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چهل ســال از طلوع فجر انقالب اسالمی گذشته است .کشتی نجات بشــر در اقیانوس متالطم روزگار ظلم و بیعدالتی از طوفانهای هولناک ،با
قامتی افراشــته ،با دستمایههای علم و ایمان ،تالش و پایمردی و زهد و ایثار عبور کرده است .مسیری طوالنی ،پر فراز و نشیب ،دشوار ،اما شکوهمند
نیز به سوی سواحل امن و امان و عدالت در پیش است.
در دومین چلۀ پرافتخار ،ناخدای کشــتی انقالب ،دستیابی به قلههای انســانیت ،معرفت ،پیشرفت و تعالی را تکلیف فرموده است .اعتال در ایمان و
معرفت ،علم و فناوری و اقتصاد و حکومت ،رمز عملیات در دومین دورۀ انقالب است« .ظهور و تحقق تمدنسازی نوین اسالمی»« ،احراز مرجعیت
در علم و فناوری» و «اعتال در اخالق و معنویت» ،منشــور مسجل حکیم فرزانه ،رهبر معظم انقالب اســت .بزرگترین و مردمیترین انقالب تاریخ
معاصر ،یک چلۀ طوفانی را با وفاداری به آرمانها ،مقاومت در برابر همۀ وسوســهها ،صیانت از کرامت خود و اصالت شعارهایش در صحیفۀ عالم به
ثبت رســانید .در فرایند بزرگ و جهانی چلۀ دوم ،ملت بزرگ ایران اسالمی با جوشــش انقالبی و نظم سیاسی و اجتماعی به شعارهای نورانی آزادی،
اخالق ،معنویت ،عدالت ،اســتقالل ،عزت ،عقالنیت ،برادری و همۀ آرمانهای انقالب اســامی ،بیش از گذشــته پایبند است و با تالش جانانه برای
تحقق اهداف در میادین عزت و شــرافت و مقاومت ،از نظریۀ نظام انقالبی تا ابــد دفاع میکند .با بهرهگیری از بیانیۀ حیاتبخش گام دوم انقالب،
چهل گزاره از جنس ارزش ،عزت ،شرافت ،عزم و اراده و پایمردی و مقاومت ،زینتبخش این شماره از نشریۀ فرهنگیترویجی بهداری رزمی دفاع
مقدس و مقاومت خواهد بود:

 .۱انقالب اسالمی همچون پدیدهای زنده و بااراده ،همواره
دارای انعطاف و آمادۀ تصحیح خطاهای خویش است .تمام شئون
و ارکان این نظام انقالبی نیز باید انتقادپذیر و اصالحکنندۀ خطاها و
کاستیهای خود باشند.
 .۲داشتن احساس و ادراک و ابتکار در برابر پدیدهها و
موقعیتهای نو به نو و اقتضائات جدید و حوادث مستحدثه.
 .۳پایبندی شدید و حساسیت هوشمندانه و بازدارنده به
مرزبندیها و خطوط اصلی انقالب و نظام در برابر رقیبان و
دشمنان.
 .۴حذف قاطع فاصله میان بایدها (آرمانها) و واقعیتها ،با
اتکا بر حضور نسل جوان مؤمن و دانا و ُپرانگیزه.

 .۷ماندن در کنار مظلومان و مستضعفان جهان و حمایت دائمی
از آنان که نماد سربلندی ایران و ایرانی است.
 .۸داشتن تحلیل و شناخت عمیق و درســت از گذشته و
درس گرفتن از تجربهها و پیشگیری از غفلت از این راهبرد مهم و
تهدیدهای ناشناخته در آینده.
 .۹ابتنای پیشرفت و عزت در همۀ عرصهها بر مدیریتهای
جهادی الهامگرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به اصــل «ما
میتوانیم» که امام بزرگوار به همۀ ما آموخت.
.۱۰عزم الهی و خللناپذیر دفاعی و ضمانت ثبات و امنیت
کشور و تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در برابر آماج تهدیدات
جدی دشمنان.

 .۵باقی ماندن بر محور اعتدال ،با رویکردهای «اقتدار توام با
مهربانی» و «اجتناب از افراطها و چپرویهای نابخردانه».

 .۱۱ابتنای آبادانی و پیشرفت همهجانبۀ کشور بر علم و فناوری
و ایجاد زیرساختهای حیاتی و اقتصادی و عمرانی.

 .۶ایستادگی و پایمردی با صراحت و شجاعت در برابر زورگویان
و گردنکشان با جوانمردی ،مروت انقالبی ،صداقت ،صراحت و
اقتدار.

 .۱۲افزایش چشمگیر و مشتاقانۀ مشارکت مردمی در همۀ
امــور سیاسی مانند انتخابات ،مقابله با فتنههای داخلی و
خارجی ،حضور در صحنههای ملی و استکبارستیزی ،موضوعات
اجتماعی مانند کمکرسانیها و فعالیتهای نیکوکاری و مسابقۀ

 .۱۳افزایش دائمی و ارتقاء روزافزون بینش سیاسی آحاد مردم و
نگاه آنان به مسائل بینالمللی ،تحلیلهای سیاسی و فهم مسائل
بینالمللی در موضوعاتی همچون جنایات غرب بهخصوص آمریکا،
مسئلۀ فلسطین و ظلم تاریخی به ملت آن ،مسئلۀ جنگافروزیها و
رذالتها و دخالتهای قدرتهای قلدر در امور ملتها و امثال آن،
انحصارشکنی روشنفکری سیاسیاجتماعی و تعمیم آن به عموم
ع مسائل کشور و همۀ ساحتهای زندگی و تبیین و
مردم و جمی 
روشنگری آنها حتی برای نوجوانان و نونهاالن.
 .۱۴اهتمام همهجانبه و همگانی و روزافزون در راستای قرار
دادن ارزش واال و گوهر بیهمتای عدالت بر تارک نظام جمهوری
اسالمی و مبارزۀ بیامان با بیعدالتی و دوختن چشم امید به
ظرفیت بیبدیل عدالتخواهی جوانان.
 .۱۵افزایش روزافزون و شتابان عیار معنویت و اخالق در فضای
عمومی جامعه و همۀ شئون زندگی و همۀ ارکان حکومت و نظام و
مبارزۀ بیامان با همۀ مظاهر و مصادیق و ریشههای فساد و تباهی.
 .۱۶تسلیمناپذیری و صیانت و پاسداری از انقالب و عظمت
و هیبت الهی آن و برجستهترشدن حماسۀ ایستادگی پرابهت و
باشکوه و افتخارآمیز در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و
در رأس آنان آمریکای جهانخوار و جنایتکار؛
 .۱۷حراست از دستاوردهای انکارناپذیر انقالب و تضمین تداوم
پیشرفت در همۀ عرصهها و فتح همۀ قلهها؛
 .۱۸تحکیم استقالل ،آزادی ،اقتدار ،عــزت ،دیــنداری،
پیشرفت در علم ،کسب تجربههایی گرانبها ،مطمئن و امیدوار،
دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل
جهانی ،رکــورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ،رکــورددار در
رسیدن به رتبههای باال در دانش و فناوریهای مهم از قبیل
هستهای ،سلولهای بنیادی ،نانو ،هوا و فضا ،هوش مصنوعی
و امثال آنها ،سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی ،سرآمد در
انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیت جوان
کارآمد و بسی ویژگیهای افتخارآمیز دیگر که همگی محصول
انقالب و نتیجۀ جهتگیریهای انقالبی و جهادی است و
دستیابی به آرمانهای بزرگتر در چلۀ دوم انقالب باید با شتاب
روزافزون تداوم یابد؛
 .۱۹مدیران جــوان ،کارگزاران جــوان ،اندیشمندان جوان،
فعاالن جوان ،در همۀ میدانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و
بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویت و عدالت ،باید
شانههای خود را به زیر بار مسئولیت دهند ،از تجربهها و عبرتهای
گذشته بهره گیرند ،نگاه و روحیۀ انقالبی و عمل جهادی را به کار
بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتۀ اسالمی بسازند.
 .۲۰کشف و بهکارگیری ظرفیتهای طبیعی و انسانی کمنظیر،
همتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی و ایجاد جهش در

 .۲۱مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد
و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است که با هیچ
اندوخت ۀ مادی قابل مقایسه نیست.
 .۲۲کلید اساسی گشودن همۀ قفلها ،امید صادق و متکی
به واقعیتهای عینی و نگاه خوشبینانه به آینده است و الزمۀ آن
اجتناب از نومیدی بیجا ،ترس و امید کاذب و فریبند ه است.
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خدمترسانی در حوادث طبیعی و جبران کمبودهای اجتماعی.

پیشرفتهای مادی و معنوی کشور و تضمین جهشهای بزرگ و
واقعی.

 .۲۳دانش  ،آشکارترین وسیل ۀ عزت و قدرت یک کشور است3 .

روی دیگر دانایی ،توانایی است .باید به قلهها دست یابیم و با جهاد
علمی از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشتهها عبور کنیم.
 .۲۴معنویت و اخالق ،جهتدهندۀ همۀ حرکتها و فعالیتهای
فردی و اجتماعی و نیاز اصلی جامعه است .بودن آنها محیط زندگی
را حتی با کمبودهای مادی ،بهشت میسازد و نبودن آن حتی با
برخورداری مادی ،جهنم میآفریند.

 .۲۵شعور معنوی و وجدان اخالقی در جامعه هرچه بیشتر
رشد کند ،برکات بیشتری به بار میآورد .این بیگمان محتاج جهاد
و تالش و همراهی و منش و رفتار اخالقی و معنوی حکومت و
همیاری نهادهای اجتماعی است.
 .۲۶ابزارهای رسانهای پیشرفته و فراگیر ،امکان بسیار خطرناکی
در اختیار کانونهای ضدمعنویت و ضداخالق قرار داده است.
برای تبدیل این تهدید به فرصت ،دستگاههای مسئول حکومتی
ً
و نهادهای غیرحکومتی باید هوشمندانه و کامال مسئوالنه عمل
نمایند.
 .۲۷اقتصاد قــوی ،قــوت و عامل مهم سلطهناپذیری و
نفوذناپذیری کشور است .فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر
میگذارد.
ی بر تولید انبوه و
 .۲۸تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتن 
باکیفیت و توزیع عدالتمحور و مصرف به اندازه و بیاسراف و
مناسبات مدیریتی خردمندانه است.
 .۲۹اقتصاد مقاومتی با مؤلفههای درونزایی اقتصاد کشور،
مولد شدن و دانشبنیان شدن آن ،مردمی کــردن اقتصاد و
تصدیگری نکردن دولت ،برونگرایی با استفاده از ظرفیتها،
راهحل مشکالت و عیوب اقتصادی است.
 .۳۰یک مجموع ۀ جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانستههای
اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند.
پیش رو باید میدان فعالیت چنین مجموعهای باشد.
دوران ِ 
 .۳۱عدالت و مبارزه با فساد الزم و ملزوم یکدیگرند.

 .۳۲مسئوالن نظام جمهوری اسالمی باید با مسابق ۀ زهد
انقالبی و سادهزیستی به معنای واقعی با فساد مبارزه کنند؛ بهویژه
در درون دستگاههای حکومتی.
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 .۳۳طهارت اقتصادی شرط مشروعیت هم ۀ مقامات حکومت
جمهوری اسالمی است.
 .۳۴عدالت در صدر هدفهای اولی ۀ همۀ بعثتهای الهی است
و در جمهوری اسالمی نیز دارای همان شأن و جایگاه است .این
کلمهای مقدس در همۀ زمانها و سرزمینها است و بهصورت
کامل ،جز در حکومت حضرت ولیعصر (ارواحنا فداه) میسر
نخواهد شد .ولی بهصورت نسبی ،همه جا و همه وقت ممکن و
فریضهای بر عهدۀ همه ،بهویژه حاکمان و قدرتمندان است.
 .۳۵تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژهخواری
و مدارا با فریبگران اقتصادی که همه به بیعدالتی میانجامد،
بهشدت ممنوع است و غفلت از قشرهای نیازمند حمایت ،به هیچ
رو پذیرفته نیست.
 .۳۶استقالل ملی به معنی آزادی ملت و حکومت از تحمیل و
زورگویی قدرتهای سلطهگر جهان است و آزادی اجتماعی به
معنای حق تصمیمگیری و عمل کردن و اندیشیدن برای هم ۀ افراد
جامعه است و این هر دو از جمل ه ارزشهای اسالمی و عطیۀ الهی
به انسانهایند و هیچ کدام تفضل حکومتها به مردم نیستند.
حکومتها موظف به تأمین این دو هستند.
 .۳۷عزت ملی ،روابط خارجی ،مرزبندی با دشمن :این هر
اصل «عزت ،حکمت ،و مصلحت» در روابط
سه ،شاخههایی از ِ
بینالمللیاند.

 .۳۸تحرک جدید نهضت بیداری اسالمی بر اساس الگوی
مقاومت در برابر سلطۀ آمریکا و صهیونیسم ،شکست سیاستهای
آمریکا در منطقۀ غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها
در منطقه ،گسترش حضور قدرتمندانۀ سیاسی جمهوری اسالمی
در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه از مظاهر
عزت جمهوری اسالمی جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به
دست نمیآید.
 .۳۹دولت جمهوری اسالمی باید مرزبندی خود را با سردمداران
نظام سلطه حفظ و از ارزشهــای انقالبی و ملی خود یک گام
هم عقبنشینی نکند ،از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه
حال ،عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و
مصلحتجویانه و البته از موضع انقالبی ،مشکالت قابل حل خود
را با آنان حل کند.
 .۴۰تالش غرب بــرای ترویج سبک زندگی غربی در ایران
زیانهای جبرانناپذیر اخالقی و اقتصادی و دینی و سیاسی
به کشور و ملت ما زده است .مقابله با آن ،جهادی همهجانبه و
هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در آن به شما جوانها است.
و این زمــان بانگ الرحیل به قلههای سعادت و انسانیت
طنینانداز شده...
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قمل و بیان قاصرتر از آن است که بتوان از این فدااکران تشکر

رکد .بایــد از دکرتهــای محــرم و پرســتاران و اکرکنــان عزیز

بامیرســتاهنا که فــدااکران اســام و کشــور را با گشــاده رویی

و رهم بــرادری و خواهــری پذیرایــی یمکننــد و به کمک

قشــری از ارزمشندترین قشــرها بپاخاســتهاند تقدیر و تشکر
ً
کمن .خدمت به مهــه بامیران محرتم خصوصا فدااکراین که در راه هــدف مقدس فدااکری رکدهاند

ارزیش است که با موازین طبیعی و مادی نتوان ارزیایب منود.

از خداوند تبــارک و تعایل بــرای آنان کــه در خدمت بیماران و فــدااکران در راه هدف مقدس
ِ
کوشش شبانه روزی یممنایند طلب سعادت و رمحت یممنامی.

پیام امام مخیینH

به پزشکان و پرستاران

به مناسبت سالگرد پریوزی انقالب

۱۲هبمن ۱۳۶۰

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

رهنمودهای هیئت امنای مؤسسه بهداری رزمی
دفاع مقدس و مقاومت در دومین نشست

6

مقدمه

دومین جلسه هیئت امنای مؤسسه بهداری رزمی دفاع
مقدس و مقاومت در روز دوشنبه نوزدهم آذر  ،1397در محل
ستاد کل نیروهای مسلح با حضور اکثریت اعضا و به ریاست
دستیار محترم و مشاور عالی فرماندهی کل قوا و حضور اعضا
برگزار گردید .رهنمودهای راهبردی مطرحشده در این جلسه
زینتبخش این فراز از نشریه خواهد بود.
تذکار قرآنی
بسماللهالرحمنالرحیم

َ ُ َ َ َّ ُ
ََ
ُ َ َّ
َّ َّ َ َ
أ ِذن ِلل ِذ َین یقاتلون ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا َو ِإن الل َه علی ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌیر «سورۀ مبارکۀ حج»39 ،
به کسانی که همواره و مظلومانه مورد تهاجم و قتل عام قرار گرفتهاند ،اجازۀ دفاع و جهاد داده شده
است و البته خداوند بر یاری آنان قادر است.

نکتهها

گفتهاند این آیه اولین آیهای است که به پیامبر اکرمGاجازۀ جهاد و جنگ مسلحانه داده
است؛ زیرا کار آن حضرت چند مرحله داشت .1 :دعوت و اصالح قلبی و خودسازی نیروها؛  .2تشکل و
بسیج نیروها؛ .3دفاع یا حمله.

پیامها
ُ
 .1جهاد ،بدون اذن خدا و رسول جایز نیست «أ ِذ َن»؛
َ
ُ َ َّ ُ
ن – ِبأن ُه ْم ظ ِل ُموا»؛
 .2مظلومان مجازند با دشمنان خود جهاد کنند «أ ِذ 
ُ َ َّ َّ
َ
َ
ن – ِإن الله علی
 .3نصرت خدا بعد از بهپاخاستن و حرکت ماست «أ ِذ 
ََ
َ
ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌیر»؛
ََ
َ َّ َّ َ َ َ
ی ن ْص ِر ِه ْم لق ِد ٌیر»؛
 .4به رزمندگان روحیه دهید «و ِإن الله عل 
َ
َ
َ َّ َّ َ َ َ
ّ .5
ْ
ی نص ِر ِه ْم لق ِد ٌیر»؛
حق بر باطل پیروز است «و ِإن الله عل 
 .6امداد الهی ،تنها جنبۀ نظامی ندارد و انواع نصرتها و امدادها را
َ
شامل میشود« .ن ْص ِر ِه ْم» بهطور مطلق مطرح شده است؛
ََ
 .7نصرت الهی حتمی است ،کلمۀ ِ«إ َّن»« ،لق ِد ٌیر» ،حرف الم و جملۀ
اسمیه؛
 .8امداد و یاری خداوند به مؤمنان گسترده است «قدیر» ،نفرمود:
«قادر».
تفسیرنور(10جلدی)،ج،6ص49

تذکار اخالقی
مقام معظم رهبری در مقاطع و برهههای مختلف به نقش بهداری رزمی و
کارکنان گروه پزشکی در دوران دفاع مقدس و لزوم مستندنمودن دستاوردها
و خاطرات آن دوران تأکید نمودهاند؛ از جمله:
جلوههای درخشندۀ ایمان ،دانش و هنر را در بیمارستان صحرایی
علیبنابیطال 
بSمشاهده کردم .جمع کارکنان ،پزشکان ،دستیاران
و دیگر زحمتکشان مؤمن را در نجات جان مجروحین جنگ و رزمندگان
آسیبدیده ،در چهرۀ فرشتگان مژده بخشزندگی و بهبودی دیدم.همین
احساس تعهد بود که پزشکان ما را ،جراحان برجستۀ ما را ،پزشکان عالیرتبۀ
ما را ،متخصصین درجه یک ما را در دورۀ دفاع مقدس از بیمارستانها و
مطبها به چند کیلومتری خط دشمن کشاند.
اگر امروز به جمعآوری و افزودن سرمایۀ خاطرات دوران دفاع مقدس
ً
روی آورده نشود ،قطعا دشمن جنگ را آن گونه که باب میل او است ،روایت
خواهد کرد و این یک خطر است که همه باید با احساس وظیفه این خطر را
جدی بگیرند( .هفتۀ دفاع مقدس )1397

رئوس رهنمودهای ارائهشده در نشست

تأکید بر اهمیت و ضرورت آشنایی نسل جوان دانشگاهی با
فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس؛
 .2با توجه به تدوین مجموعۀ ارزنــدۀ دوجلدی «درسنامۀ
آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس» ،تسریع در تحقیقات
مرتبط با این مستند فاخر و تدابیر الزم برای نشر و ترویج و تدریس
آن در همۀ دانشگاههای علوم پزشکی و سایر دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی ،بهصورت ترجیحی و اختیاری ،حائز اهمیت است؛
توضیح :تکمیل مراحل تدوین و بهرهبرداری از درسنامه در
دستور کار وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته و از
ابتدای سال تحصیلی  1399-1389استفاده خواهد شد.
 .3تأکید بر ارتقای فعالیت قطب تروما در دانشگاه علوم پزشکی
بقیةالله در حوزۀ بهداری رزمی و نظام تروما و سوانح کشوری و
انتشار ،آموزش و ترویج نتایج ،خاصه در محورهای ذیل:
f

 .3 .2تداوم و ارتقای تحقیقات دربارۀ عوامل شیمیایی و بیماران
باقیمانده از حــوادث شیمیایی تحمیلشده توسط دشمن به
رزمندگان اسالم و مناطق مسکونی.
 .4تأکید بر فعالسازی و نقشآفرینی مرکز تحقیقات سالمت
دفاعی مؤسسه با اولویتهای ذیل:
 .4 .1تعیین اولویتهای تحقیقاتی حوزۀ سالمت دفاعی؛
 .4 .2تسریع و تعمیق در ثبت و مستندسازی سوابق و تجارب
علمی بهداری دفاع مقدس و مقاومت اعم از تجارب دفاع مقدس،
حــوادث و بالیا و خاصه تجارب ارزنــده از حضور عزتآفرین در
صحنههای مقاومت ،با محوریت مؤسسۀ بهداری رزمی دفاع
مقدس و مقاومت و مشارکت قطب تروما ،دانشگاه علوم پزشکی
ارتش و سایر مراجع ذیربط.
 .5سفارش طرحهای اولویت اول به محققین و مراکز تحقیقاتی
معتبر و مرتبط؛
 .6تسریع فرایندهای اداری ،اخذ مجوزهای ضروری و تدبیر
جذب منابع تحقیقاتی؛
 .7مشارکت در تولید محتوای علمی و فرهنگی برای نشریات
مؤسسه؛
 .8تشکیل بانک اطالعات علمی ،خاصه بانک انتشارات مرتبط
با دفاع مقدس؛
 .9توصیهها در ارتباط با برگزاری چهارمین کنگرۀ آسیا پاسفیک
کمیتۀ بینالمللی طب نظامی ( )ICMMبا میزبانی نیروهای مسلح
جمهوری اسالمی ایران:
 .9 .1حضور متخصصان کشورهای خارجی در ایران (حاضر در
کنگرۀ  )ICMMو دیدن توانمندیها و ظرفیتها و اقتدار ایران بسیار
تأثیرگذار است .برای تداوم ارتباطات مفید علمی ،با هماهنگی
مسئولین برنامهریزی شود؛
 .10نشر دستاوردهای علمی همایش؛
 .11تدابیر بــرای ارتقای مشارکت و ایفای نقش جمهوری
اسالمی در همایشهای بعدی؛
 .12کمیسیون محترم بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی
برای تصویب و تأمین بودجۀ مورد نیاز مؤسسه در الیحۀ بودجۀ سال
 1398و بعد از آن تالش و اهتمام نمایند؛

 .1درسنامۀ دوجلدی «آشنایی با فرهنگ و ارزشهــای دفاع مقدس» و
سرفصلهای تعیینشده بسیار خوب و تأیید و تصویبشدۀ هیئتامناء
میباشد؛
 .2در سرفصلها و محتوای کتاب« ،توانمندسازی و ایجاد ظرفیتها و نقش
بهداری رزمی در رسیدگی به مصدومین حوادث طبیعی غیرمترقبه» و نیز
«خودامدادی و دگر امدادی» و «نقش بهداری گردانها و گروهانها در خط و
زنجیرۀ امداد و درمان» و «بهداشت و درمان و عوارض جسمی و روانی اسیران
جنگی» و «ساختارشناسی ،سازماندهی و سلسله مراتب در شرایط بحران»
اضافه شود؛
« .3جنبههای فرهنگی دفاع مقدس» و «امداد و انتقال و نقش پستهای
امداد و اورژانسهای خط» و «ابعاد حضور پزشکان و پرستاران و سایر نیروهای
انسانی در این مکانها» و «جنگهای نوین و مباحث درمانی مرتبط با آنها»
بهصورت ویژه ،توجه و تقویت و پردازش شود؛
 .4تداوم درمان مجروحین توسط پزشکان در مراکز و بیمارستانهای نظامی،
دولتی و خصوصی در شهرهای مرزی و دیگر شهرهای کشور و درمان عوارض
مجروحین و جانبازان توجه و در درسنامه بیان شود؛
 .5از ظرفیتهای مؤسسه برای حل مسائل حال و آینده با بهرهگیری از
تجارب گذشته بهویژه در حوادث و بالیای طبیعی و ابعاد دفاعی و امنیت
داخلی استفاده شود .برنامههای مد نظر تنظیم و به هیئتامنا برای تصویب
ارائه شود؛
 .6اهتمام هرچه بیشتر به مقولۀ شناسایی ،مصاحبه و معرفی و تجلیل از
پزشکان و سایر کادر سالمت در دفاع مقدس بهعمل آید؛
 .7شناساندن فعالیتها ،معرفی دستاوردها ،ارائۀ تجربیات بهداری رزمی در
محور مقاومت به طور جدی مورد اهتمام قرار گیرد؛
 .8نهضت خاطرهگویی در حوزۀ بهداری دفاع مقدس در مؤسسه فعال شود و
همگام با سایر فعالیتهای فرهنگی تداوم یابد؛
 .9انتشارات ،اعم از کتابها و مقاالت و مطالب بهداری رزمی دفاع مقدس به
ی و اردو ،ترجمه و از طریق سایتها و شبکههای
ی و عرب 
سایر زبانها ،انگلیس 
مجازی در اختیار عالقهمندان خارج کشور قرار گیرد؛
 .10مؤسسه با موزههای دفاع مقدس تهران و استانها و مراکز دانشگاهی
نیروهای مسلح ارتباط بیشتری داشته باشد و نمادها و دفاتر بهداری رزمی در
موزهها ایجاد شود؛
 .11اطالعات بهداری دفاع مقدس در مؤسسه جمعآوری ،دستهبندی
و متمرکز شود و پس از بررسیهای دقیق ،راستیآزمایی آمار و اطالعات
بهعنوان اسناد ملی دفاع مقدس در حوزۀ بهداری رزم توسط سازمانها و
نهادها و سایر متقاضیان استفاده شود.
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 .3 .1دوین دستورالعملهای استاندارد کشوری و تشکیل
کمیتههای تروما و بالیا در حوزههای تخصصی جراحی عمومی،
ارتوپدی ،بیهوشی عمومی ،طب اورژانس ،جراحی مغز و اعصاب،
بهداشت ،پرستاری ،روانپزشکی ،تهدیدات شیمیاییمیکروبی و
هستهای ،بیماریهای داخلی ،طب فیزیکی و توانبخشی ،طب
هوا و فضا و زیرسطحی و همۀ حوزههای مرتبط با کنترل تروما ،با
سفارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،مدیریت قطب
تروما و مشارکت مؤسسۀ بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت؛

 .13مطالعه ،شناسایی ،معرفی و بزرگداشت شهدای سازمان
تأمین اجتماعی مد نظر و اهتمام قرار گیرد.
مصوبات

7

7

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

خاطرات شاهدان بهداری رزمی

مداوا ،زیر آتش توپخانه

(قسمت دوم)

ادامۀ مصاحبه با دکتر غالمرضا شاهحسینی

مسئول بیمارستان طالقانی آبادان در ماههای آغازین جنگ تحمیلی

8
ادامۀ توضیح دربارۀ تصدی مسئولیت بیمارستان طالقانی
آبادان در سال اول جنگ

به هر حال به ما گفتند شما بیا جای آقای دکتر زرندی مسئولیت
بیمارستان را به عهده بگیر .خودم تمایل به مسئولیت اداری
نداشتم و عالقه داشتم در اورژانس و بیمارستان صحرایی کار کنم.
باالخره حجم و نوع کار آنجا کم چیزی نبود .گفتند کسی نیست،
شما باید قبول کنید .به دکتر وزیریان گفتم یکی دیگر را بگذارید.
گفت نه تو باید قبول کنی .خالصه ما به بیمارستان رفتیم ،ولی
مسئول بیمارستان گفت که تو بیخود کردی آمدی! و من از اینجا
بیرون نمیروم .آن موقع نمایندۀ سپاه در بیمارستان مستقر بود.
حاجآقایی نمایندۀ سپاه بود .رفتم قصه را برای ایشان تعریف کردم
ً
تا از این طریق مشکل را حل کنم .چون اصال درگیری با ایشان را به
صالح نمیدانستم .ضمن اینکه خلق عرب برای خودش داستانی
ُ
داشت ،خلق کرد برای خودش داستانی دیگر .تودهایها هم
بودند و همۀ گروهکهای ادعادار آنجا بودند .چه بسا در همین
ً
بیمارستانها به مجروحین ضربههای مهلک زدند .اصال ما به چشم
دیدیم که اسلحۀ مجروحین را جلوی چشم مردم برمیداشتند
میبردند .همۀ ما لباس سربازی تنمان بود .کسی نمیدانست
کیبهکی هست .یکی را که بنده شاهد بودم به این شرح بود:
زمانی داشتم دست یکی از همکاران نیروی انتظامی را که ترکش
خورده بود ،بخیه میکردم ،چشمانش را هم بسته بود .چون موج
انفجار او را گرفته بود .دیدم یکی آمد و گفت من دوستت هستم.
اسلحهات را بده به من گم نشود .آن بیچاره هم اسلحه را داد .بعد که
بلند شد ،گفت اسلحهام کو؟ یعنی به همین راحتی اسلحۀ کمری
را گرفت و رفت .البته همه جا اسلحه ریخته بود .الزم نبود که دنبال
اسلحه بگردند .باالخره تمام بچههایی که شهید میشدند ،اسلحه
داشتند .اسلحۀ خیلیهایشان را میبردند .ما از آنجایی که بودیم
تا خط عراق دویست متر فاصله داشتیم؛ یعنی مثل آب خوردن
میتوانستند این طرف بیایند .شرایط خیلی سختی بود .در این
شرایط به ما گفتند مسئولیت بیمارستان را بهعهده بگیر .رفتیم به

ستاد بیمارستان گفتیم که با ایشان (آقای دکتر زرندی) صحبت
کنید که قصه جمعوجور شود و درگیری درست نشود ،صالح
نیست .اعضای سپاه رفتند با ایشان صحبت کردند .خیلی مقاومت
کرد .من سکوت کردم .منتها به همه گفتم آقا ،مسئولیت بیمارستان
به عهدۀ من است .برای ایشان تفهیم شد که دیگر نمیتواند بماند.
ً
تقریبا یکیدو روزی طول کشید و ایشان با ناراحتی به اهواز رفت.
خیلی هم علیه ما گفت که اینها کی هستند و از کجا آمدند؟
خالصه اینکه مسئولیت را بهعهده گرفتم و مشغول شدم.
●برنامۀ شما برای سر و سامان دادن به اوضاع بیمارستان چه بود؟

خوب برای من چند چیز مهم بود :اول و مهمتر از همه این
بود که بیمارستان درست اداره شود و بتواند در آن شرایط بحرانی
خدمات مورد نیاز را به مردم و مجروحین ارائه دهد ،برای این کار
به نیروی متخصص و کار بلد نیاز داشتیم؛ دوم تجهیزات و امکانات
بود ،.برای اینکه بتوانم نیرو و امکانات مورد نیاز را تأمین کنیم،
آمدم تهران و طرحی به اسم پشتیبانی جنگ نوشتم و به آقای دکتر
مرندی دادم ،.آن موقع معاون وزیر بودند .در آن طرح پیشنهاد
کردم تهران مناطق آبادان و اهواز و مشهد سوسنگرد را پشتیبانی
کند و همین طور سایر مراکز پشتیبانیکننده را مشخص کردم.
باالخره باید اقدام جدی انجام میشد.
●وضع بیمارستان در اوایل مسئولیت چگونه بود؟

وضع بیمارستان خیلی بد و بحرانی بود .آب آشامیدنی وصل
نبود .سیستم پمپی بود که خراب شده بود .تغذیۀ بیماران و پرسنل
بهشدت مشکل داشت .هوای بیمارستان خیلی گرم بود؛ ب ه طوری
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●دربارۀ کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان توضیح میفرمایید؟

تصویر :2نمای بیرونی بیمارستان آیت الله طالقانی در دوران صلح

تدارکات بیمارستان در ماههای اول جنگ چگونه تهیه میشد؟
در آبــادان جایی بــود به اســم کمیتۀ ارزاق و ارزاقــی که از
شهرستانها میآمد و وارد منطقه میشد ،توسط آنها تقسیم
میشد .هر وقت ما میرفتیم ،مقدار محدودی اقالم خوراکی
تحویل میدادند که جوابگوی این همه پرسنل و مجروحین نبود.
دیدم اینطور نمیشود و با دوستان قمی هماهنگ شدیم تا اقالم
مورد نیاز از طریق جهاد قم تأمین شود .گاهی اوقات خیلی از
اجناس را قبل از اینکه به دست ما برسد ،وسط راه به غنیمت
میبردند! باالخره توانستیم پشتیبانی بیمارستان را یک طوری
حل کنیم.
● غیر از بیمارستان ،در سطح شهر آبادان هم فعالیتهایی داشتید؟

در این مدت هم رئیس بیمارستان طالقانی بودم ،هم
مسئول ستاد امداد و درمان آبادان و خونینشهر .باید دو جبهه
را مدیریت میکردیم .یکی جبهۀ درون سیستمی که همان
بیمارستان بود ،.باید به هر قیمت آنرا سرپا نگه میداشتیم،.
یکی هم تأمین غذای گروههای رزمندهای که در منطقه بودند،
مثل گروه شهید چمران و سایر افرادی که اهل مبارزه بودند اعم از
ارتش ،سپاه ،گروههای مردمی که خودشان آمده بودند .ظهر همه
میآمدند بیمارستان و باید گرسنه هم بر نمیگشتند و ما مجبور
بودیم به طریقی قضیه را جمعوجور کنیم.

معضل بعدی موضوع پرستاری بود ،با تغییراتی در مدیریت
و چینش نیروهای پرستاری باالخره بیمارستان طالقانی شکل
گرفت .اتاقی ویژه برای پزشکها قرار دادیم که بهترین و امنترین
اتاق بیمارستان بود .تدارکات خوبی هم تأمین کردیم .سیستم تریاژ
را راهاندازی کردیم؛ یعنی مجروح که به این بیمارستان میآمد،
بالفاصله لباسش توسط مردم محلی که آموزش دیده بودند ،با
قیچی بریده میشد .یکی از بچههای آزمایشگاه گروه خونش
را میگرفت و روی سینهاش با ماژیک مینوشت .بهاضافۀ اینکه
تمام بدن مجروح بررسی میشد .هر جایش ترکشی خورده بود،
روی کاغذ ثبتمیشد .بعد جراحی آوردیم و بهعنوان مسئول تریاژ
گذاشتیم .سپس بهتدریج اتوبوسهای کولردار که متعلق به شرکت
نفت بود ،از گمرک گرفتیم و بهعنوان اتوبوسهای انتقال ،از داخل
بیمارستان مجروح را سوار میکردیم و به باند فرودگاه میبردیم.
آنجا شنوکهای هوانیروز میآمدند و مجروحین را سوار میکردند
و به اهواز میبردند .کار بهتدریج نظم گرفت.
●مسئولیتهای دیگری هم به شما واگذار شد؟

وزیر به بنده گفت شما بهعنوان نمایندۀ وزیر در منطقه،
بیمارستان شرکت نفت را از لحاظ مدیریتی اداره کنید .من هم کل
فضای بیمارستان را از نظر فرهنگی عوض کردم؛ چون بهخاطر
حاکمبودن خلقوخوی انگلیسی ،خیلی از لحاظ مسائل فرهنگی
دچار مشکل بود .اسم بیمارستان را هم به نام بیمارستان امام
خمینیHتغییر دادم .خودم یک متر پارچه برداشتم و با قلممو
نوشتم «بیمارستان امام خمینی .»Hبعد هم شب رفتم تابلوی
قدیمی را کندم و پارچه را باالی سر در بیمارستان زدم .آن اسم
ماندگار شد .رئیس آنجا را هم عوض کردم؛ یعنی از وزارتخانه

خواستم او را عوض کنند .رئیس آنجا فردی یهودی به اسم دکتر
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که مجروحان با سرم میرفتند زیر درختها میخوابیدند .از آن
طرف همه چیز بهشدت علیه ما فعال بود؛ یعنی علیه کسانی که از
ً
انقالب دفاع میکردند .تقریبا خرمشهر را که از دست داده بودیم،
شهر بهشدت بیثبات شده بود ،یک خیابان امروز برای ما بود ،فردا
دست دشمن ،درگیری خیلی سنگین بود.

آن موقع آشپزی که ما داشتیم ،با وجود اینکه آشپز توانمندی
بود و خیلی از او تعریف میکردند ،از اساس با ما مخالف بود! من
آشپز باتجربه سنش حدود 65
جوان بودم ،حدود  26سال ،این ِ
سال بود .یک روز صدایش کردم گفتم مشمحمد .گفت چیه؟
ً
گفتم باالغیرتا غذای خوب برای بچهها درست کن .آنها باالخره
پزشک و کادر درمانی هستند و از شهرهای مختلف آمدهاند .از
خانوادههایشان دور هستند .یک غذای درست حسابی به اینها
بده که مشکلی نباشد .کیفیت غذاها خوب نبود؛ بهطوری که
یک روز پزشکها اعتصاب کردند .یکییکی غذاها را میگرفتند و
در سطل میریختند .حاال حساب کنید من با چه بدبختی برنج و
مواد دیگر برای بیمارستان تهیه میکردم .مجبور شدیم عذر او را
بخواهیم و شاگردش را جانشین کنیم .آدم متدینی بود و قصۀ غذا
حل شد.
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الزار بود .این آقای دکتر سگ بزرگی داشت که چیزی حدود ده
تا دوازده کیلو گوشت در روز به آن میداد .آن موقع ما گوشت
مورد نیاز بیماران را نداشتیم .بعضی از مجروحین رزمنده که
میآمدند آنجا ،سه روز غذا نخورده بودند و سگ این آقا سهمیۀ
گوشت روزانه داشت .صدایم درآمد .به او دو سه بار تذکر دادم؛،

ولی توجه نکرد .من هم نامۀ رسمی زدم به وزارت نفت بهعنوان
مسئول منطقه که این فرد را از اینجا ببرید؛ ،ولی توجه نکردند.
اولین نماز جماعت را به امامت حاجآقا متمسکی که از قم آمده بود،
 10در البی بیمارستان نفت برگزار کردیم .بعضی خانمهای کادر
بیمارستان از این کارها هیچ خوششان نمیآمد .از حاجآقا خواستم
دربارۀ پوشش خانمها کمی صحبت کنند و تذکر الزم را به آنها
بدهند .چون روپوشهای خیلی نازک میپوشیدند و وضعیت
مناسبی از لحاظ حجاب نداشتند .به سرپرستشان چندین بار تذکر
دادم ،.خیلی هم فرد وظیفهشناس و خوبی بــود .گفت اینها
همهشان در انگلیس تربیت شدهاند .یک روز آیتالله هاشمی
رفسنجانی ،خدا رحمتشان کند ،به بیمارستان تشریف آوردند.
یکی از این خانمها با یک روپوش خیلی بد جلوی ایشان آمد تا
گزارش بدهد .من رفتم جلویش ایستادم .دعوا از همین جا شروع
شد .گفتم اینها متوجه نیستند .باالخره مسئول مملکت به این جا
آمده است .آیتالله است .به آقای متمسکی گفتم حاجآقا صحبت
کنید با اینها که بایستی روپوش مناسب بپوشند .آقای متمسکی
هم باال رفتند .خیلی محکم گفت تا 48ساعت دیگر باید مانتو
بپوشید .حاال ما پارچه از کجا بیاوریم! من شنیده بودم در پادگان
نیروی دریایی مقداری پارچه وجود دارد؛ اما چون پادگان زیر آتش
عراق بود ،به راحتی نمیتوانستیم به آنجا برویم .چیزی حدود
دویست متر با خط عراق فاصله داشت و در تیررس تکتیراندازهای
عراقی بود .حاال که فکر میکنم ،میبینم خدا خیلی یار ما بود .با
یک سری از بچههای رزمنده هماهنگ کردم که بروند پارچهها را
بیاورند .این بچهها سینهخیز رفتند و به هر شکلی بود ،پارچهها را
آوردند.

داشت که اهل آبادان و خیلی دلسوز و پرتالش بود .روزی رفتم با
او صحبت کنم ،ابتدا کمی سرسختی و مقاومت نشان داد .به او
گفتم که ما اینجا ماندگار نیستیم .حاال اگر نمیخواهی من میروم،
اگر نه دستبهدست هم بدهیم اورژانــس را سروسامان بدهیم.
با استقبال او و با کمک هم سیستم اورژانس را درست کردیم .در
سه مرحله مریض را منتقل میکردیم .از خط مقدم درگیری تا
روی تخت بیمارستان طالقانی هشت دقیقه طول میکشید،
ظرف هشتدقیقه مریض را منتقل میکردیم .فوقالعاده سیستم
مجهزی بود .سیستم امداد جبهه همان جا درست شد .آرم امداد با
ّ
چهار تا دست که توی هم هست و در پایین آن آیۀ« :والذین جاهدوا
فینا لنهدینهم سبلنا» قرار دارد ،آن موقع ما نوشته بودیم و روی
ماشینها میزدیم.
●سرانجام نفوذیهای ضدانقالب و گروهکها چه شد؟

بهتدریج تمام این تودهایها و افراد ضدانقالب بیرون رفتند.
ما با سپاه بهصورت هماهنگ عمل میکردیم .نیرو کم داشتیم؛،
ولی همان نیروهای محدود سپاه آبادان ،بهنظر من جزء بهترین
ً
انسانهای روی زمین بودند .بعضا از دانشجویان دانشگاه نفت
آبادان بودند .اسمهایشان االن خاطرم نیست .خیلی سال گذشته
است ،.آنها با گروه بهداری هماهنگ بودند .خدا شهید جهانآرا را
رحمت کند .از همان جا با هم آشنا شدیم .در جایی به اسم هتل
کاروانسرا مستقر بودیم .کمکم شهر و انتقال مجروح و اعزام پزشک
و سایر نیروهای بهداری نظم گرفت.
●برای اوقات فراغت پرسنل چه تدارکی دیده بودید؟

یک تراکتور جهاد سازندگی از قم آورده بودم تا به کمک آن،
جادههایی که به جبهه میرفت هموارسازی شود .آن منطقه خیلی
ً
مرطوب بود و در بارندگی با تردد ماشینها بعضا راهها مسدود
یا در اثر تردد زیاد دستانداز پیدا میکردند .وقتی مریض نبود و
اورژانــس خلوت بود ،حوصلۀ پرسنل سر میرفت و غر میزدند.
یکبار هم در حین بازی فوتبال در قسمت پشت بیمارستان یک
ً
خمپاره وسطشان اصابت کرده و مصیبت عظما شده بود .بعدا

برای سرگرمی تراکتور را آورده بودم .افراد داوطلب یک شیفت
کاری داشتند ،یک شیفت تراکتور .میرفتند سوار تراکتور
میشدند و روی جادهای که به جبهه میرفت ،کار میکردند!
این طوری کمی سرشان گرم میشد .در عین حال کار مفیدی را
هم انجام میدادند.

●اینها که میفرمایید ،مربوط به زمان اشغال خرمشهر بود یا در
زمان محاصرۀ آبادان؟
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●خاطراتی از نحوۀ رسیدگی اورژانس به مجروحین بفرمایید.

سیستم اورژانــس شهر به شدت بههم ریخته بــود .رئیسی

هنوز پل را نزده بودند .ما زیر پل هم پست بهداری داشتیم و
برای بچههایی که آنجا میجنگیدند و مجروح میشدند ،اقدامات
اولیه اورژانسی را انجام میدادیم .وقتی پل پایین فرو ریخت ،یعنی
آن قسمت افتاد دست عراقیها ،اوضاع جوری دیگر شد و حتی
ً
عراقیها وارد شهر آبادان هم میشدند .من تقریبا یکسال و دوماه
مستقیم در آبادان بودم و دوبار هم از آبادان بیرون رفتم.

تمام نیروهای محلی را آموزش امدادگری میدادیم .آموزش
دیگری که ارائه میشد ،بهاصطالح طریقۀ خشککردن آبهای
راکد بود .سیستم زهکشی آبادان این طور است که باید از پمپ
استفاده شود .سطح زمین آبــادان بسیار پایین است و آب پس
میزند ،.با کار کردن پمپ آبهای راکد خارج میشد تا ،به خاطر
هوای گرم ،باعث شرایط نابسامان بهداشتی و رشد پشۀ ماالریا
نشوند.

