کل کشور ایران  3۸3مؤسسه درمانی و  33هزار تخت بیمارستانی وجود داشته است.
 از اب تدای پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی بیش از  %4۳از جمعیت  1۳۳نفری متخصصین ارتش ،از خدمت رها گرد یده یقا
کشور را ترك کرده بودند.
 بیمارستانهای عمومی سراسر کشور نیز تنها  %23پزشکان سازمانی خود را طب تشکیلات در اختیار داشقتند و از کمبقود شقدید
تجهیزات و دارو رنج می بردند و سایر امکانات نیز (مانند آمبولان ) فرسوده بود.
 به دلیل نیاز مبرم به پزشکان عمومی ،پذیرش دانشجو در دوره های تخصصی بالینی به حداقل خود کاهش یافته بود .1۸

 از ارکان بسیار مهم مسائل بهداشتی اول انقلاب ،آموزشگاههای بهورزی و خانههای بهداشت بودند .استان خوزسقتان از ایقن
بابت از سایر استانها ممتاز بود .در آن زمان در استان خوزستان و بسیاری از شهرهای آن خانههای بهداشت و درمان دایر بوده که در
کمتر جای کشور وجود داشته است( .این ساختارهای پایه بهداشتی فقط در خوزستان ،شیراز و ارومیه فعال بود)
 قبل از شروع جنگ تحمیلی ،درگیریهای مرزی بطور پراکنده وجود داشت و مجروحین مناط مرزی آبادان ،خرمشقهر و شقلمچه
به بیمارستان طالقانی آبادان منتقل می شدند.
 جهاد سازندگیجهاد در حوزه پزشکی از طری حضور پرشور دانشجویان پزشکی داوطلب ،شکل گرفت و کاملا مردمقی و داوطلبانقه اققدام میکقرد.
داوطلبان پزشکی با تسهیلاتی که جهاد سازندگی در اختیارشان قرار میداد ،به مناط محروم و روستاها میرفتند و در فعالیتهقای
بهداشتی شرکت می کردند.تجربة پزشکی جهادسازندگی ،تجربة بسیار درخشا نی است؛ مخصوصاً پقیش از جنقگ ،در سقال  1138و
 . 1131این تجربه بنا به ضرورت جنگ به امداد درمان جبههها منتقل شد و به نوعی بق دلیل ضقرورت ،در آنجقا متمرکقز شقد ،امقا
جهادسازندگی در سایر ابعاد ادامه پیدا کرد که هنوز نیز ب عنوان جهادکشاورزی ادامه دارد .بخقش امقداد و درمقان ب صقورت تیمهقای
اضطراری و ستاد امداد درمان در جبههها دایر شد و اعزام پزشکان در طرحهای قانونی و داوطلبانه ت دبیر و جبههها را اداره میکرد.
 سيل بهمن  8951خوزستانخوزستان یك استان بالقوه بحران خیز و یکی از زمینه های بحران سیل است .در این استان شقش رودخانقة پقرآب جقاری اسقت.
(کارون ،کرخه ،جراحی ،دز ،بهمنشیر ،و شاوور  . )1۱در اولین سالگرد پیروزی انقلاب ،سیلی مهیب و بارش ناگهانی ده ها میلیمتر باران
خوزستان را در نوردید .همه رودخانه های استان طغیان کردند .ارتباط بسیاری از روستاها قطع شده و ده ها هقزار نفقر در محاصقره
سیل ق رار گرفتند .صحنه های امداد رسانی سیل خوزستان ،با ورود همه جانبه نهاد مردمی و جوان جهاد سازندگی ،عملیات گسترده
هوانیروز ،بسیج عمومی مردمی استانهای همجوار و همه استانهای دیگر کشور ،به صحنه همبستگی و یکسارچگی ملت بزرگ و انقلابی
ایران تبدیل شد .این حادثه قریب  22۳روز قبل از آغاز جنگ تحمیلی رخ داد .تجربه این واقعه مهم غیرمترقبقه طبیعقی و کنتقرل
قدرتمند آن توسط ملت بزرگ ایران ،ناخودآگاه به مانور بزرگ آمادگی ملی برای مقابله با شومترین توطئه های دشمنان این مقرز و

 1 1۸تا  3نفر فارغ التحصیل در سال
 17این رودخانه در هیجده کیلومتری شمالغرب شهر شوش در کناره شرقی روستای جریه (قریه سید احمد) از به هم پیوستن چند چشمه به هم تشکیل میشود .رودخانه
شاوور ،در مسیر شمال به جنوب ،پ از گذشتن و تقسیم شهر شوش به دو بخش شرقی و غربی ،به موازات جاده اهواز به اندیمشك و میان دو رودخانه کرخه و دز به حرکت
ادامه می دهد و سرانجام پ از طی مسافتی شصت و پنج تا هفتاد کیلومتری ،به رودخانه دز می ریزد .این رود همچنین یکی از منابع تغذیه کننده تالاب بامدژ است که با
طغیان های فصلی در نیمه دوم سال تأثیر مهمی بر حیات تالاب مذکور دارد (ویکیسدیا دانشنامه آزاد)
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بوم ،تبدیل شد .نقش آفرینی سازمان منطقه ای بهداری استان و وزارت بهداری وقت ،اسقتانداری و سقایر نهادهقای اسقتانی و ملقی،
ارتش جمهوری اسلامی ایران و سساه پاسداران ،خاصه هوانیروز ،به مدل همبستگی ملی در برابر بلایا تبدیل شد.
امداد و درمان در حوادث کردستان
 با تشکیل سساه پاسداران ،شکل گیری بحران های داخلی ،رویارویی با تحرکات ضدانقلاب در مناط مختلف ،عده قابقل تقوجهی از
نیروها مجروح می شدند .کمبود و نابسامانی امکانات و تجارب درمانی بومی بسیار محسوس بود ،بطوری که نیروهای داوطلب اعزامی،
بسته به تجارب و علائ خود ،پزشك ،پرستار و امدادگر با خود به منطقه می بردند.

 قبل از شروع جنگ لزوم تأسی

بهداری در سساه احساس شد  ،اما قبل از جنگ تنها مقدمات آن مهیا شد.