●آیا برای بهداشت و خاصه پیشگیری از ماالریا برنامهای وجود
داشت؟

هر کسی که از هلیکوپتر میخواست پایین بیاید و وارد
آبادان شود ،باید قرص داراپلین دریافت میکرد .در غیر این
صورت اجازۀ ورود نداشت .برای همین حتی یک مورد بیماری
عفونی حاد در زمان جنگ در آبادان نداشتیم.

هیچ اپیدمی عفونی هم ایجاد نشد .تمام روستاهایی که دارای
جمعیت بود ،برای کنترل وضعیت بهداشتی درمانیشان ،تیم
پزشکی اعزام میکردیم .در بهداشت غذا خیلی مراقبت داشتیم.
اولین بار غذای گرم در جبهه را ما در آبادان بین رزمندهها توزیع
کردیم ،.سیستمی درســت کردیم که غــذای گرم به رزمندهها
میدادیم ،دیگر کمتر از غذاهای کنسروی استفاده میکردیم.

●چقدر از بیمارستانی صحرایی سیار که از قم آوردیــد ،استفاده
کردید؟

تا زمانی که تیم پزشکی کمکی برایمان نیامده بود ،بیشتر در
بیمارستان طالقانی مستقر بودیم .در جهاد قم هفت یا هشت نفر
پزشک دیگر داشتیم که داوطلب اعزام به جبهه بودند و سنشان زیاد
بود .وقتی که آمدند ،آنها را بردم بیمارستان طالقانی ،آنها از کار در
بیمارستان طالقانی ناراضی بودند ،چون در اوایل خیلی بینظم
بود .هنوز آن موقع بنده مسئول نبودم .میگفتند بمانیم صبح تا
غروب دیوار را نگاه کنیم کسیبهکسی نیست .با راهنمایی دکتر
وزیریان شروع کردیم به استفاده از بیمارستان سیار ،روزی سه تا
چهار مورد ،عمل کوچک انجام میدادیم.
●اسارت پزشکان و پرسنل اعزامی

این پزشکان هم ماندند .تا بعد از حدود یکی دو هفته خواستند
که برگردند .شب قبل توپخانۀ عراق آتشباری شدیدی داشت.
شما نمیدانید ،آن شب جهنم بود .این دوستان هم کمی نگران
بودند ،باالخره از من هم مسنتر بودند .صبح تصمیم گرفتند
برگردند .مسیر برگشت هم از جادۀ مارد بود .از سپاه به ما گفته
بودند که عراقیها جادۀ مارد را بستهاند .برای کسب آخرین اطالع
از امنیت جادۀ مارد ،من به سپاه رفتم .بعد از رفتنم به طرف سپاه،
آن همکاران بدون هماهنگی ،همراه یکی از نیروهای سپاه با
بلیزری که متعلق به سپاه بود ،سوار شده و رفته بودند .در جادۀ
مارد میبینند که نیروهای سپاه راه را بستهاند ،در حالی که آنها

●چه کسانی اسیر شدند؟
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●در دورۀ محاصرۀ آبــادان غیر از امداد و درمان چه فعالیتهایی
داشتید؟

عراقی بودند و لباس سپاهی پوشیده بودند .همۀ آنها در آنجا اسیر
میشوند .من موقعی که نیروهای سپاه گفتند جاده بسته است،
جیپی را سوار شدم و حدود سیکیلومتر تخته گاز رفتم ،متأسفانه
نتوانستم که به آنها برسم .وسیلهای هم نبود که به آنها خبر بدهم.

آقای دکتر هادی بیگدلی ،آقای دکتر جریری ،که دیگر برنگشت
و متخصص علوم آزمایشگاهی بود ،آقای دکتر پاکنژاد ،یک نفر
تکنسین رادیولوژی ،از نیروهای بهداری قم و یک نفر راننده که
سرباز سپاه بود .آقای دکتر خالقی هم جزو آن تیم بود.
11
● نیروهای متخصصتان بیشتر از کدام استان تأمین میشد؟

بیشتر نیروهای تخصصی از تهران میآمدند .هر کسی به آبادان
میآمد ،اولش اعتراض داشت که چرا من را اینجا فرستادند؟ بدتر
ً
از اینجا نبود؟! واقعا هم جای سختی بود؛ ،اما بد نبود ،قطعهای
از بهشت بود.رفتار ما با این همکاران اعزامی فوقالعاده صمیمی
بود .موقع رفتن که میشد ،همهشان تلفنهایشان را میدادند
و میگفتند هر وقت خواستی زنگ بزن تا ما بیاییم .آنها احترام و
صمیمت را احساس میکردند .همیشه دقت میکردم که رفتاری
نکنم تا باعث شود که شأن نظام جمهوری اسالمی پایین بیاید.
یک بار یکی از این پزشکها آمد گفت آقای دکتر شما تلفن دارید
به تهران زنگ بزنم؟ میخواهم با خانوادهام صحبت کنم .گفتم
اشکالی ندارد؛ ،اما من تلفن ندارم ،ولی چون شما میخواهید،
با هم به تلفنخانۀ مرکزی میرویم .وقتی رفتیم ،گفتند بهعلت
حمالت دشمن تلفنها قطع است .بردمش فرمانداری ،فرمانداری
گفتند حق نداریم با این تلفن به خانواده زنگ بزنیم .این باید
آزاد باشد ،هر آن ممکن است پیام بیاید .این همکار را از صبح تا
ساعت هفتونیم شب به جاهای مختلف بردم که تلفن بزند ،دید
تلفن نیست .تا یک جایی دیگر التماس کردم .گفتم بگذار این آقا
تلفن بزند ،خانوادهاش نگراناند .خالصه این آدمی که اینجور
بدبین بود ،موقعی که برگشتیم من را بغل کرد .گفت من از تو
حاللیت میطلبم .تو چقدر تالش کردی تا من یک تلفن بزنم .کار
و زندگیات را گذاشتی .آخر هم اینجور رو زدی ،التماس کردی که
ً
من تلفن بزنم .من قبال جور دیگر فکر میکردم.
یک خاطره

همکار پزشکی به اسم دکتر فاطمی در اهــواز ،جــراح بود.
همکاران بهداری با او میانۀ خوبی نداشتند؛ چون انقالبی نبود.
در یک دیدار که با او داشتم ،دیدم معنویاتی در ذاتش وجود دارد
و انسان نیکوکاری است .دور و بر ما طلبه زیاد بود .منتها لباس
روحانیت تنشان نبود .همه لباس بسیجی میپوشیدند .به آنها
گفتم دکتر فاطمی مایههای با ارزشی دارد .یک ذره رویش کار
کنیم ،ببینیم چه میشود .آنچنان برگشت سمت انقالب که
ف شدنی ،نیست .ماشین شخصیاش بیوک بود .آن را آورد
توصی 

و در اختیار ما گذاشت .گفت مجروح را بگذارید داخل این
ماشین ،حداقلش این است که کولر دارد .بعد هم شماره تلفنش را

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

به من داد و گفت هر وقت به من نیاز داشتی ،زنگ بزن.

من به دوستان گفتم« :دکتر فاطمی بنده خدا ،اینطوری به من
گفته و اعالم آمادگی کرده است ».آقای پزشکی که در جمع ما بود،
گفت« :این آقا آمدنی نیست .من سالها است که او را میشناسم.
اهل خالیبندی است ».گفتم« :اگر به او زنگ زدم و  48ساعته
آمد چه؟» گفت« :بزن ببینیم چه میشود ».من زنگ زدم .گفتم:
«دکتر فاطمی دستم به دامنت ،نیرو درخواست کردهایم؛ ولی هنوز
نرسیده ،بیا ».ما همیشه نیرو میخواستیم .ولی از آن تعدادی که
 12میخواستیم ،کمتر میآمد .دکتر فاطمی  48ساعته به آبادان آمد.
گفتم دیدید .خجالت بکشید .به تو که ادعای مسلمانی میکنی،
اگر زنگ بزنم نمیآیی.
خاطرۀ دیگری از رفتار با پزشکان اعزامی

ک بار در بیمارستان طالقانی شایعه کردند که بهترین جای
ی 
بیمارستان اتاق رئیس بیمارستان است .همکار پزشکی از مازندران
آمده بود .اسمش دکتر نوریان بود ،.متخصص بیهوشی بودند .به
من گفت که من غیر از اتاق تو جایی نمیخوابم .آمد اتاق ما را دید که
زیر پایمان حصیر است ،کولری وجود ندارد ،یک پنکۀ قدیمی وجود
دارد و هیچی نیست .بعد گفت تشک کجاست .گفتم ما یک پتوی
سربازی داریم .زیر سرمان گرد میکنیم و میخوابیم .این بندهخدا
شب توی اتاق ما خوابید .بعد دید همین جوری ترکشها از پنجره
ً
میآید داخل! شترق میخورد به دیوار! دید نمیتواند اصال دوام
بیاورد ،از اتاق بیرون رفت .هوا هم خیلی گرم بود .همان نصف شب
ً
به اتاق پزشکها رفت .صبح آمده بود اتاق را نگاه میکرد .من عمدا
برای اینکه حرف و حدیثی پیش نیاید ،تنها اتاقی که یکطبقه بود
و هیچ پوشش و امکاناتی نداشت ،برای خودم انتخاب کرده بودم ،تا
بعد نگویند رئیس بیمارستان یک جای امن نشسته و برای خودش
دستور میدهد .رفتارم با آنها مهربانانه بود .همۀ حواسم این بود که
همکاران وظیفهشان را خوب انجام بدهند .چون آمده بودند اینجا
ً
کار مجرو حها را سر و سامان بدهند و آنها را درمان کنند .انصافا هم
کادر درمان خیلی مایه گذاشتند.
مدیریت بیمارستانهای نفت و امدادگران هم زیر نظر بنده بود و

فردی را بهنام دکتر محمد رضی بهعنوان نمایندۀ خودم در بیمارستان
نفت گذاشته بودم .برای این سه بیمارستان تقسیم کاری کرده بودم
ً
که دقیقا آمبوالنسها میدانستند کدام مریض کجا برود.
●روحیۀ پزشکان و همکاریشان در آن شرایط سخت چگونه بود؟

بنده چــون رابــط ـهام بــا پزشکها خــوب بــود ،هــر وقــت ما
میخواستیم میآمدند .خوب این خیلی کار سختی بود و در شرایط
جنگ و محاصره شهر به این راحتی نبود ،ولی باز میآمدند و کمک
میکردند .در زمان محاصرۀ آبادان یکی از پزشکان که از شرایط

پیشآمده خیلی ناراحت بود ،برگشت به من گفت اگر این شهر
سقوط کند ،آخرین نفری که میرود من هستم ،بیرون نمیروم،
خیالت راحت .گفتم چرا؟ گفت برای اینکه اگر ما برای خدا
آمدیم ،خدا خودش نیروهایش را میفرستد و کمر دشمن را
میشکند .گفتم من مطمئنم کمر دشمن بهزودی میشکند.

گفت آقا چطور مطمئن هستی؟ گفتم تو کسی بودی که یک
هفته است آمدهای؛ ولی دو کلمه با من حرف نزدی .االن میگویی
من آخرین نفر هستم که از شهر میروم .این تو نیستی که این حرف
را میزنی .این خداوند است که کلمۀ مقاومت و ایستادگی را از زبان
تو جاری ساخته .این بحثها در آنجا خیلی قشنگ و دلچسب بود
و از روحیۀ عالی پرسنل خداجوی حکایت داشت.

●حجم مراجعات مردم به بیمارستان چگونه بود؟ در سرویسدهی به
رزمندگان تداخل ایجاد نمیشد؟

بیشتر ساکنان در شهر رزمندگان بودند .مردم شهر را با کمک
فرمانداری بیرون بردیم .برای اینکه مرتب شهر زیر آتش بود و مردم
آسیب میدیدند .مردم روستاها را نتوانستیم جابهجا کنیم .به هر
حال روستاها در حاشیه و عقبتر بودند .ما آنجا پزشکان امدادی
داشتیم .هر هفته دو روز به روستاها میرفتند و آنها را ویزیت
ً
میکردند .اگر احیانا کسی نیاز به بستریشدن داشت ،باز در
همین بیمارستانهای آبادان بستری میکردیم.

●آقای دکتر ،دو طبقۀ باالیی بیمارستان آسیب دیده بود ،فقط در دو
طبقۀ پایین سرویس داده میشد؟

بله ،عراق این اواخر بیمارستان را بمباران کرد ،فکر کنم
با راکت زد .خب بیمارستان طالقانی در منطقه ،مثل االن برج

●در خاطرات مربوط به بیمارستان طالقانی از جمله خاطرات خانم
افسانه قاضیزاده میخواندم که ،برای عملیات بیتالمقدس در سال
 ،1361تعدادی از خواهران به شما پیشنهاد میدهند که طبقۀ سوم
بیمارستان را برای بستری نمودن مجروحین آماده کنند که شما هم
موافقت میکنید .ممکن است این جریان را شرح دهید؟

حقیقت قصه این بود که ما در آنجا گروهی از خواهران را داشتیم
ً
که جوان بودند .شهر هم واقعا ناامن بود .هر روز ،صبح وقتی افرادت
را میشمردی ،شب تعدادیشان نبودند .یا اسیر شده بودند ،یا
شهید .نمیشد با خیال راحت اجازۀ هر فعالیتی را به خواهران
داد ،.اما من در حد امکان برای خواهران برنامه داشتم و زحمات
زیادی را به آنها محول میکردم .خوب آنها هم پیشنهادهایی
داشتند .خواهر بزرگواری بود که برادرش روزهای اول جنگ در
خرمشهر شهید شد .اسمش از ذهنم رفته .خیلی خیلی خانم
بزرگوار و متدینی بود .من کارها را با ایشان هماهنگ میکردم.
چون خودش یک آدم انقالبی و اهل آبادان بود و از اوضاع و شرایط
شهر شناخت کافی داشت .دوستانی که از بیرون میآمدند ،جوان
بودند و جوانها همیشه پر شور و با ایده هستند و عالقه دارند
نوآوری کنند .دربارۀ آمادهسازی طبقۀ سوم ،اولش به خاطر خطر
زیادی که داشت ،مقاومت کردیم ،.ولی بعد موافقت شد و گفتیم بر
حسب ضرورت استفاده میکنیم .زمانی که شهر در محاصره بود،
ً
این خواهر بزرگوار ما که تکنسین انتقال خون بود ،واقعا درس
رشادت به همۀ ما داد .به او گفتم اگر همۀ مردان اسیر شوند،
حرجی نیست؛ ولی خواهران نباید اسیر شوند ،شما هم نباید اسیر
شوی .گفت چرا؟ گفتم شما برادرت شهید شده و حقت را و ِدینت را
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میالد در تهران بود ،.از هر سمتی نگاه میکردی دیده میشد.
عراقیها هم اوایل جنگ به چند دلیل نمیزدند :دلیل اول این بود
که میگفتند وقتی شهر را اشغال کردیم ،نیاز به بیمارستان داریم
و باید آن را حفظ کنیم ،ولی اطرافش را میکوبیدند.؛ دلیل دوم
این بود که زدن بیمارستان انعکاس و بازتاب بدی در دنیا داشت.
به دنبال همین قصه سعی کردند بیمارستان را نزنند .ضمن اینکه
ً
آن منطقه کال همه عربنشین بودند و روی اینها حساب باز کرده
بود و بهخاطر همین ذهنیت غلط ،اوایل بیمارستان را نگه داشت.
وقتی از تصرف آبادان ناامید شدند ،به بیمارستان حمله کردند و
طبقات سوم و چهارم بهکلی آسیب دید.

به این مملکت ادا کردهای و باید از این منطقه بیرون بروی .شبی که
قرار بود ایشان را با وسیلهای به بیرون منطقه بفرستم ،هر چه گشتم
نتوانستم پیدایش کنم ،شب بود .برق هم نبود .توی راهروی
بیمارستان کورسوی چراغی بود و بهسختی میتوانستی جلوی
پایت را ببینی؛ به طوری که ناگهان پایت به چیزی گیر میکرد و
نالهات بلند میشد .همین طور که داشتم میرفتم ،دیدم یکی در
تاریکی نشسته و دارد زخمی را پانسمان میکند .رفتم ببینم چه
کسی است ،دیدم همان خواهر بزرگوار است .گفتم مگر قرار نبود
شما بروید؟ گفت« :من اگر ًبخواهم از این جا بروم ،جواب برادرم را 13
چه میخواهم بدهم؟ اصال کجا دارم بــروم؟ چرا به من اصرار
ً
ً
میکنی بروم؟» واقعا این دختر شجاعت عجیبی داشت .واقعا زنان
ما در زمان جنگ خیلی شجاع بودند .ایشان گفت که من از اینجا
نمیروم .گفتم اسیر میشوید ،این موضوع شوخیبردار نیست.
قرار است عراقیها از بهمنشیر رد شوند .اگر بیایند این طرف،
همۀ ما را اسیر میکنند .گفت« :هر بالیی سر شما آمد ،سر من هم
میآید ».من هر چه اصرار کردم ،دیدم فایده ندارد .ایشان را به حال
خودش رها کردم و توی راهروهای بیمارستان راه میرفتم و با خودم
صحبت میکردم .شبی بود که ماه نیمه در آسمان دیده میشد.
گفتم خدایا این مردم بهخاطر حفظ دین تو دارند این همه مشقت و
سختی را تحمل میکنند .تو هم نصرتت را برسان .ما کمصبر بودیم.
ً
صبح که شد ،محاصره شکست .اصال عراقیها ترسیدند .خدا این
ترس را به دلشان انداخت .باور کنید ما چیزی برای دفاع نداشتیم.

تصویر :5حضور زنان در عرصه بهداری رزمی دفاع مقدس

●زمانی که عملیات بیتالمقدس شروع شد شما کجا بودید؟

بنده برای عملیات آنجا نبودم .دستیاری قبول شدم و سه ماه
آخر سال  1360را به قم آمدم .در آن زمان متخصص ارتوپد کم
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بود .هیچ کس نمیآمد .هر وقت ما ارتوپد میخواستیم ،نمیآمد
ً
و آن وقت هم اصال فکر نمیکردم جنگ تمام بشود .گفتم باالخره
ما باید برویم خودمان را بازسازی کنیم و علم یاد بگیریم و دوباره به
اینجا بیاییم .من بار دوم که رفتم جبهه ،رزیدنت ارتوپدی بودم که
بهصورت تیمهای اضطراری میرفتیم و بعد که ارتوپد شدم ،آماده
بودم و هر وقت هر جا میخواستند میرفتم.

●در خاطرات دوستان بیمارستان طالقانی اشاره شده بود که شما
بهدلیل اینکهخواستید به سفر حج مشرف شوید ،از منطقه رفتید.

همین طور شد .آن موقع ستاد اعزام نیروی تهران که فکر
14
میکنم رئیسش دکتر مخلصی بــود ،اعــام کرد که یک سری
از مسئولینی را که در جبهه درگیر هستند ،میخواهند به حج
بفرستند .آقای ادیبپور از هاللاحمر به من هم زنگ زد و گفت
اسم شما هم در لیست سفر حج نوشته شده .بنده عازم تهران
شدم .رفتم هاللاحمر و به مسئول مربوطه گفتم« :من گرفتارم
و نمیتوانم بروم .به جای من ،خانمم را ببرید ».چون تازه ازدواج
کرده بودم ».گفت«:نمیشود .یا خودت ،یا هیچ کس ».من آمدم
به پدرم گفتم قصه این جوری است .حق من نیست بروم .گفت
آنها باالخره یک چیزی را تشخیص دادند و خودت باید بروی.
شاید یک چیزی در راه هست خبر نداری .ایشان راست میگفت.
موقعی که رفتم مکه ،آنجا یک اتفاقاتی برایم افتاد .دیدم که حرف
پدر درست بود .باید پیامی را میگرفتم .از سفر حج که برگشتم،
امتحان دستیاری بود که بالفاصله امتحان دستیاری دادم .چون
ً
زمان دانشگاه درسم نسبتا خوب بود ،فرصتی هم نشده که کتابی
بخوانم ،ولی امتحان دادم و نفر دوم شدم .این هم لطف خدا بود.
به دنبال این قصه دستیاری شروع شد .منتها در مدت دستیاری،

امدادگری بود به نام مرتضی مخترع .خیلی پسر خوبی بود.
خدا رحمتش کند .خمپاره آمد توی برانکاردی که اینها حمل
میکردند .او شهید شد .آقای حسن روحی که االن در قم هست و
دست و پایش ترکش خورد ،از دوستانی است که آن موقع من با
خودم از قم برده بودم .او هم مجروح شد .از دوستان دیگر آقای
دکتر حمید ضیائی است که آن زمان تکنسین اتاق عمل بود و
مجروح شد .چون آنجا روزهــا کارمان جنگیدن هم بود .او هم
مجروح شد و عراقیها تیر خالصی در جمجمهاش شلیک کردند.

ولی زنده ماند .همیشه جایش را به من نشان میداد و به شوخی
میگفت که بعد از آن حادثه مخش بهکار افتاد .ایشان در دانشگاه

همدان پزشکی میخواند و االن هم در زمینۀ طب در دورۀ اسالمی
مطالعات خوبی دارد .یک دانشجوی پزشکی بودند که از شیراز
آمده بود .ایشان هم خیلی پسر خوبی بود .اسمش یادم نمیآید .او
هم آنجا مجروح شد .آقایی هم از همدان آمده بود به اسم درویش
دارا .او هم چندین مرتبه مجروح شد ،البته آسیبهای خیلی
عمدهای ندید و دوباره به آبادان برگشت .خودم هم بیش از ده بار در
منطقه تصادف کردم .زانویم داغون است .شبها در منطقه خیلی
ً
ً
تردد میکردیم ،مثال یک دفعه به درخت میخوردیم یا مثال صبح
مسیری باز بود .شب در همان مسیر ،بچههای خودمان موانع
ایجاد میکردند و ما در تاریکی شب به آن برخورد میکردیم.

ً
تقریبا هر شش ماه یک بار ،پانزدهروز ،بیست روز ،یک ماه
در قالب تیمهای اضطراری به جبهه میرفتم .ساکی داشتم که
همیشه آماده بود .تا اعالم نیاز میکردند ،ما آمادۀ اعزام بودیم.
آخرین بار در مرصاد بود که من کرمانشاه بودم .چندین مرتبه که در
منطقۀ غرب درگیری بود ،حضور یافتم.

●از شکست حصر آبادان و از عملیات ثامناالئمه که آن موقع مسئول
بیمارستان بودید ،خاطرۀ خاصی به ذهنتان میآید؟

تصویر  :6امدادگران در دفاع مقدس ،فرشتگان نجات رزمندگان در خط مقدم

ً
اصال محل استقرار تشکیالت خلق عرب ،بیمارستان نفت بود.
این خلق عربیها در زمان شاه نمایندهای در مجلس داشتند به نام
مکه فیصلی ،اگر اشتباه نکنم .پول هم هنگفت داشت و بهعنوان
اپوزوسیون جمهوری اسالمی ،حسابی پول خرج میکرد .دختری
بود در آنجا که با وضعیت خیلی بدی در بیمارستان میآمد .هر
وقت همخواستیم با او برخورد کنیم ،چهار پنج تا بادیگارد مسلح
داشت که همه از التهای آن منطقه بودند .تا اینکه خدا خواست
و پایش شکست .او را به بیمارستان آوردند .به او گفتم به این شرط
معالجهات میکنم که از منطقه بروی .اگر از منطقه نرفتی ،از این
به بعد با تو وارد درگیری مستقیم میشویم .گفت آخر من با تو چه
کار کردم که از دست من ناراحتی .گفتم همین سر و وضعت را نگاه
کن .به هیچی هم نگاه نکن.
ولی خوب کارهای تشکیالتی میکردند .در همین جریانات
ما پای او را گچ گرفتیم و رفتند .تا اینکه خودشان اشتباهی
ماشینش را به گلوله بستند .فکر کنم ماشین او را با ماشین من
اشتباهی گرفتند .چون من بیوک داشتم .اینها هم یک بیوک
ً
داشتند که هم رنگ بیوک من ،آبی رنگ بــود ،.البته من اصال
سوار آن نشدم .در تاریکی دم غروب فکر کردند این ماشینی که
میآید من هستم .آن را به گلوله بستند و این دختر هم کشته شد.
ً
اصال روزی نبود که ما از طرف دشمن پذیرایی نشویم ،.ولی خب
خدا خواسته بود و شاید همین محاصره باعث شد که بهقول
معروف زود سازمانیافته شدیم .فهمیدیم اگر بخواهیم بمانیم ،باید
سازمانیافته شویم .خب همه هم جوان بودند .این جوانبودن یک
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●در خاطرات خواهرانی که از خود آبــادان بودند ،ازجمله شهید
فرهانیان و دوستانش ،به همین موضوع بیمارستان نفت اشاره
میشود که اینها با یک پوشش اسالمی و با مقنعههای بلند میآیند
که به پرستاران بیمارستان کمک کنند و خالصه با هم اصطکاک پیدا
میکنند .یا در خاطراتشان اشاره میکنند که منافقین آمده بودند و در
کادر پرستاری نفوذ کرده بودند و خون و سرم مجروحان را از دستشان
درمیآوردند .یا بحث آلودگی غذای بیمارستان پیش میآید که بعد
اینها شناسایی میشوند و متوجه شدند که این تعداد نفراتی که آمدند
بهعنوان کادر درمانی ،از ستون پنجم دشمن هستند.اگر امکان دارد در
این باره توضیح دهید.

حسن بزرگی بود .به هم راحت اعتماد میکردیم .اکثر بچههای
سپاه آبــادان دانشجوی نفت بودند .من خودم پزشک عمومی
بودم که در انقالب از پادگان فرار کــردم .خب این جوانبودن
باعث نزدیکی روحیات به هم میشد .ما راحت با هم مینشستیم
و صحبت میکردیم .تصمیم میگرفتیم و راحــت هم پایش
میایستادیم و عمل میکردیم .چون خیلی یکدست بودیم ،زود
توانستیم کارها را جمعوجور کنیم .ما آمده بودیم که برنگردیم .ما
آمده بودیم ایران را نگه داریم .کارهای زیادی هم در آن موقع انجام
میدادیم.
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●غیر فعالیتهای بهداشتی درمانی ،چه کارهای دیگری میکردید؟

ً

مثال مبارزه با مواد مخدر .یک قاچاقچی به نام رضا پلنگ بود.
اولین قاچاقچی منطقه بود و توسط امدادگرهای ما دستگیر شد.
این فرد میآمد در آنجا مواد پخش میکرد .وقتی که من رفتم به
فرمانده سپاه گفتم ما این فرد را گرفتیم ،تعجب کرد.
گفت شما بهداری چی هستی؟ پلیس هستی؟ نظامی هستی؟
چه هستی شما؟ ما االن مدتهاست دنبالش هستیم ،نتوانستیم او
را بگیریم .چطور شما او را گرفتید؟ گفتم این فرد میآید در سنگرها
ً
و اصال فکر نمیکند که بچههای ما ممکن است دستگیرش کنند.
به همین خاطردلیل گیر افتاد.
●اگر مطلبی مانده که نگفتهاید ،بفرمایید.

جا دارد اینجا از پزشکی به اسم دکتر داود پژم یاد کنم .ایشان
جراح و فردی وابسته به حزب توده بود که از تهران داوطلبانه
آمده بود .این آقای دکتر پژم به هیچ وجه با من هم خوب نبود؛،
ً
ولی جراح قابل و باوجدانی بود .راحت میگفت آقا من اصال شما
ً
را قبول ندارم؛ ،ولی کارش را عالی انجام میداد .واقعا زحمت
میکشید .من همیشه اینها را که کنار هم میگذارم ،میگویم ما
از یک نفر چه میخواهیم .من نمیدانم پژم کجاست .شنیدم یک
مدتی هم ،زندان رفت؛ ولی واقعیت قصه ،وقتی به آنجا آمد ،فقط
کار میکرد .من همیشه میگفتم ای کاش همۀ ما که میآییم ،مثل
این پژم کار میکردیم.
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مراکز بهداشتی و درمانی نقش آفرین در دفاع مقدس

بیمارستان نظام مافی شوش

بیمارستانی در کرانه مقدم جنگ
بیمارستان نظام مافی شوش در قلب و کرانۀ مقدم دفاع مقدس

16

بیمارستان نظام مافی قبل از جنگ به مردم شهر شوش و زوار
حرم حضرت دانیال نبی ارائۀ خدمت مینمود .این بیمارستان
در ساحل رودخانۀ شاوور قرار داشت .در ساحل مقابل تا ششصد یا
هفتصد متری رودخانۀ شاوور عراقیها آمده بودند و در موقعیتی
ً
قرار داشتند که کامال به بیمارستان و اطراف آن مسلط بودند.
به عبارت بهتر ،از شروع جنگ تا فتحالمبین بیمارستان نظام
مافی شوش در خط مستقیم جبهه ،به اعتبار پرسنل قهرمان و
سلحشور ،با افتخار و بیوقفه ،زیر آتش مستقیم به خدمات حیاتی
به مجروحین خطوط مقدم درگیری ادامه داده است .در تاریخ
S

خالصه

در دفاع مقدس ،مردم مقاوم و سلحشور شوش ،سختترین و
خشنترین صحنههای ممکن جنگ را لمس کردند .در طول
هجدهماه اول جنگ و تا قبل از فتحالمبین ،شوش خسارات فراوانی
دید و بیشتر منازل و اماکن این شهر و از جمله بخشی از مقبرۀ
دانیال نبی تخریب شد .چه خانههایی که ویران شدند ،زنهای
بــارداری که سقط جنین کردند و مدارسی که تخریب و تعطیل
شدند .ارتش بعث به نزدیکی کرخه رسیده بود و شهرستان شوش
زیر آتش سنگین گلوله باران توپخانه و بمباران هوایی دشمن
همچنان مقاومت میکرد 1.بمبهای عراقی حتی قلعۀ آپادانا و
گنبد دانیال نبی را هم بینصیب نگذاشتند .رزمندگان اسالم از
این شهر بهعنوان عقبۀ جبهه استفاده میکردند .مقبرۀ حضرت
ی محل برگزاری دعاها و زیارتگاه رزمندگان اسالم بوده
دانیال نب 
است .تنها بیمارستان شهر پناه مردم و رزمندگان مجروح در ساحل
رودخانۀ شاوور و در کرانۀ مقدم جبهۀ نبرد ،در بحبوبۀ نبرد و گرماگرم
دفاع ،به خدمات حیاتبخش خود ادامه میداد .اگر مقاومت مردم
و رزمندگان شوش دانیال نبود ،عراق جادۀ اندیمشکاهواز را
تصرف و کل خوزستان تهدید میشد .علیرغم دفاع جانانه و
موقعیت راهبردی ،شوش ،شهر شهیدان گمنام لقب گرفت.
(تصویر)1بیمارستان نظام مافی و شهر شوش با عملیات فتحالمبین
از دید و تیر مستقیم متجاوزان خــارج شدند .در این نوشته،
سرگذشت مقاومترین بیمارستان دفاع مقدس ،به روایت شاهدان
مرور شده است.
S

S

S
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بیمارستانهای عالم و در تاریخ طب رزمی ،هیچ بیمارستانی
چنین افتخار عظیمی کسب ننموده اســت .دکتر وزیریان،

مدیرعامل وقت بهداری استان خوزستان ،چنین روایت میکند:
« ...مجرو حهای ما به فاصلۀ چند دقیقه به بیمارستان میرسیدند.
موقعیت این بیمارستان ،به مراتب از موقعیت بیمارستان طالقانی
آبادان خطرناکتر بود .اگر فاصلۀ انتقال به آنجا پانزده دقیقه بود،
اینجا کمتر از پنج دقیقه بود ،مجروح همان موقع به بیمارستان
نظام مافی منتقل میشد .در عملیات پیروز فتحالمبین ،این
بیمارستان قطب بقیۀ پست های امداد و پستهای اورژانس قرار
گرفت و نقش یک مراکز جراحی صحرایی مهم را ایفا نمود».
موقعیت استراتژیک شهر شوش در دفاع مقدس

شــوش در استان خوزستان ،جنوب غربی ایــران با ۵٫۶
کیلومترمربع مساحت در ۱۱۵کیلومتری شمال غربی اهواز بین
 ۳۲درجه و  ۲دقیقۀ عرض شمالی و  ۴۷درجه و  ۱دقیقۀ طول
شرقی نسبت به نصفالنهار گرینویچ قرار دارد .بلندی شهر شوش
از سطح دریا  ۸۷متر و فاصلۀ هوایی تا تهران  ۴۷۹کیلومتر و فاصلۀ
زمینی  ۷۶۶کیلومتر است .فاصلۀ شوش تا اهواز  ،۱۱۵تا دزفول
 ۲۴و تا اندیمشک  ۳۸کیلومتر است .شوش از اوایل هزارۀ چهارم
قبل از میالد ،موجودیت خویش را در صحنۀ تاریخ نشان داده و
از همان ابتدا بهعنوان مرکزی هنری ،صنعتی ،تجاری و سیاسی
محسوب میشده اســت 2.در زمــان ایالمیها بهخاطر همین
موقعیت ویژه ،بهعنوان پایتخت سیاسی ،مذهبی انتخاب گردیده
و تا سال  ۶۴۰ق .م که این شهر توسط آشور بانیپال ،پادشاه آشور،
ویران گردید ،اهمیت خود را حفظ کرده بود .در زمان داریوش
ً
هخامنشی  ۵۲۵ق.م مجددا رونق گذشته خود را بهدست آورد و در
طول حکومت هخامنشیان ،از این شهر بهعنوان پایتخت زمستانی
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آرامگاه دانیال نبی
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آرامگاه دانیال نبی در ساحل شرقی رودخانۀ شاوور ،روبهروی
تپه ارگ ،واقع و مدفن یکی از پیامبران بنیاسرائیل ،حضرت
ی است که در تورات یک کتاب با دوازده باب به او
دانیالنب 
اختصاص دارد .بقعه شامل دو حیاط است که دور تا دور آنها
حجرهها و ایوانهایی ساخته شدهاست .بقعه در انتهای حیاط دوم
که بزرگتر و وسیعتر است ،ساخته شدهاست .این حیاط از سه
طرف دارای اتاقهایی است که برای اقامت زوار ساخته شدهاست.
مقبره در ضلع مقابل مربع مستطیل حیاط دوم واقع و دارای
مساحت کوچکی است که دور آن را داالنی فرا گرفتهاست .در این
بقعه ضریحی و در زیر آن مرقدی با سنگهای زرد قدیمی بدون
نوشته و لوح قــرار دارد .گنبد بارگاه دانیال پیغمبر بهصورت
َ
کثیراالضالعی شش ضلعی در  ۲۵طبقۀ ُمض َرس است که بر قاعدۀ
مدور استوار شده و در سال ۱۳۳۰ه.ق دو گلدسته بدان افزوده
شدهاست .گنبد نیز بعد از خرابی گنبد اصلی در سال  ۱۲۸۷ه.ق
بهدست حاج مالحسین معمار ،پدر معمار سازندۀ گلدستهها،
4
ساخته شده است.
S

تصویر  :۲نمای هوایی از شهر شوش که مرقد پیامبر دانیال و قلعۀ آپادانا در آن مشخص است.

بقعۀ دعبل خزاعی

محوطۀ تاریخی شوش بهعنوان هجدهمین اثر جمهور 
ی
اسالمی ایران در فهرست میراث جهانی به ثبت رسید .پس از
بررسی پروندۀ ثبت جهانی محوطۀ باستانی شوش ،این پرونده روز
۱۳تیر ۱۳۹۴در نشست یونسکو در شهر بن آلمان به ثبت جهانی
رسید .پروندۀ میراث فرهنگی شوش شامل کاخ شائور ،آپادانا17 ،
دروازۀ شرقی ،هدیش ،شهر پانزدهم ،روستای هخامنشی ،مسجد
جامع شوش و مجموعه بناهای دورۀ اسالمی ،تپههای آکروپول
و قلعۀ فرانسویها است .در پروندۀ شوش ،تپۀ باستانی آن با در
نظر گرفتن معیارهای چهارگانۀ کمیتۀ میراث جهانی در خصوص
حفظ اصالت ،یکپارچگی ،مدیریت و حفاظت محوطه ارزیابی و
بررسی شد .باستانشناسان فرانسوی که در دورۀ قاجار نخستین
کاوشها را در این منطقه انجام دادند ،بر اساس برآوردهای اولیه
نزدیک به چهارصد هکتار از این محوطه را بهعنوان عرصۀ باستانی
شوش تعیین کردند؛ ،اما در بررسی باستانشناسی که از سوی
کارشناسان میراث فرهنگی انجام شد ،محوطۀ باستانی شوش به
اضافۀ حریم آن تا هشتصد هکتار افزایش یافت.
چغازنبیل
زیگورات نیایشگاهی باستانی است که در زمان ایالم (عیالمیها)
و در حدود ۱۲۵۰ق.م ساخته شدهاست .چغازنبیل بخش
بهجامانده از شهر دوراونتش است و در نزدیکی شوش (شهر
باستانی) قرار دارد .این سازه در ۱۹۷۹اولین اثر تاریخی از ایران بود
که در فهرست میراث جهانی یونسکو جای گرفت .جامعۀ بینالمللی
برای آن ارزش استثنائی و جهانی قائل است .خاورشناسان زیگورات
شوش را نخستین ساختمان مذهبی ایران میدانند .این نیایشگاه
توسط اونتاش گال (پیرامون  ۱۲۵۰ق.م) ،پادشاه بزرگ ایالم باستان
و برای ستایش ایزد اینشوشیناک ،نگهبان شوش (شهر باستانی)،
ساخته شده است .مکان جغرافیایی زیگورات چغازنبیل در چهلو
پنج ۴۵کیلومتری جنوب شوش (شهر باستانی)،در نزدیکی منطقۀ
باستانی هفتتپه است .دسترسی به این اثر باستانی از جادهای
انحرافی در جادۀ شوش به اهواز مقدور است (تصویر .)۳

یکی از بناهای تاریخی و مذهبی شهرستان شوش ،آرامگاه
دعبل خزاعی است .حسنبنعلی معروف به دعبل خزاعی که به
شاعر اهلبیت مشهور است ،متولد سال ۱۳۴ه.ق و همعصر چهار
امام بوده است .تائیۀ مشهور این شاعر در رثای اهلبیت عصمت و
طهارت سروده شده و حوادث تاریخ اسالم تا زمان خود را در قالب
شعری زیبا و تاریخی تنظیم و به امامرضا تقدیم نموده است .در
بخش شمالی شهر باستانی شوش ،در قبرستان قدیمی این شهر و
b

S

 . 3مجیدزاده ،.یوسف .تاریخ و تمدن ایالم،
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استفاده شدهاست .در این شهر از دورههای دیگر تاریخی ایران
مثل سلوکیان ،اشکانیان ،ساسانیان و دورۀ اسالمی ،آثار و مدارک
فراوانی بهدست آمدهاست .این ویژگیها باعث شد که این شهر
بهعنوان موزهای از دورههــای مختلف پیش از تاریخ ،تاریخی و
3
اسالمی ایران تا قرن  ۵هجری قمری تبدیل گردد.

در کنار بقعۀ امامزاد ه عبداللهبنعلی ،آرامگاه شخصیتی واقع شده
که یکی از چهرههای بزرگ فرهنگی جهان تشیع در قرون دوم و
سوم هجری بهشمار میرود.
ثبت جهانی شوش در یونسکو

تصویر:۳زیگوراتچغازنبیل

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

آغاز تهاجم و تهدید شهر شوش

با آغاز تهاجم گسترده نیروهای عراقی ،ارتش بعث تمام توان و
نیروی خود را برای تصرف شهرهای استان خوزستان به کار گرفت.
یکی از این اهــداف شهر شوش بود .در تهاجم اولیه ،سومار،
نفتشهر ،قصرشیرین ،مهران و چند شهر دیگر در جبهۀ میانی و در
جبهههای جنوب ،شهر بستان اشغال و سوسنگرد به محاصره
درآمــد .هدف ظاهری ارتش جنایتکار بعثی عراق برای تصرف
خوزستان ،دستیابی به منابع نفتی آن استان و هدف شوم آنها،
 18جدایی خطۀ مقاوم و حاصلخیز خوزستان از پیکرۀ واحد ایران
اسالمی و تجزیۀ کشور عزیزمان در راستای اهداف شوم استکبار
جهانی بود .دشمن با پیشروی در جبهههای جنوب ،قصد تصرف
شهرهای دزفــول ،شوش ،خرمشهر ،آبــادان و اهــواز را داشت.
مقاومتهای جانانۀ مردمی و دفاع سلحشورانۀ ارتش ،سپاه و
کمیتههای انقالب نقشههای شوم آنها را نقش بر آب نمود 5.با
سقوط خرمشهر پس از  ۳۴روز مقاومت دلیرانه ،نیروهای عراقی در
۱۹مهر ۵۹با عبور از رودخانۀ کارون ،آبادان را به محاصره درآورند.
نیروهای کمیته در دو عملیات «هویزه» و «توکل» همراه سایر نیروها
و در برخی عملیات پراکنده به دفاع ادامه دادند.

تصویر :۴موقعیت جغرافیای سیاسی ،نظامی شوش در جنگ تحمیلی

ثبت خاطرات و وقایع بیمارستان شهید نظام مافی شوش
6
در دوران جنگ تحمیلی در قالب گفتوگو با شاهدان
(نویسندگان)
بخش اول؛ گفتوگو با دکتر پرویز وزیریان

در دفاع مقدس ،بعضی از مراکز بهداشتی درمانی در رابطه با
خطوط مقدم و همین طور امدادرسانی به مردم منطقه و رزمندگان
اسالم ،موقعیت خیلی عجیب و متفاوتی داشتهاند .یکی از اینها
«بیمارستان طالقانی آبادان» است که در فاصلۀ بسیار نزدیک به
خطوط مقدم و نزدیک شش سال از دوران جنگ تحمیلی ،زیر آتش
 . 5نقش کمیتههای انقالب اسالمی در هشت سال دفاع مقدس :باغ موزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس.
http://Shahbazm.blog.ir
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مستقیم دشمن قرار داشته و تمام این مدت خدمات خود را بدون
وقفه ادامه داده است .یکی دیگر از آن بیمارستانهای استثنائی
نقشآفرین در دفاع مقدس ،بیمارستان نظام مافی شوش است.
ثبت واقعبینانه و دقیق و صحیح مطالب مرتبط با این مراکز
ً
خدمتگزار کمنظیر و بعضا بینظیر دفاع مقدس و نقشآفرینان آنها
بسیار باارزش است .وقایعی تاریخی و تاریخساز که ترسیمکنندۀ
باارزشترین شرایط و خطیرترین حالتها و بینظیرترین حوادثی
است که در یک مرکز بهداشتی درمانی امکان بروز دارد .انتقال این
تجربیات بینظیر به نسلهای فعلی و بعدی به منزلۀ تبیین و ترویج
یک الگو و شرایط الهامبخش برای خدمترسانی در شرایط عادی،
فوریتهای روزمره ،بالیا و جنگها خواهد بود.
●ممکن است به ویژگیهای ممتاز این بیمارستان در دفاع مقدس
اشاره کنید؟

مهمترین ویژگی موقعیت بیمارستان نسبت به خطوط مقدم
جبهه است .ویژگی اعجاببرانگیز مهمتر ،تداوم ارائۀ خدمات
حیاتی بدون وقفه و تحت آتشبار بیامان و مستقیم دشمن از
فاصلهای بسیار نزدیک بوده است .در آن موقعیت جنگی بسیار
بحرانی و خطرناک ،ایفای مسئولیت خطیر احیای مجروحین
جنگی با جراحات بسیار سنگین و با زخمهای بسیار وخیم
بهطور شبانهروزی و بدون هیچ وقفه قابل توصیف نیست .ویژگی
استثنایی سوم برخورداری از حداقل تجهیزات و کمترین امکانات
و محدودترین فضاهای درمانی در آن شرایط دشوار جنگی بوده
است .اگر یک فرد منصف اطالع داشته باشد از اینکه همکاران
نسل قبلی او در بیمارستان نظام مافی در چه شرایطی ایستادگی
و تالش کردند و هرگز در شرایط بسیار سنگین و طاقتفرسایی که
به اقتضای جنگ وجود داشت خم به ابرو نیاوردند و کوچکترین
اهمالی در انجام وظایفشان صورت نگرفته ،این اطالع فینفسه
در بطن خود پیامهای فــراوان دارد :نخست اینکه مسئولیت
حرفهمندان سالمت در شرایط دشــوار در قبال مــردم سلب
نمیشود.؛ دیگر اینکه هرگز نباید در شرایط عادی امن و امان و در
شرایط اوج رفاه ،کمکاری و اهمال به وظایف حرفهای صورت بگیرد
یا مسئولیتها خوب انجام نشود .نباید اهمال و سستی و کاهلی
در انجام خدمات و مراقبتهای سالمت صورت بگیرد .امیدواریم
در این سلسله روایات از مراکز بهداشتی درمانی و نقشآفرینان
بهداری رزمی دفاع مقدس ،بتوانیم پیامهای با ارزش را به نسلهای
بعدی برسانیم.

●موقعیت جغرافیایی ،مراکز درمانی ،الگوی جمعیتی و سایر اطالعات
ضروری شهر شوش قبل از شروع جنگ ،در شروع جنگ و تحوالت آن
در طول جنگ را تشریح کنید.

تا آنجا که محفوظات اجازه میدهد و ب ه خاطرم میآید ،راجع
به بیمارستان نظام مافی ،شهر شوش ،موقعیت آن و خدماتی که
این بیمارستان در دفاع مقدس انجام داد ،مطالبی به شرح زیر ارائه
میشود.

S

S
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شهر شوش در کنار رودخانهای به نام شاوور قرار گرفته که در طول
ت دانیالنب 
تاریخ که تغییر مسیر داده .االن مدفن حضر 
ی  ،در
زیر این رودخانه قرار دارد .فاصلۀ شوش تا اهواز  ۱۱۵و تا دزفول ۲۴
و تا اندیمشک  ۳۸کیلومتر است .آنچه به اسم جندیشاپور باستان
معروف است ،در مسیر به سمت شوشتر قرار دارد .آنجا بقعهای
است که به اعتقاد اهالی بومی این آرامگاه یعقوب لیث صفاری
است .بقایای دانشگاه و شهر جندیشاپور باستان در روستایی به
نام شاهآباد در حوزۀ دزفول در جادۀ شوشتر واقع شده است .در
زمان جنگ شوش حدود ده تا پانزدههزار نفر جمعیت داشت.
S

●طبق توضیحات ،شوش ،محوطهای باستانی است .از سرنوشت
این منطقۀ تاریخی باستانی در جنگ تحمیلی عــراق علیه ایــران،
مختصریبگویید.

در موقعیت دفاع مقدس متاسفانه عراقیها بارها شوش را
بمباران کردند و هدف حمالت توپخانهای قرار دادند .عالوه بر
ً
آسیب به آثار باستانی ،شهر شوش کامال از سکنه تخلیه شد .هیچ
منطقهای از آن از حمالت دشمن در امان نبود و حتی بخشهایی
ی نیز تخریب شد.
ل نب 
از بقعۀ حضرتدانیا 
S

●به عنوان مسئول بهداشت شهرستان دزفول به مدت شش سال
( ۱۳۴۶تا  ،)۱۳۵۲دربارۀ امکانات بهداشتیدرمانی شوش قبل از انقالب
توضیح دهید.

چون اهل خوزستان هستم ،آشنایی من با شوش که آن موقع
یک مرکز بخش بود ،از دوران کودکی بوده .بعد هم که مسئولیت
مرکز را داشتم،در آن موقع هنوز در شوش حتی یک مرکز بهداشتی
درمانی هم وجود نداشت و از اکیپهای سیاری که در دزفول بود،
برای واکسیناسیون کودکان شهر شوش کمک میگرفتیم.

●شما بارها در طول جنگ از شوش بازدید کردید  .ممکن است
وضعیت شهر را توصیف کنید؟

ً
آن موقع شهر کامال ویران شده و همۀ مردم از آنجا رفته بودند.
گروهی از پناهجویان شوش به هفتتپه ،عدهای اطراف دزفول یا
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ً
اوال شوش که بر خرابههای شهر باستانی شوش بنا شده،
به دو دلیل مورد توجه مردم قرار دارد :یکی اینکه شوش پایتخت
زمستانی داریوش اول و در آن عصر شهر بسیار آباد و بزرگی بوده
ً
است.؛ ثانیا این که بقعۀ یکی از پیامبران بنیاسرائیل در آنجا قرار
دارد ،بقعۀ حضرت دانیالنبی  که زیارتگاه همۀ ادیان است
و از همه جای دنیا و ایران برای زیارت این بقعۀ مبارکه به شوش
میآیند .حفظ آبادانی شوش هم بیشتر بهخاطر همین بقعه است.
بزرگترین کاوشهای باستانشناسی در همین شهر اتفاق افتاده.
باستانشناسان فرانسه سالیان دراز در شوش با دریافت امتیازات
باستانشناسی و کاوش از شاهان قاجار ،در اوج بیخبری ایرانیان،
میراث تمدنی ملت ما را به تاراج بردند .تمام کاخ داریوش کبیر را
کاوش و اشیاء باستانی آن را به موزۀ لوور فرانسه منتقل کردند.
اشیاء به تاراج رفته به مراتب از آنچه در آپادانای تخت جمشید
موجود است ،با ارزشتر و زیباتر است.

اهواز و جمعی هم به شهرهای دیگر خوزستان مهاجرت کردند .در
یک بازدید تنها کسی که آنجا زندگی میکرد ،خادم بقعۀ دانیال
نب 
ی بود .تمام تیرهای چراغ برق واژگون و ویرانیهای جنگ
شهر را مخروبه ساخته بــود .جالب این بود که در ششصد یا
هفتصدمتری رودخانۀ شاوور عراقیها سنگر گرفته و در موقعیتی
ً
قرار داشتند که کامال به همۀ شهر مسلط بودند و همه چیز زیر دید
آنها بود .اگر جنبندهای از آنجا عبور میکرد ،از آن طرف میدیدند.

(تصویر :۵تخریب بقعه دانیال نبی دراثر حمالت توپخانه دشمن)

●ممکن است تاریخچۀ بیمارستان نظام مافی ،وجه تسمیه و بانیان
آن را معرفی کنید؟

محمدعلی نظامالسلطنه ،نظامالسلطنه مافی و ب هطور خالصه
نظام مافی ،والی خوزستان در دورۀ قاجار بود .از جمله مال و امالک
زیادی که نصیبش شده بود ،روستایی به اسم «عمله تیمور» بوده
است .بیمارستان درست در روستای عمله تیمور قرار گرفته که
از امالک نظام مافی بوده است .وی امالک این روستا را وقف و
وصیت میکند که بعد از مرگش ،ورثهاش یک بیمارستان در آنجا
ی  ،حدود
بسازند .این محل تا مرکز شهر شوش و بقعۀ دانیالنب 
دو تا سه کیلومتر فاصله دارد و در مسیر جاده واقع شده است .این
بیمارستان در دهۀ پنجاه شمسی تأسیس و بهرهبرداری شد.
S

●سازندۀ آن چه کسی بوده؟ دولت بوده یا جای دیگری؟

سازندۀ آن .ورثۀ خود نظام مافی بودند که در تهران هستند
و مدارسی نیز با همین نام دایر نمودهاند .تجهیز آن ،تأسیسات
بیمارستانی و تجهیزات پزشکی ،توسط سازمان منطقهای بهداری
خوزستان انجام شد .قبل از انقالب هم این قبیل بیمارستانها به

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

ً
جمعیت هاللاحمر واگذار میشد .احتماال بخشی از تجهیزات
بهوسیلۀ هاللاحمر تهیه شده بود .پرسنل پزشکی نیز مانند
بسیاری مراکز دیگر در آن زمان بهدلیل کمبود نیروهای بومی،
توسط نیروهای پزشکی خارجی تأمین میشد.
●ظرفیت و هدف اولیه تأسیس بیمارستان چه بوده است؟

بیمارستان بــرای ارائـــۀ خــدمــات بــه مــردم و زوار حضر 
ت
ً
ی دایر شده و ظرفیت اولیۀ آن  ۲۵تخت بوده و بعدا
دانیالنب 
افزایش یافته است .زواری که بهخصوص در شبهای جمعه و
ً
 20روزهــای تعطیل از همۀ نقاط خوزستان و بعضا از جاهای دیگر
ایران به شوش میآمدند ،در صورت بیماری به این بیمارستان
مراجعه میکردند .در حوادث ترافیکی جادههای منتهی به شوش
و حومۀ آن ،اولین و نزدیکترین جایی بود که میتوانست مجروحان
تصادفات را امداد رسانی کند ،این بیمارستان بود.
S

●ادارۀ بیمارستان بعد از پیروزی انقالب چگونه بوده است؟

بعد از انقالب به تصویب شورای انقالب ،تمام مراکز بهداشتی و
درمانی ،به وزارت بهداری و سازمان منطقهای واگذار شد .من در

سال  ۵۸مدیرعامل سازمان منطقهای بهداری خوزستان بودم.
برای ادارۀ بیمارستان نظام مافی از پزشکان فیلیپینی و هندی و
ً
بعضا پاکستانی استفاده میکردیم .ظرفیت بیمارستان ۲۵تخت

بود و یک اورژانــس شبانهروزی نیز در آن فعال بود .آنچه بیشتر
اهمیت داشت ،قسمت اورژانس بود که عالوه بر فوریتهای مردم
شهر ،جاده را به اصطالح پوشش میداد .مثل همۀ بیمارستانها
چهار بخش کودکان ،جراحی ،داخلی ،زنان و زایمان داشت.
●از شرایط بیمارستان در شروع جنگ تعریف کنید.

جنگ که شروع شد ،در همان هفتههای اول عراقیها تا پانصد
ششصد متری حاشیۀ رودخانۀ شاوور را اشغال نمودند .بیمارستان
در ساحل این طرف رودخانه قرار داشت و دو کیلومتر و پانصد متر
فاصلۀ بیمارستان تا جادۀ مواصالتی جنگ بود .وقتی برای اولین
بار در روزهای اول جنگ رفتم آنجا ،دیدم سربازهای ما دور این
بیمارستان سنگر کنده و در واقع در خط مقدم مقابل دشمن دفاع
میکردند .به عبارت بهتر بیمارستان بدون هیچ فاصلهای در خط
مقدم واقع شده بود .برای استتار جالیز کاری کرده بودند .خیار
و کدو و مانند اینها کاشته بودند و وقتی با ماشین رد میشدیم؟
متوجه نمیشدیم در خط مقدم قرار داریم .اگر جرئت میکردیم
زیر آتش خمپارهها سرمان را از پنجره بیاوریم ،متوجه میشدیم
که اینها سربازهای سنگرهای خطوط مقدم هستند .بیمارستان
چنین موقعیتی داشت .پرسنل بیمارستان با شجاعت کامل و با علم
کامل از موقعیت جنگیشان آنجا باقی مانده بودند و کار میکردند.
ما هم برای تقویت روحیۀ آنها بهعنوان مسئول ،تعداد بازدیدها را از
آنجا زیادتر کرده بودیم.
یک خاطره از آن روزهای خون و آتش

 ....یادم میآید اولین بار یکی از پزشکهای سازمان منطقهای
را برای سرکشی از مراکز درمانی استان همراه خودم برده بودم.

مسیر و خط سیر بازدید محرمانه بود .از شوشتر رفتیم دزفول و از
دزفول آمدیم به طرف شوش و مستقیم وارد بیمارستان نظام مافی
شدیم .اطراف بیمارستان سنگرسازی شده بود .آقای دکتر از آن
باال که نگاه کرد ،گفت« :آقای دکتر وزیریان اینها کی هستند؟»
گفتم« :اینها سربازان خط مقدم هستند »...گفت« :چرا اینجا
آمدی؟» گفتم« :خب میخواهیم برویم بیمارستان را ببینیم».
گفت« :شما این وضعیت را میدانستی؟» گفتم« :این دفعه شما
ً
همراه من هستی .قبال آمدم و میدانم اینجا چه خبر است ».این
وضعیت بیمارستان بود.
● آیا پزشکان خارجی بعد از جنگ به خدماتشان ادامه دادند؟

تا مدتی پرسنل خارجی فکر میکردند امــروز و فردا جنگ
تمام میشود .وقتی ادامه پیدا کرد و بیمارستان در تیررس قرار
گرفت ،همۀ آنها رفتند .تکیهگاه ما بعد از شروع جنگ به نیروهای
اعزامی داوطلب بود .نیروهای پزشکی داوطلب بیشتر از اصفهان
به خوزستان اعزام میشدند .من با ستاد اصفهان ارتباط مستقیم
داشتم .خودم زنگ میزدم .مسئولی هم بود که خوب است از او
یاد خیری شود .اسمش آقای حسن شادی و از کارشناسان سازمان
منطقهای بهداری اصفهان و مسئول ستاد معین اصفهان بود .به
ً
مجرد اعالم نیاز به ایشان ،مثال میگفتیم تا فردا یک متخصص
بیهوشی و یک متخصص جراحی و اینقدر هم پرستار الزم داریم،.
حداکثر فردا ظهر ،ماشین ســواری در ستاد امــداد ما در اهواز
میایستاد و این متخصصها میآمدند و اولین سؤالشان این بود
که آقای دکتر ،کجا باید برویم؟ بیمارستان نظام مافی شوش ،به
وسیلۀ پزشکان اعزامی و بیشتر پزشکان از اصفهان اداره میشد.
حیف است که از خدمات خالصانۀ اصفهانیها در جنگ تحمیلی
یادی نشود؛ چه در جبهههای نبرد و چه در پشت جبههها و از جمله
خدمات جمعی بهداری .مجروحین جبهۀ شوش به فاصلۀ کمتر از
پنج دقیقه ،به بیمارستان نظام مافی منتقل میشدند .بهخصوص
در عملیاتی مثل عملیات فتحالمبین ،موقعیت اینجا به مراتب از
موقعیت بیمارستان طالقانی آبادان ،خطیرتر بود .زمان انتقال به
بیمارستان اگر آنجا  ۱۵دقیقه بود ،اینجا حدود  ۵دقیقه بود.
●موقعیت بیمارستان نسبت به سایر مراکز اورژانس و بیمارستانهای
صحرایی چگونه بود؟

قبل از فتحالمبین ،بیمارستان نظام مافی نقش بیمارستان
صحرایی و اورژانس خط مقدم و اولین پست امدادی خط مقدم
را همزمان انجام میداد و از این جهت نه تنها در جنگ تحمیلی،
بلکه در تاریخ طب نظامی منحصر بهفرد است.

در عملیات فتحالمبین ،این بیمارستان در مرکز و قطب بقیۀ
پستهای امداد و پستهای جراحی صحرایی ،اتاقهای عمل
صحرایی اطراف قرار داشت .بعد از فتحالمبین ،بیمارستان از
تیررس مستقیم دشمن خارج شد؛ ولی به خدمات خود در تمام
دورۀ جنگ ادامه داد.
●باز هم از خاطرات آن بیمارستان برایمان تعریف کنید.

از در که وارد شدیم ،دو گلوله توپ شلیک کردند و مستقیم
خورد توی حیاط بیمارستان .گفتم« :حاجآقا ،مگر خبر کردی؟»
گفت« :بله ،با تلفن گفتم دکتر وزیریان دارد میآید ».بعثیها

همۀ مکالمات را شنود میکردند .استنباط آنها از دکتر وزیریان این
بوده که وزیر بهداری دارد میآید و نقشهشان این بود که با گلولهباران
بیمارستان وزیر را بکشند! به هر حال با بدرقۀ گلولههای دشمن وارد
بیمارستان شدیم .از ماشین که پیاده شدیم ،حاجآقا خواست بدود،
گفتم«:نه ،یواش .تو آمدی میخواهی به اینها بگویی از اینجا
نروید .آن وقت خودت نمیتوانی از اینجا تا ساختمان را تحمل
کنی .یواش راه برو .انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده ».با آرامش وارد
ساختمان شدیم .فضای بیمارستان مملو از اضطراب و نگرانی بود.
دو شب قبل موشک به اتاق عمل و آزمایشگاه بیمارستان اصابت
کرده و یک خواهر واحد رختشورخانه هم از آنجا عبور میکرده و
در دم شهید شده بود .بخشی از پوست سر این شهیدۀ مظلوم در اثر
اصابت ترکش و موج انفجار کنده شده بود و با موهایش چسبیده
ً
بود به سقف ایوان .روحیۀ پرسنل کامال خراب بود .دیدم همه کنار
ً
همدیگر جمعاند و اصال روحیهای برای کسی نمانده .گفتم:
«بچهها ،چه فکری میکنید؟» همیشه عادتم همین بود .وقتی
میدیدم پرسنل خلقشان تنگ بود ،رعایت حالشان را میکردم با
پرسنل وارد شور و مشورت شدیم .گفتند که پشت بیمارستان برویم.
گفتم« :پشت اینجا کجاست؟» گفتند« :کارخانۀ قند است».
گفتم«:خب بیایید نشانم بدهید ببینم کارخانۀ قند کجا است».
ً
رفتیم ،دیدیم اصال دوکیلومتری بیمارستان قرار دارد .آن هم
چندان امنیتی ندارد؛ ولی حاال اگر اینها فکر میکنند امن است،
خب پیشنهاد خودشان است .با آرامش بیشتر خدمت میکنند.
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دفتر کار و محل زندگیمان اهواز بود و بهعنوان مدیرعامل و
رئیس ستاد امداد پزشکی همان جا زندگی میکردم .یکی یا دو تا
اتاق سوئیت مانند در هتل اهواز داشتم که آن موقع به ما واگذار
شده بود .زن و بچهام هم همان جا پیش خودم زندگی میکردند.
یک شب فردی مراجعه کرد و در را باز کردم .شیخ جوانی آمد و گفت:
«آقای دکتر ،دستنوشتهای به من بده و به رئیس شبکۀ دزفول،
(چون شوش تابع دزفول بود) ،دستور بده که بیمارستان را جابهجا
نکنند!» گفتم« :خب مگر میخواهند جابهجایش بکنند؟» گفت:
ن طور میگویند ».گفتم« :خب االن ماشینت کجاست؟ من
«ای 
االن میآیم با هم برویم ببینیم قضیه از چه قرار است ».حدود شش
یا هفت بعد از ظهر بود .هوا داشت تاریک میشد .گفت« :نه ،االن
دیگر تاریک است و جاده خطرناک است .من فردا صبح ساعت
پنج میآیم که با هم برویم ».گفتم« :خیلی خوب ».صبح از خانه
بیرون آمدم و توی خیابان ایستادم که با صدای زنگ ،زن و بچه بیدار
نشوند .هرچه ایستادم پیدایش نشد .من هم کلید اضافه نداشتم
که بتوانم به خانه برگردم .به دفتر کار رفتم .به او هم سفارش کرده
بودم که به بیمارستان خبر ندهد که من میخواهم بیایم و بگذار
که یکدفعه برویم و او قول داد که چیزی نگوید و خبر ندهد .حدود
ساعت ده صبح آمد دفتر! راه افتادیم .وقتی به بیمارستان رسیدیم،

ً
گفتیم بگذارید ما به حرف اینها ،ظاهرا گوش کرده باشیم و در
موقعیت دفاعی هم دوکیلومتر هیچ تأثیری ندارد .دو یا سه نفر
اینها را با خودم به آنجا بردم .این حاجآقا هم میخواست بیاید.
گفتم نه ،شما بروید برای اینها صحبت کنید ،باهاشان همدردی
کنید و ارشادشان کنید و هم از این حال و هوا بیرون بیاوریدشان...
ً
 .خودم رفتم کارخانۀ قند .دیدم خود پرسنل قبال هم بررسی
کرده بودند و محل اورژانس و اتاق عمل و رادیولوژی و سایر فضاها
را شناسایی کرده بودند .بعد از بررسی به بیمارستان برگشتم.
به پرسنل گفتم« :اینجا سر جای خودش با قدرت میماند و این 21
بیمارستان تعطیل نمیشود؛ ولی یک بیمارستان دیگر هم درست
میکنیم! هر کس دوست دارد بماند اینجا داوطلب است .. .هر
کس هم مایل است ،به بیمارستان جدید نقل مکان خواهد کرد».
ناهار هم برایمان درست کردند و با آنها ناهار خوردیم .وقتی مطمئن
شدند ادامۀ خدمتشان در بیمارستان نظام مافی داوطلبی است
و اجباری در کار نیست ،دستور اداری هم نیست ،روحیهشان
عوض شد .آقای دکتر یک کار باقی مانده .به رئیس شبکۀ دزفول
که او هم حضور داشت ،گفتم که مگر میشود مکه برویم و مدینه
نرویم؟ گفت« :منظورت چی است؟» گفتم« :منظورم این است که
ما که تا اینجا آمدیم .یک زیارت هم باید برویم .وگرنه فردا حضرت
دانیا 
ل از ما گالیه میفرماید که تا چهار قدمی آمدی؛ اما زیارت
من نیامدی!» رئیس شبکۀ دزفول که خدا رحمتش کند (حدود
یک ماه پیش از دنیا رفت) ،مرحوم آقای دکتر محمدعلی اخوان و
داروساز بود .ایشان ،گفت« :خودم روز قیامت جوابش را میدهم.
ً
دزفولیها کال شوخ هستند! ،من نمیآیم .به من اجازه بده که به
دزفول بروم ».گفتیم تو برو ،من با حاجآقا به زیارت میرویم .رفتیم
و دیدیم که بقعۀ نبی خدا به مراتب از قبل مخروبهتر شده و شهر
شوش هم به ویرانهای تبدیل شده .وقتی به حوالی بقعه رسیدیم،
گلولۀ توپ دیگری شلیک شد! این بقعه کتابخانهای داشت،
کتابخانهاش هم خراب شده و کتابها و قرآنهایش پخش و پال
روی زمین است.
S

رفتیم داخل و حاجآقا به خادم آنجا گفت« :برای وضو گرفتن از
کجا آب تهیه کنیم؟» گفت« :باید بروید از رودخانۀ شاوور آب بیاورید
که در تیررس دشمن است ».تصمیم گرفتیم برویم لب رودخانه
وضو بگیریم .برای رسیدن به رودخانۀ شاوور صد تا صدوده بیست
تا پله هست؛ یعنی آن روز این شکلی بود .باید این پلهها را میرفتیم
و قشنگ هم آنها از آن طرف میدیدند .من عرض کردم چون از
خدا خواستهام که من را شهید نکند ،میدانم که اتفاقی نمیافتد!.
رفتیم و وضو گرفتیم و آمدیم و زیارتمان را هم کردیم و نمازمان را هم
خواندیم که برویم .حاجآقا آمد عکس بگیرد .گفتم این دوربین را
بگذار جیبت .میخواهی بگیری ببری نشان بدهی و خدای نکرده
پز بدهی و بگویی رفتم شوش؟ من تا حاال از اول جنگ تا حاال یک
دانه عکس نگرفتم و حاال هم نمیگیرم .بعد هم به اهواز برگشتیم.
این هم خاطرهای از بیمارستان نظام مافی شوش بود.
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●اوج حضور حماسی بیمارستان نظام مافی در دفاع مقدس ،عملیات
فتحالمبین بوده است .از نقش بیمارستان در این عملیات برایمان
بگویید.

اما عملیات فتحالمبین؛ همان طور که عرض کردم ،بیمارستان
نظام مافی مرکز و محور گستردۀ امداد و درمان و خاصه ،خدمات
جراحی و پزشکی در منطقۀ عملیاتی فتحالمبین شد .قبل از

عملیات حساب کردیم و دیدیم که باید ۶۴اتاق عمل به اتاق
عملهای موجود اضافه کنیم تا بتوانیم آن عملیات را پوشش
دهیم .باید بهشکل بسیجی امکانات الزم برای راهاندازی این تعداد
 22زیاد اتاق عمل را فراهم میکردیم .در ضمن بسیج امکانات ،یادم
آمد که در دورۀ سربازی در دانشکدۀ بهداری صحرایی دورههایی
را گذرانده بودم .در آن دورهها یاد گرفته بودم که هر تیپ یا لشکر
ارتش ،تجهیزات کامل یک اتاق عمل سیار را در یک مجموعۀ داخل
صندوقی بزرگ در اختیار دارند .یک صندوق هم برای راهاندازی
درمانگاه سیار .لشکر  ۷۷خراسان و لشکر  ۲۱حمزه در منطقه
حضور داشتند؛ اما امکانات مورد نیاز خود را از بهداری منطقه
دریافت کرده بودند .به فکرم آمد با سرهنگ ازگلی که فرمانده لشکر
 ۷۷بود ،مالقات کنم.

ایشان فرمانده لشکر  ۷۷خراسان در عملیات فتحالمبین بود.
در عملیات شکست حصر آبادان هم با لشکر  ۷۷شرکت داشت
و بعد از شکست حصر آبادان ،به دزفول منتقل شده بود .باهاش
قرار گذاشتم و یک شب به بیمارستان نظام مافی رفتم و خوابیدم.
به سرهنگ تلفن کرده بودند که مدیرعامل منطقه میخواهد به
مالقاتت بیاید و او هم گفته بود که .اول صبح باهاش قرار بگذارید.
اول صبح هم پنج صبح بود .پنج صبح به دفترش رفتیم .در همان
کانکسی که توی آن زندگی میکرد .در را زدیم .گفت« :من فکر
نمیکردم مدیرعامل ساعت پنج صبح برای دیدار بیاید .».گفتم:
«ولی حاال که آمــده ».ما را به دفترش راهنمایی کرد و و گفت:
«چه فرمایشی دارید؟» گفتم«« :خبر داری که چه اتفاقی اینجا
میخواهد بیفتد؟» چون هنوز اعالم نشده بود .ما از جلسهای
باخبر شده بودیم که از مرحوم شهید صیاد شیرازی دعوت کرده
بودند و به ما ندایی داده بودند که آماده باشید .گفتم« :باید  ۶۴اتاق
عمل راهاندازی کنم و کم آوردهام و حتی توی فرودگاههای تهران
هم دیگر چیزی نیست که بخواهم بخرم و هرچه بوده ،خریدهام».
گفت« :حاال من چهکار میتوانم بکنم؟» گفتم« :شما صندوقی
داریــد به اسم صندوق  .۵۰۱آن را از شما امانت میخواهم».
گفت« :آقای دکتر من که خبر ندارم ».به مسئول گروهان ارکان
که ستوان دوم بود ،همراه یک استوار دستور داد .سرهنگ ازگلی
گفت« :آقای دکتر این صندوقها را میخواهد .شما همچین
صندوقهایی دارید؟» گفتند بله،»« .گفت« :پس چرا تا حاال رو
نکردید؟» گفتند« :جناب سرهنگ ،اگر یک پنس گم بشود ،چه
کسی جواب میدهد؟» گفت« :جوانهای مردم جوانهایشان
اینجا آمدند و به خانه برنمیگردند .شما بهفکر پنس و قیچی
هستید ...برو هرچه داری تحویل آقای دکتر بده ».وقتی آمدیم

تحویل بگیریم ،طوری با نیشخند گفت« :شما چطور اینها را بر
پا میکنی؟ چطوری میخواهی از اینها استفاده بکنی؟» گفتم:
«فکر آن را هم کردهام».
بنده میدانستم که اینها آمریکایی است و آمریکاییها البد
همینها را در جنگ ویتنام بردهاند .ما جراحهایی داشتیم که آن
موقع از ایران رفته بودند و در جنگ ویتنام شرکت کرده بودند و
میدانستم که االن یکی ازجراحها توی دزفول است؛ ،ولی بهش
نگفته بودم که شما بیا .فرستادم از دزفول آمد شوش توی بیمارستان
نظام مافی .گفتم آقای دکتر یک مسئولیتی میخواهم به شما
بدهم و آن اینکه اینها را باز کنی و مونتاژ کنی .گفت« :چرا دنبال
من فرستادی؟» با خودم گفتم دیگر اینجا پنهانکاری نکنم .گفتم
شما توی ویتنام بودید .فکر میکرد توی ویتنام بودن برایش چیزی
ی است ،.دیدم یک مقدار رنگش پرید و بعد گفت« :چشم».
منف 
گفتم« :یکی اینجاست و یکی دیگر نزدیک اندیمشک .االن دارم
میروم از لشکر  ۲۱حمزه تحویل بگیرم و آنجا هم زحمتش با شما
است ».گفت« :باشد ».محل مناسبی برای برپایی یک اتاق عمل
در بیمارستان نظام مافی انتخاب کردیم و آن آقای دکتر مسئول
برپایی شد و ما هم به لشکر  ۲۱حمزه در نزدیکی اندیمشک رفتیم.
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●فقط اتاق عمل بود یا چیزهای دیگری هم بود؟

تمام تجهیزات کامل یک اتاق عمل آمریکایی ،تخت و بیهوشی
ً
و رادیولوژی و سیستمهای جراحی و احتماال آن چیزها شاید به
قول معروف از مد افتاده شده باشند؛ ولی هنوز هم ارتش باید
چنین چیزهای سیار را داشته باشد .عرایض بنده این پیام را دارد
که تجهیزات بیمارستان و اتاق عمل سیار روزآمد باید همیشه در
اختیار ارتش و سپاه باشد؛ ،چون معلوم نیست اتفاقات جنگی یا
غیرمترقبه کی و کجا اتفاق خواهد افتاد .هر زمان به این لوازم سیار
نیاز پیدا شود ،بالفاصله باید در دسترس باشند ....بعد هم رفتیم
خدمت فرمانده لشکر  ۲۱حمزه و آنجا هم همین عرایض را تکرار
کردیم... .
●ایشان چه کسی بودند؟ خاطرتان هست؟

معاونش را یادم است؛ ،ولی خودش را یادم نیست .معاون ایشان
آقای حسنی سعدی بودند که فکر میکنم هنوز هم در قید حیات
هستند .تجهیزات را از ایشان هم گرفتیم.

تهران .این لشکر گارد جاویدان بود؛ لشکر گارد جاویدان
شاهنشاهی که جزو زبدهترین نیروها و افسرها بودند .مردم دزفول
اسمش را به شوخی لشکر  ۲۱خمیازه گذاشته بودند! .. .من آن
وقت فهمیدم که عراقیها تا کجا جلو آمده بودند! ،تا کیلومتر
شانزده اندیمشک .این مصیبتی بزرگ بود و لشکر  ۲۱حمزه آنجا
مستقر بودند و سپر دفاعی دزفول و اندیمشک را تشکیل داده
بودند.
●صندوق را تحویل دادند؟

بله.

●آن را کجا استفاده کردید؟

همان نزدیکیها توی کیلومتر شانزده یا هفده جادۀ اندیمشک.
فقط بگویم که ما ۶۴تا اتاق عمل بر ظرفیت موجود اضافه کردیم،.
شوخی نبود .من کارپردازی با یک جراح به تهران فرستاده بودم
و گفته بودم فروشگاههای لــوازم پزشکی چهارراه جمهوری و
ولیعصر را تا ته آن جارو کنید و اگر پول کم آمد ،بگویید تا دوباره
بفرستم؛ .تا پنجمیلیون تومان .آن زمان خیلی پول بود .تا توانستیم
شصتوچهار اتاق عمل آماده کنیم .هر کجا ما یک چهار دیواری
پیدا میکردیم ،یک تخت عمل و یک ماشین بیهوشی و تأسیسات
و تجهیزات برپا میکردیم که مجروحین عملیات عظیم فتحالمبین
در سریعترین حالت ممکن درمان شوند.
●در عملیات فتحالمبین شما در بیمارستان یازهراPدزفول خدمت
میکردید .همۀ مجروحین به بیمارستان یازهرا Pتخلیه میشدند ،به
اضافۀ اینکه بخش جدید این بیمارستان سالمالله راه افتاده بود و یک
اتاق عمل هم به اتاقهای عمل موجود اضافه شده بود.

دکتر محققی :بله .یک اتاق عمل جدید اضافه شده بود که به
مردم خدمت میداد .تنها بیمارستان زنان و زایمان منطقه بود .در
همان زمان اوج عملیات فتحالمبین خانمی را آوردند که نیاز به
سزارین داشت و سزارین شد.
یعنی پرسنل شریف این بیمارستانها و بهداری خوزستان هم
ً
به مردم سرویس میدادند و هم به جبهه .این پرسنل واقعا آنچه
در توان داشتند ،در طبق اخالص به مردم و انقالب تقدیم کردند،
البته با کمک مردم شریف خوزستان و داوطلبان مردمی سایر
استانها....
ً
واقعا ترسیم فضای خدمات امداد و درمان رزم فتحالمبین
خیلی دشوار است .خیلی هم عجیب و تکاندهنده و درسآموز
است .باید تالش کنیم آنهایی که در آن شرایط خدمت کردند،
بشناسیم .آنها که در قید حیات هستند ،خاطراتشان را بازگویی
کنند .احساسشان را از خدمت در آن فضای معنوی تعریف کنند.
روشهایی که به کار میبردند ،خاطراتی که دارند ،اینها را بیان
کنند .اینها سمبل مقاومت هستند؛ سمبل حماسههای بیبدیل
حرفهای در جامعۀ پزشکی و نظام سالمت .اگر بخواهیم الگوسازی
کنیم و مدلهای الهامبخش به نسل جوان امروز و نسلهای بعدی

●بیمارستان بعد از فتحالمبین چی شد؟
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●لشکر  ۲۱حمزه مال کدام استان بود؟

معرفی کنیم ،آنها گل سرسبدند ،.البته نباید از نقش حمایتی
مراکزی که صدها کیلومتر دورتر از جبههها فاصله داشتند و در
امنیت بودند ،غافل بود .خدمت در آن مراکز باارزش بود؛ ولی هرگز
قابل مقایسه با فاتحان قلب عملیات دشمن شکن فتحالمبین
نبودند.

بیمارستان به کار خود ادامه داد و تا آخر جنگ این خدمات
ادامه یافت.در فتحالمبین خط جابهجا شد ،عراقیها عقب رانده
شدند و شوش و دزفول از تیر رس دشمن خارج شدند.
23

شهید صیادشیرازی در جلسهای که در اواخر بهمن شصت،
قبل از عملیات فتحالمبین ،برای توجیه گذاشته بودند گفت:
«شما باید برای پذیرایی از بیستهزار مهمان آماده شوید .طبق

برآوردها اگر عملیاتی بیستهزار مجروح داشته باشد ،باید قریب
دویستهزار نفر رزمنده در آن شرکت داشته باشند ».گفتم« :یعنی
شما میخواهید با دویستهزار نفر حمله کنید؟» فرماندهۀ عالی
که انتظار این حرف را نداشت ،گفت« :از کجا میدانی؟» گفتم:
«خب از قاعدۀ هر ده رزمنده یکی مجروح ».گفت« :بله ».گفتم:
«این بیستهزار نفر میخواهند از کجا بیایند؟» خط جبهه تا آن
طرف رودخانۀ دویرج است و دو رودخانۀ دیگر در این خط قرار
گرفته که در اشغال عراق بودند ،.کرخه و دویرج که نزدیک به مرز
عراق است ،دو تا پل کوچک هم روی این رودخانه بود .من در زمانی
که مسئول بهداشت دزفول بودم ،برای واکسیناسیون بچهها ،بارها
همۀ این مناطق را تا مرز عراق رفته بودم .چون این منطقه تحت
پوشش بهداری دزفول بود .گفت« :بگذارید بعد از جلسه با شما
صحبت میکنم ».بعد از جلسه ،دربارۀ تردد آمبوالنسها صحبت
شد و فرمانده ،صیاد شیرازی ،گفت ترتیب انتقال مجروحین را
میدهیم و اگر الزم شد هلیکوپتر هم وارد میدان میکنیم .ایشان
پرسید پد هلیکوپتر در بیمارستان موجود اســت؟ گفتم بله
داریم«:.بله» در بیمارستان یازهرا
از خیلی سال پیش پد
هلیکوپتر وجود داشت.
P

تصویر :۷خطوط مقدم نبرد در منطقه عملیاتی فتح المبین

●بعد از عملیات ،تجهیزات و امکانات و مراکز را چگونه مدیریت
کردید؟

خدمات بیمارستان نظام مافی هیچ وقت قطع نشد .منتهی
اوج آن در عملیات فتحالمبین بود .چون اولین بیمارستان بود
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و نزدیکترین بیمارستان به جبهه .بعد از عملیات فتحالمبین،
بیمارستان به فعالیت خود ادامه داد .در عملیات بیتالمقدس هم
نقش مهمی داشت .بیشتر وسایل و تجهیزات را به ماهشهر منتقل
کردیم و آنجا را تقویت کردیم.
در اهواز به اندازۀ کافی مراکز امداد و درمان وجود داشت و
بیمارستان نظام مافی هم به خدمات خودش ادامه داد .در حال
حاضر بیمارستان خیلی خوب و بزرگتری شده و به صد تخت
توسعه پیدا کرده.
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دکتر محققی« :خط فتحالمبین در شب اول عملیات ،ساعات
اولیۀ بامداد روز عید نوروز ،به شوش و دزفول بسیار نزدیک بود .ما
از پشتبام بیمارستان یازهرا شاهد مبادلۀ شدید آتش بودیم.
منطقۀ عملیاتی بسیار نزدیک بود و حتی صدای انفجارات را
ً
میشنیدیم .کامال روشن شده و آتشباری شدیدی برقرار بود .بعد
که عملیات انجام شد ،شبهای بعد عملیات ادامه یافت .این آتش
دیده نمیشد؛ یعنی رزمندگان پیشروی کرده بودند .با پیشروی در
جبهۀ شوش دیگر آتش مستقیم روی بیمارستان قطع شد».
P

●راجع به مسئولین بیمارستان نظام مافی در آن دوران توضیح
بفرمایید.

برای بیمارستان در جستوجوی یک مدیر باتجربه و قوی بودم.
رئیس انجمن اسالمی بهداری شوش را فرد مناسبی یافتم .قبل از
عملیات خودم رفته بودم دزفول مقیم شده بودم .یک شب ساعت
دوازده او را صدا زدم .گفتم« :ماشین داری؟» گفت« :بله ».گفتم:
«حرکت کنیم ».پرسید« :کجا؟» گفتم« :در جنگ کسی نمیپرسد
کجا ».ساعت  ۱۱:۳۰به چهارراه اندیمشک و دزفــول و جادۀ
اهوازتهران رسیدیم ،.گفتم« :دست چپ برو ،».گفت« :یعنی جادۀ
شوش؟» گفتم« :بله .».در جاده ،ایست بازرسی سپاه جلوی ما را
گرفت .من را میشناختند .گفتند« :میخواهید به شوش تشریف
ببرید؟» گفتم« :«:بله ،».گفتند«« :خب ،آقای دکتر جاده را
میشناسید؟» جاده زیر توپ بود و با مسئولیت خودمان اجازۀ تردد
یافتیم .گلولهباران بود ،.زیر همان توپها به بیمارستان نظام مافی
رسیدیم .رفتیم داخل .پرسنل داشتند پد جراحی آماده میکردند.
بهیارها با خوشحالی گفتند« :«:آقــای دکتر امشب عملیات
است؟» گفتم«:امشب نه .آمدهام تشکر کنم و بگویم دستتان درد
ً
نکند ،خدا عوض بدهد ،خدا قبول کند ».واقعا پرسنل بیمارستان
نمیترسیدند و خوشحال بودند که عملیات میشود و داشتند
کارهایشان را میکردند .انگار که شب عملیات نیست .خداوند
شاهد است که روحیۀ آن پرسنل بینظیر بود؛ پرسنلی که پدر و مادر
و حتی پدربزرگهایشان جنگ ندیده بودند.
●شب قبل از فتحالمبین؟

نه ،چند شب قبل از فتحالمبین ،.همان شبی که فردایش
میخواستم بــروم پیش سرهنگ ازگلی و شب در بیمارستان
خوابیدم.
دکتر محققی :االن که تجارب خیلی عمیقتر و بیشتر است،

آمادگیها بیشتر است ،قدرت بیشتر است ،تخصص مردم بیشتر
است ،امکانات بیشتر است ،بیمارستانها بیشتر است ،همۀ
شاخصهای سالمت پیشرفت کــرده ،با آن زمان قابل مقایسه
نیست .باید آن ایام و حضور در صحنههای بینظیر آن را یادآوری
کنیم .احیای خاطرات جنگ نوعی فرهنگسازی است .اگر این
فرهنگ معرفی و نهادینه شود ،غلبه بر محدودیتها و تحریمهای
زمان حاضر بسیار آسان خواهد بود ،چون با محدودیتهای
زمان جنگ قابل مقایسه نیست و بهراحتی هم میتوان جبران و
برنامهریزی و هدایت کرد ،حتی اگر سختتر و بیشتر شود و حتی
اگر جنگی واقع شود ،باز هم میزان آمادگیهای نظام سالمت
صدها برابر نسبت به آن دوران بیشتر است .از نظر نیروی انسانی،
مهارتهای نیروی انسانی ،تجربه و علم و تخصص نیروی انسانی،
تعداد و گسترۀ نیروی انسانی ،مراکز درمانی مجهز ،امکانات
پیشرفتۀ تجهیزاتمان ،آمادگی و حضور در صحنۀ مردم ،هر نقطهای
و هر شاخصی که روی آن انگشت بگذارید ،به مراتب نسبت به
دوران قبلی افزایش یافته است .معجزۀ دوران جنگ این بود که با
همۀ محدودیتها و سختیها ،بهترین دستاوردها حاصل شد.

خدماتی که در فتحالمبین انجام شد فقط به معجزه شبیه
است .پد هلیکوپتری که اشاره شد ،مرتب هلیکوپترهای شنوک
مینشستند و هر بار صد یا ۱۵۰نفر مجروح بدحال را میآوردند
و یک مرتبه در یک بیمارستان کوچک که امکانات بسیار
محدودی داشت ،خالی میکردند .همزمان آمبوالنسها هم

مجروح میآوردند و با مینیبوس و اتوبوس هم سیل مجروحین
سرازیر میشد .تجسم چگونگی مدیریت آن موقعیت حیرتآور
است ،موقعیتی که به وجه احسن مدیریت میشد .اگر تریاژ درست
انجام نمیشد بسیاری از مجروحین شهید میشدند .در بیمارستان
یازهرا روز دوم فروردین  ۶۱در زمان تریاژ بین انبوه مجروحین،
جوان تنومندی بود که حالش خیلی بد بود؛ ،ولی هیچ زخمی بر
پیکرش وجود نداشت .برخالف بقیه که لباسشان خونی بود ،هیچ
گونه خونی بر لباسش وجود نداشت و کسی هم به او توجهی
نمیکرد .نای ناله و فریاد هم نداشت و یک گوشهای روی برانکارد
افتاده بود .بین موج مجروحینی که آورده بودند گم شده بود ،باال
ً
سرش رفتم .نفس میکشید .نبضش را گرفتم ،دیدم تقریبا لمس
نمیشود .مخاطهایش را تست کردم ،دیدم بهشدت رنگ پریده
است و معلوم بود خونریزی شدیدی کرده .هر جایش را دست
میزدی ،میدیدی که هیچ خونی وجود ندارد و قدرت تکلم هم
نداشت .اورژانس خیلی شلوغ بود .فقط فرصت لولهگذاری پیدا
کراست به اتاق عمل بردیم .به
کردیم و برانکارد را برداشتیم و ی 
جراحان اتاق عمل گفتم« :«:این فرد خونریزی شدید داخلی دارد
و مجروح موج انفجار است ».جراحهای آنجا خیلی هماهنگ بودند
و میدانستند مجرو حهایی که ما میفرستادیم اتاق عمل ،باید
بالفاصله عمل شوند و دیگر وقتشان را تلف نمیکردند که دلیل
ً
عملش را بدانند .بعدا مشخص شد در اثر موج انفجار طحال و
احشاء داخلیاش پاره شده بود .در آخرین لحظاتش و آخرین
S

●منظورتان از بیمارستان شهدای شوش همان نظام مافی است؟

بله.

● از چه زمانی نام شهدای شوش را گرفت؟
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نفسهایش بود که به یاری خداوند احیایش را شروع کردیم.

آقای رحمانی ،مرحوم دکتر اخوان ،رئیس شبکۀ بهداری دزفول ،به
من ابالغی دادند که بهعنوان جانشین شهید رحمانی بروم مسئول
بیمارستان شهدای شوش بشوم.

در زمانی که جنگ شروع شد و مردم شوش شهید دادند،
ً
بیمارستان به نام شهدای شوش تغییر پیدا کرد .بعدا بهدلیل
اعتراضاتی که شد ،دوباره به همان اسم سابق ،یعنی بیمارستان 25
نظام مافی تغییر نام پیدا کرد.
● بعد از فارغالتحصیلی شما کجا مشغول به کارشدید؟

تصویر :۸مجروحین عملیات فتح المبین در محوطه بیمارستان

بخش دوم :گفتوگو با برادر ابراهیم نیلساز( ،7نویسندگان).
ً
●لطفا خودتان را معرفی کنید.