 آقای دکتر پاك نژاد مسئولیت راه اندازی بهداری سساه را بر عهده گرفته ،در اولین اقدام مبادرت به برقراری دوره آموزشی بهقداری
به مدت یك ماه برای  3۳تا  ۸۳نفر نیروی داوطلب ( با مدرك حداقل دیسلم طبیعی) نمود .با اعزام برنامه ریزی شده این نیروهقای
آموزش دیده به کردستان ،تحولی در امدادرسانی و درمان فوری و انتقال مجروحین درگیری های کردستان بوجود آمد.
 بلافاصله دوره آموزشی  4ماهه پز شکیاری در تهران تشکیل شد و جمعی بصورت داوطلب ،از سراسر کشور شرکت نمودند.
سردار فتحیان (مسئول بهداری در عملیات نامنظم کردستان) در این مورد چنین آورده است ():
اواخر سال  38و اوایل سال  31که جنگ هنوز شروع نشده بود،در کردستان کارمان رسیدگی بقه مجقروحین عزیزمقان در عملیقات
منظم یا نامنظم علیه ضد انقلاب بود .در کنار این وظایف بخاطر دوره های آموزشی که دیده بودم و علاقهای که داشتم ،رسیدگی به
اوضاع واحدهای بهداشتی درمانی را نیز در دستور کار قرارگرفت .هر جایی که میرفتیم هر محور و هر شهری که اعقزام مقیشقدیم،
واحد بهداشتی و درمانی که ضد انقلاب نابود کرده بود ،باید بازسازی و احیا و ارائه خدمات سلامتی ب ه مردم آن منطقه از سر گرفتقه
می شد که تأثیر فوق العادهای را روی مردم کرد آن منطقه بر جای میگذاشت .در یکی دوتا از این خانقه هقای بهداشقت ،واحقدهای
درمانی ایجاد کردیم  .وقتی خدمات ما به مردم کرد رسید ،خانمهای بعضی از کردهایی که در قالب ضد انقلاب در آمده بودند ،مانع
می شدند که همسرانشان همکاری با آن گروههای معاند را ادامه بدهند ،لذا مردانشان همانجا آمدند و اسلحههقای خقود را تحویقل
درمانگاه دادند .یك کار درمانی ،یك خدمت امدادی و درمانی مردمی ،اثری گذاشت ،تحولی بوجود آورد ،که آتش خصومت و بقرادر
کشی را فرو نشاند و گفته بودند این افرادی که آمدهاند به مردم ما خدمات بدهند ،ما علیه اینها نمیتوانیم سلاح بکشیم روی اینها
نمیتوانیم آتش کنیم  ....خدمات بهداشتی درمانی خالصانه به مردم بالاخره تاثیر خاص خودش را در برداشت.

 - 84تحولات بهداری رزمی در دفاع مقدس و جنگ تحميلی عراق با ایران
شروع جنگ  ،روزها و هفته های اول
در  11شهریور  1131جنگی خونین ،ویرانگر و طولانی از جانب رژیم منحوس بعثی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران شروع شد.
در روزهای اول جنگ که هنوز ساختار سازمان منطقه ای بهداشت و درمقان در منقاط مقورد هجقوم متلاشقی نشقده بقود و عمقده
مصدومین نیز مردم و اهالی بومی مناط مرزی ب ودند ،کارکنان باقیمانده در صحنه و مراکز بهداشقتی درمقانی بقومی ،اصقلی تقرین
وظایف را بر عهده داشتند .ساختار خودجوش امداد و انتقال مردمی ،مجروحین را به بیمارستانهای شهری منتقل می کردند .بعضی از
مراکز در نزدیك ترین فاصله نسبت به خطوط درگیری قرار داشته اند(مثل بیم ارستان های طالقانی آبادان و نظام مافی شوش )
 بيمارستان طالقانی آبادان ،سمبل مقاومت و ارائه خدمات بی بدیل در شش سال اول جنگ:بیمارستان طالقانی از اول تا آخر جنگ بین دو جبهه قرار داشت و نزدیك ترین بیمارستان بقه خطقوط مققدم بقود .در تمقام مقدت
زیر آتشباری بی امان دشمن قرار داشت .طبقات بالای بیمارستان امنیت نداشت ،لذا از طبقات پائین برای مداوای مجروحان جنگ و
مردم شهر استفاده می شد .برای برقراری امنیت در مقابل حملات دشمن خاکریز بلندی به ارتفاع طبقه اول اطراف بیمارستان احدا
شده بود .با این خاکریز دو طبقه از بیم ارستان حفاظت می شد (همکف و اول)  .اولین مجروحین درگیقری هقای مقرزی و همچنقین
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مردم بومی در اثر بمباران و گلوله باران دشمن ،از اولین ساعات جنگ به این بیمارستان منتقل شدند .نسبت به خطوط مقدم نبقرد،
در مقایسه با همه بیمارستانهای صحرائی ،جلوتر قرار داشت .این بیمارستان نزدیكترین مرکز درمانی به جبهه فیاضیه بود که یکی از
فعال ترین جبهه های روزهای نخستین دفاع مقدس بود .جبهة فعال دیگر ،خرمشهر بود که تقریباً سه چهارمش به اشغال درآمقده
بود و همة بار مجروحین آن تحت پوشش این بیمارستان ققرار داشقت .قبقل از سققوط خرمشقهر از بیمارسقتان ولیعصقر خرمشقهر
مجروحین به بیمارستان طالقانی ارجاع میشدند و اعمال جراحی فوری در اینجا انجام می شد .در ادامه جنگ و بقا شقدت گقرفتن
حملات هوائی و زمینی دشمن ،طبقات سوم و چهارم بیمارستان دچار آسیب شد و تخلیه گردید .در طبقه همکقف (اول) اورژانق ،
داروخانه ،آزمایشگاه ،رادیولوژی و مدیریت مستقر بود .محل اسکان پزشکان و پرسنل و سلف سروی نیز در همین طبقه قرار داشت.
در طبقه دوم بخش های بستری ،اتاقهای عمل ققرار داشقت .در سقاختمانهای جقانبی و محوطقه بیمارسقتان نیقز انبقار ،تأسیسقات،
موتورخانه ،نگهبانی ،نقلیه ،اسکان پرسنل خدمات ،و پرستاری با چیدمان مناسب و امن طراحی شده بود.