ما جزو سهمیه بودیم .مستقیم آمــدم توی شبکۀ بهداری
اندیمشک استخدام شدم و به آموزشگاه بهورزی دزفول منتقل
شدم ،.چون دزفول و اندیمشک و شوش زیر نظر یک مدیریت
بهداری اداره میشد که در دزفول مستقر بود .مربی بهورزی شدم و
بعد از آن هم حدود  ۲۵سال در همان شهرستان مدیر بهورزی بودم.
زمانی که جنگ شروع شد ،با حفظ سمت ،یک سری مسئولیتها
ً
را پذیرفتم؛ مثال مسئول ستاد شیمیایی ،مسئول ستاد هماهنگی
بهداری ،مسئول خانههای بهداشت و مسئول پزشکهای اعزامی
از استانهای معین به منطقۀ جنگی و جبهه .با حفظ سمت دو
سال هم مسئول بیمارستان شهدای شوش بودم .بخشی از این
مسئولیتها در زمان آقای دکتر وزیریان ،مسئول بهداری منطقۀ
استان خوزستان بوده است.
●زمانی که جنگ شروع شد کجا بودید؟ شروع فعالیت خود را از آن
ابتدا بفرمایید.

رحیم نیلساز هستم متولد  ،۱۳۳۲اهواز ،ساکن شهرستان
دزفول .سال  ۱۳۵۶استخدام شبکۀ بهداشت و درمان دزفول شدم
و از این سال تا پایان بازنشستگیام را در شهرستان دزفول گذراندم
و در حین خدمتم مسئولیتهای متعددی داشتم .فار غالتحصیل
رشتۀ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اهواز در سال  ۱۳۵۶هستم.
پس از فار غالتحصیلی ،با ورودم به دزفول بهعنوان مربی آموزشگاه
بهورزی مشغول کار شدم.

زمانی که جنگ شروع شد من دزفول بودم ،.چون جزو اولین
گروههایی بودم که سال  ،۱۳۵۷قبل از انقالب رفتم یک دورۀ
ششماهه فوریتهای پزشکی را در تهران گذراندم .زمانی که جنگ
شروع شد ،اولین کسی بودم که در دزفول دفتر فوریتهای پزشکی
را در شبکۀ بهداری آن زمان راهانــدازی کردم و مدتی بهعنوان
مدرس فوریتهای پزشکی تدریس میکردم و بعد در همان سال
مسئولیت فوریتهای پزشکی دزفول محول شد.

با شــروع جنگ مسئول فوریتهای پزشکی دزفــول شدم.
سال  ،۶۱فردی به نام آقای رحمانی ،رئیس آن زمان بیمارستان
شهدای شوش ،نظام مافی ،بود .زمانی که از شهرستان شوش به
طرف دزفول میآمدند ،در این جاده ،شهرکی هست به نام شهرک
خلخالی یا مدنی فعلی که خودروشان در نزدیکی این شهرک
هدف اصابت گلولۀ خمپاره قرار میگیرد و به شهادت میرسند.
ً
ایشان اصالتا متولد یکی از روستاهای شوش به نام عمله تیمور
بودند .روستا به بیمارستان چسبیده است .آن زمان من عضو ستاد
هماهنگی شبکۀ بهداری شهرستان شوش بودم .بعد از شهادت

بله ،آن موقع من عضو ستاد هماهنگی بهداری و مسئول
ً
فوریتهای پزشکی بودم .این مسئولیتها مقطعی بودند .مثال
مرکز فوریتهای پزشکی راه میانداختیم و آمادهاش میکردیم و
تحویل دوستان میدادیم و جای دیگه میرفتیم .همکارانی که در
این رابطه سررشته داشتند و دوره دیده بودند ،یا برای آنها کالس
میگذاشتیم.

●از مسئولیتهای خود در دورۀ جنگ بگویید.

 . 7تنظیم مصاحبه توسط دکتر سیدمحسن نظامالدین

●در آن اوضاع و احوال موشکباران شما در دزفول بودید؟

●اولین مرکز فوریتها و اورژانس را کجا راهاندازی کردید؟

اولین اورژانسی که در نزدیک پلیسراه جادۀ اندیمشک دزفول
بود ،به آن اورژانس پلیس راه میگفتند .االن شده دانشگاه پیامنور.
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آنجا مرکز آموزشگاه بهورزی بود ،سر جاده بود .وقتی مجروحین
را میآوردند ،اقدامات اولیه در آنجا برایشان انجام میشد .این
اورژانس در شروع جنگ دایر شد.
ً
●پرسنل و نیروهای اورژانس کال بومی بودند؟

بله بومی بودند .از خود بهورزها و بهیارها بودند و بهصورت
شیفتی ادارهاش میکردیم .یک تعداد هم از پزشکهای اعزامی از
استانهای دیگر کشور با ما همکاری میکردند .این اورژانس تا آخر
جنگ فعال بود ،بعد از جنگ هم تا مدتی فعال بود.
●دربارۀ مسئولیتهای دیگر خود توضیح دهید.

به مدت دو سال هم مسئول ستاد شیمیایی دزفول بودم .دو
نقاهتگاه ویژۀ مصدومین در دزفول برپا کردیم :یکی در کلوپ
ورزشی و یکی در ادارۀ کار نقاهتگاهها زیر نظر شبکۀ بهداری
دزفول .قبل از این جریان ،اطالعاتی به ما داده بودند که ممکن
است از طرف دشمن حمله شیمیایی بشود .به همراه تعدادی از
دوستان و پزشکان رفتیم دورۀ آموزش مقابله با حمالت شیمیایی
را در اهواز دیدیم و بعدش آمدیم دزفول و به کمک دکترهایی که از
مناطق دیگر کشور اعزام میشدند ،در این زمینه فعالیت داشتیم.
●چه زمانی در شوش مسئولیت بیمارستان را به عهده گرفتید؟

سال ۱۳۶۱که میخواست حملۀ فتحالمبین شروع شود ،آقای
رحمانی شهید شد .آقای دکتر اخوان به من ابالغی دادند و من
به آنجا رفتم .یکی از تلخترین خاطراتم در همین جریان رفتن به
بیمارستان نظام مافی شوش اتفاق افتاد .وقتی با ماشین رسیدم
نزدیک بیمارستان ،یک خمپاره خورد نزدیک درب بیمارستان که
ً
فاصلهاش با ما تقریبا صدمتر بود .جلوی چشمم سه نفر شهید
شدند.
●آن سه نفر از پرسنل بیمارستان بودند؟

نه ،مردم عادی که برای درمان مراجعه کرده بودند و چند تا هم
از نگهبانان زخمی شدند .بعد از اتفاق ،بالفاصله نیروهای امدادی
در محل حضور پیدا کردند و مجروحین و شهدا را انتقال دادند .حاال
من مانده بودم که خدایا چه کنم .بروم بیمارستان ،میگویند رئیس
ی
ل نب 
جدید آمد و قدمش خوب نبود .رفتم زیارتگاه شوش دانیا 
و از خداوند کمک طلبیدم ،زیارت کردم و برگشتم به بیمارستان
رفتم .موقعی که رفتم بیمارستان ،چیز عجیبی دیدم ،این خاطرات
ً
مربوط به  ۳۰یا ۳۵سال پیش است .واقعا عجیبوغریب بود .رفتیم
شروع به کار کردیم .عملیات فتحالمبین شروع شد و الحمدالله به
خیر و خوبی گذشت و ما در آن عملیات موفق شدیم .من با نیت ده
روز به بیمارستان شهدای شوش رفتم؛ ولی دو سال آنجا ماندم .بعد
هم کتابچهای درست کردم با عنوان «طالیهداران عرصۀ سالمت
دزفول» .این کتاب معرفی فعاالن عرصه سالمت و خاطرات تعدادی
از فعاالن حوزۀ بهداشت و درمان دزفول در زمان جنگ است.

S

● ازخاطراتتان را در بیمارستان شهدای شوش تعریف کنید.

یکی از بهترین خاطراتم در بیمارستان شهدای شوش ،مربوط
به سال  ۶۱در ایام عملیات فتحالمبین است .شبی بود که آقای

دکتر وزیریان به اتفاق دوستی به نام آقای امیر تویسرکانی و سردار
غالمعلی رشید آمده بودند از بیمارستان بازدید بکنند .ساعت
ً
تقریبا دو بعد از نیمهشب بود .گفتند« :«:رئیس بیمارستان چه
کسی است؟» بلند شدم و خودم را معرفی کردم .چون ریشهایم
ً
را سه تیغه زده بودم ،هیبت خاصی پیدا کرده بودم .اصال آن زمان
طوری رفتار میکردم که پرسنل احساس نکنند جنگ است و
سعی میکردم روحیهشان را حفظ کنم تا فشارهای روحیروانی
ناشی از جنگ ،خدای نکرده در کارشان تأثیر منفی نگذارد .آقای
میرحسین موسوی ،نخستوزیر وقت ،هم با آنها بود .عکس آن
دیدار هم االن جلوی من است .یک تقدیرنامه هم به ما دادند .بعد
که آمدند و بازدید کردند ،آقای رشید به آقای دکتر وزیریان گفت«:
«این آقای نیلساز را که با این هیبت دیدم و اینکه بیمارستان
اینقدر مرتب است ،احساس کردم توی منطقه نیستیم ».آن هم
به این دلیل بود که ما برای حفظ روحیۀ نشاط و شادابی پرسنل
ً
بیمارستان برنامههای متنوعی را اجرا میکردیم ،.مثال برای
نیروهایمان جشن تولد میگرفتیم .اگر صاحب اوالد میشدند،
هدیهای برایش میگرفتیم و شرینی میدادیم .خالصه به هر
بهانهای سعی میکردیم فضا را عوض کنیم و این باعث شده بود که
همه با روحیه و انگیزۀ زیاد کارکنند.
●بعد از شما چه کسی مسئولیت بیمارستان را به عهده گرفت؟

از سال ۶۱تا اواخر  ۶۳مسئول بیمارستان بودم که بعد از آن
آقای تویسرکانی مسئولیت را به عهده گرفتند.

●موقعیت و وضعیت بیمارستان را از لحاظ امکانات تعداد تخت ،اتاق
عمل ،پاراکلینیک و .. .در زمان مدیریتتان تشریح کنید.

آن موقع که بیمارستان را تحویل گرفتیم ،چهار بخش جراحی،
زنان و زایمان ،داخلی و اطفال داشت؛ ولی چون موقعیت جنگی
بود ،مقداری تغییر کاربری دادیم که بتوانیم جوابگوی نیاز آن
شرایط باشیم .در آن مقطع چون بیمارستان وضعیت جنگی پیدا
کرده بود ،از لحاظ امکانات و تأمین نیروی تخصصی بهخوبی
رسیدگی میشد.
● ظرفیتش چند تخت بود؟

ظرفیت جنگی حدود  ۱۸۰تخت بود .تعدادی از خانههای
سازمانی بیمارستان را هم تخلیه کردیم و آماده کردیم و تخت
گذاشتیم که سرجمع حدود  ۱۸۰تخت شد.
●چند اتاق عمل داشت؟

دو تا اتاق عمل داشت و دو تا هم اضافه کردیم.

●از لحاظ امکانات پاراکلینیکی وضعیت به چه صورت بود؟

کامل نبود؛ ولی خوب بود.

ً
●توضیح بدید چه چیزهایی داشت؟ مثال آزمایشگاه ،رادیولوژی و....

ً
این امکانات را کامل داشتیم .واقعا مشکلی خاصی نداشتیم از
این بابت .امکانات فراوان بود .آقای دکتر وزیریان هم برای تأمین
نیازهای بیمارستان همکاری فراوانی میکردند .چون در آن

● بیمارستان پد هلیکوپتر داشت؟

بعد از جنگ درست کرده بودند.

●فاصلۀ بیمارستان تا خود خط مقدم چقدر بود؟

حدود دو کیلومتر .آن طرف رودخانه عراقیها مستقر بودند و
این طرف هم بیمارستان بود.
●بیمارستان ،بیشترین نقش را در عملیات فتحالمبین داشت؟

بله .بعدش هم دیگر اکثر مجرو حها را آنجا میآوردند .اقداماتی
را که الزم بود انجام میدادیم .اگر اعزامی بود به اهواز ،دزفول بود و
در صورت نیاز از آنجا به دیگر شهرها اعزام میشدند.

●تأمین نیروی انسانیتان به چه صورت بود؟ چقدر این افراد بومی
بودند و چقدر اعزامی از جاهای مختلف بودند؟ آیا در آن مقطع زمانی
هنوز نیروهای غیر ایرانی در بیمارستان حضور داشتند؟

بله .از بنگالدش حضور داشتند؛ ولی پس از مدت کوتاهی
رفتند .نیروهای ما اکثرا بومی شوش و اندیمشک و دزفول بودند .در
ایامی که نیروهای اعزامی آمدند و کمک میکردند ،اینها میرفتند
استراحت میکردند .مأموریت آنها بیستروزه یا ۲۵روزه بود.
میآمدند ،به هم کمک میکردند .بعضی از نیروها اصال ًمرخصی
نمیرفتند .آن موقع بحث این نبود که اضافه کار میخواهم و
ً
حقوق کم یا زیاد است .بحث واقعا انسان و انسانیت بود .همه پای
کار بودند .خدا وکیلی عرب و عجم ،همه کمر همت بسته بودند و
کار میکردند.

● یعنی ترس و نگرانی از شهیدشدن و اینکه بخواهند محل کار را
ترک کنند و بهانه بیاورند وجود نداشت؟

ً
اصال .چیزی که به ذهنشان نمیرسید ،همین بود که بخواهند
بگذارند بروند .نیروهایی از استانهایی مثل مشهد ،اصفهان و
دیگر استانهای معین میآمدند کمک میکردند .نیروهای بومی
تکان نمیخوردند .به جز بعضیها که مشکلی برایشان پیش آمد؛
ً
مثال برای جابهجایی خانوادهشان میخواستند جایی بروند .در
عملیات فتحالمبین ،وزیر وقت آقای دکتر منافی خودش چند دفعه
به منطقه آمد.
●به بیمارستان هم آمدند؟

بله.

●یعنی شما آن موقع مدیریت بیمارستان را داشتید ،آنجا با ایشان
مالقات کردید؟

من مالقات حضوری با ایشان نداشتم؛ ولی آمدند .رئیس شبکۀ
ما بهطور مستقیم ،همیشه با ایشان در تماس بود .یعنی آقای
تویسرکانی که آن موقع رئیس شبکه بودند ،مستقیم با آقای دکتر
منافی در ارتباط بودند .سؤال میکردند که ،چه احتیاج دارید.

●در آن مقطعی که شما مسئولیت بیمارستان را به عهده داشتید ،از
لحاظ نیروی تخصصی دچار کمبود و مشکل نشدید؟
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زمان بهعنوان بیمارستان مادر محسوب میشد و بین سه منطقۀ
اندیمشک و شوش و دزفول واقع شده بود ،امکاناتش کامل بود و
ما کموکسری نداشتیم ،پزشکهای داوطلب اعزامی هم با وسایل
مختلف مانند هلیکوپتر میآمدند و نیازهای تخصصی بیمارستان
را انجام میدادند.

ً
اصالخدا وکیلی کوتاهی نمیکردند.

نه ،چون عرض کردم که رئیس شبکۀ ما طوری با باال دستان
ً
خودشان ارتباط داشتند که اصال نمیگذاشتند کمبودی پیش
بیاید .از همۀ استانها کمک میرسید .آقای تویسرکانی که آن
موقع معاون آقای دکتر بیگدلی در شبکۀ بهداری دزفول بود.،
توی همان دوران دفاع مقدس ،مستقیم با آقای دکتر منافی تماس
میگرفت یا با نمایندهاش در منطقه که آقای دکتر علمداری ساروی 27
بود .آقای دکتر علمدار و اکیپشان مدتی دزفول بودند .هرچه الزم
بود برای ما تهیه میکردند .ایشان میگفتند اگر اتفاقی افتاد شما
مسئول هستید ،من آمدهام اینجا که برایتان رفع مشکل کنم .من
اینها را به یاد دارم .با اینکه پیر شدهام و حدود هفتاد سال دارم.
●آن مقطعی که مسئولیت بیمارستان را بر عهده داشتید ،دشمن
حمالتی به بیمارستان داشــت؟ آیا آسیبهایی به خود ساختمان
ً
بیمارستان یا اینکه احیانا کادر درمانی یا اینکه مجروحینی که آنجا بودند
وارد شد؟

در آن مقطعی که بنده بــودم ،خوشبختانه خود بیمارستان
زیاد آسیب ندید .این طرف و آن طرفش میخورد؛ ولی خود
بیمارستان نه .البته مردم شوش هم کم نمیگذاشتند .تا اتفاقی
میافتاد ،همه میآمدند با بیل و کلنگ و اینها کمک کنند .از
مالشان ،جانشان ،کمک میکردند.

● یعنی با اینکه بیمارستان با خط مقدم فاصلهای نداشت ،هدف
اصابت گلولههای توپخانه یا خمپاره قرار نگرفت؟

به دور و بر آن برخورد کرد؛ ولی خود بیمارستان نه.

●بــرای در امــان ماندن بیمارستان از حمالت دشمن ،از لحاظ
استحکامات کار خاصی برای آن انجام داده بودید؟

بله ،نگهبانی را گونی چیده بودند ،ورودیها را سنگربندی کرده
بودند .زیرزمین و سنگر درست کرده بودند که اگر خدایی نکرده
اتفاقی بیمارستان هدف حمله قرار گرفت ،برای مجروحین ،پرسنل
و نیروهای اعزامیها ،پناهگاهی وجود داشته باشد .یک سری هم
سنگرهای پیشساختۀ بتونی گذاشته بودیم در محوطۀ بیمارستان
و رویش را با گونیهای شن پوشانده بودند .خوشبختانه دور و بر
بیمارستان کمتر هدف اصابت گلولههای دشمن قرار میگرفت.

●در مقطعی که شما مسئولیت داشتید ،مشکل خاصی پیش نیامد که
مجبور شوید مجروحین را تخلیه کنید؟

نه ،مشکل خاصی نبود .فقط همان دم در بود که شانس من بود
دم در یک خمپاره خورد .یادی هم بکنیم از آقای دکتر بیگدلی،
ً
آقای دکتر فروزش ،آقای طالبزادگان و کسانی که که واقعا توی
ً
ً
جنگ پابهپای رزمندهها و همه دویدند ،واقعا کار کردند؛ مثال آقای
دکتر شاهمحمدتقی بیگدلی که رئیس شبکه بود ،یکی از مدیران
فعال بود در دفاع مقدس و از دوستان آقای دکتر وزیریان بود.
● دربــارۀ نحوۀ پذیرش مجروحین و اعــزام آنها توضیح بیشتری

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

بفرمایید.

بیمارستان شهدای شوش یا همان نظام مافی دو کار انجام
مـیداد .هم به مجروحین جنگ خدمات میداد و هم نیازهای
بهداشتی درمانی مــردم حومۀ شوش را پوشش مــیداد .یک
قسمت بیمارستان مخصوص مجروحین جنگی بودند که مستقیم
آمبوالنسها میآمدند دم اورژانس ،مجروحین را تخلیه میکردند.
بدون اینکه خدایی نکرده وقتی تلف شود .یک قسمت هم برای
ً
مردم عادی بود .چون شوش اصال تخلیه شده بود و بیشتر نیروهای
 28نظامی بودند .مردم حومۀ شوش میآمدند بیمارستان نظام مافی.
ما برای اینها یک کلینیک آماده کرده بودیم که به امورات درمانی
آنها رسیدگی میشد.

●مجروحینی که آنجا نمیشد به ایشان خدمات داد ،کجا اعزام
میشدند؟

آن موقع که عملیات میشد ،میدیدم پنجا ه شصتتا مجروح
میآوردند ،اینها به اصطالح غربالگری میشدند .آنهایی که توی
شوش باید درمان میشدند ،آنجا نگه میداشتیم و آنهایی که باید
میرفتند دزفول ،میفرستادیم دزفول و آنهایی که امکانات توی
شوش و دزفول و اندیمشک جوابگو نبود ،با همان آمبوالنس،
فوری به اهواز اعزام میکردیم و در صورت ضرورت ،آنهایی که نیاز
به هلیکوپتر داشتند ،با هلیکوپتر اعزام میشدند.

تصویر :۶انتقال مجروحین با بالگرد در عملیات فتح المبین

ً
●مسئول هماهنگی اعزامها ،مخصوصا اگر نیاز به هلیکوپتر بود ،چه
کسی بود؟

خود شبکۀ بهداری آنجا مسئولی داشت که مسئول ترابری
ً
آنجا بود ،مسئول هماهنگکننده با استان داشتیم ،مثال زنگ
میزدیم بیمارستان گلستان اهواز که ما االن چهار تا مجروح ضربه
به سر داریم اعزام میکنیم .آنجا اتاقهای عمل آماده و مجروحین
مستقیم به قسمتهای خاص خودشان میرفتند.

●با توجه به اینکه فرمودید که شما در آن مقطعی که عملیات
فتحالمبین انجام گرفت ،مسئولیت بیمارستان را بر عهده داشتید ،از
آن شب عملیات و اعزام مجروحین بیمارستان نظام مافی شوش چیزی
یادتان هست؟تا بهتر آن ایام را تشریح بکنید؟

برای عملیات فتحالمبین از یک هفته قبل تمام پرسنل ما
آمادهباش بودند .روزی که مارش عملیات فتحالمبین را نواختند،
ما همه به این امید بودیم که این عملیات انشاءالله با پیروزی

برایمان تمام شود .همۀ نیروهای ما میگفتند ما شربت شهادت را
خوردهایم و منتظریم ببینیم چه اتفاقی میافتد .ما آن زمان عید
ً
گرفتیم ،.اصال ما دو تا عید داشتیم :یکی عید نوروز و یکی عیدی
که همان آزادی سرزمین ما از دست عراقیها بود .باور نمیکنید که
از همان یک هفته قبل ما خواب نداشتیم ..باور کنید شاید شبی دو
ساعت هم نخوابیدیم .تا این اتفاق افتاد و الحمدالله پیروز شدیم.
یواشیواش هرچه جنگ جلوتر میرفت ،تجربهمان بیشتر میشد
و با مشکالت راحتتر برخورد میکردیم و رفع نقص میکردیم.
این بود که همه دستبهدست هم میدادند و همه یکی بودند؛
ً
یعنی اصال رئیسی نبود .کسی نمیدانست چه کسی رئیس است.
همه کار میکردند .دستبهدست هم داده بودیم که پیش خدای
ً
خودمان رو سفید باشیم .این نبود که بگویم مثال من رئیسم یا آقای
دکتر بیگدلی بگوید من رئیسم یا آقای طالبزاده بگوید من رئیس
هستم .همه میآمدند.
●در طول مدتی که در آنجا حضور داشتید ،خانوادۀ شما دزفول بودند یا
به شوش آمده بودند؟

خانوادهام دزفول بودند .در خانههای سازمانی ساکن بودند.

●دربارۀ نحوۀ مواجهشدن نیروهای طرحی اعزامی از وزارت بهداری
آن زمان ،با آن موقعیت شرایط خاص منطقۀ عملیاتی و ارائۀ خدمات
تخصصیشان به مجروحین بیشتر توضیح دهید.

بعضیهایشان ،روزهــای اول و دوم مقداری از صداهای
موشکها و خمپارهها و هواپیما میترسیدند؛ ،ولی بعد یواشیواش
که میدیدند مردم عادی دارند میآیند و برای این مجرو حها یکی
بالش میآورد ،یکی ملحفه میآورد ،یکی پتو میآورد ،یکی میآید
آنجا مینشیند آب میدهد ،وضعیت برایشان عادی میشد و
ً
راغبتر میشدند .مردم واقعا از جان و مال خودشان در آن

زمان گذشت میکردند .موقعی که صدای آژیر آمبوالنس
را میفهمیدند ،مردم موجموج دم در بیمارستان میآمدند،
دستها را باال میگرفتند تا خون بدهند .همین روستاییها،
همین عشایرها.

●آن ایام که شوش در واقع خط مقدم شده بود ،مردم شهر را تخلیه
نکرده بودند؟

نه ،خیلی از مردم بودند .از روستاییها و عشایر اطراف هم
خیلیها بودند .خیلی از خانوادهها ،بچههایشان را برده بودند؛،
ولی مردهایشان بودند .خیلی از زنها نان میپختند .من به چشم
خودم میدیدم.
● یعنی به شکلی پشتیبانی از بیمارستان را مردم به عهده داشتند؟

بله ،از رزمندگان و بیمارستان و همه .زمانی پنج تا آمبوالنس
همزمان و هر آمبوالنس چهار یا پنج تا مجروح میآورد .من مردم
شوش را به چشم خــودم دیــدم که در جلوی بیمارستان همه
دستهایشان را باال گرفته بودند که ما میخواهیم به این جوانهای
ً
رزمنده خون بدهیم .مردم واقعا فداکاری و از خودگذشتگی کردند.

●با توجه به اینکه تعدادی از کادر بیمارستان خواهران بودند ،دربارۀ
نحوۀ ارائه خدمت آنها به مجروحین برایمان توضیح دهید.

حضور خواهران اعزامی هم در شرایط غیرعملیاتی و عادی
خیلی پررنگ و قوی بود .پزشک داشتند ،روانشناس داشتند،
علوم آزمایشگاهی داشتند ،رادیولوژی داشتند،کادر کاملی
داشتند.
●اگر از این تیمهای اعزامیکه نقششان برجستهتر بود یا حضورشان
پر رنگتر بود ،خاطرهای.هست بفرمایید.

از دیگر اعضای تیمهای پزشکی اعزامی به منطقه ،آقای دکتر
عکاشه بود ،آقای دکتر تهرانی بود ،آقای دکتر بیطرف ،آقای دکتر
محمد مولوی بود .اینهایی که من یادم هستند ،اکیپی بودند که از
تهران آمدند و به جای اینکه بیست روز بمانند ،چهل روز در دزفول
ماندند .چون محل استراحت آنها هم آموزشگاه بهورزی بود ،پیش
من بودند .اینها شب و روز عمل میکردند .روزی شاید صدتا عمل
ً
میکردند .شوخی نبود .من واقعا هیچ وقت اینها را یادم نمیرود.
●آن زمان که این تیم آمده بودند ،شما کجا بودید؟

آمده بودم دزفول و مسئول ستاد هماهنگی شبکۀ بهداری
دزفول بودم .محل استقرار و جایگاه خواب پزشکهای اعزامی با
من بود .در محل همان آموزشگاه بهورزی مستقر بودند.
● این تیم در کدام بیمارستان دزفول کار میکردند؟

بیمارستان افشار؛ چون ما بیمارستان افشار و بیمارستان
یازهرا را بــرای امــورات رزمندهها اختصاص داده بودیم.
بیمارستان یازهرا زایشگاه بود .یک قسمتش را کردیم زایشگاه
و یک قسمتش را هم بهصورت یک زیرزمینی در آوردیم و بیمارستان
جنگی درست کردیم.
P

P

● کمبودی از نظر امکانات تخصصی بیمارستانی بــرای درمان
مجروحین وجود داشت؟

امکاناتی که ما میخواستیم ،اتاق عملهایمان همه داشتند
و آنهایی را هم که نمیتوانستیم ،آمبوالنسها و هلیکوپتر آماده
بودند و به استان یا شهرهای دیگراعزام میکردند.

● غیر از آن استقبالی که از شما در بدو ورود شد ،در طول مدت آن دو
سال خاطرهای هست که توی ذهن شما مانده باشد از مجروحین یا از
تیمهای پزشکی که در منطقه حضور پیدا میکردند؟

یکی از خاطرات خیلی زیبایی که من دیدم :روزی دو تا مجروح
را با هم آوردند .یکی از اینها دستش قطع شده بود و یکی دیگر
پایش بهخاطر اصابت ترکش خمپاره بهشدت آسیب دیده بود .برای
مجروحی که دستش قطع شده بود ،خون میخواستند .خب یکی
از چیزهای الزم و ضروری آن موقع برای مجروحین ،خون بود که
باید همیشه داشته باشیم .این صحنه را من به چشمم دیدم که
آقای دکتری که هر چه فکر میکنم اسمش را یادم نمیآید ،رفت
روی تخت دراز کشید و دستش را دراز کرد و گفت دو تا سوزن به
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آنها سر کارهای خودشان بودند ،چون بیشتر کادر ما مرد بودند.
آقایان قسمت برادران بودند و خواهران به بیماران عمومی که به
درمانگاه میآمدند ،خدماترسانی میکردند .بیشتر رسیدگی امور
مجروحین توسط کادر درمانی مرد انجام میشد.

من بزنید و به هر دو نفر خون بدهید .اینها صحنههای ماندگار
هستند .من این آقایان پزشکی که دیدم اینجا آمدند ،اینها روزی
یک وعده غذا میخوردند .روزی صد تا عمل انجام میدادند.
پزشکها برای عملکردن سبقت میگرفتند ..ارتوپد میگفت
من میخواهم عمل کنم ،جراح عمومی میگفت من میخواهم،
گوش و حلق و بینی ،همۀ اینها با هم درگیر میشدند برای اینکه
تختی را خالی بکنند ،اینقدر تالش میکردند که مریض را نجات
بدهند ،.اینهایی که مثل ما بازنشستهها که در جنگ بودیم و
زحمت کشیدیم و کار کردیم،ولی االن موقعیت طوری شده است 29
ی اینهاشان خیلی خراب است و کفاف زندگی هم
که وضع حقوق 
نمیدهد .انشاءالله مسئولین ما در سطوح باال به اینها توجه
کنند .به آنهایی که توی جنگ بودند و زحمت کشیدند و کار کردند.
●بانک خون هم داشتید؟ یعنی خودتان از مراجعین خون میگرفتید،
یا خون برایتان میآمد؟

هم میگرفتیم و هم برایمان میآمد .روزهای مشخص گروه
بانک خون میآمد .میگفتیم خون میخواهیم .هزار نفر دم
بیمارستان صف میبستند ،.مردم آمادۀ جهاد بودند ،مردم جهادگر
بودند .این کلمۀ جهاد به عینه آنجا مشخص میشد .مردم توی
فکر این نبودند که چه اتفاقی میافتد .فقط توی فکر این بودند
که این جوان نجات پیدا کند ،این رزمنده دوباره از جا بلند شود.
ن طوری بودند .خدا شاهد است وقتی که توی بلندگو اعالم
ای 
ً
میکردیم نیاز به خون داریم ،مثال پنجهزار نفر آدم از بچۀ دهساله
تا پیرمرد هشتادساله میآمدند دم در بیمارستان .من اینها را که
میگویم برای روز قیامت خودم میگویم و نه برای چیز دیگری .از
ما گذشته است.

● انشاءالله اینها همه باقیات الصالحات است .اگر توی این دنیا
مسئولینی که باید بشنوند و وظیفۀ خود را انجام بدهند ،کاری نکردند،
این خدمات مخلصانۀ شما ،برای آن دنیای امثال جنابعالی دستگیر
خواهد بود.

بیمارستان نظام مافی بعد از جنگ بازسازی شد و با افزایش
ظرفیت و ارتقای کادر بهداشت و درمان ،به خدمات حیاتبخش
ی ادامه
خود به مردم مقاوم شوش و زائران حرم حضرت دانیالنب 
میدهد و در کنترل تصادفات و حوادث منطقه نقش مؤثری دارد.
S

والسالم

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

سیر تکاملی بهداری رزمی در روزهای جنگ

از بر پایی اورژانسهای نیمه مستحکم

تا ساخت بیمارستانهای صحرایی مجهز

گفتوگو با سردار سرتیپ پاسدار نصرالله فتحیان (قسمت دوم)

30
امدادگر آنها را مداوا میکردند و در صورت نیاز در پستهای امداد
مستقر در خط مقدم درمان میشدند .در صورت ضرورت به ده
اورژانسی که یگانهای عملکننده احداث کرده بودند ،اعزام
میشدند .ما در منطقه دو اورژانــس مادر بهمنظور پشتیبانی از
اورژانسهای یگانهای رزم برپا کرده بودیم .مجروحان بر حسب
وضعیت و وخامت جراحاتشان به اورژان ـسهــای مــادر منتقل
ً
میشدند یا مستقیما به بیمارستان صحرایی امامرضا اعزام و
تحت درمان و عمل جراحی قرار میگرفتند.
S

●بیمارستان صحرایی امامرضا Sشامل چه بخشهایی میشد؟

بیمارستان امامرضا دارای هفت اتاق عمل ،اورژانــس،
آزمایشگاه ،بانک خون ،رادیــولــوژی ،اورژانــس ش.م.ه و دیگر
بخشها و امکانات موردنیاز از جمله سیستم تهویه هوای مرکزی
(چیلر) بود و تا پایان جنگ خدماتش ادامه پیدا کرد.
S

S

تصویر :1بیمارستان صحرایی امام رضا

تاریخچۀ سازههای بتنی در بهداری رزمی
●اولین بیمارستان صحرایی با سازۀ بتنی در کدام منطقۀ عملیاتی و در
چه سالی ساخته شده است؟

بیمارستانهای صحرایی با جمعبندی تجارب قبلی در حوزۀ
مشترک مهندسی رزمی و بهداری رزمی طراحی و اجرا شد .دشمن
محدودیتی برای حمله کردن به بیمارستانها و اماکن امدادی قائل
نبود و مقررات سازمانهای جهانی و کنوانسیونهای بینالمللی
در خصوص مراکز درمانی را رعایت نمیکرد .همچنین از نظر
انسانی نیز هیچ رحمی نداشت و به هیچ قاعدهای پایبند نبود .با
بمباران بیمارستان ما در عملیات خیبر ،برای مسئوالن و فرماندهان
ً
بخش جنگ کامال روشن شد که باید سازههای بیمارستانهای
صحرایی را مستحکمتر کنیم .از این رو ،بعد از عملیات خیبر سراغ

بیمارستانهای با سازههای بتنی رفتیم .استفاده از رینگهای بتنی
آرامآرام مطرح شد و اولین بیمارستانی که با رینگ بتنی طراحی
و اجرا شد ،بیمارستان صحرایی امامرضا در منطقۀ عملیاتی
بدر ،در پشت جزایر مجنون بود .این اولین بیمارستان صحرایی
S

بتنی بود که با طراحی و مدیریت قرارگاه مهندسی کربال و با کمک
ادارهکل مسکن و شهرسازی استان خراسان ،در هشتکیلومتری
شرق هورالعظیم ساخته شد .احــداث این بیمارستان در سال
 ۱۳۶۳آغاز شد و پس از عملیات بدر به بهرهبرداری رسید.
●سیر انتقال مجروحان از خط مقدم به این بیمارستان چگونه بود؟

نیروهای رزمندهمان اگر مجروح میشدند ،ابتدا نیروهای

●دشمن به این بیمارستان هم مانند بیمارستان خاتماالنبیا
حمله کرد؟

G

دشمن در طول جنگ دو بار به بیمارستان امامرضا حملۀ
هوایی کرد .بار دوم دو فروند هواپیما چهار نقطه از بیمارستان را
هدف قرار دادند؛ ولی خوشبختانه تلفات انسانی در بر نداشت.
S

●کدام بیمارستان بعد از بیمارستان صحرایی امامرضا Sبه همان
سبک و سیاق ساخته شد؟

بیمارستانهای صحرایی با سازۀ بتنی ،سیری تکاملی داشت و
در مناطق جنگی جنوب استمرار پیدا کرد .دومین بیمارستان
صحرایی با رینگهای بتونی که در سال  1364برای عملیات
والفجر  8آماده شد ،بیمارستان حضرت فاطمۀ زهرا بود که در
سیکیلومتری جنوب آبادان ،در منطقۀ خسروآباد و ده چوئبدۀ
آبادان با طراحی و نظارت قرارگاه مهندسی خاتم االنبیاء و اجرای
ادارهکل مسکن و شهرسازی استان خوزستان احداث شد .احداث
این بیمارستان در اوایل سال  ۱۳۶4آغاز شد و برای عملیات والفجر
ً
 8به بهرهبرداری رسید .عمال فقط شبها کار ادامه داشت و روزها
بــرای رعایت اصــول حفاظتی ،بخش مهندسی اجــازۀ فعالیت
نداشت .این رشد و روند کمال در بخش مهندسی رزمی بسیار
محسوس بود .جا دارد از نقشآفرینی نیروهای قرارگاه مهندسی
صراط و فرمانده آن ،شهید مهندس محسن صفوی ،یادی بکنیم.
P
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P

تصویر :2بیمارستان صحرایی فاطمه ازهرا

این بیمارستان به غیر از عملیات والفجر  ،8چه عملیاتهای دیگری را
پوشش داده است؟

عملیاتهایکربالی 3و 4و 5وتکهایدشمنبعدازعملیاتهایی
که در این منطقه انجام میدادیم .البته در عملیاتهای کربالی  4و 5
پشتیبانبیمارستانعلیبنابیطالب بود.
S

● وضعیت امکانات و تجهیزات این بیمارستان چگونه بود؟

این بیمارستان از امکانات و تجهیزات بسیار خوبی برخوردار
بود و به نقل از پزشکان متخصصی که برای عملیات والفجر  8آمده
بودند ،هیچگونه کم و کسری از حیث امکانات و تجهیزات پزشکی
وجود نداشت و آنها قادر بودند انواع عملهای جراحی حیاتی را
برای مجروحان انجام دهند؛ از جمله جراحیهای مغز و اعصاب.
ً
قسمتهای درمانی این بیمارستان هم تقریبا شبیه بیمارستان
قبلی شامل هشت اتاق عمل و بخشهای اورژانــس مجروحان،
اورژانس ش.م.ه ،دندانپزشکی ،داروخانه ،بانک خون ،درمانگاه،
آزمایشگاه و دیگر بخشهای مورد نیاز بود.
●با توجه به حجم باالی بمبارانهای هوایی دشمن در والفجر  ،8آیا به
این بیمارستان هم حملۀ هوایی شد؟

از موقعی که ساخت سازههای بتنی شــروع شد ،دوستان
مهندسی رزمی با محاسبات دقیق ،اصول ایمنی و حفاظتی را به
کار میبردند .طراحی داخلی را خودمان در بهداری رزمی پیشنهاد
میدادیم و کارهای ساختمانی را بخش مهندسی انجام میدادند.
کار فوقالعاده سنگینی در بیمارستان فاطمۀ زهرا انجام گرفت.
جالب است بدانید دشمن این بیمارستان را بهصورت مداوم مورد
P

بمباران هوایی و آتشباری توپخانه قرار میداد و به جرئت میتوان
گفت که دهها بار به بیمارستان و اطرافش حمله شد .از این میان
حدود شش بار به موقعیت بیمارستان حملۀ هوایی شد.

سنگینترین حمالت هوایی ،بمباران همزمان تخریبی و
شیمیایی بود و باعث شد این بیمارستان به نمادی برای مقاومت
جامعۀ پزشکی تبدیل شود و در تقویم ،هشتم اسفند بهعنوان روز
بسیج جامعۀ پزشکی نامگذاری شد.

●از بمبارانهای این بیمارستان و اتفاقی که در این زمینه رخ داده،
تعریف کنید.

تیم پزشکی باوجود بمباران نیز با ایمان و شجاعت مثالزدنی

به خدماترسانی ادامه دادند .در روزهای  26و  27بهمن ،1364
به اطراف بیمارستان حمله شد؛ ولی در روز  30بهمن ،دو فروند
هواپیمای عراقی موقعیت بیمارستان را بمباران کردند که  5بمب
به سایت بیمارستان اصابت کرد و تعدادی از پرسنل که در محوطه
بودند ،شهید شدند .یکی از بمبها نیز روی بیمارستان منفجر شد
که در آن زمان حدود صد نفر مجروح و کادر درمانی در اورژانس
بودند .جراحان نیز در اتاقهای عمل مشغول کار بودند؛ ولی
خوشبختانه به کسی آسیب نرسید و با اینکه برای مدت کوتاهی
برق بیمارستان قطع شد ولی جراحان با کمک چراغ قوه اعمال 31
جراحی را به پایان رساندند و کادر درمانی نیز بدون وقفه مشغول
ارائۀ خدمات به مجروحان بودند.
علت آسیب ندیدن داخل بیمارستان به هنر مهندسان ما در
مهندسی رزمی جنگ برمیگردد که عالوه بر سازۀ بتنی و خاکریز،
یک دال انفجاری روی سقف بیمارستان قرار داده بودند و روی دال
انفجاری هم ماسه و خاک ریخته بودند .آن دال انفجاری قدرت
تخریب را گرفت و ساختمان بیمارستان و اورژانس فرو نریخت.
البته تخریبی که ایجاد شد ،خیلی زیاد بود؛ ولی راکت به داخل
بیمارستان نفوذ پیدا نکرد.

اما بمباران شیمیایی بیمارستان در روز  8اسفند اتفاق افتاد.
در این روز بیش از ده فروند هواپیمای عراقی این بیمارستان
را بمباران تخریبی و سپس شیمیایی کردند .در این حادثه ،دو

در ورودی اورژانس
بمب شیمیایی با فواصل مختلف ،یکی جلوی ِ
در ورودی کادر درمانی بیمارستان اصابت کرد و
و دیگری نزدیک ِ
باعث آلوده شدن بیمارستان گردید.

تصور کنید بیمارستانی که چندین بار بمباران شده ،حاال این
بار بمباران شیمیایی شده است .رئیس بیمارستان ،آقای دکتر
محمد کریم شهرزاد و تعدادی از پرسنل مجروح و مصدوم شدند
و تجهیزات بیمارستان آلوده شد .یکی دیگر از دالیل آلوده شدن
بیمارستان ،انتقال یکی از مجروحان آلوده به عامل شیمیایی گاز
خردل به داخل بیمارستان و اتاق عمل بود .بنابراین مجبور شدیم
برای رفع آلودگی فضای بیمارستان ،هم ۀ بیمارستان را تخلیه
کنیم .تعدادی از پرسنل بهدلیل مجروحیت و مصدوم شدن با عامل
شیمیایی به اهواز اعزام شدند.
بمباران شیمیایی فضای روانی رع ـبآوری ایجاد کرده بود.
در جبههها و منطقه این خبر پیچیده بود که بیمارستان حضرت
فاطمۀ زهرا بمباران شیمیایی شده است .خوشبختانه حدود
 36ساعت بیشتر طول نکشید و به همت جمعی از پرسنل و
مسئوالن بهداری رزمی ،بیمارستان با تمام تجهیزاتش رفع آلودگی
شد .ناگفته نماند که در طول این مدت هم اورژانس بیمارستان و
هم اورژانس ش.م.ه مشغول ارائۀ خدمات بودند.
P

●از مصدومان شیمیایی کسی هم به شهادت رسید؟

بله .متأسفانه چند نفر از مصدومان شیمیایی ،علی رغم
اقدامات درمانی ،به شهادت رسیدند.

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

●عکسالمعل تیمهای پزشکی جدیدی که وارد منطقه میشدند ،در
مواجهه با این حادثۀ تلخ و رعبآور چگونه بود؟

بعد از رفع آلودگی ،تیمهای پزشکی الزم برای راهاندازی مجدد
بیمارستان در منطقه نبود .پیگیر تأمین تیم پزشکی برای بیمارستان
شدیم .فضای سختی بود .اولین تیم پزشکی که از اصفهان رسید
اهواز ،خودم رفتم آنها را آوردم .تیم پزشکی اضطراری تحت امر
ً
پروفسوری بود که واقعا انسانی بزرگ و طبیبی آزادمــرد و جراح
قابلی بود .به ایشان گفتم که باید برویم بیمارستان فاطمۀ زهرا .
 32ایشان گفت« :همان که بیمارستانی که بمباران شیمیایی شده؟»
گفتم بله .گفت« :االن وضعیت چطور است؟» گفتم« :االن پاک
چ آلودگی ندارد ».گفت« :خودت میآیی؟» گفتم:
پاک است .هی 
«خودم آمدهام ببرمتان ».گفت« :داخل بیمارستان هم میآیی؟»
گفتم بله .به همراه این تیم درمانی رفتیم داخل بیمارستان .اولین
تیمی که آمد ،فضای رعب و وحشت شکسته شد .آن تیم هم تیم
برجستهای بود به سرپرستی دکتر سیاوش صحت ،مرد همیشه
حاضر و شجاع میدانهای بهداری رزمی.
ً
ایشان انصافا در آن مقطع خوش درخشید .این بزرگوار االن
دبیر جامعۀ جراحان ایران است و استادتمام جراحی قفسۀ صدری
که در مرز هشتادسالگی است .ایشان آن روز مردانگی کرد و رسم
جوانمردی را برای همیشه در جامعۀ پزشکی به یادگار گذاشت.
P

میکردند که متأسفانه عالوه بر مجروحان ،تعدادی از پرسنل
بیمارستان نیز به شهادت رسیدند .همزمان داخل بیمارستان تیم
پزشکی داشتند کارشان را انجام میدادند .تجسم کنید که این
بمباران چه ترس و اضطرابی را برای شاهدان و پرسنل خدوم ایجاد
کرده بود .باور کنید تیم پزشکی سر جای خودش داشت کارش را
ادامه میداد و بچههای مهندسی آمدند و بالفاصله با کمپرسی و
لودر آن گودال بزرگ را سریع پر کردند .شاید کمتر از سه ساعت
ً
طول کشید و مجددا جلوی اورژانــس صاف شد و مسیر انتقال
مجروح به بیمارستان برقرار شد .یعنی خط تخلیۀ مجروح توقف
پیدا نکرد.
چند ساعت بعد ،دشمن خبیث به بیمارستان حملۀ شیمیایی
کرد که خوشبختانه در پشت خاکریز بیمارستان اصابت کرد و به
دلیل جهت وزش باد در جهت مخالف بیمارستان ،حتی یک
مصدومین شیمیایی هم نداشتیم.

دکتر صحت فقط از من یک قول گرفت .گفت« :آقای فتحیان،
نزدیک عید است .قول میدهی که برای تحویل سال بتوانم خانهام
باشم؟» گفتم« :قول مردانه به شما میدهم ».گفت« :دست بده».
دست دادم .ایشان دو هفته قبل از سال تحویل در آن بیمارستان
مستقر شدند .تیمهای پزشکی از سراسر کشور آمدند .بیمارستان
مملو از نیروهای پزشکی شد .کار را شروع کردند .من هم به قولم
عمل کــردم .آن روزهــا تازه یک خــودروی تویوتا استیشن به ما
داده بودند .ماشین را با رانند ه در اختیار آقای دکتر قرار دادم که
تا هرجایی میخواهند ،ایشان را همراهی کند .طوری شد که
یک ساعت و نیم به سال تحویل مانده ،رسیدند به منزلشان در
اصفهان و این هم خاطرهای شد برای آقای دکتر صحت که من
به درخواستشان عمل کردم .ایشان هم مردانگی کردند و با اینکه
شرایط برایشان بسیار سخت بود ،به درخواست من عمل کردند.

●بعد از بمباران شیمیایی و شروع به کار مجدد بیمارستان ،دیگر
حوادثی از این قبیل برای بیمارستان اتفاق نیفتاد؟

متأسفانه بــاز هم به ایــن بیمارستان حمله شــد .خاطرات
بمبارانهای این بیمارستان بسیار شنیدنی و عبرتانگیز است.
آخرین حمالت به بیمارستان روز 28فــروردیــن 1367رخ داد.
این حمله در دو نوبت انجام گرفت .بار اول هواپیمای دشمن
نزدیک اورژانس و قسمت اداری بیمارستان را بمباران کرد .یک
در اورژانس اصابت کرده بود که باعث
بمب پانصدکیلویی نزدیک ِ
بهوجودآمدن گودال خیلی وسیعی شد .همان جایی که این بمب
اصابت کرد ،آمبوالنسها و اتوبوسها داشتند مجروحان را تخلیه
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اینکه از یک ملت یک اسطوره درست میشود ،به حرف نیست.
به عمل است .اینکه کادر درمانی در اوج ناامنی و احتمال هر خطر
برای جانش ،اتاق عمل و بیمارستان صحرایی را ترک نمیکند،
مجروح را رها نمیکند و با تمام وجودش در خدمت مجروح است
و دور مجروح میچرخد ،نماد مقاومت در جامعۀ پزشکی است.
بهعنوان کسی که در زمان جنگ خدمتگزار مجروحان بودم ،اگر
از من بپرسند نمادهای مقاومت جامعۀ پزشکی را معرفی کن،
من خواهم گفت بیمارستان صحرایی خاتماالنبیا و بیمارستان
صحرایی فاطمۀ زهرا و این اسمها چقدر آرامش ایجاد میکرد.
خود این اسامی مقدس آرامشی برای جامعۀ پزشکی ایجاد میکرد.
به این بیمارستانها حمله شد .کادر درمانی و مجروحان به شهادت
رسیدند .در هر جای دنیا وقتی به بیمارستان حمله میشود ،ممکن
ً
ً
است اصال آن بیمارستان تعطیل بشود و اصال تیم پزشکی جرئت
پیدا نکنند در آن بیمارستان قدم گذارند؛ ولی این بیمارستانها
تعطیل نشدند و خدمات پزشکی متوقف نشد .بنده بهعنوان شاهد
حاضر و ناظر در صحنهها ،این موضوع را عرض میکنم که خدمات
پزشکی با اقتدار استمرار پیدا کرد.
P

بمباران شیمیایی بیمارستان ،صحنۀ اوج ایثار در جامعۀ پزشکی

خاطرات بمباران این بیمارستان بسیار شنیدنی و عبرتانگیز
است .بنده معتقدم بیمارستان صحرایی فاطمۀ زهرا سوژۀ
چندینفیلم سینمایی است .باید فیلمنامهنویسان دربارۀ سوژهها
تحقیق کنند و بنویسند و کارگردانهایمان آنها را به سریالهای
تلویزیونی و فیلمهای سینمایی تبدیل کنند .داستان و سریال
مستندی دربارۀ اینکه چه گذشت بر ملت و بر جامعۀ پزشکی ما
تهیه کنند .در بیمارستانی که همزمان بمباران تخریبی و شیمیایی
شد ،چه گذشت بر مجروحان ما؟ کجای دنیا بیمارستان را بمباران
ً
شیمیایی میکنند؟ کجای دنیا اصال بیمارستان را میزنند؟
بیمارستان در معاهدات بینالمللی فضای امن است؛ اما در جنگ
تحمیلی دیدیم که امنیت برای ما وجود ندارد و همۀ این عهدنامهها
حرفهایی است که زده میشود .در هشت سال دفاع مقدس
هیچکدام از اصول بینالمللی و قواعد انسانی مراعات نشد.
P

●آیا احداث بیمارستانهای صحرایی با سازۀ بتنی ،باز هم سیر
تکاملی داشتند یا همه با طرح یکسان ساخته شدند؟

خیر .طرحها یکسان نبودند .با توجه به تجربههای قبلی
در ساخت بیمارستانهای بتنی صحرایی ،روند رشد و تکامل
احــداث این ســازۀ بتنی ادامــه داشــت و بیمارستان صحرایی
علیبنابیطالب بر اساس طرح اصالحی بیمارستانهای
امامرضا و فاطمۀ زهرا و برطرف نمودن نواقص موجود در
این دو بیمارستان احداث گردید.
S

S

P

مجری این طرح وزارت مسکن و شهرسازی بود که اجرای آن را به
شرکت ساختمانی اکباتان محول کرد و قرارگاه مهندسی رزمی صراط

کارهای مهندسی بیمارستان علیبنابیطالب از اواخر
زمستان  1364شروع شد؛ ولی بهدلیل بمباران دشمن متوقف شد.
S

این بیمارستان یک بار قبل و یک بار بعداز عملیات والفجر 8
بهطور شدید بمباران شد که در مرتبۀ دوم ،پانزده نفر از نیروهای
ً
مهندسی به شهادت رسیدند؛ ولی مجددا در بهار  1365عملیات
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●آیا به نظر شما میتوان از دل این حوادث ،نمادها و الگوهایی را برای
معرفی به جامعۀ پزشکی استخراج کرد؟

بهعنوان کارفرما و ناظر طرح ایفای نقش میکرد .در اینجا باید یادی
بکنیم از شهید واالمقام ،محسن صفوی ،فرمانده قرارگاه صراط که به
اتفاق ایشان محل احداث این بیمارستان را انتخاب کردیم.

ساختمانی شروع شد؛ ولی بهدلیل ترس از بمباران دشمن ،فقط 33
شبها کارهای ساختمانی انجام میشد .در نهایت با همت و تالش
نیروهای مهندسی و بهداری رزمی در دی  ،1365همزمان با شروع
عملیات کربالی  ،4آمادۀ بهرهبرداری شد.

تا قبل از راهاندازی بیمارستان امامحسین  ،این بیمارستان
بهعنوان عقبهای محکم و قوی ،با ظرفیت باال برای منطقه عمل
میکرد و در عملیاتهای کربالی  4و  5بهعنوان مهمترین مرکز
درمانی در نزدیکی خطوط مقدم نبرد پذیرای مجروحان بود.
S

●این بیمارستان چه مزیتهایی نسبت به بیمارستانهای صحرایی
قبلی داشته است؟

اگر بخواهم به مهمترین مزیتهای این بیمارستان نسبت به
سازههای بتنی قبلی اشاره کنم ،شامل این ویژگیها میشود.
 .1بیمارستانهای امامرضا و فاطمۀ زهرا با باکس بتنی
احداث شد؛ ولی سازۀ این بیمارستان بهصورت قطعات بتنی آماده
و بتن درجا اجرا گردید .این مزیت باعث شد که عالوه بر اصالح
عیوب قبلی از جمله کوتاه بودن سقف و کم بودن عرض اتاقها و
راهروها ،بیمارستان از مقاومت بیشتری در برابر بمبارانها برخوردار
باشد .از این تجربه در احداث بیمارستانهای امامحسین
و امامحسن و تعدادی از بیمارستانهای صحرایی در غرب
استفاده شد.
S

P

S

S

 .2از لحاظ وسعت دوبرابر بیمارستان فاطمۀ زهرا

بود.

P

 .3دارای دو بخش رادیولوژی بود.
 .4وسعت اورژانس 2/5برابر اورژانس دو بیمارستان دیگر بود.
 .5افزایش وسعت اورژانــس ش.م.ه و دوشهــای حمام رفع
آلودگی
 .6پیشرفتهتر و وسیعتر بودن تأسیسات بیمارستان نسبت به
بیمارستانهایقبلی

●ازآمادگی بیمارستان و کادر درمانی در عملیاتهای کربالی  4و 5
برایمان تعریف کنید.

در عملیات کربالی  4با حجم باالیی از مجروح در واحد زمان
مواجه شدیم؛ بهطوری که اورژانسهای شمارۀ  1و  2پر شد و مجبور
شدیم مجروحان را در راهروها و آنهایی را که حال بهتری داشتند،
در خوابگاه پرسنل که بهعلت کمبود جا تخلیه کرده بودیم ،بستری
کنیم .با وجود اینکه همزمان اتوبوسها و آمبوالنسها تعدادی
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از مجروحان را به اهواز منتقل میکردند ،کار به جایی رسید که
در اورژانس روی زمین
آمبوالنسها مجروحان را با برانکارد جلوی ِ
میگذاشتند و میرفتند .اتاقهای عمل دیگر کشش این همه
مجروح را نداشت و کادر درمانی مثل جراحان ،پزشکان ،پرستاران،

تکنسینهای اتاق عملً و بیهوشی ،پزشکیاران و دیگران ،در
عرض  48ساعت ،اصال فرصت استراحت نداشتند و ُچرتهای
کوتاه چند دقیقهای در محل کار میزدند و گذشت زمان را فقط

با خواندن نماز و خوردن وعدههای غذایی متوجه میشدند .البته
این شرایط کم و بیش در ایام عملیاتها در دیگر بیمارستانهای
34
صحرایی نیز حاکم بود.

اما در عملیات کربالی  ،5چون حجم مجروح در واحد زمان
کمتر شده بود و از طرفی بیمارستان آمادگی بیشتری نسبت به قبل
داشت ،کمتر دچار مشکل شدیم .در این عملیات حدود  1800نفر
از مجروحان تحت عمل جراحی قرار گرفتند.
●آیا امکان انجام عملهای جراحی سنگین مانند جراحیهای مغز و
اعصاب و قلب در بیمارستانهای صحرایی وجود داشت؟

در ابتدا ،با توجه به اینکه بعضی از متخصصان از جمله جراحان
مغز و اعصاب هنوز امکانات این بیمارستانها از جمله بیمارستان
علیبنابیطالب را ندیده بودند ،با اینگونه جراحیها مخالف
ً
بودند .مثال آقای دکتر عباسیون متخصص جراحی مغز و اعصاب
بود .بعد از حضور در بیمارستان علیبنابیطالب و امامسجاد
و فاطمۀ زهرا و دیدن امکانات و تجهیزات بیمارستانها ،در
یادداشتی برای معاونت درمان بهداری رزمی اینگونه نوشته بود
که از نظر من در بیمارستان علیبنابیطالب میتوان اطاق عمل
جراحی مغز را برقرار کرد و الزم است که این کار انجام شود .شاهد
مثال دیگر مجروحی به نام آقای محمد نعنایی بودکه اکنون از
فار غالتحصیالن علوم پزشکی است .ایشان در عملیات والفجر 1
بهشدت مجروح شد و به بیمارستان صحرایی شهدای والفجر منتقل
و تحت چندین عمل جراحی سنگین ،از جمله جراحی قلب توسط
تیم آقای دکتر فاضل قرار گرفت و تیم آقای دکتر الیاسی بیش از
ده بار روی ایشان عملیات احیاء قلبیریوی انجام داد .سپس برای
ادامۀ درمان به یکی از بیمارستانهای اصفهان منتقل شد .روایت
این کار فوقالعاده از زبان این استادان و آقای دکتر سیدعباس
فروتن که کارهای درمانی این رزمندۀ عزیز را پیگیری میکرد،
بسیار شنیدنی و درسآموز است.
P

●بیشترین حجم خدمات درمانی و اعمال جراحی در کدام بیمارستان
صحرایی انجام شده است؟

با استناد به آمار و اطالعات موجود ،باالترین حجم سرویسدهی
به رزمندگان و مجروحان و عملهای جراحی ،از لحاظ کمی و
کیفی در بیمارستان علیبنابیطالب انجام گرفته است .اگر
S

این بیمارستان نبود ،دهها نفر رزمندۀ عزیز مانند آقای نعنایی را از
دست میدادیم.

S

ب
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●در صحبتهایتان به بیمارستان صحرایی امامحسین
کردید .از موقعیت و ویژگیها و کارکرد این بیمارستان بگویید.

S

اشاره

بیمارستان در کیلومتر  10جادۀ اهوازخرمشهر (سهراه حسینیه)
در جادۀ شهید شرکت قرار دارد .بعد از عملیات والفجر  ،8احداث
این بیمارستان در دستور کار فرماندهی جنگ قرار گرفت؛ اما
با توجه به اینکه بیمارستانهای صحرایی علیبنابیطالب
و امامحسن در دست احــداث بود و بیمارستان صحرایی
فاطمۀ زهرا تازه به بهرهبرداری رسیده بود ،امکان احداث این
بیمارستان در سال  1364وجود نداشت .لذا عملیات ساختمانی
آن از اوایل سال  1365تحت نظارت قرارگاه خاتماالنبیاء
شروع شد؛ اما بهدلیل مشکالت موجود ،فقط واحد مصدومان
ش.م.ه برای عملیات کربالی  4آماده شد .بنابراین از ظرفیت
بیمارستان سولهای جهادگران (امامحسین سابق) که در نزدیکی
محل احداث بیمارستان امامحسین بود ،برای پذیرش و درمان
مجروحان این عملیات استفاده گردید.
S

S

P

G

●بیمارستان امامحسین قدیم را چه ارگانی احداث کرده بود و چه
کسی مسئولیت ادارۀ آن را بر عهده داشت؟

این بیمارستان را جهاد سازندگی در سال  1362و بعد از عملیات
خیبر احداث کرد؛ ولی بهدلیل تغییر شرایط عملیات تجهیز نشد.
تا قبل از عملیات کربالی  ،4مدیریت آن را بهداری ارتش به عهده
داشت و نام آن بیمارستان حسینیه بود و در حد اورژانــس از آن
استفاده میشد؛ اما نزدیک زمان عملیات کربالی  ،4بهداری
ً
رزمی سپاه آن را تحویل گرفت و کامال تجهیز کرد و توانستیم در
عملیاتهای کربالی  4و  5خدمات خوبی را به مجروحان ارائه
دهیم.
ً
●نهایتا بیمارستان امامحسین
رسید؟

S

در چه تاریخی به بهرهبرداری

کارهای ساختمانی آن در تابستان سال  1366به اتمام رسید؛
ولی بهدلیل مشکالت تأسیساتی ،بهرهبرداری آن به تأخیر افتاد و
ً
نهایتا در سال  ،1367برای عملیات بیتالمقدس  7عملیاتی شد و
در تکها و پاتکهای دشمن در منطقۀ عمومی شلمچه و خرمشهر،
نقش مؤثری در ارائۀ خدمات درمانی به رزمندگان اسالم داشت.

عملکرد این بیمارستان را با آمار بیان میکنم تا مخاطبان
خود قضاوت کنند .در عملیات بیتالمقدس  ،7حدود صد عمل
جراحی ظرف  36ساعت در این بیمارستان انجام شد که تعدادی
از آنها جزو جراحیهای بزرگ و بینظیر بوده است .در مجموع ،در

دورۀ فعالیت بیمارستان امامحسین  ،بیش از ششهزار مجروح
پذیرش و حدود سیصد عمل جراحی در آن انجام شده است.
S

عالوه بر این ،اورژانس ش.م.ه بیمارستان در عملیات کربالی 5
پذیرای حدود چهارهزار مصدوم شیمیایی بود.

●با توجه به سختی و مشقات فوقالعادۀ احداث بیمارستان در شهر
فاو ،این مأموریت مهم به چه دستگاهی محول شد؟

ادارۀ فنی و مهندسی کربال (مسکن و شهرسازی) اجرای

این بیمارستان را در منطقۀ فاو ،بهدلیل مشکالت انتقال مصالح 35

S
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●رهبر معظم انقالب ،امام خامنهای(مدظله العالی) ،در یکی از
بیاناتشان اشاره به یک بیمارستان صحرایی در شهر فاو میکنند .دربارۀ
این بیمارستان توضیح دهید.

بعد از پیروزی در عملیات والفجر  ،8وقتی نیروهای رزمند ه از
اروند عبور کردند و به اهدافشان رسیدند ،انتقال مجروحان از
غرب اروند به بیمارستان صحرایی فاطمۀ زهرا با مشکالت
متعدد و تأخیرات طوالنی مواجه شد .لذا به این نتیجه رسیدیم که
باید مرکزیتی برای کمکدهی به اورژانسهای یگانهای مستقر
در منطقه برای ارائۀ خدمات درمانی اورژانسی به مجروحان و
هماهنگی متمرکز برای انتقال آنها به عقب ایجاد کنیم.
P

به همین دلیل ،در مرحلۀ اول از تعدادی از ساختمانهای
شهر فاو که هنوز سالم بودند ،بهعنوان یک اورژانس برای پشتوانۀ
یگانهای رزم در منطقه بهرهبرداری کردیم و در کنار آن هم بهدلیل
حجم زیاد مصدومان شیمیایی ،مکانی را برای سرویسدهی به
این مصدومان برپا کردیم .ولی بهدلیل حمالت سنگین و بیوقفۀ
ً
دشمن ،تقریبا اکثر ساختمانهای شهر در حال تخریب بود.
بنابراین به این نتیجه رسیدیم که باید مکانی را در خارج از شهر فاو
برای احداث بیمارستان صحرایی در نظر بگیریم.
به اتفاق برادر عزیزمان آقای کاشانی ،مسئول مهندسی قرارگاه
کربال و برادر حسینی ،جانشین ایشان و یکی از نیروهای اطالعات و
عملیات که نام او هم برادر حسینی بود ،مکانی را در شمال شهر فاو

تایخ شفاهی/شماره پیاپی/3سال دوم/شماره/2زمستان1397

●با توجه به زمان محدود فعالیت این بیمارستان ،عملکرد آن را
چگونه ارزیابی میکنید؟

به نام بجله که پوشیده از نخلهای فشرده و انبوه بود ،برای احداث
بیمارستان انتخاب کردیم .فاصلۀ این نقطه تا هشت اورژانسی که
مربوط به تیپها و لشکرها بودند و در منطقه حضور داشتند ،بهطور
متوسط پانزده کیلومتر بود .الزم است در اینجا یادی بکنیم از این
دو برادر بزرگوار آقایان حسینی که در این مسیر به شهادت رسیدند.

ساختمانی و باکسهای بتنی از رودخانۀ وحشی اروند و آتش
سنگین دشمن بر روی آن منطقه نپذیرفت .بهدلیل اهمیت آن،
ساخت و اجرای این پروژۀ سنگین به عهدۀ لشکر مهندسی ۴۲
قدر که آن زمان تحت فرماندهی برادر عطار بود ،گذاشته شد.
احداث بیمارستان باید با رعایت اصول استتار و مسائل امنیتی
ن مهندسی خیلی زحمت کشیدند.
انجام میگرفت .آنجا دوستا 
ً
اوال انتقال این رینگهای بتنی باید از این عرض وسیع اروند در
آن شرایط سخت انجام میشد .هنوز پل بعثت هم احداث نشده
بود .خیلی کار سختی بود که بعد از عبور از رودخانۀ بهمنشیر ،از
اروند باید عبور میکرد و از غرب اروند به نقط ۀ احداث بیمارستان
میرسید .حمل مصالح سازهای سنگین و رینگهای بزرگ بتنی،
خودش ماجرا و داستانی طوالنی دارد .در آن مدت چندین کامیون
و تریلی در داخل رودخانه واژگون شدند .چندین بار دشمن محل
تجمع کامیونها و تریلرها را بمبارانکرد و چند نفر از رانندههای
مردمی به شهادت رسیدند.
●کار احداث بیمارستان از چه زمانی آغاز شد؟

ً
عملیات مهندسی از ابتدای سال  1365آغاز شد و تقریبا تا
اوایل بهار  1366کارهای مهندسی آن بهصورت پراکنده ادامه
داشت .حدود 50درصد از کار احداث که اورژانس نیز شامل آن
میشد ،در مرداد همان سال بهرهبرداری شد و ساخت قسمتهای
باقیمانده تا اوایل سال  1369پایان یافت .جا دارد اینجا یادی
از شهدای عزیزی بکنیم که در اجرای این کار مهم نقش داشتند
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و در حین احداث این بیمارستان آسمانی شدند .شهدای عزیزی
همچون سیداحمد حسینی قائممقام لشکر ،یدالله صبور مسئول
طرح و عملیات لشکر ،حسین علیپور معاون گردان سلمان لشکر
 42قدر و شهدای واالمقام دیگر از برادران بسیجی و رانندۀ کفی و
کمپرسی که در احداث این بیمارستان نقش داشتهاند.

●شما هم در دیداری که اعضای جامعۀ پزشکی با رهبر معظم انقالب
داشتند و ایشان در آن محفل اشاره به بیمارستان فاو میکنند ،حضور
داشتید؟

زمانی که یک نفر مجروح و رزمندۀ ایرانی در فاو هست ،این
بیمارستان باید به خدمات خود ادامه بدهد .گفتم آقارحیم ،پرسنل
خودمان اسیر میشوند .ایشان فرمودند باید مقاومت کنید .من
میخواهم شهادت بدهم که نیروهای پزشکی در بیمارستان
صحرایی امامسجاد در منطقۀ فاو بعد از هم ۀ رزمندهها عقب
آمدند .اگر خودمان بهعنوان بهداری یک اسکلۀ اختصاصی
نداشتیم،
S

بله.

●دوست داریم خاطرۀ آن دیدار را از زبان شما بشنویم.

سال  1382با گروهی ازاعضای بسیج جامعۀ پزشکی و اعضای
تیمهای اضطراری پزشکی دوران دفاع مقدس ،خدمت مقام
معظم رهبری شرفیاب شدیم .ایشان دربارۀ احساس تعهد جامعۀ
پزشکی صحبت کردند و فرمودند« :همین احساس تعهد بود که
پزشکان عالیرتبه ،جراحان برجسته و متخصصان درجۀ یک ما را
در دورۀ دفاع مقدس ،از بیمارستانها و مطبها به چند کیلومتری
خط دشمن کشاند» و اشاره کردند به بیمارستان صحرایی که در
خوزستان دیده بودند و گفتند« :من در خوزستان بیمارستانی را
از نزدیک دیدم که همین بچههای خودمان ،پزشکان راه انداخته
بودند که هفتهشت کیلومتر تا خط دشمن فاصله داشت».
بعد به موضوع بیمارستان امامسجاد در فاو اشاره کردند
که« :همین بچههای خودمان رفته بودند در فاو ،وقتی که فاو را
گرفتند .رفتند یک بیمارستان مجهز در آنجا ساختند عالی که
وقتی صدامیها فاو را از ما گرفتند ،چقدر از آن استفاده کردند .یک
بیمارستان مجهز ،عالی ،صحرایی و» ....
S

البته ایشان اشاره کردند که آن بیمارستان را ندیدهاند و با ابراز
رضایت از بیمارستانهای صحرایی پشت جبهۀ خودمان اینطور
بیان کردند که« :انسان وارد این بیمارستانها که میشد ،حظ
میکرد .به قول شماها آن هتلینگ قشنگ سروصورتدار زیبای
این بیمارستان طوری بود که آدم خیال نمیکرد اینجا بیابان است.
تمیز ،سفید ،درخشان .دکتر حاضر ،اتاق عمل حاضر ،جراح
حاضر .بچهها را میآوردند و بالفاصله همان جا عمل جراحی
میکردند یا اگر الزم بود ،میفرستادند عقب».

●در زمان عقبنشینی از فاو ،توانستید تجهیزات بیمارستان را به
عقب منتقل کنید؟

این بیمارستان تا زمانی که فاو در اختیار نیروهای رزمند ۀ ما بود،
خدمات فوقالعاده زیادی را به رزمندگانمان ارائه داد و بعد هم که
ً
فاو را پس دادیم ،بیمارستان در شرایطی نبود که امکاناتش را کامال
ً
منتقل کنیم .تدبیر این بود و طبعا عراقیها از آن استفاده کردند.
یــادم هست آن موقع بعد از اینکه حمله شــروع شد و آرامآرام
عقبنشینیها آغاز شد ،از برادر عزیزم ،سردار رحیم صفوی که در
فاو مستقر بود ،میخواستم اجازه بگیرم که امکانات بیمارستان را
منتقل کنیم .ایشان فرمودند شما حق ندارید و تأکید کردند تا

S
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ی بهداری را تخلیه کنیم و آنجا
نمیتوانستیم مجروحان و نیروها 
ل و مجروحان را تخلیه کردیم؛ ولی بیمارستان
اسیر میشدند .پرسن 
با امکاناتش آنجا ماند .بعدها حضرت آقا فرمودند که چقدر عراقیها
از این بیمارستان بهره بردند .جالب است که گفتند« :آقای صدام

آن موقع وزیر بهداشتش را عزل کرده بود که بیعرضهها بیایید
از ایرانیها یاد بگیرید ببینید اینها برای رزمندههایشان چه
امکانات مستحکم و خوبی را توانستند فراهم کنند».
●بعد از بیمارستان امامسجاد ،Sکار احداث بیمارستانها همچنان

ادامه داشت؟

ً
بعدا بیمارستانهایی در بانه ،مریوان ،پاوه و مهران احداث
شد .بخشی از این بیمارستانهای صحرایی تمام شد و بخشی
دیگر با آخر جنگ تالقی پیدا کرد و به بهرهبرداری نرسید؛ از جمله
بیمارستان صحرایی امامحسن که در بستان احداث شد؛ ولی
بهرهبرداری نشد .در مجموع ،در طول جنگ سیر تکاملی بسیار
محسوس و هدفمندی چه از منظر سازهای و چه از نظر تجهیزات
پزشکی و امکانات و قابلیتهای درمانی ،برای بیمارستانهای
صحراییمان داشتهایم.
S

●برای جمعبندی اگر نکتهای هست ،بفرمایید.

در جنگهای دنیا تیم پزشکی را به خط مقدم نمیآورند.
مجروح را خدمت تیم پزشکی میبرند .با چه میبرند؟ با هواپیما
و هلیکوپتر .ما در جنگمان یکی از کارهای بزرگ را در تاریخ
جنگهای دنیا انجام دادیم :بهدلیل اوضاعی که در جنگ تحمیلی
ی خطر را پذیرفتند و به خط مقدم آمدند.
حاکم بود ،تیمهای پزشک 

●این تدبیر چه تأثیری داشت؟

تأثیرش این بود که ما رکورد زمانی تخلیۀ مجروحان جنگی را در
دنیا شکستیم .قبل از جنگ تحمیلی ،رکورد تخلیه در دنیا بین ٩٠
تا  ٤٥دقیقه برای انتقال مجروح از خط مقدم تا اتاق عمل ذکر شده
است .طبیعی بود که تعداد زیادی از مجروحان در این زمان طوالنی
از بین میرفتند یا جراحاتشان عمیقتر میشد .جامعۀ پزشکی

میتواند به خود ببالد و افتخار کند که خطر را به جان پذیرفتند
و آمدند و در نزدیکترین فاصله به خطوط مقدم مستقر شدند.

این زمان در دوران دفاع مقدس ،با توجه به شرایط منطقۀ عملیاتی
تا  ٢٥دقیقه کاهش پیدا کرد.

پس با همیاری بهداری رزمی و مهندسی رزمی ،رکورد تخلیۀ
مجروح شکسته شد و در نزدیکترین فاصله از خطوط مقدم،
مستحکمترین سازههای بیمارستانی احداث و به بهترین شکل
در مقیاس آن روز کشورمان تجهیز شد .در آن روزگار همۀ امکانات
پزشکی که در بیمارستان امامخمینی تهران ،بیمارستان شریعتی
اصفهان و بیمارستان نمازی شیراز موجود بود ،مشابه همان
امکانات در بیمارستانهای صحرایی علیبنابیطالب ،
امامحسین و فاطمۀ زهرا فراهم شده بود .اگر با جراحان
حاضر در دفاع مقدس مصاحبه کنید ،میگویند امکاناتی که
بتوانیم مجروح را تحت عمل جراحی سنگین و حیاتبخش قرار
بدهیم ،برایمان فراهم بود و نیروی انسانی ورزیده اعم از پرستار و
ن و سایر اعضای تیم کامل جراحی حضور داشتند .همۀ
تکنسی 
اعضای تیم کار خودشان را به عالیترین وجه انجام میدادند.
S

S

P

لطف و عنایت خدای متعال هم شامل حال رزمندگانمان شد و
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در واقع تیم پزشکیمان را به صحنه آوردیم ،نه اینکه مجروحانمان را
ببریم عقب.

قریب صدهزار عمل جراحی حیاتبخش برای مجروحان عزیزمان
در بیمارستانهای صحرایی و در حدود دویست اتاق عمل در طول
جنگ انجام گرفت .اگر این بیمارستانهای صحرایی نبود ،اگر این
ً
تیمهای جانبرکف پزشکی و اضطراری نمیآمدند ،حتما تعداد
زیادی از این مجروحان یا جراحتهای عمیقتری پیدا میکردند،
یا به شهادت میرسیدند و به آمار شهدای ما اضافه میشد .نقش
جامعۀ پزشکی نقش بیبدیلی بود .حجم نیروی تخصصی که در
جنگ در بخش پزشکی به کار گرفتیم ،بیش از صدهزار نفر بود.
ً
ً
قانونا موظف بودند .تعداد زیادی هم 37
تقریبا همۀ جامعۀ پزشکی
داوطلبانه میآمدند.
در پایان جا دارد که اشارهای کوتاه هم به اورژانسهای صحرایی
بکنم .این اورژانسها در بخش جلوتر از بیمارستانهای صحرایی
بودند .در طول جنگ ،دهها بیمارستان صحرایی احداث شد؛
بهشکل کانکسی یا سولهای یا بتنی .اما صدها اورژانس در فاصلۀ
جلوتر از بیمارستان صحرایی در معرکۀ نبرد برپا شد.
●این اورژانسها را چه کسی برپا میکرد؟

بخش عمدهاش را خــود نیروهای بهداری رزمــی احــداث
میکردند .مصالح را از مهندسی میگرفتند .چون آن روزها
مهندسی رزمی در سطح یگانها درگیر برپایی خاکریز و تدارک
برای آتشبارها بود .بخش بهداری باید خودشان میآمدند این
اورژانسهای صحرایی را برپا میکردند .برپایی پستهای امدادی
با خود امدادگران بهداری بود .بهیاران و پزشکیاران و امدادگران در
نزدیکترین فاصله به رزمندگان و پابهپای آنان خدمت میکردند.
بار عظیم مهندسی هم به گردنشان بود .خداوند زحمات همۀ
دوستانمان بهخصوص شهدای عزیز مهندسی و جامعۀ پزشکی را به
احسن وجه قبول کند و ما را الیق بداند و توفیق بدهد که خدمتگزار
باشیم.

تصویر :8نیروهای بهداری رزمی در حال احداث اورژانس
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انمشهیدربفرازکویاهوربزناهموهبتیاست
هکبایداداهمیابد

یاد و نام شــهیدان مایهی ســربلندی ملت و نشــانهی راه به ســوی پریوزی اســت .فدااکری شجاعانه
آنان اســت که عظمت ملتها و عمق مباین فرهنگی و متدین آنان را به اثبات یمرساند .مهه وظیفه

دارمی ناهمای ونراین شــهیدان را تکرمی کنمی و عظمــت جایگاه آنان را در یادها ماندگار ســازمی.
افتخاری اســت بــرای کویهــا و برزنها کــه نام شــهید و عنوان شــهادت بر فــراز آهنا بدرخشــد .این
موهبت مهاکنون در سراسر کشور وجود دارد و باید ادامه یابد

سالم خدا و اولیائش بر شهیدان عزیز
ّ
سیدیلع خامنهای
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ایالم در جنگ

سرگذشت امداد و درمان و نقش بهداری رزمی
در ایالم در هشت سال دفاع مقدس

(قسمتاول)

39
تصویر :۱موقعیت جغرافیای سیاسینظامی ایالم در جنگ تحمیلی

مقدمه
ق علی ه ایــران،
گ تحمیلی هشتسالۀ عــرا 
د ر جن 
عــاوه بر رزمندگان و نیروهای مسلح اعـ م از سپاه
پــاســداران ،ارتــش جمهوری اسالمی ایـــران ،بسیج،
ژانــدارمــری ،نیروهای کمیتۀ انقالب اسالمی که در
جبهههای حق علیه باطل رویاروبادشمنمیجنگیدند
وازمرزهایایراندفاعمیکردند،اقشارمختلفجامعه
ی گوناگون حضور فعال داشت ه و
ب ا شیوهها و روشهــا 
نقشآفرینی نمودهاند  .عشای ر یکیازاینقشرهابودن د که
ن رادر
ب ا حمایتهایخود،زمینۀ تقویت روحیۀ رزمندگا 
جبهههافراهمکردند .عشایر غیورباویژگیهایجمعیت
زیاد ،کوچنشینبودن و ساختار سلسله مراتبایلی از
اهمیتزیادیبرخوردارهستند  .عشایراستانایالمنیز
از این ویژگیها برخوردارند  .ب ا توج ه به بافت عشایری
موجود ،ایالم در تمام دوران تاریخساز دفاع مقدس ،به
اعتبار مردم باایمان و سلحشور و مقاومش ،دلیرانه در
برابر دشمن زبون بعثی ایستادگی کرد و حماسههای
جاودان و بیبدیلی خلق نمود .جوانان و مردان رزمندۀ

شهید و زنان و کودکان و مردم بیدفاع مظلوم این دیار ،شاهد همیشه زنده و گواه ابدی برای سرفرازی مردم مسلمان و مقاوم
این دیار بزرگ اسالمی که در طول جنگ تحمیلی دو هزار و  ۴۶۳بار بمباران شد ،هستند .سازمان بهداشت و درمان کشور

و ساختار بهداری رزمی در همۀ لحظات جنگ در این استان مرزی با آمادگی و فداکاری ،اقدام به خدمات حیاتبخش به رزمندگان و
خدمات پایۀ سالمت به مردم بزرگوار کرده است .این مطالعه روایت بهداری در ایالم جنگزده و همیشه سرافراز در دفاع مقدس است.

کلمات کلیدی
ایالم ،غیور ،دفاع مقدس ،بهداری ،امداد و درمان ،جنگ
تحمیلی
جغرافیا و جمعیت

استان ایالم با وسعت  ۲۰/۱۵کیلومترمربع در غرب کشور،
بین  ۳۱درج ه و ۵۸دقیقهتا ۱۵درجه و دقیقۀعرض شمالی و ۴۵
ت به
درجهو  ۲۴دقیقهتا  ۴۸درجهو ۱۰دقیقهطولشرقینسب 
نصفالنهارگرینویچقراردارد( .)۲ایناستانازشمالبهکرمانشاه،
ب بهخوزستانوعراقوا ز شرقبهلرستان
ازغرببه عراق،ازجنو 
محدوداست( .)۳استانایالمبراساسآخرینتقسیمات کشوری،
دارایدهشهرستانبهنامهایآبدانان،ایالم  ،ایوان،بدره،دهلران،

سیروان،چرداول،درهشهر،مهرانوملکشاهیاست .ایناستان
د ر حدود  ۴۲۰کیلومتر ب ا عراق مرز مشترک دارد و در تقسیمات
سیاسی  و بینالمللی ،طوالنیترین مرز خشکی را با این کشور
دارد (تصویر  )۱و در دورههــای پیشین از جمله دورۀ قاجاریه،
ت سیاسی آن
طوالنیترین مرز را با عثمانیه ا داشته و در تحوال 
زمانوالیانایالمنقشمهمیرا ایف ا کردند(.)۱
تهاجم سراسری

با وقوع انقالب اسالمی و تشدید منازعات بین ایران و عراق
که همراه با اخراج ایرانیان ،فشار بر حوزۀ علمیۀ نجف و شهادت
آیتالله صدر و منع زیارت عتبات و تهاجمهای پراکنده به پاسگاه و
نقاط مرزی بود ،بعثیون به سرکردگی صدام با توهم احساس قدرت
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و ضعف قدرت دفاعی ایران ،با پارهکردن معاهدۀ مرزی ۱۹۷۵
الجزایر و ادعای حاکمیت بر خوزستان و جزایر سهگانه و دفاع از
عربیت در ۳۱شهریور ،۱۳۵۹ابتدا با تهاجم هوایی به فرودگاهها
و پایگاههای هوایی و در سپس با تهاجم زمینی در طول خط
مرزی ،اقدام به جنگ و تصرف سرزمینهایی در جنوب ،غرب و
شمال غرب کردند .نیروی هوایی ارتش عراق حدود  ۳۵۰جنگندۀ
میگ ،سوخو و توپولف داشت که در آغاز جنگ با  ۱۹۵فروند از این
 40هواپیماها و در سه موج حمالت متوالی ،به پایگاههای هوایی و
فرودگاههای ایران حملۀ شدیدی کرد .بمبهای عراقی که با چتر
فرود میآمدند ،به اکثر باندهای پرواز کشور اصابت کردند (عالیی،
 ،۱۳۹۵ص.)۲۰۶
ارتش بعثی عراق مهمترین تهاجم خود را با بهکارگیری ۳۷
تیپ زرهی و عبور از خط مرزی به منظور اشغال بخشهایی از
خاک جمهوری اسالمی ایران در یک جنگ زمینی آغاز کرد .این
حمله در حالی صورت گرفت که بخش عمدهای از قوای ایران در
پادگانهای خود و دور از مرزها به سر میبردند .در این مرحلۀ جنگ
که از بعدازظهر ۳۱شهریور ۱۳۵۹تا ۲۶آبان ۱۳۵۹طول کشید،
ارتش بعثی توانست شهرهای خرمشهر ،بستان ،سوسنگرد،
دهلران ،قصر شیرین ،نفت شهر و مهران را تصرف کند .همچنین
ً
قوای بعثی عراق توانستند شمال و شرق هویزه را اشغال و عمال آن
را محاصره کنند و تا دیوارهای جنوبی شهر اهواز پیشروی کرده،
آبادان را محاصره کنند و سپس خود را به دیوارهای شهر شوش
برسانند و جادۀ اهواز اندیمشک را بهعنوان یک شریان حیاتی ،زیر
آتش بگیرند .در این مدت بیش از پانزدههزار کیلومتر خاک ایران به
اشغال عراق درآمد.
محورهای اصلی تهاجم ارتش عراق

اهداف عراق از تهاجم سراسری در مراحل مختلف جنگ با توجه
به دفاع همهجانبۀ نیروهای مسلح و حضور مقتدرانه مردم و تدابیر
حضرت امامخمینیHمتفاوت و متغیر بوده است .با توجه به اینکه
در تمام ایام دفاع مقدس ابرقدرتهای شرق و غرب با کشورهای
همپیمان خود ،ناتو و ورشو ،سازمان ملل و دیگر حامیان صدام،
بهطور یکطرفه حمایتهای تبلیغی ،روانی ،سیاسی ،اقتصادی و
نظامی از متجاوز میکردند ،نظام جمهوری اسالمی با توکل بر خدا
و مردم خداجو و رهبران صالح خود به مقاومت پرداخت و تحوالت
بهوجودآمده باعث شد تا نگاه عراق و حامیانش به ایران تغییر
کند .در ابتدای تجاوز ،سقوط جمهوری اسالمی (مصاحبه در

تهران) ،انضمام خوزستان و دیگر شهرهای کشور به عراق و ایجاد
حکومت وابسته به خود در خوزستان ،مد نظر بود و به مرور زمان

به قطعنامۀ  ۵۹۸تقلیل پیدا کرد.
محور عملیاتی جنوب

محور اصلی و حقیقی عراق در جنگ ،جبهۀ جنوب بود و در صورت
تحقق اهداف بعثیون ،اشغال خوزستان ،در ادامه میتوانستند
اهداف اصلی خود را به نظام جمهوری اسالمی تحمیل کنند .در
مجموع ،عراق نیمی از توان زرهی ارتش ،یعنی استعداد حدود شش
لشکر خود را برای حمله به خوزستان اختصاص داد .صدام قصد
داشت بخش عمدهای از خوزستان را تصرف کند( .اعالیی،۱۳۹۵ ،
ص.)۲۱۰
محور عملیاتی میانی و غرب
هدف ارتش بعث از تهاجم در محورهای میانی و غرب عبارت
بود از:

تصرف نقاط سرکوب و تصرف شهرها و آوارهکــردن جمعیت و
افزایش مسئولیت حکومت در سازماندهی و ادارۀ مردم؛
استفاده نکردن جمهوری اسالمی از این محورها برای تهاجم به
شهرهای عراق و بهخصوص حرکت به سمت بغداد؛
حمایت از یگانهای اصلی در جنوب و ندادن عقبه و جناح به
قوای نظامی ایران جهت انجام عملیات تهاجمی.
بر همین اساس بخشی از توان ارتش بعثی از محورهای:
خسروی ،قصر شیرین ،سر پل ذهاب و اسالمآباد
نفتشهر ،سومار و گیالن غرب
زرباطیه ،مهران ،صالحآباد و ایالم
میمک ،صالحآباد ،ایالم
شروع به تهاجم نمودند و در ابتدا با بمباران و در ادامه با حملۀ
زمینی به مهران ،مردم را آواره و شهر مهران را به تصرف خود
درآوردند.
ایالم در جنگ

همان طور که اشاره شد ،در استان ایالم سه محور تهاجمی
وجود داشت .یک محور از سمت عین خوش به سمت دهلران بود
که عقبۀ یگانهای مهاجم به سمت دزفول را تهدید میکرد و لذا
دهلران را تصرف کردند؛ ولی با دفاع رزمندگان مجبور به خروج از
شهر دهلران و در سهراهی موسیان مستقر شدند .محور دیگر از
زرباطیه به سمت مهران و تصرف این شهر و حرکت به سمت تنگۀ
کنجانچم و تصرف آنها و ایجاد دژ مستحکم دفاعی و محور دیگر از
میمک و رسیدن به صالحآباد و تهاجم به سمت ایالم بود.

تصویر :۲بمباران شرکت ملی نفت ایالم

ایالم قبل از تهاجم سراسری

با توجه به موقعیت جغرافیایی ایالم که دارای نزدیکترین
راههای مواصالتی به جادۀ بغداد العماره و بصره است ،از ابتدا در
برنامهریزیهای تهاجم ارتش عراق مورد توجه قرار گرفته بود .لذا از
سال  ۵۸و به خصوص نیمۀ اول سال  ،۵۹اقدامات ایذایی و تعرضی
را به پاسگاهها و خطوط مرزی این استان داشتهاند.