بيمارستان طالقانی آبادان در دفاع مقدس
در سال  11۸4بمباران هوائی شدیدی انجام شد .توپخانه ضدهوائی در نزدیکی بیمارستان استقرار داشت ،در یقك درگیقری شقدید
چندین راکت به محوطه بیمارستان اصابت کرد .شدت انفجارات حملات هوائی بحدی بود که کلیه شیشه ها و پنجره ها و درب اتاقها
شکسته شد و تمام آمبولان ها بشدت آسیب دیدند .در همین زمان بدلیل حملات شدید توپخانه ای به مقر رزمنقدگان در جبهقه
های خرمشهر و جزیره مینو تعداد زیادی مجروح ،در مدت کوتاهی به بیمارستان منتقل شدند.در اغلب اوقات تعداد اتاق عمل نسبت
به تعداد مجروحان محدود بود و باید در نوبت میماندند .مجروحان براساس محل و شدت جراحات و وضعیت عمومی و علائم حیاتی
مورد طبقه بندی (تریاژ) قرار می گرفتند و با تصمیم پزشك مسئول تریاژ به نوبت به اتاق عمقل منتققل مقی شقدند .گقاهی حجقم
مجروحین بحدی زیاد بود که تختهای موجود کفاف نمی نمود و روی پتو و روی زمین یا روی برانکارد مراقبت می شدند .18
 بيمارستان نظام مافی شوش در دفاع مقدسبیمارستان نظام مافی قبل از جنگ به مردم شهر شوش و زوار حرم حضرت دانیال نبی ارائه خدمت می نمقود .ایقن بیمارسقتان در
ساحل رودخانه شاوور قرار داشت .در ساحل مقابل تا ششصد یا هفتصد متری رودخانه شاوور عراقی ها آم ده بودند و در موقعیتی قرار
داشتند که کاملاً به بیمارستان و اطراف آن مسلط بودند .به عبارت بهتر از شروع جنگ تا فتح المبین بیمارستان نظام مافی شوش در
خط مستقیم جبهه  ،به اعتبار پرسنل قهرمان و سلحشور ،با افتخار و بی وقفه ،زیر آتقش مسقتقیم بقه خقدمات حیقاتی نسقبت بقه
مجروحین خطوط مقدم درگیری ادامه دا ده است .در تاریخ بیمارستان های عالم و در تاریخ طقب رزمقی ،هقیی بیمارسقتانی ،چنقین
افتخار عظیمی کسب ننموده است .دکتر وزیریان ،مدیر عامل وقت بهداری استان خوزستان چنین روایت می کند .... :مجروح های ما
به فاصلة چند دقیقه به بیمارستان می رسیدند .موقعیت این بیمارستان ،به مراتب از موقعیت بیمارستان طالقانی آبادان خطرناك تر
بود .اگر فاصله انتقال به آنجا پانزده دقیقه بود ،اینجا کمتر از پنج دقیقه بود ،مجروح همان موقع منتقل می شد به بیمارستان نظقام

 http://oral-history.irفائزه ساسانی خواه :زندگی در آبادان و امدادگری در بیمارستان طالقانی.
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مافی .در عملیات پیروز فتح المبین ،این بیمارستان قطب بقیه پست های امداد و پست ه ای اورژان

قرار گرفت و نقش یقك مراکقز

جراحی صحرایی مهم را ایفا نمود.
 سایر بيمارستانهای مناطق جنگیقبل از عملیات فتح المبین بعضی از واحدهای درمانی قابل استفاده و دارای سقاختمانهای مسقتحکم در نزدیکقی خقط مققدم ققرار
داشتند .در اهواز بیمارستان گلستان ،در  13کیلومتری خط مقدم قرار داشت .در شهرهایی مثل سرپل ذهاب یا گیلقان غقرب ،بانقه،
مریوان و پاوه ،این بیمارستانها تا خطوط مقدم جبهه ها فاصله نزدیك و کوتاهی داشتند و خدمات خود را زیر آتشباری دشمن ادامقه
می دادند .البته آن موقع بهدلیل شدت و حجم آتش دشمن ،در این مراکز درمانی ،فعالیت های عادی انجام نمی شد .خقدمات ایقن
مراکز با روند تکاملی در طول دفاع مقدس ادامه داشت .نمونه های دیگری از این گروه بیمارستانها ،شهید کلانتری اندیمشك ،شهید
بقائی اهواز و بیمارستانهای نظامی واقع در پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی در مناط جنگی ،قابل ذکر است.
 - 85مهندسی رزمی و بهداری رزمی:
یکی از بخشهای فوق العاده تأثیرگذار در رشد و تعالی بهداری رزمی دفاع مقدس بخش مهندسی بود ،چقون بالقاخره بایقد خقدمات
پزشکی به رزمندگان و مجروحین جنگی را در مکان های امن و مناسبی ارائه میکردیم.بعضاً لازم مقی شقد در مقدتی کوتقاه ،یقك
ساختار مهم برای اقدامات اورژان برپا می شد .مجموعه مهندسی رزمی با روحیه جهادی و ابتکارات بسقیجی مهمتقرین مأموریقت
های سازندگی را در حوزه بهداری رزم دفاع مقدس ممکن می ساختند .سیر تکاملی بهداری رزمی بقا روزشقمار وققایع جنقگ قابقل
ترسیم است.
 با شکل گیری ساختارهای جدید جنگی (گروهان ،گردان ،تیپ ،لشکر )،در سساه پاسداران ،بهداری سساه نیز تشکیل و هماهنگ بقا
تشکیلات ساختاری رزمی ،وارد میدان پرتلاطم هشت سال دفاع مقدس و حماسه آفرینی در جنگ تحمیلی شد.
 - 86امداد و درمان در عمليات ثامن الائمه " شکست حصر آبادان" و طریق القدس" آزادسازی بستان"
در تمام مدت حصر آبادان بیمارستان طالقانی ،تنها بیمارستانی بود که هم به مجروحین و هم به شهروندان آبادان و هم به رزمندگان
منطقه ارائه خدمات می نمود .با انجام عملیات پیروزمندانه ثامن الائمه (ع)  ،آبادان در  3مهرماه  11۸۳از محاصره دشمن آزاد شقد.
مجروحین این عملیات پیروز که به دستور مستقیم فرمانده کل قوا ،امام خمینی "ره" انجام شد ،در بیمارستان طالقانی مداوا شدند.
فوری ترین اعمال جراحی نیز در همان بیمارستا ن انجام می شد .اطراف بیمارستان طالقانی بارها مورد اصابت خمساره هقای دشقمن
قرار می گرفت .مجروحین هم از رزمندگان جبهه ها بودند و هم از مردم عادی که هنقوز در آبقادان مانقده بودنقد  .عملکقرد پرسقنل
قهرمان بیمارستان در این عملیات و شش سال اولیه دفاع مقدس ،در تاریخ ملت ب زرگ ایران ،سمبل مقاومت و افتخار جامعه پزشکی
و سلامت باقی خواهد ماند.
در عملیات طری القدس شهر بستان پ از  42۳روز در تاریخ  11۸۳ /1 /1از اشغال دشمن آزاد شد  .11قبل از این عملیات سقتادی
متشکل از " کمیته پزشکی جهاد" " ،بهداری سساه" و "هلال احمر" در تاریخ  11۸۳ /8 /21تشکیل شده بود .این ستاد برای اولین بقار
اتاق عمل سیار را در مناط عملیاتی تدارك دید و بکار گرفت .این بیمارستان کانکسی ،در دل تسه های الله اکبقر راه انقدازی شقد.
مجروحین عملیات در این بیمارستان مورد تریاژ قرار می گرفتند .اعمالی که جنبه حیاتی داشت در این محل ا نجام می شد و سقایر
مجروحین به بیم ارستانهای اهواز منتقل می شدند .
 - 81تشکل بهداری رزمی و تيم های اضطراری جبهه ها در عمليات فتح المبين
عملیات فتح المبین روز اول فروردین  11۸1آغاز شد و نقطه عطف بهداری رزمی محسوب می شود .بعد از تجربه بیمارستان کانکسی
در فتح بستان ،اولین سامانه بیمارستانهای صحرائی ترکیبی از چندکانک