علیرغم دفاع مدافعین میهن اسالمی متشکل از پاسداران
ایالم ،مهران و دهلران و یگانهایی از لشکر  ۸۱زرهی کرمانشاه و 41
تیپ  ۸۴خرمآباد و عشایر غیور ،در اثر این تهاجم ،سرانجام منجر به
تصرف شهرهای مهران ،دهلران و جادههای مواصالتی شد .از
نتایج این تهاجم کوچ اجباری مردم از شهرها و بههمریختن
قابلیتهای مدیریتی ،اجتماعی ،اقتصادی و تحت فشار قرار
گرفتن مردم و مسئولین بود.

به عنوان نمونه:

در خرداد  ۵۸دو عملیات زمینی ،دو عملیات هوایی و هفت
تحرک مرزی با دو مجروح؛
دی ۵۸ده عملیات زمینی و دو عملیات هوایی و ۳۳تحرک مرزی؛
ُ
خرداد  ۳۴ ،۵۹عملیات زمینی و نه عملیات هوایی و  ۷۲تحرک
مرزی با دو شهید و پنجاه مجروح و هشت اسیر؛
شهریور  ،۵۹نود عملیات زمینی و هفده عملیات هوایی و ۹۵
تحرک مرزی و  ۱۰۵شهید و  ۱۹۴مجروح و دو اسیر (رزاقزاده،
 ،۱۳۸۰صفحۀ .)۲۹
 .۲ایالم در تهاجم سراسری
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از تهاجم سراسری ،ارتش بعثی به تعدادی از پاسگاهها و مناطق
مرزی حمله کرده و ارتفاعات میمک را تصرف کردند .در تهاجم
سراسری با سه محور تهاجمی از سمت دهلران برای تصرف دهلران
و موسیان و در ادامه ،حرکت به سمت چیالت و مهران به سمت تنگۀ
کنجانچم و چنگوله و ارتفاعات میمک و حرکت به سمت صالحآباد
در این استان آغاز شد.

تصویر :۳آواره شدن مردم و پناه بردنشان به کوه ها

 .۳مهمترین عملیاتهای سال اول جنگ در ایالم

بعد از مرحلۀ اول مقابله با تهاجم سراسری دشمن بعثی که
هدف آن ،متوقف و مأیوسکردن دشمن از ادامۀ تهاجم بود ،هدف
مرحلۀ دوم ،بازیابی و آمادهسازی نیروهای خودی برای تهاجم به
دشمن و گرفتن تلفات و آزادســازی مناطق تصرف شده و تنبیه
متجاوز مد نظر فرماندهان جنگ قرار گرفت.

اهمیت استان ایالم و بهخصوص شهرهای مهران و دهلران
برای ارتش بعثی عراق ،عالوه بر تأمین امنیت یگانهای مستقر در
دشت عباس و عینخوش و جلوگیری از تهاجم جمهوری اسالمی
از طریق مهران و زرباطیه برای قطع جادۀ بغداد به العمارهبصره
و حرکت به سمت بغداد (تأمین بغداد) بود .همچنین باعث قطع
ارتباط بین مناطق عملیاتی جنوب و غرب برای نیروهای نظامی
جمهوری اسالمی بود ،به عنوان مثال با تصرف مهران و جادۀ
مهران به دهلران ،مردم برای تردد از جنوب به سمت ایالم ،باید
از طریق اندیمشک و پلدختر و اسالمآباد به ایالم میرفتند ،یا
برای رفتن به دهلران باید از کوههای صعبالعبور ایالم و از طریق
درهشهر تردد میکردند.

کمبود شدید سالح و مهمات و تجهیزات جنگی و پشتیبانی
رزمی؛

با توجه به وضعیت خاص جغرافیایی ایالم و بهخصوص شهرهای
مهران و دهلران و جادۀ مهران به دهلران و مهران به ایالم ،قبل

بـا تدابیـر حضـرت امامخمینـیHو حضـور یکپارچـۀ مـردم
و مسـئولین و مجاهـدت هسـتههای دفـاع مردمـی بـا کمتریـن

با توجه به شرایط سال اول جنگ و ویژگیهای عمدۀ آن که
عبارت بودند از:
آوارگی چند میلیون نفر از هموطنان؛
ازبینرفتن زیرساختهای شهری ،اقتصادی ،اجتماعی؛
آمادهسازی نیروهای مسلح ،ارتش و ژاندارمری ،برای تهاجم به
دشمن و نوپا بودن سپاه و نبود سازمانی مناسب برای سازماندهی
نیروهای مردمی و عشایری؛

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

امکانـات لجسـتیکی ،بـا روحیـۀ شـهادتطلبی و مجاهدانـه بـه
دشـمن تاختند .بدیـن ترتیب چندیـن عملیات در سـال اول جنگ
در محـور ایلام رقـم خـورد کـه عبـارت بودنـد از:

 .۱عملیات ذوالفقار

این عملیات در  ۱۳۵۹/۷/۱۹با فرماندهی ارتش جمهوری
اسالمی و حضور پاسداران و عشایر غیور ایالم انجام شد که با وارد
کردن تلفات انسانی و تجهیزاتی به دشمن ،ارتفاعات اصلی میمک
 42آزاد گردید .با حضور نیروهای سپاه ،عشایر و وجود خلبانانی از

هوانیروز همچون علیاکبر شیرودی و احمد کشوری حماسۀ
بزرگی خلق شد که تا آن روز در جنگ بیسابقه بود .رزمندگان

اسالم پس از چند روز نبرد توانستند قلههای اصلی میمک را آزاد
سازند و این پیروزی بزرگ واکنش شدید و طوالنی دشمن را در پی
داشت( .رزاقزاده ،ایالم در جنگ ،ص)۴۶

زیل انجام شد .در طول سال اول جنگ ،دوازده عملیات ایذایی و
محدود انجام شد (رزاقزاده ،ایالم در جنگ ،ص )۱۲۹
روزشمار جنگ تحمیلی عراق با جمهوری اسالمی ایران ،در
ایالم:

 ۱۳۵۹/۲/۵حمله به تأسیسات نفت ایران در دهلران؛
 ۱۳۵۹/۶/۱۴حمله به پاسگاههای مرزی دهلران؛
 ۱۳۵۹/۶/۱۶حملۀ هوایی و زمینی به پاسگاههای ایالم؛
 ۱۳۵۹/۶/۱۹درگیری مرزداران جمهوری اسالمی با مهاجمان
ارتش بعثی در پاسگاههای مرزی صالحآباد و ایالم و مهران؛
 ۱۳۵۹/۷/۲اشغال شهر مهران؛
 ۱۳۵۹/۷/۲۷موسیان و دهلران بهطور موقت به اشغال ارتش
عراق درآمد؛
 ۱۳۵۹/۹/۱۵شهادت سرگرد احمد کشوری ،خلبان هوانیروز
در جبهههای ایالم؛
 ۱۳۵۹/۱۰/۱۹آغاز عملیات ضربت ذوالفقار در محور میمک و
تنگۀ مینا در منطقۀ عمومی ایالم؛
 ۱۳۵۹/۱۰/۲۳نخستین حملۀ شیمیایی عراق در منطقهای
بین هالله و تیخزر در پنجاهکیلومتری غرب ایالم (برزگر ،روزشمار
جنگ تحمیلی عراق به جمهوری اسالمی ایران ،ص۸۵تا.)۱۰۳
وضعیت بهداشت و درمان ایالم در آستانۀ جنگ

تصویر:۴نقشهعملیاتیضربتذوالفقار

عملیات موسیان

این عملیات در  ۱۳۵۹/۷/۲۳با هدف آزادســازی دهلران و
موسیان توسط نیروهای سپاه و عشایر و نیروهای مردمی انجام
گرفت و با آزادسازی دهلران و موسیان دشمن را تا نهر انبر عقب
ً
راندند و به علت کمبود نیرو و آتش ،دشمن مجددا دشت موسیان
را تصرف کرد.
عملیاتهای محدود و ایذایی

با توجه به محدودیتهای نیرویی و تجهیزاتی و محورهای
مواصالتی (جاده) و اینکه در سال اول جنگ ،هدف متوقفکردن
دشمن و انصراف از ادامۀ تهاجم بود ،در محور کنجانچم چندین
عملیات ایذایی و محدود بر علیه قوای عراقی انجام شد؛ مانند
عملیات شهید فرجیانزاده در  ۱۳۵۹/۱۱/۲۶که در ارتفاعات

استان ایالم تا قبل از پیروزی انقالب اسالمی ،استانی محروم
و عقب نگاه داشته شده در تمام زمینههای فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی و ...بود .این بیعدالتی ناشی از نگاه حکومت به مردم
شریف و انقالبی ایالم بود .مردم این خطه ،در زمینۀ شاخصهای
بهداشتی و درمانی پایینترین امکانات را داشتند و از نظر اقتصادی
نیز فاقد کمترین مراکز تولیدی و خدماتی بوده و باالترین میزان
بیکاری را داشتند؛ ،ولی فرهنگ بومی و اعتقادات دینی ،باعث
انسجامبخشی و حضور اقشار مختلف مردم این خطه در صحنه،
منجر به پیروزی و به ثمر رسیدن انقالب گردید .این مردم غیور
بعد از انقالب با به دست گرفتن مدیریت کارها ،اقدامات اساسی
را شروع کردند؛ ،ولی شروع جنگ تحمیلی تا حدودی این روند را
متوقف کرد.
بررسی وضعیت و توانمندی سازمانهایی که با شروع جنگ،
درگیر ارائۀ خدمات بهداشتی ،امدادی و درمانی به رزمندگان و
مردم جنگزدۀ ایالم شدند.
الف) سازمان بهداری منطقهای استان ایالم

بیمارستان امامخمینیHایالم که با ظرفیت شصت تخت که

بیمارستان طالقانی که در حد ویزیت بیماران داخلی به
بهرهبرداری رسید؛
شبکۀ بهداشت و درمان مهران و دهلران با چند خانۀ بهداشت و
یک مرکز درمانی سرپایی در شهر؛
عمدۀ پزشکان غیربومی و خارجی بودند،؛
مــردم بــرای دریافت خدمات درمانی به شهرهای تهران و
کرمانشاه مراجعه میکردند،
ب) سپاه پاسداران

تازهتأسیس و فاقد بهداری و خدماترسانی بود.
ج) جهاد سازندگی

با کمک مردمیاری و جمعآوری داروهای مازاد مردم ،خدمات
سیار درمانی و بهداشتی را به بعضی از روستاها ارائه میکرد.
د) ارتش

در استان ایالم ،ارتش فاقد یک سازمان استقراری بود و قبل
از شروع جنگ و بنا بر دستور ،یک تیپ از لشکر  ۸۸کرمانشاه در
نقاط مرزی مستقر گردید و توانمندی بهداری آن در حد نیازهای
سازمانی تیپ و بهصورت درونسازمانی بوده است.
و) هالل احمر با توانمندیهای محدود امدادی و خدماتی
اقدامات مهم بهداری در ارائۀ خدمات امدادی ،درمانی و
بهداشتی
ً
با حملۀ سراسری دشمن ،تقریبا در کلیۀ خطوط مرزی
استان ایالم با عراق ،از عمق چند کیلومتر تا چند ده کیلومتری،
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حدود چهل تخت آن فعال بود؛

سرزمینهای میهن اسالمی به تصرف و اشغال دشمن درآمد؛
چنانکه شهرهای مهران و دهلران و محور مهران ،دهلران و
محورهای تنگۀ مینا تا میمک و از میمک به سمت صالحآباد در
همان روزهای اول ،دوم و سوم مهر ،اشغال شدند؛ ولی با پایداری
پاسداران و ارتشیها و مردم و عشایر غیور از هجوم دشمن به سمت
ایالم و صالحآباد و ایوان و اشغال آنها جلوگیری بهعمل آمد .در
نتیجۀ این هجوم و اشغال ،کلیۀ مردم شهرها و روستاها آواره شدند
ً
و بهعنوان مهاجرین جنگی عمدتا به شهر ایالم و مناطق ییالقی
43
عشایر مهاجرت کردند.
شبکههای بهداشت و درمان شهرهای مهران و دهلران تعطیل
و تخریب شد و نیروهای آن همراه مردم مهاجر به اردوگاهها رفتند و
خانههای بهداشت را نیز تخلیه کردند .در نتیجه ،تهدید بهداشتی
از نظر بهداشت روانی ،بهداشت محیط ،بهداشت مواد غذایی
و شیوع بیماریها ،افزایش یافته که عالوه بر مــردم ،سالمتی
رزمندگانی را که در مناطق و محورهای عملیاتی حضور داشتند نیز
تهدید میکرد.
پایان قسمت اول
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بیمارستانصحراییامامرضاS
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S

نمایبیرونیبیمارستانصحراییامامرضا

S

احداث بیمارستان امامرضا بیفتند .دیگر اینکه جادۀ شهید
همت که بیمارستان در کنار آن قرار داشت ،جاده مرکزی جزیرۀ
شمالی بود و بهعلت زیر آتش بودن جادۀ سیدالشهدا ،تردد در این
جاده بیشتر شده بود و بنابر این نیاز به احداث بیمارستان در چنین
مسیری ضروری به نظر میرسید.
S

نمایبیرونیبیمارستانصحراییامامرضا

هدف اصلی از ایجاد بیمارستان صحرایی امامرضا

S

 ،ایجاد

یک مرکز درمانی در منطقۀ عملیاتی بود؛ زیرا فاصلۀ خطوط
مقدم جبهه تا اهواز بهخصوص بعد از عملیات خیبر بسیار زیاد بود
و بیش از چند ساعت طول میکشید تا وسیلۀ نقلیه حامل مجروح،
فاصلۀ منطقۀ عملیاتی تا اهواز را طی نماید و اگر میخواستیم
ً
مجروحینی را مستقیما به اهواز ببریم ،چه بسیار مجروحینی که
در بین راه شهید میشدند ،بهخصوص اینکه برای انتقال مجروح
از خط مقدم جزایر مجنون و هورالهویزه که آن همه وسعت عظیم
و پهناور داشتند ،میبایست مجروح را طی چند نقل و انتقال
آبیخاکی از منطقه به عقب انتقال داد .بعد از عملیات خیبر که ما
خودمان را برای عملیات بدر آماده میکردیم ،بهعلت وسعت منطقۀ
عملیاتی ،حساسیت وجود چنین بیمارستانی بیشتر ضروری
مینمود و از طرف دیگر بیمارستان صحرایی خاتماالنبیاء
که سولهای بود ،بهعلت قدیمیبودن و امننبودن در برابر آتش
دشمنان و حوادث و مشکالت دیگر از جمله آبگرفتگی بیمارستان
و بالاستفادهشدن آن باعث شد که مسئولین بهداری جنگ به فکر
G

از دیگر اهداف ،هدف نظامی بود .پس از اینکه جبهۀ بزرگ
مناطق عملیاتی خیبر ،جزایر مجنون ،باز شد که میتوانست
منطقۀ استراتژیک و فعالی در ادامۀ نبرد مقدس رزمندگان ما
برای رسیدن به اهداف بزرگتر باشد .از جمله اینکه این مناطق
میتوانست بهعنوان اهرم فشاری برای سقوط بصره بهکار گرفته
شود که احداث بیمارستان پشتوانۀ درمانی مهمی در این راستا
بود.
موقعیت مکانی :منطقهای که بیمارستان امامرضا در آن
واقع شده است ،تا قبل از عملیات بیتالمقدس در اشغال نیروهای
ت کیلومتری
عراقی بود و حتی مقر لشکر شش 6عراق در هف 
سایت این بیمارستان ،در شهرک نصرت ،قرار داشت .بیمارستان
در یککیلومتری چهارراه صاحبالزمان و هشتکیلومتری شرق
S

موقعیت زمــانــی :بعد از عملیات خیبر در ســال ،1363
فعالیتهای احداث این بیمارستان شروع شد و بعد از عملیات بدر
به مرحلۀ بهرهبرداری رسید و از تاریخ 21آبان 1364تا پایان جنگ
فعالیت داشت.
علت نامگذاری بیمارستان

علت نامگذاری بیمارستان برمیگردد به بعد از عملیات خیبر
و بدر که نیروهای قرارگاه سلمان و ثامناالئمه در محدودۀ عملیات
مستقر بودند و بعد از اتمام اولیۀ بیمارستان ،زمانی که در حد یک

 .5از محور ضلع شرقی جزیرۀ مجنون شمالی تا بیمارستان 25کیلومتر
است که راه آبی سهکیلومتر و مابقی شنی و آسفالت بود؛
 .6محدودۀ ضلع جنوبی و مرکزیت جزیرۀ مجنون شمالی که فاصلۀ آن تا
بیمارستان25کیلومتر جادۀ آسفالته بوده است و از محدودۀ جزیرۀ مجنون
جنوبی 35کیلومتر که پنجکیلومتر آن را راه آبی و پنجکیلومتر راه شنی و
مابقی آسفالت بود؛
 .۷از محدودۀ طالئیه تا سهراه فتح و تا بیمارستان بیست کیلومتر راه
آسفالته بود؛
 .۸از سه راه جفیر تا بیمارستان سیکیلومتر راه آسفالته بوده است.

اورژانس بود ،بیمارستان را تحویل گرفته و همچنین چون مجری

ورودی اورژانس بیمارستان صحرایی امام رضا

پروژۀ بیمارستان امامرضا وزارت مسکن و شهرسازی خراسان
بود ،بیمارستان را برای مبارکی و توسل پیدا کردن به آستان مقدس
آن حضرت و شفای مجروحین و یاری کردن رزمندگان اسالم به نام
مبارک آن حضرت ،نامگذاری کردند.
S

فاصلۀ بیمارستان تا خطوط مقدم

چون بعد از عملیات بدر عملیاتی در پیش نبوده ،لذا تغییر و
تحولی هم در خطوط بهوجود نیامده است .فاصلۀ محورهای
عملیاتی به قرار زیر است:
 .1محور عملیاتی منطقۀ تبور که به دریاچۀ امالنعاج و رودخانۀ دوب
ختم میشود .فاصلۀ این مکان تا بیمارستان حدود پنجاهکیلومتر است که از
اورژانس تبور تا بیمارستان25کیلومتر راه آبی (دوسه ساعت راه آبی)؛
 .2از پاسگاه تورا به عراق تا بیمارستان حدود هفتاد کیلومتر است که جادۀ
شنی و آسفالت بود؛
 .3از پاسگاه ابوذاکر تا بیمارستان حدود پنجاهکیلومتر که پانزدهکیلومتر
آن راه آبی و مابقی راه شنی و آسفالت است؛
 .4از محور جادۀ خندق تا بیمارستان حدود پنجاهکیلومتر که راه شنی و

S

جایگاه در زنجیرۀ تخلیه

جایگاه بیمارستان امامرضا در زنجیرۀ تخلیۀ مجروحین در
مرحلۀ سوم امداد و درمان قرار گرفته است؛ یعنی با توجه به محور
عملیاتی بیمارستان که در ابتدا شرح داده شد ،منطقۀ عملیاتی که
منطقۀ آبیخاکی بود ،مجروح از خط مقدم توسط قایق با آمبوالنسی
به پست امداد انتقالی و پس از اتمام یک سری کمکهای اولیه
روی مجروح ،باز توسط آمبوالنس یا قایق به اورژانس مادر انتقال
ً
مییافت که معموال همیشه در اورژانس پزشک مستقر بوده و پس از
انجام اقدامات درمانی اورژانسی ،در مرحلۀ سوم توسط آمبوالنس
به بیمارستان انتقال داده میشد .در بیمارستان پس از تریاژ توسط
پزشک اورژانــس ،مجروحین خوشحال ،به مراکز عقبه از جمله
بیمارستان شهید بقایی ،بیمارستان خاتماالنبیاء و بیمارستانهای
شهری و ...منتقل میشدند و در صورت نیاز به درمان و عمل
جراحی ،پس از انجام درمانهای الزم ،برحسب وضعیت مجروح،
یا به مراکز درمانی شهری اعزام میشدند یا برای بازیابی توان
جسمانی،در نقاهتگاه ،تحت نظر قرار میگرفتند.
S
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هورالعظیم و دوکیلومتری پاسگاه مرزی واقع شده است.

آسفالت است؛

45
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شهید فرهاد آسمانی

46
در شهریور  ۱۳۴۰از آسمان به زمین آمد .فرهاد آسمانی بود و
آمد که در زمین ،آسمانی زندگی کند .او تحصیالت خود را تا مقطع
متوسطه در تهران به پایان رسانید و در سال  ،۱۳۵۷همزمان با
تشکیل نهاد مقدس سپاه ،به عضویت این تشکیالت الهی درآمد.
او گاهی اوقات مخفیانه و گاهی با همکاری دوستان به جنوب شهر
تهران سرکشی میکرد و به خانوادههای مستضعف کمک مینمود.
وی در سال  ۱۳۶۰ازدواج کرد و اصرار او برای اینکه خطبۀ عقد او را
ً
حتما شهید مظلوم دکتر بهشتی جاری نماید ،نشاندهندۀ میزان
ارادت و عالقۀ ایشان به دکتر بهشتی بود.
این اقدام شهید بزرگوار فرهاد آسمانی بیانگر درک وضعیت
حساس سیاسی در آن زمان است .او مظلومیت دکتر بهشتی را
لمس کرده و با تمام وجود در اعتقاد به ایشان استوار مانده بود.
فرهاد را همه فردی خوشاخالق ،بزرگوار و متواضع میدانستند
و سعی میکردند از او تقلید کنند .او مهربان و باوقار و مقید به
تکالیف دینی بود .پدر این مرد آسمانی همیشه از نمازهای سروقت
او و از نماز شب و تهجد شبانهاش سخن میگوید و بسیجیان محل
زندگیاش ،او را بهعنوان یک بسیجی نمونه میشناختند .فرهاد
همیشه به خواهران و برادران و دوستان خود سفارش میکرد که
نماز اول وقت را به پای دارند و هرگز غفلت نکنند.
او بیشتر روزها را نیز روزه میگرفت .فرهاد از تهذیب و تزکیۀ
نفس هرگز غافل نبود .او میخواست به خدا برسد و رسیدن به خدا
را هدف اصلی خود قرار داده بود.
فرهاد آسمانی در سال  ۱۳۶۴در رشتۀ مهندسی مکانیک
دانشگاه گیالن مشغول تحصیل شد؛ اما دانشجو شدن و امید به
آیندههای روشن هرگز او را از تکلیفی که خدا برایش معلوم کرده
بود ،غافل نکرد .مدام به جبهه میرفت تا همگان بدانند که برای
رسیدن به کمال در هر جایگاهی میتوان تالش کرد.
در جبهه نیز بهعنوان مسئول واحد بهداری و امداد تیپ ۱۰
سیدالشهداء لحظهای آرام و قرار نداشت .شهریور  ۱۳۶۵که
رسید ،خیلی از پرستوهای مهاجر با قصد هجرت به ماورای عالم
خاک ،بار بستند ،بند عالیق از پای گسستند و آمادۀ عروج شدند.

خیلی از بچههای باصفای گیالن غریبهای شدند بر روی خاک و
به قصد جوار معشوق ،همراه گردانهای عشق زدند به ارتفاعات
حاجعمران و خیلی از بچههای گیالن از روی قلۀ  ۲۵۱۹پریدند به
آسمان و رفتند تا ما بمانیم با کولهباری گران از مسئولیت خون آنها.
فرهاد آسمانی هم آخر به آسمان رسید و در شب سیزدهم
شهریور  ،۱۳۶۵همراه منورهای زیبایی که بر فــراز ارتفاعات
حاجعمران میسوختند ،سوخت و در ذات عشق فانی شد.
شهید فرهاد آسمانی در مناجات هم برای خود چیزی طلب
نکرد
خداوندا! پروردگارا! از درگاهت شکرگزاریم که ما را آفریدی و به
ما توفیق حیات در زمان انقالب اسالمی و رهبر آن عنایت فرمودی.
پروردگارا! از درگاهت شکرگزاریم بهخاطر حضور در جبهههای
حق علیه باطل و بهخاطر توفیق خدمت به اسالم و مسلمین و
جمهوری اسالمی.
بارالها! از درگاهت شکرگزاریم بهخاطر حضور در سپاه و در

خداوندا! از درگاهت شکرگزاریم که ما را در جمع ضدانقالب
قرار ندادی و مرا همراه این امت قهرمان و این انقالب قرار دادی.
معبودا! از درگاهت شکرگزاریم بهخاطر اینکه توفیق عبادت و
بندگی خود را بر ما عنایت نمودی؛ هرچند خیلی ناچیز از طرف ما
انجام شده است به لطف شما.
خداوندا!ازدرگاهت شکرگزاریم بهخاطر رزق و روزی حالل.
خداوندا! از درگاهت شکرگزاریم بهخاطر توفیق انجام شکر
نعمتهایی که به ما دادی و زبان از گفتنش و قلم از نوشتنش
قاصر.
خداوندا! در فرج آقا امام زمان(عج) تعجیل عنایت بفرما.
خداوندا! به رهبر کبیر انقالب اسالمی عمر باعزت و عظمت
عنایت بفرما.
خداوندا! پاسداران انقالب را از گزند نفسشان محفوظ بفرما.
خداوندا! شکر این دعاها را بر زبان ما جاری کردی.
اجابتش را هم عنایت بفرما.
شهید فرهاد آسمانی به روایت حاج مسعود نوری
زمینۀ آشنایی من و همکاری با سپاه برمیگردد به سال  ۱۳۵۹و
شروع جنگ .وقتی جنگ شروع شد ،با توجه به نیازی که به حضور
جوانها و حمایتشان از نظام بنابر فرمان امام که جبههها را پر کنند
وجود داشت ،بنده خودم را به مجموعۀ جنگهای نامنظم شهید
چمران معرفی کردم .در مدرسۀ نظامی قدس واقع در محدودۀ
خیابان وحدت اسالمی ،دورۀ آموزشی دیدیم و قرار بود برای
عملیات آزادسازی آبادان اعزام شویم .قرار بر این بود که بچهها
به ذوالفقاریه بروند؛ اما وقتی که رسیدیم ،اتوبوسها حرکت کرده
بودند .با دوستانمان صحبت کردیم تا بتوانیم به طریقی خود را به
آنها برسانیم .آنها گفتند با گروه بعدی اعزام شوید.
همین موجب آشنایی و ارتباط من با جهاد و کمیتۀ اسالمی
شد .در این زمان ،هم با کمیتۀ عملیات شهید هرندی و هم با جهاد
همکاری میکردم و آمادۀ اعزام به جبهه بودم .در واقع ارتباطی
کاری با این دو مکان داشتم؛ ولی توفیق نداشتم که در مرحلۀ اول
اعزام شوم .در بخش سازماندهی آموزش نظامی بودم و با قسمت
ثبت و مجموعۀ اداری همکاری میکردم؛ اما چون قصد من رفتن
به جبهه بود ،همکاری خود را قطع کردم.
به واسطۀ شهید هرندی که آن زمان فرمانده کمیته بود ،با آقای
بلوک میرزاپور آشنا شدم .ایشان به ما گفتند بروید به درمانگاه
انجمن اسالمی گود که آن زمان تازه راهاندازی شده بود و در آنجا
مشغول به کار شدم.
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جمع بــرادران مخلصی که جانشان را در طبق اخالص از برای
اعتالی کلمۀ الالهاالالله و برپایی اسالم عزیز گذاشتهاند.

اوایــل سال  ۱۳۶۰بود که به آن درمانگاه ،واقع در خیابان
دروازهغــار رفتم و با تعدادی از دوستان در آنجا آشنا شدم .در آن
زمان ،مسئول درمانگاه شهید احمد کریمی بود .اولین دیدار من
با دو شهید بزرگوار مهدی شریفیپور و فرهاد آسمانی به آن زمان
برمیگردد که در داروخانه مشغول به کار بودند .درمانگاه دارای
دو بخش درمانی و فرهنگی بود که آنها در بخش درمانی و من
در بخش فرهنگی مشغول بودیم .زمانی که وارد درمانگاه شدیم،
دوستمان آقای شیخلر ما را برای مراسم معارفه خدمت آن دو شهید
بزرگوار برد .آن زمان من جوانی نوزدهساله بودم و نحوۀ آشناییام 47
با شهید بزرگوار مهدی شریفیپور برای من سرنوشتساز و در عین
حال شیرین و جذاب بود .نوع گویش آن شهید را هنگامی که داشت
خود را با لهجۀ شیرین شمالی معرفی میکرد ،فراموش نمیکنم:
«من مهدی شریفیپور چوکامی ،از نوادگان میزراکوچکخان
جنگلی هستم» و بعد هم اضافه کرد که بهعنوان دکتر در این
درمانگاه مشغول به کار است و بعد هم رو کرد به سمت فرهاد
آسمانی و ایشان را دوست عزیزش دکتر آسمانی معرفی کرد .بعد
هر دو شروع به خندیدن کردند .از آن زمان ،ما این دو شهید بزرگوار
را دکتر صدا میکردیم تا اینکه متوجه شدیم آنها دکتر نیستند و
تمام آن معارفه یک شوخی بود.
پنج یا شش ماه در بخش فرهنگی درمانگاه مشغول به کار
بودیم و خدمات رفاهی به مناطق محروم ارسال میکردیم .این
مناطق از چندین گود تشکیل شده بود؛ مانند گود حاج ماشاءالله
ً
و ...و همین طور زاغهها که اکثرا خانوادههای بیسرپرست و زنان
تنها ،پیرزنها و پیرمردها در آنجا ساکن بودند .در واقع کمکها
را از مردم ّ
خیر جمع کرده و در بین آنها تقسیم میکردیم .اما
بخش دیگر فعالیتمان برگزاری فعالیتهای آموزشی و عقیدتی و
وزرشی برای بچهها بود .خالصه فعالیتهایی از این قبیل انجام
میدادیم .بعد از گذشت آن چند ماه ،به کارهای درمانی عالقه
پیدا کردم و از دوستانمان در بخش درمانی خواستم تا در کارهای
درمانی به آنها کمک کنم؛ دوستانی همچون شهید کریمی که
در عملیات خیبر شهید شد ،شهید حمید پروانه و شهید غالمی که
در عملیات مسلمبنعقیل و شهید آسمانی و شهید شریفیپور که
در عملیات کربالی  ۲شهید شدند و شهید عباس باقری و ...که
در عملیاتهای مختلف به شهادت رسیدند .آنها گفتند اشکالی
ندارد ،بیا و داروهای داروخانه را بچین.
من در داروخانه داروهــا را میچیدم و با نام داروهــا و انواع
و خاصیتشان آشنا شدم و بهتدریج تزریقات و پانسمان را هم
از دوستان یاد گرفتم .اولین تزریقم به شهید آسمانی بود؛ آن
هم آمپول پنیسیلین .رفتهرفته آموزشهای الزم برای انجام
تزریقات ،رگگیری و وصل کردن سرم را از این دوستان فرا گرفتم
ً
و عمال از بخش فرهنگی جدا و وارد کار در عرصۀ درمانی شدم.
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پنجششماهی که گذشت و در این کار پیشرفت کردم ،نوبتگیری
مریضها را که صبح زود انجام میشد ،به من سپردند و گفتند وقتی
دکتر آمد و دارو داد ،بیا داروخانه و داروهای آنها را بده .بعد از
گذشت مدتی ،نسخهخوانی را هم فرا گرفتم .بعد گفتند بهعنوان
بسیجی ویژه مشغول به کار شو.

شهریور سال  ۱۳۶۰بود که چ کار خود را بهعنوان بسیجی ویژه
در درمانگاه آغاز کردم .بعد از آن ،دیگر دوستان برای عملیاتهای
مختلف اعزام میشدند و زمانی که من میگفتم من هم میخواهم
 48بروم ،میگفتند به وقتش شما را هم میفرستیم .به یاد دارم که برای
عملیات فتحالمبین بسیاری از دوستان اعزام شدند؛ مثل شهید
شریفیپور ،شهید آسمانی ،شهید باقری و ....آن زمان شهید
احمد کریمی مسئول درمانگاه بود که بعدها از بخش درمانی جدا
شد و به بخش تبلیغات رفت.
زمانی که شهید کریمی مسئول درمانگاه بود ،الفت و صمیمیت
بیشتری وجود داشت .خانم این شهید بزرگوار هم در درمانگاه کار
میکرد و وقتی با هم کاری داشتند ،برای صدا کردن یکدیگر از
ً
لفظ خواهر و برادر استفاده میکردند .مثال شهید کریمی میگفت
خواهر احمدی بیا کارت دارم ،یا برادر کریمی بفرمایید .شهید
آسمانی و شریفیپور شوخ بودند و آنها را دست میانداختند.
یکیشان میشد برادر کریمی و دیگری نقش خواهر احمدی را
بازی میکرد و خالصه شروع میکردند به گفتن خواهر و برادر به
یکدیگر .شهید کریمی میگفت« :برادران ،این رفتار شما صحیح
نیست .دقت کنید ».اینها میگفتند« :او خانمت است ،محرمت
است ،تو به او میگویی خواهر؟ وقتی هم که میآید پیشت ،سرت را
پایین میاندازی و میگویی خواهر فالن و فالن و فالن ».اما جواب
زیبایی که شهید کریمی داد ،هیچوقت از دهن من پاک نمیشود،
او گفت« :برادر فرهاد ،برادر مهدی ،شما میدانید که این خانم
همسر من است؛ ولی مراجعان که در صف انتظار برای مالقات
دکتر نشستهاند که نمیدانند .اگر من رعایت نکنم و با چشمانم
به ایشان نگاه بکنم ،اینها میگویند این پاسدارها از چشمشان
محافظت نمیکنند .با این نگاه ،بدبینی به سپاه و نظام اسالم
ایجاد میشود ».این برای من خیلی آموزنده بود.
خاطرۀ دیگری از شهید کریمی بگویم .یکی از دوستانمان به نام
احمد غالمی در عملیات مسلمبنعقیل شهید شد و برای مراسم
تدفین ایشان به بهشت زهرا رفتیم .همگی در یک آهو استیشن
بودیم :من ،شهید آسمانی ،شهید شریفیپور ،عبدالحمید
حسینیمیرمحله و ....شهید غالمی برای شهید شریفیپور زیاد
نامه مینوشت و در آخر نامههایش نیز شعار «حسین حسین شعار
ماست ،شهادت افتخار ماست» را ذکر میکرد و بعد هم در ادامه
اضافه میکرد که «مهدی ما شیر است ،شیر که رشتی نمیشه».
همیشه این لفظ را مینوشت .آخرین نام ه درست بعد از عملیات

مسلمبنعقیل به دستمان رسید .شهید شریفیپور هنوز از عملیات
برنگشته بود .وقتی آمد ،همه دورش جمع شدیم .یکی آمد و گفت:
«برادر شریفیپور ،برایت نامه آمده ».نامه را باز کردیم .از طرف
احمد غالمی بود؛ اما با بقیۀ نامهها فرق داشت .توصیههای زیادی
کرده بود و مطالب مهمی برای شهید شریفیپور نوشته بود .گفته
بود حامی والیت باشید و تأکید زیادی بر نماز اول وقت کرده بود.
در آخرش جملۀ «مهدی ما شیر است» را ذکر کرده و عکسی از
خودش هم به همراه نامه گذاشته بود .عکسش را هنوز دارم .در
پشت آن جملۀ «حسین حسین شعار ما است» را نوشته بود و این
آخرین نامۀ ارسالی آن شهید بزرگوار بود .نامه را که تمام کردیم،
تلفن زنگ زد .شهید کریمی بود که با شهید شریفیپور کار داشت.
گوشی را گرفت و شروع کرد به صحبت کردن .شهید کریمی پرسید:
«از احمد غالمی خبر داری؟» شهید شریفیپور گفت« :آره ،دارم
نامهاش را میخوانم ».بعد احمد پشت تلفن طاقت نیاورد و شروع
به گریه کرد .مهدی پرسید« :چرا گریه میکنی؟» شهید کریمی
جواب داد« :نامهاش رسید به تو ،خبرش رسید به من ».بعد هم
گفت که احمد شهید شده است.
خالصه برای مراسم تدفین این شهید بزرگوار راهی بهشت زهرا
شدیم .فرهاد آسمانی و مهدی شریفیپور خیلی شوخی میکردند.
شهید احمد کریمی در بین ما خیلی جدی بود .گفت« :برادر
چقدر شما مزاح میکنید ،شوخی میکنید و میخندید .ما داریم
میرویم مراسم شهید .چرا اینقدر میخندید؟» شهید آسمانی که
حاضرجواب بود ،گفت« :برادر من میخواهم یک سؤال بکنم».
شهید کریمی گفت« :بفرمایید».
ـ اگر االن بهجای احمد من شهید شده بودم ،فکر میکنی
احمد چهکار میکرد؟ زارزار گریه میکرد ،یا حرکت دیگری انجام
میداد؟
ـ او هم مثل شما بود ،اون هم همین کاری را میکرد که شما
میکنید.
ـ حاال یک سؤال دیگر .او از شهادتش ناراحت است یا خوشحال؟
ـ خب معلوم است از اینکه به فیض شهادت رسیده ،خوشحال
است.
ـ خب حاال که احمد از شهادتش خوشحال است ،پس ما هم
بخندیم.
کریمی گفت که برادر ،شما درستشدنی نیستید .شاید آخرین
دیدار من با شهید کریمی در همین مراسم بود .بعد من دیگر ایشان
را ندیدم تا اینکه خبر شهادتشان در عملیات خیبر رسید و پیکرش
هم تا امروز نیامده است.
اواخر سال  ۱۳۶۱بود که شهید شریفیپور درمانگاهی واقع در
میدان خراسان به اسم پلیکلینیک خاتم االنبیاء گرفت که زیر نظر

البته درمانگاه انجمن اسالمی گود با حمایت کمکهای
مردمی اداره میشد .در آن زمان ،مسئول بهداری سپاه آقای دکتر
احمدیان بود .ما از نهادهایی چون سپاه و سازمان بهداری استان
تهران و همچنین ارگانهای مردمی ،کمیتۀ امداد و خیریهها دارو
میگرفتیم و داروها را بههمراه ویزیت پزشک بهصورت رایگان در
اختیار مردم قرار میدادیم.
رفتهرفته بهدلیل زیاد شدن مراجعهکنندگان ،مبلغی را بهعنوان
پول دارو میگرفتیم؛ ولی پول ویزیت ،پانسمان و تزریقات همچنان
رایگان بود .در واقع دریافت این مبلغ هم بدین دلیل بود که مردم
بدون علت به درمانگاه مراجعه نکنند .این کار برای مقطعی انجام
میگرفت.
وقتی دکتر احمدیان ،مسئول وقت بهداری کل سپاه ،برای
بازدید از درمانگاه آمده بود ،گفت« :چرا درمانگاه را زیر نظر سپاه
نمیبرید؟» گفتیم« :ما از خدایمان است؛ اما مگر میشود؟»
ایشان پاسخ دادند« :چرا نشود؟» بعد رو کردند به شهید آسمانی
و به ایشان گفتند« :شما را به سپاه معرفی میکنیم تا به استخدام
آنجا درآیید».
ارتباط درمانگاه با سپاه از نیمۀ اول سال  ۱۳۶۰آغاز گردید.
شهید آسمانی و شهید شریفیپور برای ورود به سپاه ،به سپاه تهران
که در النۀ جاسوسی بود رفتند و مراحل گزینش آنها در خیابان
خردمند انجام شد .اولین بار که لباس سپاه را پوشیدند ،بسیار
خوشحال بودند و بعد از آن به یک دورۀ آموزش نظامی ۴۵روزه
رفتند .آنها در درمانگاه نیز لباس سپاه را به تن داشتند و روپوش
سفیدشان را بر روی لباس سبز سپاه به تن میکردند .عشق به
نظام و انقالب در تمام سلولهای بدن این بچهها موج میزد .آن
موقع شهید شریفیپور تازه ازدواج کرده بود و ماهی  ۱۲۰۰تومان
حقوق داشت و میگفت بیش از این نیاز نداریم .ایشان میگفت
به اندازهای که اجاره بدهیم و شکم خودمان را سیر کنیم ،کافی
است.
زمانی که شهید آسمانی میخواست ازدواج کند ،برای خواندن
خطبه صیغۀ نزد شهید بهشتی رفتیم .من هم آنجا حضور داشتم.
آن موقع ،شهید بهشتی رئیس دیوان عالی کشور بود ودفتر ایشان
در میدان ارک بود .شهید بهشتی زمانی که میخواست خطبه
عقد را بخواند ،به شهید آسمانی گفت« :اسم شما چیست پسرم؟»
شهید آسمانی گفت« :فرهاد آسمانی ».شهید بهشتی گفت« :اگر
تو آسمانی هستی ،بر روی زمین چه میکنی؟ آسمانی که روی
زمین جای ندارد .آسمانی باید در آسمان باشد ».شهی د آسمانی
ً
گفت« :حاجآقا ،شما دعا کنید ما هم آسمانی بشویم ».واقعا هم
آسمانی شد .من همیشه در درسهایم میگویم شهید آسمانی،
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جهاد دانشگاهی بود و به من پیشنهاد کرد که بیا و و ادارۀ آنجا را به
عهده بگیر .میخواست درمانگاه زیر پوشش سپاه قرار بگیرد.

آسمانی بــود ،آسمانی هم شد .شهید بهشتی به خانم شهید
آسمانی گفت« :مهریۀ شما چقدر است؟» همسر ایشان گفت:
«یک جلد کالم الله مجید و یک شاخه نبات ».شهید بهشتی گفت:
«به عالوۀ این چیزهایی که گفتید ،مبلغی را هم باید بیان بکنید».
خانم شهید آسمانی گفت« :هزار تومان ».آقای بهشتی هم گفت
که حاال من میتوانم صیغه را جاری بکنم و با این مبلغ مهریه ،این
دو بزرگوار با هم ازدواج کردند و الحمدلله سالیان سال با هم بودند.
حاصل این ازدواج هم یک دختر به نام زهرا خانم بود که بعدها بزرگ
شد و دانشگاه رفت؛ اما سال دوم پزشکی بود که بر اثر بیماری 49
صعبالعالج سرطان خون از دنیا رفت و به پدرش پیوست.
فرهاد از خانوادۀ متمولی بود .پدر و پدربزرگش ارتشی بودند و
پدربزرگش خانۀ مستقلی به ایشان داده بود و او آنجا زندگی میکرد.
پدربزرگش به ایشان گفته بود که چرا به سپاه میروی؟ تو هم مانند
پسرهای فامیل به خارج از کشور برو و درس بخوان .ولی ایشان
گفته بود من به سپاه عالقه دارم و سپاه میتواند ارتباطم را با دین
مستحکمتر کند.
یک روز به شهید شریفیپور گفتم چرا شما و فرهاد آسمانی
اینقدر با هم مأنوس هستید؟ ایشان گفت« :من تنها پسر خانواده
هستم ،شهید آسمانی هم تنها پسر خانواده است .من سه تا خواهر
دارم ،شهی د آسمانی هم سه تا خواهر دارد .من برادر ندارم ،شهید
آسمانی هم برادر ندارد .من مادرم را دوست دارم ،شهید آسمانی
هم مادرش را دوست دارد .من امام را دوست دارم ،شهی د آسمانی
هم امام را دوست دارد .این شد که رابطۀ ما نزدیک و صمیمی شد و
با هم مأنوس شدیم ».این رابطه به اندازهای صمیمی بود که وقتی
شهید شریفیپور شهید شد و مراسم چهلم ایشان برگزار شد ،به
شهید آسمانی گفتم فرهاد ،چهکار میخواهی بکنی؟ میخواهی
به دانشگاه بــروی؟ ایشان در مقطعی که در درمانگاه گود کار
میکردیم ،برای کاری به بهداری کل سپاه که آن موقع سپاه منطقه
یک بود ،رفته بود .فرهاد به مسئول آنجا سالم کرده بود؛ اما آن
مسئول جوابش را نداده بود .فرهاد گفته بود سالم کردم .ایشان
هم گفته شنیدم .شهید آسمانی گفته بود چرا جواب نمیدهی؟ آن
فرد هم گفت که شما خیلی توقع داریدما به شما احترام بگذاریم.
فرهاد گفته بود که شما فکر میکنید حاال که دکتر شدهاید ،کی
هستید؟ شهید آسمانی به من گفت آن فرد به من گفته آیکیوی
شما پایین است .این برای من خیلی گران تمام شده و میخواهم
بروم دانشگاه و ثابت کنم که آیکیوی ما پاسدارها پایین نیست تا
فکر نکند خودش از آسمان نازل شده و ما بیسواد هستیم.
قبل از کنکور سه ماه مرخصی گرفت .آن موقع کنکور سهمیهای
نبود که رزمندگان بتوانند از سهیمه استفاده کنند .سه ماه تمام
خودش و خانمش در خانه درس خواندند .اگر اشتباه نکنم ،سال
 ۱۳۶۲بود .هم خودش و هم خانمش در کنکور قبول شدند .ترم
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سه یا چهار بود که فرهاد از دانشگاه مرخصی گرفت و برای عملیات
کربالی  ۱به منطقه رفت .این عملیات در مهران صورت گرفت و
شهید شریفیپور در این عملیات شهید شد.

برای تشییع پیکر مطهر شهید شریفیپور رفتیم رشت .از
جمعیتی که پیکر مطهر ایشان را تشییع میکردند ،یک دستۀ جلو
شعار میدادند «فریاد یا محمدا» و دستۀ دوم میگفتند «کشتند
شیر جبهه را» .من هم خیلی متأثر بودم .شهید شریفیپور در
مقطعی واسطه شد من با خواهرخانمش ازدواج کنم و با ایشان
 50باجناق شدم .بهخاطر رفاقتی که بین من و ایشان ایجاد شده بود،
ً
داشتم گریه میکردم .شهید امینی هم که بعدا به شهادت رسید،
زیر بغل من را گرفته بود .وقتی آن دسته میگفتند «کشتند شیر
جبهه را» ،شهید آسمانی در گوش من میگفت« :شیر که رشتی
نمیشود ».گفتم« :فرهاد دست بــردار ».شهید آسمانی گفت:
«مگر دروغ میگویم؟»
شب قبل از تشییع ،نیمههای شب بود که فرهاد به من گفت:
«میآیی با هم به جایی برویم؟» گفتم« :کجا؟» گفت« :کاری
نداشته باش .میآیی برویم؟» بعد رفت مسجد وضو گرفت و رفتیم
باالی سر قبر خالی شهید شریفیپور .قبرستان جلوی مسجد
محل بود .زیارت عاشورا خواند و بعد هم وارد قبر شد و شروع کرد به
گریستن و مناجات خواندن« :ای قبر ،تو میخواهی آقامهدی ما را
در خودت بگیری .آقامهدی ،این خانۀ تو است؛ ولی ما را یادت نرود.
نکند ما را از قافلۀ شهدا محروم کنی و من را یادت برود ».میخواهم
بگویم آن اوج معنویت ،چه با خدای خودش و چه با شهید بزرگوار ،و
ً
آن جملهاش که «شیر که رشتی نمیشه» ،واقعا نمیشود این دو را
با هم جمع کرد .چقدر این روح میتواند باال باشد.
در مراسم شب چهلم که در رشت برگزار شد ،مراسم که تمام
شد ،دستهای آمده بودند .شب جمعه هم بود .دعای کمیل را که
خواندند و وسط حیاط شروع به سینه زدن کردند .من هم کنار
دیوار به حالت متأثر شروع به سینه زدن کردم .شهی د آسمانی آمد
کنار من و روی دوش من زد و گفت« :چرا اینجا ایستادهای؟ فکر
میکنی آمدی کنار و برای خودت داری حال میکنی؟ بیا برو وسط
جمعیتی که در خانۀ شهید دارند ذکر امامحسین میگویند و سینه
میزنند .آن وسط به آدم یک چیزی میدهند ،نه اینکه این گوشه
بشینی ».اینها یک تفکرات دینی یک فرد است.
در پادگان دوکوهه بودیم .قبل از عملیات کربالی  ۱بود .در
حسینیۀ شهید همت ،نماز مغرب و عشا را میخواندیم .نماز که
تمام میشد ،بعد از نماز یک سجدۀ شکر به جا میآوردم میدویدم
دم در که کفش و دمپاییام را کسی برندارد و دم در حسینیه
میایستادم .دعا که تمام شد ،شهید آسمانی آمد به من گفت:
«پسر ،چرا زود میآیی بیرون؟» گفتم« :هم میخواهم پیش از
شلوغی بیایم بیرون ،هم میترسم کفشم را ببرند ».فرهاد به من

گفت« :فرض کن که کفشت را ببرند .تو بهخاطر یک جفت کفش
و پوتین ،دعای بعد از نماز را ول میکنی .نماز بهجای خود .آنچه
میخواهند بدهند ،در تعقیبات نماز است .تو میدانی تسبیحات
حضرت زهرا را از دست میدهی؛ اما میآیی بیرون .شاید
اجابت دعای یک نفر بعد از نماز و در تعقیبات است .در دعای بعد از
نماز کسی که دارد دعا میخواند و جمعیت نشستهاند و دارند آمین
میگویند ،شاید در آمین به آدم یک چیزی بدهند .تو خودت را از
جمع جدا کردی .هرچه مالئک میدهند ،در جماعت است .یدالله
مع الجماعه .دست خدا و نصرت الهی همیشه همراه جماعت
است ».آن حرفی که در آنجا زد ،در اینجا هم به من گفت .آنجا هم
گفت اگر میخواهی برای اباعبدالله سینه بزنی ،در جمع بزن .این
روحیات معنوی برای من که بندۀ ضعیف خدا بودم ،آموزنده بود.
اینها معلمهای من بودند.
P

کسانی بودند که به من یاد دادند چطور دینداری بکنم .این
بزرگواران به آنچه میگفتند ،عمل میکردند .اینها در قول و عمل
یکی بودند و برای همین هم به درجۀ رفیع شهادت رسیدند.
از فرهاد پرسیدم که به دانشگاه برمیگردد یا نه .فرهاد گفت:
«دانشگاه من جبهه است ».گفتم عملیات تمام شده است ،برگرد
و برو .ترم جدید دارد شروع میشود .گفت نه ،من میخواستم
به افرادی که فکر میکنند آیکیوی ما پایین است ،بفهمانم که
بچههای رزمندۀ پاسدار توانایی دارند که در دانشگاه دولتی قبول
شوند؛ اما اولویتشان جبهه است .برای من دانشگاه اصلی ،جبهه
است .اگر انشاءالله این مرحله تمام شد ،به دانشگاه برمیگردم.
بعد از چهلم شهید شریفیپور ،به لشکر برگشتم .در کربالی
 ،۲عملیات در ارتفاعات حاجعمران شروع شد .لشکر  ۱۰هم در
آنجا حضور داشت .این دو بزرگوار هم در بهداری لشکر  ۱۰بودند.
مهدی شریفیپور مسئول بهداری لشکر  ۱۰و فرهاد آسمانی هم
جانشین ایشان بود .وقتی که عملیات کربالی  ۲در ارتفاعات
حاجعمران شروع شد ،شهی د آسمانی هم به آنجا آمده بود؛ ولی من
اطالعی نداشتم که آمده لشکر و در عملیات شرکت دارد.
صبح بود .در ارتفاعات کوزران نشسته بودم .یک نفر به من گفت
فالنی روزنامه را دیدهای؟ دیدم یک اطالعیه زده است و شهادت
جوان ناکام فرهاد آسمانی را تسلیت گفته است .همان روز که من
اطالعیه را دیدم ،روز تشییع جنازه بود .ولی در اطالعیه «جوان
ناکام» نوشته شده بود .وقتی من این اطالعیه را خواندم ،برایم
سخت و گران تمام شد که برای این شهید بزرگوار ،چنین لفظی به
کار بردهاند .مثل کسی که در تصادف یا مرگ طبیعی از دنیا رفته
باشد .با تهران تماس گرفتم .گفتند امروز روز تشییع پیکر مطهر
فرهاد آسمانی بود و در آن شب نماز لیلة الدفن برایش خواندم؛
ولی خیلی متأسف بودم که چنین لفظی برای ایشان استفاده کرده
بودند.
منبع مصاحبه :بهداری رزمی ل  27محمد رسول الله"
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نوری در تاریکی

اشاراتی به زندگی انقالبی و خدمات

زندهیاددکترمحمدحسینباستانحق

51

زندهیاد استاد دکتر محمدحسن باستانحق ،در همۀ
صحنههای خدمترسانی آماده و حاضر و پیشتاز بود .آن طبیب
بزرگوار و مردمی ،تبعیت از سیره پیامبر بزرگوار اسالم حضرت
ختمی مرتبت
را سرلوحۀ زندگی و خدمات خود قرار داده
بود .طبیب همیشه بر اریکهای نمینشیند تا دردمندان به او مراجعه
کنند؛ سیرۀ نبوی اقتضاء میکند بیریا و تکلف ،مشتاق و پرتالش
به عالج دردمندان و یاری درماندگان و دستگیری ناتوانان و حمایت
محرومان شتافت .این نوشته ،با بازنویسی خاطراتی از دوستان و
همراهان ،فرازهائی از خدمات علمی و حرفهای و شخصیت معنوی
آن طبیب دلسوز را به راهیان نور و مشتاقان خدمات انسان دوستانه
و خداپسندانه تقدیم نموده است.
G

تهران :شب اول محرم 1357

طلیعۀ محرم در سال  1357یکی از نقطههای انفجار انقالب

مردم بود .بعد از قتل عام مردم در میدان شهدا در یومالله 17
شهریور ،حکومتنظامی اعالم و اختناق بسیار شدیدی در کل
جامعه حاکم بود .شبها تردد در کل شهر تهران ممنوع میشد و
احدی رفتوآمد نمیکرد .حتی آمبوالنسها اجازۀ تردد نداشتند.
با نزدیکشدن محرم فضای شهر دگرگون شده .رهبر کبیر انقالب،
امامخمینیHپیامی حسینی به ملت بزرگ ایران ارسال فرموده
است .در این پیام به مناسبت محرم و با الهام از قیام سرور و ساالر
شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین فرموده است« :خون بر
شمشیر پیروز است ».خون منتقمان ثارالله به جوشش آمده .در
سختترین فضای اختناق و سرکوب محرم آغاز میشود .شب اول
محرم مردم انقالبی از پشتبامها غریو ستمشکن اللهاکبر را بر بام
تهران و سراسر ایران فریاد کشیدند .جمع زیادی نیز به خیابانها
ریختند و بر ظلم و سیاهی رژیم غدار طاغوت حملهور شدند.
حکومت نظامی رژیم ستمشاهی خیمۀ شوم خود را بر فراز کالن
S

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

شهر انقالب ،تهران بزرگ و مردم انقالبیاش فرافکنده بود .غریو
اللهاکبر ملت بزرگ بر فراز بامها در آن شب دیجور ،طنین متفاوتی
دارد ،فریادهای آن شب خونین ،آمیزهای از کینه و نفرت از ظلم و
ستم غداره بندهای رژیم ظالم و فاسد و اجابت به فریاد «هل من
ناصر ینصرنی» سیدالشهدا است؛ فریادی که از حلقوم فرزندان
و یاوران برحقش در این زمان و در این مقطع نورانی تاریخ ،بر بام
و بر سرزمین خدائی ایران اسالمی از زمین تا عرش طنینانداز
اســت ....گروهی از مردم کفن بر تن و بیرق عاشورا بر دوش و
 52فریاد یاحسین بر لب در خیابانها سرازیر میشوند ....هنگامهای
برپا است ،نظامیان رژیم به فرمان دژخیمان هیئتهای عزادار
را در سرچشمۀ تهران به رگبار آتش میبندند ....خون مظلومان
بیدفاع سنگفرش خیابانها را بار دیگر سرخفام و عطرآگین
میکند .شهیدان انقالب به شهیدان کربال میپیوندند .پیوند
انقالب اسالمی ملت عاشورایی ایران با قیام سرور و ساالر شهیدان
جاودانه میشود .خبرهای قیام مردم تهران در فضای رعب و
وحشت و سکوت رژیم خونآشام گوشبهگوش در تمام سرزمین
ایران منتشر میشود ،مردم خود به نجات مجروحین میشتابند،
اغلب مجروحین به بیمارستان سینا منتقل میشوند و توسط کادر
پزشکی آماده به خدمت در صحنههای انقالب ،تحت درمان قرار
میگیرند .بامداد اولین روز محرم ،طنین اذان ،آوای محزونتری
دارد و مردم انقالبی با شعارهای عاشورائی ،قتلعام اولین شب
محرم را بهشدت محکوم میکنند.
S

بیمارستان شریعتی بامداد اول محرم 1357

در چهار راه سرچشمۀ تهران ،عوامل رژیم ستمشاهی مردم
مظلوم و بیپناه را به رگبار بستند .عدهای شهید و جمع کثیری
مجروح شدند .مردم با این اقدام حکومتنظامی را در هم شکستند.
فردای آن شب در بیمارستان شریعتی کنفرانس صبحگاهی طبق
روال هر روز تشکیل شد .دکتر محمدحسن باستانحق ،دستیار
ارشد و فعالترین نیروی آن زمان ،در بیمارستان شریعتی بود.
ایشان اطالعات حوادث شب قبل سطح شهر را جمعبندی کرده
بود .با لحنی محزون و دیدگانی اشکبار به حاضرین گزارش داد که
دیشب در میدان سرچشمه ،جمعی از مردم شهید و جمع بیشتری
مجروح شدند و االن در جایجای شهر مردم بیرون ریختهاند و
مأموران نظامی هم رحم نمیکنند و به مردم بیدفاع تیراندازی
میکنند .در این شرایط که مردم زیر چکمۀ دژخیمان بیرحمانه
قتلعام میشوند ،اوج ناجوانمردی است که اینجا بنشینم و
کنفرانس و گزارش صبحگاهی برگزار کنیم .تمام جمع باارزشی
که در آن زمان در بیمارستان شریعتی بودند ،یکصدا آمادگی
خود را برای خدمت تمام عیار به مردم اعالم نمودند .مرحوم دکتر

باستانحق مسئول شد تا در روزهای پرالتهاب و پرحادثه با استفاده
از آمبوالنسهای بیمارستان شریعتی ،برنامۀ گردش دائمی را در
خیابانها تنظیم کند و با راهنمایی مردم به اماکن درگیری رفته
و هر جایی که تیراندازی میشود ،مجروحان را به بیمارستان
منتقل نماید .خود ایشان اولین نفری بود که روپوش سفید پوشید

و با آمبوالنس به سطح شهر رفت .بهعنوان دانشجو ،دکتر حسن
رادمهر که االن استاد جراحی قلب اطفال دانشگاه است و حقیر،
مردم قیامکرده از خانهها
بهاتفاق ایشان با آمبوالنس اعزام شدیمِ .
بیرون ریخته و حکومتنظامی را لغو کرده بودند و شعارهای کوبندۀ
انقالبی سر میدادند .قرار اعالم ناشده مردمی این بود که هرجایی
تیراندازی میشد ،بهسرعت به یکدیگر اطالع میدادند و آمبوالنس
را به محل حادثه راهنمایی میکردند .بعدازظهر در حوالی خیابان
هاشمی تیراندازی شد و مردم نشانی محل درگیری را دادند.
1

ما دیدیم که کرکرۀ مغازهها پایین آمده است و خیابان خلوت
شده است و فقط مأموران حکومتنظامی رفتوآمد میکنند.
جلوی یک مغازه که کرکرۀ آن پایین بود ،وقتی صدای آمبوالنس
را شنیدند ،کرکره را باال دادند .دیدیم که جوانی در قاعدۀ گردنش
گلوله خــورده است ،بیهوش است و به سختی نفس میکشد.
بالفاصله او را به کمک مردم محلی به آمبوالنس منتقل کردیم.
چندان به ادامۀ حیات مجروح امید نداشتیم .دکتر باستانحق
که تجربۀ بیشتری داشت ،اول راه هوایی را برقرار و با فشار بر قاعدۀ
گردن خونریزی شدید را کنترل کرد .با امکاناتی که در آمبوالنس
داشتیم ،فوری درمانهای اولیه را شروع کردیم .رانندۀ آمبوالنس
هم آژیرش را روشن کرد و از راه میانبری که خودش میشناخت،
در چند دقیقه به بیمارستان رسید .برانکارد را آوردند و مجروح را
مستقیم به اتاق عمل بردند .استادی به نام دکتر حکمی ،جراح
قفسۀ صدری و بسیار ورزیدهای که بعد از هفدهشهریور و عزیمت
پروفسور عاملی ،رئیس وقت بیمارستان از ایران ،جانشین رئیس
بیمارستان بودند ،فوری به اتاق عمل رفته و پس از احیای اولیه،
عمل جراحی سنگینی را انجام دادند .شریان و ورید تحت ترقوهای
راست و قلۀ ریه راست پارگی وسیعی داشت و الحمدالله این
جوان مجروح با جراحی تحسینبرانگیز دکتر حکمی نجات پیدا
کرد .استاد باستانحق ،در همۀ صحنههای خدمترسانی آماده
و حاضر و پیشتاز بود .این خدمت سیار در سطح شهر با مدیریت
مرحوم دکتر باستانحق تا پیروزی انقالب ادامه داشت و خدمات
حیاتبخش فراوانی تقدیم مجروحین انقالب نمود.
نماد اخالق و مسئولیت در دوران دستیاری

در دورۀ منتهی به پیروزی انقالب ،دکتر باستانحق نمایندۀ
دستیاران و سرپرست آمــوزش و برنامهریزی دورههــای بالینی
کارورزان و دانشجویان پزشکی بود .فعالیت در آن زمان شبانهروزی
و بدون انقطاع بود .نتیجۀ تالشهای هر  24ساعت در گزارش
صبحگاهی ارائه میشد .همۀ دستیاران و کارورزان در محدودۀ
مسئولیت خــود پاسخگو بودند .راند(جمع شــدن پزشکان و
دانشجویان دور تخت تک تک بیماران بخش و گرفتن شرح حال)
بزرگ هر کشیک به سرپرستی دستیار ارشد از نیمهشب شروع
میشد .به همۀ مشکالت بیماران اورژانس و بخشهای مراقبت
ویــژه و بیماران بدحال بخشها رسیدگی میشد .اگر حضور
 .1به روایت محمدعلی محققی ،دانشجوی پزشکی وقت در بیمارستان دکتر شریعتی ،به نقل از مصاحب تاریخ شفاهی-روابط
عمومی دانشگاه علوم پزشکی تهران1

شروع خدمت بعد از فراغت از تحصیل

دکتر باستانحق در آبان  1358با پذیرفتهشدن در امتحانات
بورد رشته داخلی و طیکردن این دورۀ تخصصی ،بهمدت شش ماه
تعهدات قانونی خود را در بافق یزد گذراند و همزمان با اوایل جنگ
تحمیلی عراق علیه ایران ،بهصورت موقت در بیمارستان مرکزی
نیروی هوایی ارتش خدمات خود را شروع کرد .در شهریور 1360
باالخره با پذیرش استعفا ایشان از طرف آن نیرو ،در بیمارستان
دکتر شریعتی دعوت به کار شده ،در دی  1360با حکم استادیار
در بیمارستان دکتر شریعتی ،بخش غدد خدمات خود را ادامه داد.
ورود به مسئولیتهای اجرائی

دکتر باستانحق در سال  ،1361طی حکمی به سمت رئیس
بیمارستان دکتر شریعتی منصوب شد .این زمان مصادف با اوج
جنگ تحمیلی بود و بیمارستان شریعتی یکی از مراکز اصلی
پذیرش و درمان مجروحین جنگی بود .وظیفۀ ادارۀ این بیمارستان
که از مراکز اصلی خدمترسانی به مردم تهران نیز بود ،بسیار
سنگین و مسئولیتآفرین بود .این مسئولیت به مدت  27ماه ادامه
ً
یافت .متعاقبا در تیر سال  ،1364از طرف آقای دکتر فراهانی،
رئیس موقت دانشگاه تهران ،به سمت رئیس دانشکدۀ پزشکی
تهران منصوب شد .پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ،با حکم آقای دکتر علیرضا مرندی در
مرداد  ،1365به سمت اولین رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
منصوب و مسئولیت سازماندهی و تشکیل دانشگاه را عهدهدار شد
که این مسئولیت تا مرداد ( 1376یازده سال) ادامه داشت.
تجلی مدیریت جهادگونه در کارنامۀ استاد دکتر باستانحق

استاد به مدیریت جهادی اعتقادی راســخ داشــت .در این
سبک انقالبی مدیری که عالیترین صالحیتهای علمی و
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ً
استادان ضرورت داشت ،با فراخوان فورا حضور مییافتند .آموزش
بالینی انقطاع نداشت .روزهایی که نوبت کشیک دکتر باستانحق
بود ،شور و تالش مضاعفی برقرار بود .از ویژگیهای آن بزرگوار
رسیدگی بسیار دلسوزانه به مسائل بیماران بود .سیمای جدی
و بشاش و لبخند همیشگی دکتر ،روح امید را در بیماران زنده
میکرد .بیماران بدحال ،بیبضاعت و غریب ،ایشان را بهشدت
تحت تأثیر قرار میداد؛ اما در حضور بیمار بهجز بشارت امید و
جدیت در رسیدگی طبیبانه رفتاری بروز نمیکرد .ولی در خفا لزوم
رسیدگی مسئوالنه به همۀ مسائل بیمار و از جمله مسائل عاطفی،
اجتماعی و معنوی را به دستیاران و دانشجویان و کارورزان یادآوری
میفرمود و در واقع درس انسانیت میداد .دکتر بسیار مهربان و
ً
دلسوز بود و بعضا با مشاهدۀ اضطرار بیماران و درماندگان بیپناه
میگریست .رسم اهدای خون در مواقع اضطراری به بیماران
بحرانی را به همکاران میآموخت .این رسم انسان دوستانه به
رفتاری حسنه در بین دستیاران و دانشجویان تبدیل شده بود و در
دورۀ بعد به جبهههای نبرد حق بر باطل تسری یافت.

درخشانترین سوابق اجرائی در وی احراز شده است ،با پوشاندن
جامۀ اخالص ،نهایت تالش خود را برای تحقق عالیترین اهداف و
واالترین آرمانهای سازمان تحت مدیریت مبذول میدارد .دربارۀ
سختکوشی دکتر باستانحق خاطرات فراوانی وجود دارد .اوج
مدیریت جهادی استاد در زمان موشکباران تهران تجلی یافت.
روز شنبهای که بیمارستان امام خمینیHمورد اصابت موشک قرار
گرفت ،هیئت رئیسۀ دانشگاه در دو مرحله از بیمارستان بازدید و
از نزدیک در جریان امدادرسانی قرار گرفتند .بار دوم ساعت 2
بامداد و  14ساعت بعد از اصابت موشک به بیمارستان بود .در این 53
فاصله همۀ بیمارستانهای تابعۀ دانشگاه در آن شرایط بحرانی
بازدید شد .در همین فاصله بیمارستان رازی به علت ناامنی در
برابر حمالت موشکی ،تخلیه و به محل امنی در ساختمان قدیم
مجتمع بیمارستانی امامخمینی انتقال یافته بود .تدابیر بحرانی
در همۀ بیمارستانهای دانشگاه برای مقابله با حمالت موشکی
دشمن بعثی اتخاذ شده بود .به همۀ نیروهای دانشگاه آمادهباش
داده شده بود .با تدابیر مدیریت بحران ،بیمارستان امامخمینی نیز
به شرایط عادی بازگشت و همۀ فعالیتها ادامه یافت .در این 14
ساعت نیز عالوه بر مجروحین بمباران ،پذیرش بیماران اورژانس
شهر تهران نیز ادامه داشت .با هدایت مدیریت جهادی و مدبرانۀ
رئیس و مسئوالن دانشگاه و پایمردی و تالش بیوقفۀ مسئوالن و
پرسنل بیمارستان ،در کمتر از  24ساعت از حمله ددمنشانۀ رژیم
بعثی به بزرگترین بیمارستان وقت کشور ،همۀ فعالیتها به وضع
عادی بازگشت و در فضاهای اضطراری فعالیتهای بیمارستان
رازی نیز تداوم یافت.
از صفات حسنۀ دکتر باستانحق ایجاد روحیه و امید در
همکاران و پرسنل بود .در سختترین لحظهها با بذلهگوئی فضا را
عوض و تبسم بر سیمای همراهان جاری میشد .شرایط اقتصادی
دوران جنگ بسیار دشوار بود ،دشوارتر از حد تصور و تدابیر آن
مدیران خداجوی چیزی در حد اعجاز...
دکتر باستانحق در توصیف و روایت دوستان
دکترسیدعلیاحمد ابهری:
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دوران سهسالۀ دبیرستان با هم خیلی مأنوس بودیم .ضمن اینکه
همکالس بودیم ،همسایه هم بودیم و محل کار مرحوم پدرشان
حاجمحمد و عموی ایشان حاجصادق نزدیک ما بود .یادم است
دبیری جغرافی داشتیم که الکلی بود و مقداری خوراکی در جیبش
میگذاشت و جیبش همیشه آویــزان بود و بعضی از بچههای
بازیگوش از این خوراکیها یواشکی برمیداشتند .مرحوم دکتر
باستانحق ،که سبقۀ مذهبی هم داشت ،به من گفت پیش این
دبیر برویم و به او بگوییم الکل را ترک کند .به هر صورت بهاتفاق
پیش این دبیر رفتیم و خیلی مؤدبانه و قریب به مضمون گفتیم
که این جیب آویزان و خوردن خوراکیها و اینکه دهانتان بوی بد
میدهد ،در شأن شما نیست که ایشان عصبانی شد و گفت این
2.http://pr.tumS.ac.ir/?fkeyid=&Siteid=1&pageid=827&newSview=54348
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فضولیها به شما نیامده و ما را از خودش راند؛ اما پس از چند
ساعت سراغمان آمد و ما را کنار کشید و گفت در روستایمان
باغی داریم که وقتی میبینیم شکوفههای آن را سرمازده ،دلمان
میسوزد .این کاری که من با شما کردم ،در واقع تداعی همان
موضوع بود .بهنوعی میخواست از ما دلجویی کند و بگوید که من
را آگاه کردید؛ اما من برخورد بدی با شما کردم و از ما طلب بخشش
کرد .واقعیت این است که من به خاطر دارم که بعد از آن زمان،
دهان آن معلم بو نمیداد و خوراکی و جیب آویزان هم مشاهده
 54نشد و به من و مرحوم دکتر باستانحق توجه مهرآمیز میکرد .بعد
از دوران دبیرستان مقداری بین ما فاصله افتاد .زمانی که ایشان در
اصفهان علوم آزمایشگاهی میخواند ،چند بار همدیگر را مالقات
کردیم و خاطرات دوران گذشته زنده شد؛ اما دوباره فاصلهها بیشتر
شد .تا اینکه چند بار در محیط دانشگاه همدیگر را دیدیم و باهم
ناهار خوردیم .زمانی هم که در دانشکدۀ علوم و دانشکدۀ بهداشت
تدریس میکردم ،چند مالقات اتفاق افتاد .تا زمانی که استادیار
گروه روانپزشکی شدم و ایشان پس از ریاست بیمارستان دکتر
شریعتی به ریاست دانشکدۀ پزشکی منصوب شد و آشناییها قوت
گرفت .خاطرۀ دیگری که از ایشان دارم ،مربوط به سال  1372بود
که مرحوم دکتر باستانحق به من تلفن زد که بهعنوان عضو هیئت
پزشکی به حج بروم .گفتم من از خدا میخواهم .گفت« :پس

چمدانت را ببند که سه روز دیگر عازمی ».گفتم من برای سه روز
دیگر آمادگی ندارم .عین جمله ایشان این بود خدا تو را طلبیده،
آنوقت تو اما و اگر میآوری! گفتم ببخشید .همین االن بدون
چمدان هم آمادهام .این بود که چمدانم را بستم و سه روز دیگر در
فرودگاه بودم و ظرف مدت سه روز همۀ کارها انجام شد و من روز
چهارم در هیئت پزشکی بهعنوان روانپزشک در مدینه بودم .این
خاطرۀ شیرین دیگری است که از دوست و همکالس بزرگوارم
مرحوم دکتر باستانحق که خداوند ایشان را غریق رحمت کند ،به
یاد دارم.

دکتر داریوش جاویدی
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من از دورۀ رزیدنتی جراحی عمومی با آقای دکتر باستانحق
آشنا شدم .من شاگرد او بودم و هستم .دکتر در حال اتمام دورۀ
فوقتخصص غدد بود و من دورۀ تخصصم را تازه شروع کرده
بودم .بعد هم که استاد شدند و رئیس بیمارستان شریعتی ،بسیار
ً
به من لطف داشتند .حقیقتا قبول مسئولیت ،تعهد و دلسوزی
خاصی میخواست .هرکس حاضر نبود ریاست بیمارستان را
قبول کند .همه میدانستند چه دردسرها و مسئولیتهای بزرگ
و خستهکنندهای بهدنبال دارد .باید خیلی اصرار میکردند تا
پزشکی فوقتخصص که شرایط مالی خوبی هم دارد و میتواند
زندگی راحت و بیدردسر داشته باشد ،بیاید و ریاست بیمارستان
بزرگ دولتی را بپذیرد و برای هر مشکلی که در آن وجود دارد،
ً
پاسخگو باشد .این کار حقیقتا ازخودگذشتگی و مسئولیتپذیری
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زیادی میخواست که در استاد باستانحق وجود داشت .اولی 
ن
بار ،من در کار با دکتر ارتباط برقرار کردم؛ به این صورت که من
آپاندیس بیماری را جراحی کرده بودم .آن موقع ده تخت در بخش
وجود داشت .برای رزیدنتها مهم و بهتر بود تا تختها را زود خالی
کنند و عمل جدیدی را شروع کنند .اما من بهخاطر بیماری دیابت
ایشان حاضر نشدم مرخصش کنم و از استاد خواهش کردم او را
معاینه کنند .گفتم من فکر میکنم بیماری دیابت او بهبود جای
زخم عمل جراحی آپاندیس را به تأخیر میاندازد.
دو سه هفته بود که من بهخاطر کنترل قند ،این مریض را
مرخص نمیکردم .دکتر آمد بیمار را معاینه کرد و از من بهخاطر
توجه و اهمیت به بیمار قدرشناسی کرد .از آن زمان انگار این
کار من در ذهنشان ماند و همیشه لطف خاصی به من داشتند.
استاد دورنگری و دید خیلی وسیعی به آینده داشتند .زمانی
که ریاست بیمارستان شریعتی را پذیرفتند ،فقط به دنبال رفع و
رجوع کارها نبودند .اینکه باالخره بیمارستان اداره بشود و گزارش
کارها را بفرستند و برود .خیر! ایشان برای آیندۀ بهتر بیمارستان و
خدماتدادن کاملتر به مردم فکر میکردند و برنامه داشتند.

من همه جا گفتهام که در بحث قلب و پیشرفتهای جامعۀ
پزشکی در این حوزه به خصوص در این یکی دو دهۀ اخیر ،نهتنها
دانشگاه تهران ،بلکه ایران مدیون دورنگری و برنامهریزیهای
استاد باستانحق است .او اجازه میداد و حتی موقعیتش را مهیا

میکرد تا دیگران رشد کنند .دید بسیار تیزی در ردیابی استعدادها
داشت .در زمان جنگ ،بغل بیمارستان شریعتی ،سر خیابان کارگر
شمالی ،کلنگ پایهگذاری مرکزی تخصصی برای قلب به زمین
خورد و کار شروع شد .از بنیانگذاران اصلی این مرکز که االن به
بزرگترین مرکز تخصصی قلب ایران تبدیل شده است ،استاد
باستانحق بودند .استاد فقط بهفکر ساخت این مرکز نبود .او هم
زمان به دنبال تجهیزکردن مرکز به وسایل مدرن و بهروز در دنیا
تشخیص ،معالجۀ بیماریهای قلبی ،شناسایی استعدادها و تربیت
پزشکان و جراحان متخصص برای مرکز هم بود .دکتر با مشکالت
بسیار زیادی روبهرو بود؛ اما من ندیدم دلسرد شود و عقب بکشد.
دکتر ماندگار همان زمان شرایط اعزامشان از دانشگاه تهران فراهم
شد .من تازه جراحی عمومی را تمام کرده بودم و فکر میکردم باید
کار را در همین رشته ادامه دهم؛ اما یک روز استادم دکتر هدایت
مرا دیدند و با دلخوری گفتند«:ما میخواستیم موقعیت استخدام
شما در بیمارستان شریعتی را فراهم کنیم ،اما نمیدانستیم شما
برای ادامۀ تحصیل در رشته جراحی قلب برنامهریزی کردهاید!»
من با تعجب به دکتر نگاه کردم و گفتم« :نمیدانم راجعبه چی
صحبت میکنید ،چون من هنوز هیچ برنامهای ندارم!» دکتر گفت
من دیروز دانشگاه بودم .توی جلسه مطرح کردم میخواهم شما را
بهطور رسمی وارد کادر بیمارستان کنم که استاد باستانحق گفتند
هر کس را میخواهید استخدام کنید ،اما کاری با جاویدی نداشته
باشید .هماهنگیهای الزم دارد انجام میشود .ما میخواهیم
او را برای ادامۀ تحصیل در رشتۀ جراحی قلب به خارج از کشور
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بفرستیم .او استعداد و تواناییاین کار را دارد .من خیلی تعجب
کردم؛ اما حرفی نزدم .تمام استادهایم دلخور شده بودند .فکر
کردند من مدتها است به این کار فکر میکنم و برنامهریزی کردهام
و آنها بیخبر هستند؛ اما حقیقت این بود که من خودم هم غافلگیر
شدم .روحم خبر نداشت .یک روز دکتر باستانحق مرا به دفترشان
دعوت کردند و با لحن بسیار دوستانه و تواضع خاصی به من گفتند:
«جاویدی جان ،نظرت راجعبه ادامۀ تحصیل در رشتۀ جراحی قلب
و اعزام به خارج چیست؟» و من که میدانستم ایشان در واقع دارد
به من لطف میکند ،با اشتیاق پذیرفتم .البته کارها به سادگی حل
نشد .مشکالت زیادی بر سر راه اعزام دانشجو به خارج از کشور
وجود داشت؛ اما ایشان همان طور که مشکالت دیگران را حل
کرده بود ،در طول چند ماه زحمت و پیگیری و مکاتبات رسمی به
وزارتخانه ،مشکالت مرا هم برای اعزام حل کرد .قبل از من تمام این
کارها را برای اعزام دکتر ماندگار انجام داده بود و ایشان به انگلستان
رفته بود .ایشان رفتند ،دوره را گذارند و برگشتند .در حال حاضر هم
جراح بسیار قابل و توانمندی برای کشور هستند .من به انگلستان
رفتم و در تمام این دو سال با استاد باستانحق ارتباط داشتم .دوره
که تمام شد ،کالج لندن به من پیشنهاد کرد مسئول بخش آموزشی
جراحی قلب در دانشگاه علوم پزشکی بشوم و من پذیرفتم و بعد از
ً
اتمام دوره به ایران برنگشتم .ظاهرا بعضی آقای دکتر را تحت فشار
گذاشته بودند که برای من حکم تعلیق از دانشگاه را بزند و ایشان
هم بعد از مدتی مقاومت در مقابل جو بهوجودآمده ،باالخره تسلیم
شده بودند و حکم تعلیق از دانشگاه را برای من فرستادند .یک نفر
از انگلستان به ایشان زنگ زده بود و گفته بود با این شغلی که کالج
لندن به دکتر جاویدی داده ،ایشان از خدایش است شما برایش
حکم تعلیق بزنید .این کار عاقالنهای نیست .شاید  24ساعت از
فرستادن حکم نگذشته بود که برگ ۀ فکسی از دانشگاه تهران به
زبان فارسی به دفتر بخش جراحی قلب کالج آمد و موضوع نامۀ
قبلی را کم لن یکن دانسته بود و استاد باز با تواضع خاص خودشان
در ذیل نامه اضافه کرده بودند من منتظر دیدنتان میمانم .من که
سه سال آنجا مانده بودم ،به استاد نوشتم اجازه بدهید یک سال
دیگر هم بمانم و کسب تجربه کنم ،بعد برمیگردم .یک سال بعد
که تصمیم گرفتم برگردم ،مسئوالن کالج دانشگاه علوم پزشکی
اجازه نمیدادند ،میگفتند شما اینجا شغل دارید ،ما امکانات
در اختیارتان میگذاریم و برایتان احترام قائلیم .پس دلیل رفتنتان
چیست؟ علیرغم تحمل تمام مشکالت که البته در برابر عظمت
کشورم و خدمت به مملکت و مردم هیچ است ،قسمت اعظم آن
صبر و تحملها بهخاطر محبتهایی بود که از اول دورۀ رزیدنتی
فوقتخصصم تا آمدنم به انگلستان ،دکتر باستانحق برایم کشید
و از جان و دل کمکم کرد .هر وقت به یاد محبتها و صداقت دکتر
ً
میافتادم ،اصال وجدانم قبول نمیکرد برنگردم و همان جا بمانم.
فکر میکردم جوانمردی این طور به من محبت کرد ،در راه خدمت
به کشورش شرایط پیشرفت ما را فراهم کرد .حاال اگر من برنگردم،
خیانت در حق محبتهای این مرد و خدمت به کشورم است.

من با یقین عرض میکنم تنها رئیس دانشگاهی که شما هر
وقت میخواستید ببینیدشان ،در اتاقش به رویتان باز بود و امکان
ً
صحبت فراهم ،دکتر باستانحق بود و من واقعا ایشان را دوست
داشتم و دارم .زمانهایی که میرفتم ،ساختمان مرکزی دانشگاه
و کار دیگری در بخش پرسنلی و اداری داشتم ،یک سر میرفتم
باال و به منشی ایشان میگفتم سالم مرا به دکتر برسانید .دلم
نمیخواست با حال و احوالهای رایج وقتشان را بگیرم .میدانستم
خیلی سرشان شلوغ است ،اما اکثر اوقات در اتاقشان باز بود .مرا
که میدیدند ،میگفتند جاویدی بیا داخل ،بگو چه خبر! آقای 55
دکتر کانالهای ارتباطیاش برای همه باز بود .او نه تنها از کار و
بیمارستان میپرسید ،بلکه از خانواده و برنامههای زندگی شخصی
هم خبر میگرفت و آنقدر این رفتارهایش احساس صمیمیت را در
ما به وجود میآورد که گفتنی نیست .کانالهای ارتباطی دکتر برای
همه باز بود.
او رئیس بیمارستان و دانشگاه بود و فوق تخصص غدد.
تشخیصهایشان بینظیر بود .آنقدر بیمار داشت و مطبش شلوغ
بود که ما تعجب میکردیم چطور به این همه بیمار میرسد .مطبی
در باالی شهر داشت و مطبی در پایین شهر .تشخیصهایش
فوقالعاده بود .من بیمار دیابتی داشتم که به این دلیل فرستادم
پیش ایشان و دکتر وجود یک تومور را در هیپوفیزش تشخیص داد.
از این دست بیماران زیاد بودند .دقت ایشان ،حوصلهاش در معاینه
و دانش بهروزش باعث تشخیص درست و دقیق میشد و دلیل
شلوغی بیاندازۀ مطبشان هم همین بود .وقتی بیماران از همه
جا ناامید و درمانده میشدند و از درد و تشخیصهای رقمبهرقم
خسته ،سرا غ ایشان میآمدند و 90درصد مواقع نتیجه میگرفتند و
با وضعیت واقعی بیماریشان روبهرو میشدند .من وقتی در خلوت
مینشینم و راجعبه دکتر باستانحق فکر میکنم ،میبینم بیشتر از
هر چیز این اخالق و حوصلۀ ایشان بود که باعث موفقیتش در هر
کاری میشد.

چیزی در دکتر به نام بخل وجود نداشت .به همه چیز با
سینهای فراخ و گشاده برخورد و فکر میکرد .اینهاست که
انسانی را ماندگار میکند .ما خیلی پزشکان متخصص داریم؛ ولی
این منش و این جور اخالقیات در افراد خیلی کمرنگتر شده.

دکتر محمد پژوهی
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من از سال  1362تا  1365دانشکدۀ علوم پزشکی کرمان بودم.
سال  1364در تهران خدمت دکتر باستانحق رسیدم .آن زمان
دکتر رئیس دانشکدۀ علوم پزشکی تهران بودند و آقای دکتر فروتن،
رئیس دانشگاه تهران .من دکتر باستانحق را نمیشناختم؛ اما
آقای دکتر فروتن را میشناختم .من خدمت دکتر فروتن رسیدم و
گفتم میخواهم از کرمان به تهران منتقل شوم .ایشان گفتند باید
با رئیس دانشکدۀ علوم پزشکی صحبت کنی .خودش تلفنی با
ایشان صحبت کرد و برای من قرار مالقات گذاشت.
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نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

من دورۀ استاد یــاری را در دانشکدۀ علوم پزشکی کرمان
میگذراندم .خدمت آقای دکتر باستانحق که رسیدیم ،ایشان با
دقت به حرفهای من گوش کردند و گفتند بهتر نیست شما در
کرمان که استان محرومی است بمانید و خدمت کنید؟ من گفتم
طرحم تمام شده و چون خانواده و فامیلم در تهران هستند ،من
هم باید به تهران بیایم .کرمان ماندن برایم دشوار است .وگرنه من با
ماندن در دانشگاه کرمان مشکلی ندارم .گفتند بسیار خب ،حرفی
نیست .اگر مایل هستید ،بیمارستان سینا جای خالی داریم.
 56میتوانید از سال جدید آنجا مشغول شوید .من از االن نامۀ شما
را میزنم.
آن موقع که من خدمت ایشان رسیدم ،دی  1364بود و وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،تازه داشت تشکیل میشد.
کد دانشکدههای گــروه پزشکی در همان سال جدا شد و
رشتههای پرستاری ،مامایی ،فیزیوتراپی و .. .طی تصویب مجلس،
ً
وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران شد .حدودا اواخر بهمن،
خود دکتر باستانحق با من تماس گرفتند و با وجود اینکه تا
آن تاریخ ما فقط یک بار همدیگر را دیده بودیم ،با لحن صمیمی
و متواضعانه گفتند« :کجایی پژوهی جان؟» گفتم« :کرمانم».
گفتند« :میتوانید به تهران بیایید؟ من با شما حرف خصوصی
دارم و پشت تلفن نمیشود راجعبه آن صحبت کرد ».همان شب
بلیط هواپیما گرفتم و حرکت کــردم .فردا صبح که خدمتشان
رسیدم ،گفتند یکی از معاونینشان عازم فرصت مطالعاتی به
آمریکا هستند و من اگر مایل باشم ،میتوانم به جای ایشان پست
معاونت آموزشی دانشگاه را قبول کنم .من از حسنظن و اعتماد
دکتر به خودم بسیار خوشحال شدم .چون از لحاظ فضا بسیار
مشکل داشتیم ،تا یک سال من و دکتر در یک اتاق کنار یکدیگر
کار میکردیم .ایشان بهعنوان رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران
و من بهعنوان معاون آموزشی دانشگاه و رئیس دانشکدۀ پزشکی.
ارباب رجوع و دانشجویان همه به همین اتاق رفتوآمد داشتند و
کارها هم با پیگیریها و پشتکار و انگیزۀ بیاندازۀ ایشان درست
انجام میشد.
در طول این یک سال من با ایشان بسیار دوست شدم و شیفتۀ
اخالق ،روش کار ،تدین و جوانمردی ایشان شدم .سال  1368من
میخواستم برای دروۀ فوق تخصص به خارج از کشور بروم؛ اما
ً
دکتر با تواضع از من خواهش کرد فعال از این تصمیم منصرف شوم.
ن تنهاست و پزشک متخصص ندارد.
چون بخش غدد بیمارستا 
من که صداقت دکتر را میدانستم و در این چند سال فهمیدم
چیزی را برای خودش نمیخواهد و فقط درصدد پیشرفت کارهای
بیمارستان و بیماران است ،قبول کردم.
یک سال در بخش غدد ماندم و سال بعد که وضع بخش بهتر
شد ،برای گذراندن دوره به خارج از کشور رفتم .در مدتی که ایران
نبودم ،به دکتر وکالت دادم که تمام کارهای مرا انجام بدهد و او با
تمام سرشلوغیاش پذیرفت .من ساخت زمینی را برای منزل

مسکونیام شروع کرده بودم که به دکتر وکالت دادم تمام کارهای
اداری و مالیاتی بنا را برای اتمام کار و صدور سند انجام بدهد
و او قبول کرد .شاید حتی نزدیکترین فامیل این مسئولیت را
نمیپذیرفت؛ اما دکتر اهل این که خواهش دوست و آشنا و فامیل را
ً
رد کند نبود .اصال من نشنیدم او به کسی جواب نه بدهد.
هر کس وارد دفترش میشد ،کمتر با جملۀ «امکانش نیست» و
«نمیشود» روبهرو میشد .سعی میکرد هر طور شده کارش را راه
بیندازد .برای اعزام من بیست تا سیمیلیون پول و یا سند یک ملک

الزم بود که چون من هیچ کدام را نداشتم ،خودشان ضمانت ً مرا
کردند .او بسیار وسیعالقلب بود .تنگ نظری و حسادت اصال در
ً
شخصیتش جایی نداشت .واقعا از پیشرفت دوستانش خوشحال

میشد و کمکشان میکرد .این موضوع در او هرگز در حد فقط
لبخندزدن به دوست و تشویق زبانی نبود .از جانودل و از مالش
تا جایی که میتوانست برای پیشرفت دوستان و آشنایانش هزینه
میکرد .او از نظر کار و مطالعه پشت کار داشت ،و از نظر علمی و
مطالعات تخصصی رشتۀ خودش سطح سوادش را باال و طبق
دانش روز پیش میبرد و هرگز احساس کمبود و یا رقابت با همکاران
ً
و دوستان همرشتهاش را نداشت .واقعا از نظر علمی انسان تکی
بود و به درجۀ استادی رسیده بود.