و چادر بودکه در عملیات فتحالمبین مورد اسقتفاده ققرار

گرفت .این نوع سامانه در  1منطقه از عملیات فتح المبین برپا گردید .یکی درمنطقه عمومی دشت عبقاس توسقط نیروهقای جهقاد
سازندگی ،دیگری در منطقه دال پری توسط تیپ امام حسین(ع ) (فقط بصورت کانک ) ،مقورد سقوم در منطققه بِلِتقا ،توسقط تیقپ
 19عملیات طری القدس. http://www.aviny.com ،
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محمد رسول الله(ص )احدا و ترکیبی از کانک

و سنگر بود  .بعداً از این نوع سامانه در عمل یات بیت المقدس نیز برپا گردید  .در

فتح المبین بیش از  13اورژان صحرائی خطوط مقدم نبرد را پوشش می داد .در این اورژان ها بیش از  2۳۳نفر پزشك و بیش از
 1۳۳۳نفر پرستار و بهیار و دوهزار امدادگر ،ایثارگرانه خدمت می نمودند و در فاصله زمانی کوتاهی اقدامات امداد و درمقان و احیقاء
اولیه را انجام می دادند .مجروحین پ

از دریافت خدمات فوری در این اورژان

ها ،بسته بقه شقرایط جغرافیقائی بقه یکقی از سقه

بیمارستان صحرائی فوق الاشاره و یا بیمارستانهای شهرهای شوش ،اندیمشك ،دزفول ،اهواز یا آبادان منتقل می شدند .عموم پرسنل
بهداری استان و سازمان منطقه ای و تیم های اضطراری اعزامی از سراسر کشور در این عملیات بهداری رزمی را همراهی می نمودند.
کلیه امکانات سازمانی و پرسنلی ارتش جمهوری اسلامی در منطقه نیز با همه امکانات در اختیار ،در طول عملیات مشارکت مستقیم
و فعال داشتند  .برای انتقال مجروحین در سطوح مختلف از وسائط نقلیه کوچك (آمبولان و خودروهای امدادی سبك) ،مینی بوس،
اتوبوس (که با تغییر اتی امکان حمل مجروح پیدا می نمودند) ،و همچنین امداد هوائی (بالگردهای هوانیروز و هواپیماهقای ارتقش) و
دریائی استفاده گسترده انجام می شد .عملیات بهداری رزمی در فتح المبین یك تجربه عظیم در تاریخ سلامت کشور و یقك نقطقه
عطف بزرگ در تاریخ بهداری رزمی است.
 - 81سازما ندهی عظيم بهداری رزم در عمليات بيت المقدس و آزادسازی خرمشهر
عملیات بیت المقدس در  1مرحله انجام و به آزادسازی خرمشهر منتهی شد .خرمشهر مقاوم که بعد از  14روز پا یداری و مقاومت در
چهار آبان ماه  1131به اشغال دشمن در آمده بود ،پ از  3۱8روز ( 11ماه) در تاریخ سوم خرداد  11۸1بار د یگر به آغوش میهن
اسلامی بازگشت .علاوه بر تدارکات اختصاصی بهداری رزمی ،بیمارستان طالقانی آبادان بعنوان مهمترین پایگاه بیمارستانی و نزدیقك
ترین مرکز به جبهه های نبرد ،خدمات گسترده ای انجام داد .ظرفیت موجود قبقل از عملیقات تکقاپوی حجقم گسقترده مجقروحین
عملیات بزرگ آزادسازی خرمشهر را نمی نمود .تا آن زمان بدلایل حفاظتی از طبقات سوم و چهارم بیمارستان استفاده نمی شد .بقا
ابتکار خواهران امدادگر در بحبوحه رزم بیت المقدس طبقه سوم بیمارستان آماده سازی و در ادامه عملیات استفاده شد .در عملیات
بیت المقدس  13اورژان  1 ،بیمارستان صحرایی 43۳۳ ،نفر امداد رسان و  8بیمارستان در مناط عملیاتی درگیر پشتیبانی از این
عملیات

بودند 2۳

 - 83عمليات رمضان ،ابتکارات جدید ،اورژانس های سوله ای
این عملیات بزرگ و طولانی در شرق بصره ،در زمین مثل شکل به وسعت  1۸۳۳کیلومتر مربع در تیرمقاه  ،11۸1مققارن بقا مقاه
مبارك رمضان واقع شد .قرارگاه مرکزی کربلا با چهار قرارگاه فرعی هدایت عملیات را بر عهده داشت .
امداد و انتقال و درمان مجروحین با توجه به ویژگی های جغرافیائی و تاکتیك های نظامی ،نسبت به همة عملیات قبلی متفاوت بود.
در این عملیات بیمارستان های صحرائی نیمه استحکاماتی ،دارای سازه فلزی ،به صورت سوله ای مورد اسقتفاده ققرار گرفقت .سقازه
فلزی آن قاب های شش ضلعی از قبل طراحی شده با ابعاد مشخص بود که در کارخانه اجرا و به تعداد مورد نیاز بقه محقل برپقائی
اورژان یا بیمارستان صحرائی منتقل می شد .جه ادگران و مهندسی رزمی در مدت کوتاهی سوله ها را در سنگرهای حفقاری شقده
نصب و فضای نسبتاً امنی را به بهداری رزمی تحویل می دادند تا با چینش تجهیزات و انتقال نیروهای امداد و درمان ،آماده پذیرش و
مداوای مجروحین و مصدومین نماید  .وسعت بیمارستان و اساس کار بر مبنای نیازی به خدماتی بود که باید ارائه شود و با توجه به
آن نیاز؛ داروخانه ،آزمایشگاه ،بانك خون ،رادیولوژی ،اتاق عمل ،اتاق ،CSRاورژان م صدومین شیمیایی و ...احدا مقی شقد .اولقین
بیمارستان صحرایی با سازة فلزی و به شکل سولهای ،بین ایستگاه حسینیه تا خرمشهر در سال  ،11۸1در عملیات رمضان ،حدود 13
کیلومتری خرمشهر در کنار جادة اهواز  -خرمشهر احدا شد.
نقش جامعه پزشکی در این عملیات نیز حیاتی ،داوطلبانه ،ایثارگرانه و همه جانبه بوده است  .رئی جامعه جراحقان ایقران در ایقن
مورد چنین روایت کرده است" :جنگ واقعا به ما تحمیل شد ،ما اهل جنگ نبودیم و غافلگیر شدیم  .از جمله بخشهای بسیار مهقم
جنگ ،بخش پزشکی بود .تیم پزشکی به عنوان مایه قوت قلب سربازانی بود که در خط مقدم میجنگی دند و در واقع تقیم پزشقکی،
 2۳اخوان مهدوی -احمد :شناسایی  8۳۳نفر از امدادگران حاضر در عملیات بیت المقدس و گردآوری خاطرات آنان .خبرگزاری دفاع مقدسhttp//defapress.ir ،
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بخش مهمی از آرایش دفاعی در دوران جنگ بود .در طول جنگ همیشه گروههای بسیار بزرگ و عاشقی از پزشکان  ،بیمارستانهای
صحرائی و اورژان

ها را پوشش میدادند و مسئولان هیی دغدغهای از نظر پوشش پزشکی نداشتند ."21

 - 21سير تطور بيمارستان های صحرائی در دفاع مقدس (چادری -کانکسی -سوله ای -بتونی)
روند احدا و سیر تکامل ،نقش ها ،مأموریت ها و عملکرد بیمارستانهای صحرائی بخشی از تاریخ دفاع مققدس اسقت .بقا توجقه بقه
اختصاص یك بخش از این درسنامه به موضوع فوق ،در این درس تنها به مصادی حسب مورد اشاراتی شده است.
 - 28بهداری رزمی در سالهای ميانی جنگ تحميلی
حجم سنگین آتش ،برتری هوایی و برتری آتشباری دشمن و این که هیی محدودیتی برای اجرای آتشباری روی امقاکن بهداشقتی -
درمانی نداشتند  ،مسئولین بهداری رزمی را با شرایط دشواری مواجه می نمود .در این شرایط باید مراکقز بهقداری رزمقی مسقتحکم
طراحی و اجرا می شد تا ارائه خدمات اورژان  ،اقدامات حیات بخش و اعمال جراحی در اماکن امن و مناسب انجام می شد .در غیر
این صورت ،آسیب پذیری بالا بود .از طرفی واحدهای درمانی باید با ظرفیت بالا و پرحجم تأسی میشدند و خدماتشان بی وقفقه و
مستمر و در شرایط آفندی و پدافندی ،ادامه پیدا میکرد  .طراحی و ساخت سازه های مستحکم با بکارگیری تجارب قبلی و ابتکارات
مهندسی رزمی در طول دفاع مقدس ادامه داشت .سیر تطور بیمارستانهای صحرائی دفاع مققدس بطقور مبسقوط در فصقل مربوطقه
همین درسنامه ارائه شده است.

 - 22عمليات خيبر و تاریخچه حملات شيميائی دشمن عليه رزمندگان
جمهوریاسلامی ایران با اجرای سلسله عملیات های آزادسازی مناط اشغالی از تسلط ارتش عراق ،ضربات کاری بقر ماشقین جنگقی
عراق وارد کرد .پ

از این دوره ،راهبرد نظامی ایران از آزادسازی سرزمین های اشغالی به تنبیه متجاوز تغییر یافت و راهبرد عملیاتی

نیز از عملیات در خشکی به عملیات آبی  -خاکی تغییر داده شد .عملیات آبی  -خقاکی خیبقر در همقین چقارچوب ،در دسقتور کقار

 21دکتر ایرج فاضل -رئی

جامعه جراحان ،در پنجمین کنگره طب رزم (  ۱اسفند ماه  )1111در بیمارستان صحرایی امام حسین(ع) در دارخوین آبادان
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فرماندهان عالی جنگ قرار گرفت و روز  1اسفند  ،11۸2در منطقة عمومی هورالهویزه و شمال بصره به وسعت تقریبی  2۳۳۳کیلومتر
مربع آغاز شد و تا  22اسفند ادامه یافت.
 تهاجم گسترده و غافلگيرانه شيميایی عراق
نظامیان عراق با مشاورة مستشاران جنگهای نوین امریکایی ،روسی ،انگلیسی و ...از صبح  ۸اسفند  11۸2همزمقان بقا بمبارانهقا و
گلوله بارانهای بسیار شدید با سلاحهای متعارف ،به بمباران بسیار گسترده و بیسابقة شیمیایی اقدام کردند .این جنایت با بکارگیری
بیش از  11فروند انواع بمبافکنهای سنگین (نزدیك به هزار بمب و راکت )و حدود  1۳۳قبضه توپ سنگین (بیش از 1هزار گلولة
توپ شیمیایی )و نیز استفاده از هواپیماهای تك موتوره  PC7سوئیسی و در مواردی با مخازن پر از گازهای شیمیایی نصب شقده در
بالگردها انجام گرفت.
از جمله مناط مورد هدف حملات شیمیایی عراق در عملیات خیبر عبارت بودند از :خطوط مقدم جبهه در هورالهقویزه تقا طلائیقه؛
پدهای شرقی و محورهای مقدم جزایر مجنون شمالی و جنوبی؛ اسکلههای شهید باقری و بقایی تا عم  8۳کیلومتری  ،قرارگاههای
خاتم(ص) ،نصرت ،کربلا ،هقدایت ،نجقف ،حنقین ،حدیقد ،فقتح ،نصقر و ...و مقرهقا و عقبقههای یگانهقای عملیقاتی ،اورژان هقا و
بیمارستانهای صحرایی حتی کمپ اسیران .
عراق در این جنگ بی نظیر شیمیایی به مدت  4۳روز از  ۸اسفند  11۸2تا 1۸فروردین  ،11۸1در سه مرحله با انواع عوامل و گازهای
شیمیایی کشنده شامل تاولزاهای شدید و از بین برنده بافت های پوست بدن ،ریه و ضایعات شدید چشمی منجر به کوری ،چون گاز
خردل سولفورموستار که به دلیل غلظت بالای آن ،خردل غلیظ یا خردل کثیف نیز نامیده میشقود ،گقاز مخقرب سیسقتم اعصقاب
«تابن »و گاز خفهکنندهی «فسژن» و در مواردی با بمبهای آتش زا (ناپالم) و فسفری نیز نیزارهای منطقه را به آتش کشید.حاصقل
این جنگ ممنوعة شیمیایی صدمات جبران ناپذیر از جمله پنج هزار مصدوم و حدود هزار شهید بود و علاوه بر خسارتهای معنوی و
مادی فراوان ،سبب آلودگی محیط زیست نیز شد.