او از دلسوزانی بود که در تأسیس مرکز تحقیقات و مطالعات
دانشگاه فوقالعاده مؤثر بود و پیگیری کرد و وقت گذاشت تا
مرکز راهانــدازی شد و پزشکان متخصص و کارآمد در آن مشغول
بهکار شدند و حتی بعدها بحث اعزامها به خارج از کشور کم
شد .چون مرکز از سطح علمی خوبی برخوردار بود و میتوانست
از لحاظ علمی با دانشگاههای معتبر دنیا رقابت کند .او مرتب با
دانشجویان و دستیاران کالس داشت و من از توان و پشتکارش
شگفتزده میشدم .بیماران را بسیار با دقت معاینه میکرد و
هرگز در کارش به تکرار نمیرسید .خیلی وقتها پروندۀ بیماران
را از مطب به بیمارستان میآورد و راجعبه وضعیت بیماری آنها و
تشخیص نهایی بیماری با من مشورت میکرد .هیچ وقت در
همان معاینۀ اول و طبق یک سری فرضیات ،ذهن بیمار را خراب
و نگران نمیکرد .ذرهذره او را با بیماری و مشکلی که داشت آشنا
میکرد .دکتر به بخش اورژانس بسیار حساس بود .مدام خودش به
اورژانس بیمارستان شریعتی سرکشی میکرد و من عصبانیت او را
فقط زمانهایی دیدم که مریضی روی زمین مانده و به او رسیدگی و
توجه الزم نشده بود .تا قبل از بیماریاش با انگیزه در درمانگاه کار
میکرد و ریاست بخش غدد را به عهده داشت؛ اما دهپانزده روز قبل
از بستری شدنش ،در پایان یک روز کاری به من گفتند« :خیلی
خستهام ،احساس رخوت و سستی میکنم.
احساس میکنم افسرده شــدهام ».او هرگز آسانسور سوار
نمیشد و همیشه برای رفتن به طبقات از پله استفاده میکرد،
اما آن روز کنار باجۀ اطالعات با هم ایستاده بودیم که من به سمت
آسانسور رفتم ،او هم دنبالم آمد و سوار آسانسور شد .گفتم« :چی

مهندس احمد امامی
ً
یادم هست یک بار که به ادارۀ پست رفتیم ،پیرمردی که ظاهرا ما
را زیر نظر گرفته بود ،جلو آمد و گفت« :من تمبرهای بسیار خوبی
دارم .چون نیاز مالی دارم ،میخواهم آنها را بفروشم ».ما گفتیم
تمبرها کجاست .گفت باید به منزل من بیایید تا نشانتان دهم .ما
آدرسش را گرفتیم و یک روز بعدازظهر با هم از مدرسه به منزل پیرمرد
رفتیم .پیرمرد تمبرهایش را نشان داد و گفت« :همۀ تمبرها از دم
دانهای یکریال .یا همه را با هم بخرید ،یا تکتک نمیفروشم ».ما
حساب کردیم دیدیم میشود پنجاه تومان .این پول برای ما که هر
دو محصل بودیم ،خیلی زیاد بود .حسنگفت برویم مغازه! رفتیم
در مغازۀ حاجآقا .حسن به حاجآقا گفت که پنجاه تومان پول به ما
قرض بدهد و آقای باستانحق گفت بروید سر دخل و بردارید .حتی
نپرسید برای چه اینقدر پول میخواهید .تا این حد به بچههایش
و کارهایی که میکردند ،اعتماد میکرد .از چنین پدری و چنین
رفتار درست و بااصالتی با فرزندان ،استاد باستانحق تربیت شد.
ما پول را بردیم و به پیرمرد دادیم که محتاج بود و از ظاهر خودش
ً
و زندگیاش کامال معلوم بود و تمبرها را گرفتیم .آقای باستانحق
قناد تا در قید حیات بود ،همه دوستش داشتند و از او به احترام
یاد میکردند و وقتی از دنیا رفت هم باز در مراسم ختمش ذکر
نیکیهایش از زبان مردم بیان میشد ،شاید بدون اینکه خودش
راضی باشد .یادم هست در همان محلۀ نظامآباد روبهروی منزل ما

S

پسر بزرگ نجار با اندوه و تواضع خدمت آقای دکتر رسید و گفت
پدر شما گردن ما خیلی حق دارند .سالها پیش ،او خانوادۀ ما را
از نابودی نجات داد .پدر من پول نزول کرده بود و هرچه میداد،
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شده؟ شما که از آسانسور استفاده نمیکردید؟» گفت« :احساس
تنگی نفس میکنم ،نمیتوانم از پله باال بروم ».من مجبورشان
کردم سری به بخش قلب بزنند .وقتی نوار گرفتند ،معلوم شد
مشکل قلبی دارند و باید بستری شوند .بعد از آنژیوگرافی ،بنا شد
اسکن بدهند؛ اما جواب آزمایشهایشان که آمد ،با کمال تعجب
دیدیم که فوقالعاده کمخون هستند وتعداد پالکتشان بسیار کم
است که احتمال سرطان خون دادند و این احتمال که قطعی شد،
ً
کال مسئلۀ قلب ایشان تحتالشعاع قرار گرفت .روزی که من در
این بخش به دیدنشان رفتم ،بسیار دلتنگ و افسرده بودند .به من
گفتند« :دیدی دکتر همان بیماری که از آن بسیار اکراه داشتم،
سرم آمد ».دکتر از ابتال به بیماریهای خونی بسیار اکراه داشت.
یک ماه بعد از بستری شدن ،ایشان از دنیا رفتند و دل تمام ما از
نبودشان به درد آمد .همه چیز بسیار ناگهانی اتفاق افتاد و همۀ ما
شوکه شدیم .دکتر هنوز شصتسال هم نداشت .نمیدانم چقدر
زمان الزم است تا انسانهایی شبیه او وارد جامعۀ پزشکی کشور
شوند .اما او میتواند برای تمام همحرفهایهای خودش الگوی
خوبی باشد.

خانۀ خیلی کوچکی بود؛ شاید پنجاه یا حداکثر شصت متر .نجاری
آنجا زندگی میکرد .روز ختم حاجآقا در مسجد امامحسی ن ،

نمیتوانست اصل پول را صاف کند .باالخره نزولخوارها به خانۀ ما
ریختند و با شکایت و سند میخواستند خانه را از ما بگیرند .حاجآقا
که از موضوع خبردار شد ،بدهی ما را که حدود ششهزار تومان بود
به نزولخوارها داد و خانوادۀ ما را از آوارهشدن نجات داد .او آبروی
57
ما را خرید و تا حاال هم در وسعمان نبوده محبت ایشان را ادا کنیم.
ما را حالل کنید .دکتر باستانحق فقط با مهربانی لبخند زد و انگار
که چیزی نشنیده است .فار غالتحصیل که شدند و برای گذراندن
دورۀ سربازی به گچسر رفتند ،گاهی من برای دیدنشان به آنجا سفر
میکردم و عجیب بود که مردم گچسر دور ایشان میچرخیدند
وحتی بعد از گذشت چهلسال از آن سالها برای دیدن دکتر به
تهران میآمدند .زمان جنگ هر مجروحی که اهل گچسر بود ،دکتر
خودش باالی سرش حاضر میشد و دقیق به وضعش رسیدگی
ً
میکرد .برای او مریض غریب و آشنا تفاوتی نمیکرد .حقیقتا

من این را زمانهایی که برای دیدنشان به مطب میرفتم از نزدیک
دیدم .همه را با یک دقت ،حوصله و تعهد خاصی معاینه میکرد.

من وقتی ازدحام بیماران را در مطب ایشان میدیدم و اینکه تا
آخرین نفر را با دقت خاص خودش ویزیت نمیکرد ،دست از کار
نمیکشید و کارهای اجرایی طاقتفرسایی که به واسطۀ ریاست
دانشگاه به عهده داشتند ،نگران سالمتیاش میشدم .میگفتم
حسنجان قدری به خودت برس به فکر استراحت و سالمتی
خودت هم باش .او سر تکان میداد و میگفت« :نمیتوانم .وقتی
نیاز مردم را میبینم دیگر فکرسالمتی و خستگی خودم را از یاد
میبرم ».یک بار برایم تعریف کرد شبی ساعت یکربعبهدوازده که
بهخاطر دیر وقت بودن منشی را هم مرخص کرده بوده ،از مطب
بیرون آمدم در حال قفل کردن در بودم که دیدم زن و مردی در
تاریکی روی پلهها نشستهاند .جلو رفتم .چادر پارهای سر زن بود
و صورتش خوب دیده نمیشد .گفتم« :خانم چرا این وقت شب
اینجا روی پله نشستهاید؟» گفت«:ما از شهر یار آمدهایم و منشی
دکتر باستانحق گفت چون وقت قبلی نداریم و سردکتر خیلی
شلوغ است ،نمیتواند ما را خارج از نوبت ویزیت کند ».در مطب
را باز کردم ،چراغها را روشن کردم و برگشتم و گفتم من خودم دکتر
باستانحق هستم .بفرمایید باال تا ببینم مشکلتان چیست.
یادش گرامی و میراثهای اخالقی
و معنوی و علمیاش روزافزون و متعالی
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اولینجلسۀگردهماییمسئوالنبهداری
رزمییگانهایسپاهوکمیتههایانقالب
اسالمی و دفاع مقدس ـ تهران ـ دی ماه 97
هدف از برگزاری این جلسه استفاده از تجربیات و هماهنگی برای ثبت ،ضبط و جمعآوری آمار و اطالعات
لشکرها و تیپهای سپاه و کمیتۀ انقالب اســامی در زمان دفاع مقدس بود که با حضور مسئوالن بهداری
رزمی دفاع مقدس و مسئوالن فعلی بهداری سپاه در موزۀ انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد.
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در این محفل صمیمانه ،ســردار فتحیان ،مسئول مؤسسۀ
بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ،سیر تشکیل مؤسسۀ بهداری
رزمی دفاع مقدس را بیان کرد .وی به موافقت سرلشکر باقری
در اسفند سال  1395اشاره کرد مبنی بر تشکیل یک مؤسسۀ
فراسازمانی که همۀ سازمانهای فعال در عرصه امداد ،بهداشت و
درمان دفاع مقدس را پوشش دهد.
سپس ســردار دکتر عبداللهی ،مسئول معاونت بهداشت،
امداد ،درمان و آموزش پزشکی ،ضمن نحوۀ تشکیل آیین جایزۀ
ملی شهید رهنمون و اهداف برنامههای ساالنه ،به بیان اقدامات
انجامشده در این خصوص پرداخت.
در ادامه مدعوین در قالب سه گروه ،به بیان مطالب و دیدگاههای
خود پرداختند.
گروه اول با مسئولیت سردار فتحیان:

اولین نفر برادر غالمرضا خسروی ،از مسئولین بهداری رزمی
لشکر  27حضرت رسول
بود .ایشان گزارش خود را اینگونه
G

اارائه کردند« .حدود هزار ساعت مصاحبه با کارکنان بهداری انجام
شده ،حدود یازدههزار عکس گرفته شده و چهارصد شهید بهداری
شناسایی شدهاند .همچنین مشخصات حدود هفتهزار نفر از
رزمندگان بهداری رزمی جمعآوری و دو کتاب در حوزۀ بهداری
چاپ شده است».
در ادامــۀ ،دکتر حمیدعلی صمیمی ،مسئول بهداری رزمی
لشکر  25کربال ،خاطرهای از اصابت گلولۀ تانک به داخل پست
امداد که منجر به شهادت حدود بیست نفر از کارگران شد ،تعریف
کرد .وی افزود که در عملیات کربالی  ،5برای بهداری لشکر شش
نفر جانشین تعیین شد که هر شش نفر در این عملیات مجروح
شدند و با تمام این تفاصیل ،عملیات کربالی  5را میتوان بلوغ
بهداری رزمی یگانهای سپاه نامید .ایشان اشارهای هم به تدوین
کتاب عملکرد بهداری رزمی لشکر  25کربال و برگزاری گردهمایی
کارکنان بهداری رزم لشکر با حضور  500نفر کرد که هر هفته
پنجشنبه برگزار میشود .وی متذکر شد که تعداد کتابهای
تدوینشدۀ لشکر  25کربال به سیزده جلد میرسد.
پس از ایشان حاج منصور سلیمانی ،مسئول بهداری رزمی

S

در قسمت بعدی برنامه ،بــرادر غالمرضا پوراسماعیلی ،از
مسئوالن بهداری رزمی لشکر  8نجف در دوران دفاع مقدس ،از
تهیه و تدوین دو جلد کتاب با موضوع بهداری رزم لشکر خبر داد.
همچنین دکتر توکلی ،مسئول بهداری رزمی لشکر  5نصر خراسان
گفت که اطالعات شهدای بهداری رزمی دفاع مقدس جمعآوری
شده و آقای جعفری در حال گردآوری اطالعات حدود چهار هزار
رزمندۀ بهداری رزمی استان است.
در ادامــه بــرادران مروی و هاشمی ،مسئوالن بهداری رزمی
تیپ  2امامرضا صحبت کردند و سپس برادر رحیمی ،مسئول
بهداری رزمی لشکر  19فجر فارس ،یادی از برادران سبزچهره
و دهقان و مشکالتشان کرد .مسئول بهداری رزمی سپاه استان
یزد هم پیشنهاد قرار دادن یک روز به نام شهدای بهداری رزمی در
تقویم ساالنه را داد.
S

پس از ایشان آقای ابراهیمی فرد ،مسئول بهداری رزمی سپاه
استان فارس ،از شناسایی  168شهید شاخص بهداری رزم و تامین
بودجۀ الزم برای چاپ کتاب الکترونیکی بهداری رزم توسط بنیاد
حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان فارس خبر داد.
همچنین آقای دکتر عبدالغفور جعفری ،مسئول بهداری رزمی
تیپ  18الغدیر ،از برگزاری کنگرۀ شهدای بهداری رزمی خبر داد.
در ادامه ،سردار دکتر علیاصغر صداقت ،مسئول بهداری رزمی
لشکر  33المهدی گفت« :تاریخ شفاهی و کتاب گزارش عملکرد

گروه دوم با مسئولیت سردار علیاصغر مال:

اعضای این گروه نیز گزارشها و دیدگاههای خود را اینگونه ارائه
کردند.
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لشکر  14امامحسین  ،گزارشهایی از فعالیتهای بهداری
لشکرارائه کرد .ایشان به جمعآوری چند هزار عکس از رزمندگان
لشکر ،فعالیت سایت «یاد یاران» با موضوع شهدای بهداری رزمی
استان اصفهان ،جمعآوری عملکرد بهداری رزمی در عملیاتهای
کربالی  4و  ،5تهیه و تدوین دو کتاب با عناوین گذشتگان و
تاریخ شفاهی بهداری اشاره کرد و در ادامه گفت« :حدود 400
ساعت تاریخ شفاهی بهصورت صوتی و تصویری تهیه شده و آمار
مشخصات  1300رزمندۀ بهداری احصاء شده است».

بهداری لشکر در حال تدوین است .همچنین گردهمایی رزمندگان
بهداری لشکر با حضور  150نفر برگزار شده است».

تغییر روش در انتقال تجارب و معارف جنگ به نسل جوان،
راهاندازیکانونبسیجپیشکسوتان،راهاندازیدبیرخانهبهداریرزمی
در دانشگاههای علوم پزشکی ،ثبت تجارب مناطقی که در دو سال اول
جنگمسئولیتهایپشتیبانیبهداریرزمرابرعهدهداشتند،تمایل 59
نداشتن افراد برای شرکت در جمعآوری اسناد و خاطرهگویی دوران
دفاع مقدس ،کم رنگ یا پاک شدن خاطرات دفاع مقدس از حافظه
ها ،لزوم جمعآوری موضوعات بهصورت استانی ،اشاره به آمادۀ چاپ
بودن کتابی  800تا  900صفحهای از طرف بهداری رزمی استان
خراسان ،لزوم تهیۀ گردش کار برای فرماندهی کل سپاه و اخذ مجوز
برایاختصاصدرصدیازدرآمدهایبیمارستانهاودرمانگاههایسپاه
برای تبیین و تدوین موضوعات مرتبط با بهداری رزمی در دوران دفاع
مقدس.
گروه سوم با مسئولیت سردار دکتر احمد عبداللهی:

ش و پیشنهادتی دادند که به اختصار به آن اشار ه میشود.
گزار 
برگزاری نکوداشت پیشکسوتان جهاد و مقاومت در بهداری
رزمی دفاع مقدس ،هماهنگی و همکاری با نمایندگی بنیاد حفظ
آثارو ارزشهای دفاع مقدس و دستگاههای فعال در عرصه سالمت،
هماهنگی بین موسسۀ بهداری رزمی ،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای
دفاع مقدس و نمایندگان معاونت امداد بهداشت و درمان سپاههای
استانی ،تعیین مجری برای اجرای پروژههای پیشبینیشده
در برنامههای ساالنه و هماهنگی و پیگیری و نظارت بر اجرای
همایشهای مختلف و برنامههای پیشبینیشده.
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گزارش دومین یادواره ملی شهدا
و ایثارگران داروسازی
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رضوانیفر« :تندیس زرین مقاومت» نشانهای فرهنگی و
اجتماعی است

دومین آئین پاسداشت «قهرمانان ملی» ،ایثارگران و شهدای
عرصه داروســازی کشور روز چهارشنبه 26دی 1397با شور و
اشتیاق فراوان از سوی مدعوین و با حضور خانوادۀ معزز شهدا
و ایثارگران عرصه دارو ،مشاور فرماندهی کل قوا در امور نظامی و
دفاعی ،استادان دانشکدههای داروســازی ،مسئولین موسسه
بهداری رزمی دفاع مقدس ،معاونان وزارتخانههای تعاون و رفاه و
بهداشت ،معاونان سازمان تأمین اجتماعی ،خانوادۀ دکتر نوربخش
ت مدیرۀ شستا ،مدیران
و همراهی مدیرعامل و اعضایی از هیئ 
عامل شرکتهای گروه دارویی تأمین و جمعی از فنساالران صنعت
داروسازی کشور در باغموزۀ دفاع مقدس ،برگزار شد.
این مراسم که با پخش سرود مقدس جمهوری اسالمی ایران
و تالوت آیاتی از کالمالله مجید توسط حسن مظفری ،قاری
بینالمللی قرآن و اجرای برادر نظاماالسالمی آغاز شد و ادامه یافت،
دکتر پویا فرهت ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین
(تیپیکو) ،بهعنوان میزبان پشت تریبون رفت و با خوشامدگویی به
مهمانان و حضار ،بهطور رسمی مراسم را افتتاح کرد.
فرهت :جشنوارهای به یاد شهدای داروسازو برای صنعت دارو

دکتر فرهت در سخنان کوتاه خود تقارن همزمانی انتصابش در
شرکت سرمایهگذاری دارویی تأمین و برگزاری این مراسم را به فال
نیک گرفت و افزود« :این مراسم در واقع از یک سال گذشته و با
همت دکتر رضوانیفر آغاز شد و به تعبیر من جشنوارهای بود به یاد
شهدای داروسازو و برای صنعت داروی کشور که هماکنون ثمرۀ این
تالش یکساله را به تماشا مینشینید و امیدوارم در شأن و جایگاه
آن بزرگمردان باشد».

دکتر محمد رضوانیفر ،مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری تأمین
اجتماعی (شستا) که ابتکار برگزاری این آئین در زمان مدیریت
وی در تیپیکو بنیانگذاری شد ،بهعنوان سخنران بعدی به ایراد
سخن پرداخت.
وی تقارن برگزاری این مراسم را در آستانۀ برگزاری برنامههای
چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اتفاقی مبارک خواند و افزود:
«طی  ۴۰سال اخیر ،فراز و فرودهای فراوانی وجود داشته است؛
اما به گــواه تمامی کارشناسان ،بخشی بــزرگ از پیشرفت در
شاخصهای حوزۀ سالمت نسبت به قبل از انقالب ،مرهون حوزۀ
دارو است؛ بهطوری که اکنون میتوان با افتخار گفتتأمین بیش
از ۹۶درصد داروهای کشور از سوی متخصصان داخلی ،با فعالیت
و کوشش همکاران ما در صنعت دارو رخ داده است و بدیهی است
که کنترل کیفیت و قیمت دارو نقشآفرین در بهبود شاخصهای
حوزۀ سالمت طی  40سال گذشته بودهاست و با همین پتانسیل،
دستاندرکاران صنعت داروی کشور به ایستادگی فعاالن این حوزه
برای خنثی کردن توطئهها و ایجاد نارضایتی بین مردم در جنگ
اقتصادی از طریق تحریمهای دارویی ایمان دارند».
دکتر رضوانیفر با اشاره به برگزاری دورۀ اول یــادواره که در
مجموعۀ دارویی برکت اجرایی و سپس به تیپیکو واگذار شد،
ادامه داد« :من باید از زحمات عالمانه و مدبرانۀ دکتر نوربخش که
در سازمان تأمین اجتماعی و برای این موضوع بسیار پیگیر بودند
هم سپاسگزاری کنم؛ دریغ که با آن اتفاق تلخی که برای این بزرگوار
و همکارشان آقای تاجالدین افتاد ،در میان ما نیستند و باید گفت
ً
که واقعا جایشان اینجا خالی است .آن اتفاق تلخ بود؛ اما جالب
آنکه مصداق همان حرف عالمانۀ ایشان هم شد که مسیر شهادت

مدیرعامل شستا در ادامۀ سخنان خود به ارائۀ گزارشی از روند
اجرایی پاسداشت مقام شهدای صنعت دارو در دورۀ دوم پرداخت
و گفت« :اجرای این ایده در واقع از یکسال پیش در زیرمجموعۀ
شرکتهای دارویــی آغــاز شد که تا کنون  ۲۵مراسم تجلیل از
خانوادۀ شهدا ،ایثارگران و جانبازان شاغل در صنعت دارو ،در
شرکتهای دارویی برگزار شده و از این طریق هم توانستیم خانوادۀ
این عزیزان و قهرمانان در صنعت دارویی کشور را شناسایی کنیم .با
افتخار عرض میکنم که فقط در خانوادۀ بزرگ دارویی تأمین ۹ ،نفر
شهید ۵۷ ،نفر فرزند شهید ۱۲۷ ،تن جانباز و  ۷۹خانوادۀ ایثارگر
حضور دارند».
دکتر رضوانیفر از رونمایی سردیس  ۹شهید داروسازی و نصب
آنها در محل کارخانهها و مکانهای عمومی طی برگزاری این
یادواره خبر داد و افزود« :برگزاری مسابقات ورزشی در رشتههای
فوتسال ،بدمینتون ،فوتبال دستی و چند رشتۀ دیگر با عنوان شهدا
و به یاد آنها و ساخت سه فیلم کوتاه و یک مستند از این دلیرمردان
که برای نخستینبار صورت میگرفت ،تنها گوشهای از فعالیتها
بود و تالش شد تأثیرهای فرهنگی و اجتماعی شهدا در این حوزه
را در کنار این فعالیتها و از طریق اهدای «تندیس زرین مقاومت»
نشانهدار کنیم».
دکتر رضوانیفر در بخش پایانی صحبتهای خود ،با تأکید بر
اهمیت نقش شهدا در زندگی امروز هر ایرانی گفت« :در شرکت
سرمایهگذاری دارویی تأمین تصمیم گرفته شده است تا از این به
بعد ،پروژههای جدید به نام و یاد شهدا تعریف و نامگذاری شوند که
بهعنوان نمونه ،خط جدید تولیدی در شرکت تماد ،چندی پیش به
نام شهدای صنعت داروسازی کشور نامگذاری و افتتاح شد».
سردار دهقان :شهدای عرصۀ دارو در بدو ورود به ما خوشامد
گفتهاند

سردار حسین دهقان ،مشاور نظامی فرماندهی کل قوا در
صنایع دفاعی ،در بخش ابتدایی سخنان خود با اشاره به تعاریف
معنوی شهادت در مباحث عرفانی گفت« :علت حضور من در
اینگونه مراسم ،بهره بردن از معنویت چنین نشستهایی است؛
زیرا که یاد شهدا زنگار را از قلبها میزداید .چرا که انسانهایی که
در تاریخ بشری ماندهاند و میمانند و خواهند ماند ،کسانی هستند
که آثاری در جامعه داشتهاند و برای همیشه ماندگار خواهند بود و
شهدا از این دست افراد هستند».
سردار دهقان ادامه داد« :همواره ایمان و عمل صالح مقوم
یکدیگرند و جهاد در راه خدا باالترین عمل صالح است و سپری
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همیشه باز است و رسیدن به مقصود نهایی و قدم برداشتن در مسیر
شهادت همیشه وجود دارد .خبری از آقای دکتر شریعتمداری،
وزیر محترم تعاون ،کار و رفاه اجتماعی دارم که ایشان «شهید حین
خدمت» محسوب شدهاند که الحق و االنصاف هم همین است و
یاد و خاطرشان همیشه زنده خواهد بود».

است برای مؤمن .باالترین جهاد هم جاییست که انسان به مقابله
با جبهۀ غیرایمانی میپردازد  .شهدا بدون استثنا پیش از آنکه از
لحاظ مادی از جهان جدا شوند ،جسم و جان خودرا رها کرده و
این مسیر را آگاهانه انتخاب کردند و این داللت بر برگزیده بودن
شهدا از سوی خداوند است .بسیاری از شهدا نحوۀ شهادت خود
را پیشبینی کرده بودند و این مفارقت بدون وجود قوت ایمانی
امکانپذیر نیست.»

مشاور فرماندهی کل قوا با اشاره به اینکه امیرالمؤمنین
جهاد را دری از درهای بهشت میداند ،ادامه داد« :مهمترین 61
جنبههای شهدا ،مبحث خلوص و صداقت است و انسانهایی که به
درجهای از رشد میرسند ،میتوانند انتخاب کنند که در هیچ فعلی
از خودشان ،خودشان را نبینند و دنبال نام و دیده شدن نباشند و
هیچگاه به دنبال این نباشند که از سوی دیگران ستایش شوند؛ لذا
گمنامی را میپسندند .به همین علت است که میزان تأثیر شهدا در
جامعه کمتر از شهادتشان نیست .معتقدم که شهدای عرصۀ دارو
اینجا هستند و در بدو ورود به ما خوشامد گفتهاند».
S

ســردار دهقان در ادامــۀ صحبتهایش به ذکــر خاطرهای
پرداخت و گفت« :در عملیات فتحالمبین صفی طوالنی از اسیران
درشتهیکل عراقی را دیدم که به معنای صلح زیر پیراهنهای
سفید به تن داشتند و پسری که قدش انــدازۀ اسلحهاش بود،
سرپرستی آنها را به عهده داشت .با خودم گفتم این غولپیکرهای
عراقی میتوانند این نوجوان را دوره کنند و سالحش را از او بگیرند!
اما این چه عنصری است که چنین جرئتی را در درون آن بچه
ً
انداخته است؟ مسلما این را خدا در دل او انداخته بود .میخواهم
بگویم ارزشی که رزمندگان خلق کردند ،همواره در یاد ما خواهند
ماند».
مشاور نظامی فرماندهی کل قوا گفت« :ترامپ و سایر مسئوالن
آمریکایی گفتند که جمهوری اسالمی ایران  ۴۰سالگی خود را
تجربهنخواهد کرد و در همین مسیر ،آشوبهایی ایجاد کردند تا
جامعه از نظام فاصله بگیرد .خود دشمن بررسی کرد تا ببیند چرا
اقداماتش درجامعۀ ایران مؤثر نبوده است .اولین موضوع ،رهبر
بصیر است و دوم اینکه نمیتوانند جریانهای مخالف نظام را یکی
کنند و سوم اینکه اینملت با نظام خود سر آشتی دارد».
وی گفت« :تا وقتی مردم با نظام اسالمی همراهاند و تا وقتی
فرهنگ شهادتطلبی در کشور وجود دارد ،ملتایران بیمه هستند
و مورد عنایت حضرت حق قرار خواهند داشت .در عین حال این
ملت باید تالش خود را برای توانمندی بیشتر انجامبدهد.»
سردار دهقان در پایان گفت« :به میزان ایمان درونمان قادریم به
خدا توکل کنیم .اگر برای خدا قیام کردیم ،خدا راه را برای ما هموار
میکند و ذهنمان فعال میشود».
رونمایی ویژه؛ تندیس زرین مقاومت

در ادامۀ برنامه ،با حضور خانوادۀ زندهیاد دکتر سیدمحمدتقی

نشریه فرهنگی ترویجی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

نوربخش ،مهندس مرتضی لطفی عضو هیئتمدیرۀ شستا ،دکتر
مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو و سردار حسین دهقان
برای نخستین بار «تندیس زرین مقاومت» که به خانوادۀ شهدای
صنعت دارو تعلق داشت ،رونمایی شد.

دکتر پیرصالحی :مردم لیاقت باکیفیتترین محصوالت دارویی
را دارند

دکتر مهدی پیرصالحی ،رئیس سازمان غذا و دارو که به تازگی
مسئولیت سنگین این نهاد بزرگ را بر عهده گرفته است ،در
 62حالی بهعنوان سخنران بعدی ،در سخنانی کوتاه اظهار کرد« :در
دورههــای گذشته ،تحریم مستقیم دارو هدف دشمن نبود؛ اما
در دورۀ جدید ،تحریم دارو هدفگذاری مستقیم شده است تا با
تفرقهافکنی و ایجاد نارضایتی میان مردم و مسئوالن ،اهداف شوم
خود را پیگیری کنند .اما واقعیت این است که با اتکا به روحیۀ
جهادی و قدم گذاشتن در مسیر شهدا میتوانیم این نیت خصمانه
را خنثی کنیم».
وی تأکید کرد« :تمام تالش صنعت داروسازی باید این باشد
که راه و مسیر شهدا را ادامه دهیم تا داروی باکیفیت برای مردم
تأمین و تولید شود و دورۀتحریم را پشت سر بگذاریم؛ چرا که این
مردم لیاقت بهترینها را دارند .بدیهی است که تأمین ارز یکی از
مشکالت شدید در زمینۀ دارو است و در سازمان غذا و دارو تمام
ش ما در راستای کاهش همین مشکالت است تا بتوانیم سربلند
تال 
در برابر ملت و پاسخگوی خونشهدا باشیم».
دکتر کبریاییزاده :باید با روحیۀ جهادی کوشش کرد

دکتر عباس کبریاییزاده ،نایبرئیس سندیکای صاحبان
صنایع داروهای انسانی نیز بهعنوان سخنران پایانی این مراسم،
تأکید کرد« :هدفگذاری امــروز برای آسیب به مردم از سوی
آمریکا ،آسیب به صنعت دارو است و توانمندی امــروز ،حاصل
مجاهدتهایی است که امامخمینیHدر ما ایجاد کرده و باید با

همان روحیه ،کارها را دنبال کنیم و به سرانجام برسانیم».
وی در بخش پایانی سخنان خود گفت« :در زمان جنگ ،پیش
از دانشگاه و پس از تحصیل در جبههها حضور داشتم و یادم هست
یکی از پزشکان همیشه میگفت ما باید برای جبههها کاری کنیم
و میتوانیم و باید داروهای ضدشیمیایی را در داخل تولید کنیم و
یکی از مأموریتهای جهادی ،تولید داروی ضدشیمیایی در جنگ
با عراق بود و حال ،همان عراقیها طی جنگ با داعش مجبور
شدند آن داروها را از ما بگیرند».
تقدیر از سه قهرمان و یادگار داروساز سالهای دفاع مقدس،
شهیدان فالحی ،زیوری و ولیزاده

در ادامــۀ برنامه ،فیلمهایی مستند دربــارۀ زندگی شهیدان
غالمرضا فالحی آرزودار ،غالمرضا زیوری و حمید ولیزاده ارشد
که شامل گفتوگوهایی جذاب با خانوادۀ این شهیدان ،همرزمها
و همدورههای ایشان بود ،پخش شد که همچنین فرازهایی از
بخش پنهان زندگی شهیدان و وصایای آنان را شامل میشد .پس
از پخش هر فیلم ،آئین پاسداشت «قهرمان ملی» صنعت دارو ،با
حضور خانوادۀ این شهیدان ،سردار دهقان ،دکتر پیرصالحی ،دکتر
رضوانیفر ،دکتر فرهت ،سردار سرتیپ دوم نصرالله فتحیان رئیس
مؤسسۀ بهداری رزمی دفاع مقدس ومقاومت و صاحبنظران و
بزرگان صنعت دارو برگزار و «تندیس زرین مقاومت» به خانوادۀ معزز
شهدا اهدا شد.
آغازی بر یک پایان؛ حمایل میزبانی بر شانههای دکتر زرگری

در پایان دومین یــادواره ملی شهدا و ایثارگران داروســازی ،با
حضور مدیران صنعت دارو ،حمایل میزبانی سومین یــادواره از
سوی دکتر محمد رضوانیفر به دکتر فرهاد زرگری ،مدیرعامل گروه
دارویی شفادارو واگذار شد تا ایشان سال آینده ،چراغ سومین آیین
را با تولیت گروه شفا دارو روشن نگا ه دارد.

کتاب پزشک پرواز روایت خاطرات دکتر محمدتقی خرسندی آشتیانی
عنوان اثر :کتاب «پزشک پرواز»
مشخصات اثر
مؤلف :فاطمه دهقان نیری
موضوع :جنگ ایران و عراق؛ خاطرات دکتر محمدتقی
خرسندی آشتیانی
ناشر :انتشارات سورۀ مهر
چاپ ،صحافی و لیتوگرافی :چاپ اندیشه
نوبت چاپ :اول۱۳۹۶ ،
شمارگان ۲۵۰۰ :نسخه
شابک ۹۷۸ – ۶۰۰-۰۳ – ۰۶۹۶ – ۰
شمارۀ کتابشناسی ملی۴۶۸۸۱۸۲ :
تعدات صفحات ۱۸۰ :صفحه
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موضوع کتاب
کتاب پزشــک پــرواز روایت خاطــرات دکتر محمدتقی خرســندی
آشتیانی است؛ پزشک جوانی که در اولین روزهای آغاز جنگ ،با تحویل
مطب و جمع کردن وسایل خود عازم تهران بوده تا مقدمات حضورش را
در خارج از کشــور برای گرفتن تخصص فراهم کنــد .اما آژیر جنگ و
حملۀ عراق به ایران ،تمام برنامههای پزشک خلبانان پایگاه وحدتی دزفول
را به هم میریزد و فصلی نو در زندگی آقای دکتر آغاز میشود.
خالصهای از مباحث کتاب
خاطرات نویســنده از دوران کودکی و تحصیل شروع میشود .اولین
خاطراتــی که همراه با مادر به درمانگاه کوچک آشــتیان رفته اســت ،یا
روزهای تحصیل که در مدرســه از آرزوهای شــغلیاش بــرای معلم خود
میگوید.
همزمانــی تحصیل و طبابت در دوران انقــاب و روزهای پراضطراب
مبارزه تا حضــور در پایگاه وحدتی دزفول بهعنوان پزشــک مخصوص
خلبانان ،روایتهایی خواندنی از زندگی دکتر خرســندی را در پزشــک
پرواز به تصویر میکشد.
امــا حجــم اصلــی کتــاب روایتگــر روزهایــی اســت کــه دکتــر
خرســندی از همان ابتــدای جنگ تحمیلــی درگیر مــداوای مجروحان
در بیمارســتان میشــود .فعالیــت داوطلبانــهای کــه حتــی برنامههای
او را بــرای گذرانــدن دوران تخصص پزشــکی بــه تعویــق میاندازد.
«...آخرین روز حضورم در مطب بود .داشتم بیماری را ویزیت میکردم
که دیدم همهچیز میلرزد .فکر کردم زلزله شــده اســت .دویدم بیرون.
دیدم خبری نیســت .برگشــتم داخل مطــب .دیدم کولر دارد از شــدت
لرزش از جا کنده میشــود .دوباره دویدم بیرون و گفتم« :بابا ،این زلزله
اســت ».یکی گفت« :نه ،پایــگاه را بمباران کردهانــد ».آمدم تا نزدیک
پلههــا ،دیدم از پایگاه دود بــاال میرود .بیمارها و مطــب را رها کردم و
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ســریع رفتم پایگاه .میدانســتم پایگاه ،دو ســه تا پزشــک و یک جراح
بیشــتر ندارد .خودم را به پایگاه رســاندم و رفتم داخل بیمارستان .غوغا
بود! مجروحان را آورده بودند .گروهی حالشان وخیم بود .در آن بمباران،
چهارپنج نفر شــهید و بیستسی نفر مجروح شــده بودند .عدهای جمع
شــده بودند پشت در پایگاه ببینند چه خبر اســت ،چه کسی حمله کرده
و از جان ما چه میخواهند! حدود یک ســاعت بعد از حملۀ هواپیماهای
عراقــی ،از رادیــو شــنیدم عراق بــه خاک ایــران حمله کرده اســت».
پزشــک پرواز حاصل بیســت ســاعت گفتوگوی دهقان نیری با دکتر
خرســندی آشــتیانی اســت که در دوازده فصل تدوین شــده و به قول
خودش ،خاطرات آن روزهــا را در اوج خســتگی طبابتهای روزانهاش
برای وی نقل کرده است.
ً
پزشک پرواز تقریبا از همۀ رویدادهای پزشکی جنگ قصهای واقعی
دارد :رویارویی با مجاهدین خلق ،جهاد ســازندگی ،عملیاتهای جنگی،
نوبتهــای جراحی ،اعزام پزشــکان ،درمان مجروحــان و حتی ارتباط با
مجروحان بعد از سالهای پایان دفاع مقدس.
جنس خاطرات دکتر خرســندی شاید کم و بیش شــبیه خاطرات همۀ
آدمهایی باشد که بخشــی از زندگیشان در جنگ گذشته است؛ اما نکتۀ
مهم در این کتاب ،شــخصیت یک دکتر جوان و تحصیلکرده اســت که
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میتواند برای جوانان امروز الگویی خاص و موفق محسوب شود.

نقدی بر کتاب

نثر روایتهای تلخ و شیرین دکتر خرسندی ساده و خودمانی
است و از زبان خودش برای مخاطب بیان میشود.
گویی خواننده در مطب ،روبهروی دکتر نشسته و بهجای گفتن
شرح حالش ،قصۀ جذاب و شنیدنی راوی را میشنود.

دیالوگهایی از همان جنس باورپذیر و دوستداشتنی پزشکانی
 64که برای مراجعان خود وقت میگذارند و بهجای نسخهنویسی ،با
دردهایش همراه میشوند.
کتاب پزشک پرواز از این جهت کتاب تأثیرگذاری است برای
کسانی که دچار بحران هویت هستند و موفقیت را تنها در ثروت و
تحصیل در دانشگاههای خارج از کشور جستوجو میکنند.
«...اولین حملۀ افتخارآفرین ایران ،به نظرم عملیات فتح المبین
ً
بود .تقریبا بیست روز قبل از عملیات گفتند که گروه رنجر میرود
دنبال یک نفر .یک پزشک هم همراه آنها برود .نمیدانستیم قرار
است چه کسی را پیدا کنند .یک گروه نجات با بالگرد رفتند ،او را
پیدا کردند و آوردند .یک افسر ایرانی بود.
میگفت سه ماه بین نیروهای عراقی بوده و بهعنوان یک افسر
عراقی با آنها زندگی میکرده .بعد که فهمیده بودند ،دنبالش
میکنند و او خود را از جای بلندی میاندازد پایین» ....
یکی از مهمترین ویژگیهای خاطرات پزشک پرواز ،زاویۀ نگاهی
است که راوی به جنگ و رویدادهای آن دارد .برای مخاطب ادبیات
دفاع مقدس ،روایتگری جنگ از نگاه یک پزشک و بیان حوادث
از جنس دیگر ،جذابیت خاصی دارد و باعث میشود خواننده به
دنبال کشف حوادث جدید با راوی همراه شود.
کتاب پزشک پرواز خاطرات دکتر محمدتقی خرسندی نوشتۀ
فاطمه دهقان نیری توسط انتشارات حوزۀ هنری در سال ۱۳۹۶
با شمارگان  ۲۵۰۰نسخه و با قیمت  ۱۵۰۰۰تومان منتشر شده
است.

تأییدات ایشان را از خداوند تبارک و تعالی مسئلت دارد.
خوابیدن کتابی
) در
بیمارستان صحرایی شیخ صله (حضرت رسول
سینهکش دیوارۀ یک دره قرار داشت .جادۀ پرپیچوخم و خطرناکی
ً
داشت .واقعا زحمت کشیده بودند آنجا آن بیمارستان کامل را
ساخته بودند .توی سوله یک اتاق استراحت به ما دادند ۳۶ .تا
ً
پزشک بودیم .اوال طاقباز نمیتوانستیم بخوابیم .جا نبود.
ً
باید به پهلو میخوابیدیم .مثال دکتر فاضل که قدبلند و من
که قدکوتاه ،باید روبهروی هم میخوابیدیم .یعنی دو تا قد بلند با
هم جا نمیشد .انگار آنجا را قالب ما  ۳۶نفر ساخته بودند .ولی
خوبیاش این بود که صبح که بیدار شدیم ،دره آنقدر زیبا بود که
شگفتزده شدیم .گلهای شقایق باز شده بودند و رنگ زیبایی به
طبیعت داده بودند.
G

همان روزی که وارد شده بودیم ،عراق آن اطراف را شیمیایی زده
بود .سوله جایی بود که انگار داخل غار هستیم .محدودیت تهویۀ
هوا بود .همه هم لباسهای شیمیایی تو اتاق عمل تنمان بود.
مثل بادگیر بود .هوا درونش نفوذ نداشت .عرق که میکردیم،
آب توی لباسها جمع میشد و تا چکمهها میرفت .موقع راه
رفتن ،انگار توی آب راه میرفتیم ،شاالپ شلوپ صدا میکرد.
لباسها از صبح تا غروب تنمان بود .جرئت هم نمیکردیم آنها
را دربیاوریم .چون میگفتند ممکن است شیمیایی بزنند .البته
وقتی عراق شیمیایی میزد ،بالفاصله بچههای سپاه میرفتند مواد
خنثیکننده میپاشیدند .ولی تا آنها برسند ،دیر میشد.
غــروب دیگر لباسها را درم ـیآوردیــم .بعد باید توی صف
حمام میایستادیم .یک حمام بود که باید نوبتی میرفتیم دوش
میگرفتیم .بعد همۀ لباسها را درمیآوردیم و میشستیم.
همه همین وضعیت را داشتیم .لباسهایمان را با شیلنگ آب
میشستیم .صحنۀ جالبی بود.
راوی :استاد دکتر خرسندی

نسخۀ صوتی کتاب پزشک پرواز با گویندگی حمیدرضا هدایتی
نیز توسط انتشارات سورۀ مهر منتشر شده است.
توصیه

بازنگری کتاب برای تجدید چاپ با اضافه نمودن خاطرات و
تجربیات بیشتر و عمیقتر نویسنده ،بیوگرافی دقیقتر شخصیتها
و مشخصات اماکن ،ثبت دقیقتر حوادث و اتفاقات تاریخی مرتبط
با دفاع مقدس ،عکسهای بیشتر و تصاویر مستندات موجود و
بازتابهای انتشار در اولین چاپ ،همچنین خالصهای از مراسم
رونمایی از کتاب.
تحریریۀ نشریۀ فرهنگی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت
ضمن تجلیل از مقام شامخ علمی استاد عالیقدر دکتر خرسندی
و خدمات ایثارگرانۀ آن بزرگوار در دفاع مقدس ،مزید توفیقات و

منطقۀ عملیاتی فتحالمبین .دکتر خرسندی آشتیانی ،ردیف دوم ،نفر اول از سمت راست