 اقدامات رسانهای و سياسی ایران

نمایندة دایم ایران در مقر سازمان ملل متحد در دو نامه ی جداگانه به دبیرکل سازمان ملل متحد ،خواستار محکومیت این کشقور و
اعزام گروهی از کارشناسان برای مشاهده آثار و بقایای جنایات عراق گردید و مقامات مسئول ایران و به خصوص نمایندگان سیاسی
در دیدار با رؤسای کمیته های صلیب سرخ جهانی ،سازمان خلع سلاح شیمیایی ،بهداشت جهانی ،سازمان کنفران اسلامی ،جنقبش
عدم تعهد و گروه  ۱۱و رؤسای تعدادی از کشورها ،مستندات و مدارك متقن مربوط به حملات عراق را در اختیقار آنقان گذاشقتند و
خواستار محکومیت حکومت عراق شدند تا با اعمال فشار و نفوذ خود مانع تکرار جنایات ضد انسانی شوند.
با وجود اقدامات گسترده و انتشار تصاویر و اسناد انکارناپذیر این حواد غم بار ،رسانههای جهقانی و مسقئولان و مقامقات کشقورها و
سازمانهای بینالمللی در سکوتی معنی دار و بایکوت اخبار آن ،حاضر به انتشار گزارشهقا و مصقاحبهها و اعلقام موضقع در اینبقاره
نشدند .همچنین با وجود اعزام تعدادی از مصدومان بدحال برای مداوا به بیمارستانهای آلمان ،فرانسه ،اتریش ،انگلقی  ،سقوئی ،
سوئد ،بلژیك ،اسسانیا ،ایتالیا و ژاپن و رویارویی مستقیم رسانهها با اسناد گویا و زندهی جنایات عراق ،این سکوت خبقری همچنقان
ادامه یافت و حتی اجازة مصاحبه به پزشکان معالج نیز داده نشد .سرانجام در  1۸اسفند  ،11۸2یعنی  1۳روز پ از آغقاز حملقات
عراق ،با مصاحبة رسانهای آقای دکتر سعید رجایی خراسانی سفیر دائم ایران در سازمان ملل ،این سکوت خبری شکسقت و رسقانهها
ناچار به انعکاس ضعیف متن مصاحبه ایشان شدند.
سخنگوی کمیتة صلیب سرخ جهانی در ژنو در مصاحبة  1۱اسفند  ۱ ( 11۸2مارس  )1184وی با تشریح نتایج معاینات  1۸۳نفر از
مصدومان بستری در کشورهای اروپایی که با مشاهده و معاینة آنان و دریافت شواهد و مدارك متقن پزشکی بقه دسقت آورده بقود،
اعلام کرد مطمئن است که عراق از سلاحهای شیمیایی علیه سر بازان ایران در مردابهای جنوب استفاده کرده است.
با وجود این افشاگری ،مقامات سازمان ملل از جمله دبیر کل و نیز مقامات امریکا ،انگلی  ،اتریش و دبیرکل اتحادیه عرب ،حاضر به
محکوم کردن این جنایات عراق نشدند و خبرگزاریهای تاس (شوروی ساب ) و تانیوگ (یوگسلاوی ساب ) نیز با انتشار ضعیف خبر
حملات شیمیایی به نقل از ایران ،بلافاصله به نقل از مقامات عراق وقوع چنین حملاتی را تکذیب کردند
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 واکنش ضعيف سازمان ملل ،اعزام کارشناسان سلاح های شيميایی سازمان ملل به ایران
با پیگیریهای مستمر ایران  ،دبیر کل سازمان ملل به ناچار در  11اسفند  11۸2اعلام کرد که کارشناس خود را به ایران اعزام خواهد
کرد .با محرز شدن اعزام کارشناسان به ایران ،برخی از مقامات کشورهای غربی و برخی دیگر از رسانههای غربی از جملقه تلویزیقون
ایتالیا ،بیبیسی ،آسوشتیدپرس و  ...مجبور به موضعگیری ضعیف یا انعکاس گزیدة اخبار جنایت جنگی عراق شدند.
دبیر کل سازمان ملل پ از دو هفته تأخیر و بعد از  13روز از شروع حملات شیمیایی عراق ،هیئتی را مأمور تحقی در ایقران کقرد
که در  21اسفند  11 ( 11۸2مارس  ) 1184وارد تهران شدند.
اعضای هیئت پ از یك هفته تحقی در تهران و در جبهههای جنوب ایقران ،یافتقههای خقود را در گزارشقی  28صقفحهای در اول
فروردین 21 ( 11۸1مارس  )11184به دبیر کل ارائه کردند .در این گزارش استفادة عراق از بمبهای شیمیایی حاوی گازهای خردل
و اعصاب تأیید شده است .
آقای خاویر پرز دوکوئیار دبیر کل سازمان ملل ،گزارش هیئت اعزامی به ایران را طی نامه ای در 2۸مارس  ۸( 1184فروردین ) 11۸1
تسلیم رئی

شورای امنیت برای توزیع در میان اعضا کرد و متن آن را به عنوان اسناد سازمان ملل منتشر ساخت.

 صدور اولين بيانية شورای امنيت دربارة حملات شيميایی عراق
شورای امنیت پ

از دریافت گزارش هیئت اعزامی به ایران و بعد از پیگیریهای ایران این موضوع را طی دو جلسقه بررسقی کقرد و

سرانجام روز جمعه  1۳مارس  1۳ ( 1184فروردین  ) 11۸1بیانیهای در این باره صادر کرد ] 3 [.در این بیانیه با اشاره به بخشهایی از
گزارش کارشناسان اعزامی و بدون نام بردن از کشور استفاده کننده از سلاح شیمیایی ،صرفاً استفاده از این سلاحها محکوم شده است
در حالیکه در گزارش هیئت اعزامی ،استفادة عراق از سلاح های شیمیایی علیه ایران تصریح شده است .اما به دلیل اعمال نفوذ امریکا
و هم پیمانان امریکا ،در این بیانیه از کشور عراق به عنوان متجاوز و به کار گیرندة این سلاحها ذکری به میان نیامد).(12
سهل انگاری و نگاه جانب دارانه شورای امنیت سازمان ملل به جنایات رژیم بع عراق سبب شد تا فجایع انسانی نظیر فاجعة یکشنبه
سیاه با حمله به مردم بیپناه سردشت در  ۱تیر 11۸۸و فاجعة حلبچه در جمعه سیاه  28اسفند 11۸۸و کشتار بیرحمانقه زنقان و
کودکان در دیره و زرده در  11تیر  11۸۱و شیخ عثمان اشنویه در 11مرداد  11۸۱و ...به وقوع بسیوندند که آثقار شقوم آن نقه تنهقا
تاکنون بلکه سالیان سال بر نسلهای آتی باقی خواهد ماند.

 - 29حملات موشکی به شهرها و نقش بهداری رزمی در کنترل آسيب ها
ارتش عراق در جنگ تحمیلی طی سلسله عملیاتی ،مناط مسکونی در تهران ،زنجان ،همدان ،بسقتان ،تبریقز ،بروجقرد ،اندیمشقك،
دزفول ،رامهرمز ،آبادان ،رشت ،اصفهان ،نهاونقد ،مریقوان ،بانقه ،پیرانشقهر و صقالح آباد را مقورد حملقه ققرار داد و تعقدادی زیقادی از
هموطنانمان را به خاك و خون کشید .بعدها اعلام شد ارتش عراق در طقول سقال  11۸1در مجمقوع  24۸بقار شقهرهای ایقران را
موشك باران کرده است.
در این مواقع با بهره گیری از آموزه ها و تجربیات عینی دفاع مقدس  ،توانمندیها و ظرفیتهای بهداری رزمی از جمله نیقروی انسقانی
تخصصی و کارآزموده  ،وسایل امداد و انتقال و فض اها و امکانات بیمارستانی در خدمت یاری رساندن به هموطنان آسیب دیده ققرار
می گرفت  .سطح بالای آمادگی  ،مهارت و سرعت عمل رزمندگان بهداری رزمی در خدمات رسانی به مجروحین نقش بسیار مؤثری
در کاهش صدمات و آسیبهای جسمی و روحی مصدومین داشت.

 - 24حملات شيميائی دشمن به مناطق مسکونی
بعثی ها در طول هشت سال دفاع مقدس (و حتی چند روز بعد از اتمام جنگ)  1هزار و  3۳۳بار ایران را بمباران شیمیایی کردند .از
این تعداد  1۳مورد در مناط مسکونی رخ داد.
در سال  ۸2و عملیات والفجر  2به تاریخ  11۸2 /4 /21در منطقه عمومی پیرانشهر اولین عملیا ت شیمیایی نسبتاً وسیع دشمن شروع
شد .حدود  1۳۳شهید از رزمندگان و حتی مردم عادی ماحصل این حملات وحشیانه بود .این مورد را باید اولین حمله بقه منقاط
غیرنظامی نیز دانست .بخشی از جاده پیرانشهر که مورد اصابت بمبهای شیمیایی قرار گرفته بود ،محل تردد افراد غیرنظامی نیز بود،
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اما دشمن با علم بر اینکه دامنه حملات شیمیایی و میکروبی به هیی وجه قابل کنترل نیست ،یك منطقه غیرنظامی را مقورد حملقه
قرار داد .این واقعه بعدها در سایر مناط غیرنظامی نیز تکرار شد.
واقعه  11شهریور  11۸2و بمباران سه نقطه از شهر بانه  ،نقطه عطفی در قضی ه بمباران شیمیایی دشمن بقه شقمار مقیرود چراکقه
بعثیها از روز  11شهریور تا چهارم آذر  ۸2حدود  12بار با استفاده از توپ ،خمساره و هواپیما اقدام بقه کقاربرد گازهقای شقیمیایی،
عمدتاً در غرب کشور از جمله مناط نظامی و غیرنظامی پیرانشهر ،بازیدراز ،مریوان ،بانه ،پنجوی ن و پقاوه کردنقد .دو مقورد از ایقن
بمبارانهای  12گانه به این شرح است که ساعت  3بامداد  1آبان  11۸2هواپیما های عراقی روستای باینجان از توابع بانه را بمباران
شیمیایی کردند .در این حمله جمعی از اهالی روستا شهید و مجروح شدند.
بمباران شیمیایی شهر سردشت مصادف با هفتم و هشتم تیر  11۸۸یك مورد خاص است .سردشت یك شهر کاملاً غیرنظامی ،نسبتاً
بزرگ و پرجمعیت بود و از این حی بمباران آن را باید نقطه عطفی در تاریخ جنگهای معاصر برشمرد .در این روز عراق شقهری را
بمباران می کرد که هیی توجیه نظامی برایش نداشت .اگر در مواقع قبلی ،اقدام به بمباران مناطقی میکرد کقه از وجقود رزمنقدهها و
غیرنظامیها توأمان برخوردار بود ،در قضیه سردشت صرفاً یك شهر غیرنظامیرا مورد حمله قرار داد.
عراق چند روز بعد از برقراری آتش ب نیز باز اقدام به بمباران شیمیایی آنهم به یك نقطه غیرنظامیکرد .این بار عراقیها  11مرداد
 11۸۱شهر اشنویه ایران را بمباران کردند .صدام آخرین زهر خود را با بمباران یك شهر غیرنظامی آنهم پ
بود.

از اتمام جنگ ریخته

 - 25حملات موشکی و هوائی دشمن به بيمارستان ها
در دوران دفاع مقدس ،دشمن با هدف شکستن روحیه مقاوت از هیی جنایتی فروگزار ننمود و به تمامی نقاط در دسترس بدون توجه
به مقررات جنگ حمله نمود و بیمارستان ها نیز از این قاعقده مسقتثنی نبودند.حملقه بقه بیمارسقتان گلسقتان اهقواز  ،بمبقاران و
موشکباران بیمارستان های امام خ مینی ،باهر و عیوض زاده در تهران از نمونه های ایقن فجقایع مقی باشقد  .اماشقاید بتقوان گفقت
مهمترین واقعه بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی فاطمه الزهرا(س) در سال  ۸4بوده است.
بیمارستان صحرایی حضرت فاطمه الزهرا(س) بواسطه نزدیکی به منطقه عملیاتی والفجر هشت ،یعنی نزدی ك رودخانه «بهمنشیر» در
آبادان ،پذیرای مصدومان این عملیات بود به همین جهت از زمان آغاز این عملیات چهار بار مورد حمله هوایی ققرار گرفقت کقه در
آخرین حمله به این بیمارستان صحرایی ،بیش از  1۳فروند هواپیمای عراقی بیمارستان را بمباران می کنند.
این حمله که بیش از  13دقیقه ادامه داشت ،ابتدا با بمباران تخریبی آغاز شد و سس با بمباران شیمیایی خاتمه یافقت؛ امقا آنچقه
عامل اصلی آلودگی محسوب می شود ،یکی از بمبها بود که در فاصله کمتر از  13متری درب اورژان بیمارستان اصابت کقرد لقذا
این بمباران باع شد تا بیمارستان بواسطه آلودگی پایدار با گاز «خردل» مدتی غیرقابل استفاده شود.
بر اثر این حمله بیش از  1۸نفر از رزمندگان و کادر درمانی بیمارستان به شهادت می رسند که به همین دلیل این روز به عنوان روز
قشر « بسیج جامعه پزشکی» نامگذاری شده است.

 - 26سير تطور ساختار و سازمان بهداری رزمی در دفاع مقدس
شکل گیری و روند تکاملی بهداری رزمی تحت تأثیر حواد  ،اتفاقات و اقتضائات جنگ تحمیلقی و دفقاع مققدس بقوده اسقت .رونقد
اتفاقات و تحولات ساختاری به شرح زیر خلاصه شده است:
 "ستاد امداد و درمان مناطق جنگی" یك ستاد هماهنگی بین ارتش ،جهاد ،شبکه بهداشت و درمان استان و هلال احمر
 "ستادهای پشتیبانی امداد و درمان در مراکز استانها
 تشکیل " ستاد مرکزی امداد و درمان در تهران" با مسئولیت معاون دفاعی نخست وزیر وقت
 تشکیل ستاد بهداری در ستاد مرکزی سساه
 تشکیل بخش بهداری و بهداشت در بهداری ستاد مرکزی سساه
 تشکیل بهداری تیپ و لشکر د ر سساه (نیروهای تخصصی از استانهای مربوطه تأمین می شد)
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 تشکیل فرماندهی بهداری (ف.ب ).جنوب ،غرب ،و شمال غرب ،بعد از عملیات طری القدس:
ف .ب .جنوب تحت امر قرارگاه عملیاتی کربلا
o
ف.ب .غرب تحت امر قرارگاه عملیاتی نجف
o
o

ف.ب .شمال غرب تحت امر قرارگاه عملیاتی حمزه سیدالشهداء

 تشکیل بهداری قرارگاه خاتم الانبیاء در تابستان ( 11۸1با  4مأموریت "امداد"" ،تخلیه مجروحین"" ،درمان" و "بهداشت" )
 تشکیل معاونت های عملیاتی بهداری رزمی (" بیمارستان صحرائی" " ،امداد و انتقال" و " بهداشت رزمی" )

 - 21آمار کلی و نهائی شهيدان ،مجروحان ،آزادگا ن و سایر آثار و تبعات جنگ
تا پایان  1112تعداد شهدای رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی به  222۳83نفر شهید بالغ

گردید 22

 تا پایان  1112تعداد جانبازان در جنگ تحمیلی  3۳3هزار نفر بوده است

بیش از  4۳۳۳نفر از پرسنل جامعه پزشکی( پزشکان ،پرستاران،پیراپزشکان و امدادگران و رانندگان آمبولان ) در دفاع مقدس یه
شهادت رسیدند

 - 21درس هائی از تاریخ طب رزم برای آینده
مقام معظم رهبری (مدظله العالی) فرمودند هر ملتی سرمایهای دارد و یکی از بزرگترین سرمایهها و داراییهای ملت ایقران ،فرهنقگ
آن است .در این راستا برخورداری از "روحيه جهادی" در مواجهه با دشمنان از جمله ویژگیهای ملت ایران به شقمار مقیرود کقه
مهمترین تبلور آن ،در هشت سال دفاع مقدس مشاهده شد .بنابراین باید این ویژگیهای روحی را حفظ کرده و آن را به نسقلهای
بعدی منتقل نمود  .بخشی از داراییهای ملت ایران" ،بهرهگيری از علوم مختلف" در هشت سال دفاع مقدس بود .علوم پزشقکی
نیز از جمله علومی بود که در این زمینه مورد استفاده قرار گرفت" .ح ضور جامعه پزشکی در خطوط مقدم" جبهقه و زیقر آتقش
دشمن و پذیرفتن خطر از جمله اقدامات بزرگی بود که جامعه پزشکی به فرمان امام خمینی (ره) در آن دوران انجام داد .نتیجه این
حضور ،انجام  1۳۳هزار عمل جراحی حیات بخش در بیمارستانهای صحرایی و اورژان های عملیاتی بود .مسقلما اگقر ایقن حضقور
جانانه وجود نداشت ،آمار شهدا بیشتر میشد .ح ضور بیش از  1۳۳هزار نفر نیروی امقدادگر ،پزشقك ،پرسقتار و گروههقای مختلقف
جراحی در اورژان ها و بیمارستان های صحرایی ،برگ زرینی برای جامعه پزشکی است که تحسین حضرت امام خمینی (ره) و مققام
معظم رهبری (مدظله العالی) را در برداشت .بهداری رزمی دفاع مقدس ،یکی از مجموعههای تخصصی در عرصه هشت سال حماسه
پایداری و مقاومت بود که با برپایی بیش از  3۳بیمارستان صحرایی و هزاران پست امداد و اورژان در محورهای عملیاتی و حضقور
رزمندگان ،همسای دلاورمردان عرصه نبرد ،از خط مقدم تا بیمارستان های صحرایی و شهری ،احیاگر و التیام بخش آلام مجاهدان راه
اسلام بودند.
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 نگاهی به تاریخچه بیمارستانها و بیمارستان سیار و صحرائی در دوران اسلامی
 طب رزمی در جنگ های صلیبی و قرون وسطی

طب نظامی از  11۳۳میلادی تا پایان جنگ ویتنام ( ) 2۳
 طب نظامی در ایران قبل از انقلاب

تجارب نظام سلامت در حواد دهه منتهی به انقلاب
 تجارب نظام سلامت در حواد

بعد از پیروزی انقلاب تا شروع جنگ تحمیلی ،تأسی

 تحولات بهداری رزمی در دفاع مقدس و جنگ تحمیلی عراق با ایران
 شروع جنگ  ،روزها و هفته های اول
مهندسی رزمی و بهداری رزمی

بهداری سساه

امداد و درمان در عملیات ثامن الائمه "شکست حصر آبادان" و طری القدس" آزادسازی بستان"
تشکل بهداری رزمی و تیم های اضطراری جبهه ها در عملیات فتح المبین

 سازماندهی عظیم بهداری رزم در عملیات بیت المقدس و آزادسازی خرمشهر
 عملیات رمضان ،ابتکارات جدید ،اورژان

های سوله ای

 سیر تطور بیمارستان های صحرائی در دفاع مقدس (چادری -کانکسی -سوله ای -بتونی)
 بهداری رزمی در سالهای میانی جنگ تحمیلی

 عملیات خیبر و تاریخچه حملات شیمیائی دشمن علیه رزمندگان

 حملات موشکی به شهرها و نقش بهداری رزمی در کنترل آسیب ها
 حملات شیمیائی دشمن به مناط مسکونی

 حملات موشکی و هوائی دشمن به بیمارستان ها
 حملات موشکی و هوائی دشمن به بیمارستان ها

 سیر تطور ساختار و سازم ان بهداری رزمی در دفاع مقدس
 آمار کلی و نهائی شهیدان ،مجروحان ،آزادگان و سایر آثار و تبعات جنگ
 درس هائی از تاریخ طب رزم برای آینده
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