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 معرفی کتاب

 «نشانی»مروری بر کتاب 
 

 0*سيدعباس فروتن

 ايران عضو پيوسته فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسالمي  :نويسنده مسئول*. 0

 

شويد کهه سها     در اين کتاب با مشاهدات و تجربيات دانشجويي آشنا مي

وارد دانشهكده پزشهكي دانشههگاه تههران شهد و عالثههه بهه  بههت و       0334

مهتن اوييهه در روزرهار دانشهجويي و دفهاس مقهدس       . داشتمستندسازي 

هاي کوتاه مؤيف بود کهه اکنهون بها رويكهرد داسهتاني،       صورت يادداشت به

اين کار بها تککيهد و   . اند شده ها تكميل  بازنويسي شده و بسياري از داستان

تشويق مرحوم استاد دکتر مسلم بهادري که خواسته بودند مطايب کتهاب  

و براي عموم مردم نگاشته شود نهايتاً به انجهام رسهيد کهه    به زباني ساده 

 .شود داستان بلند را شامل مي 23داستان کوتاه و  023بيش از 

ها، مؤيف عالوه بر مشاهدات خهود، از   براي دثت بيشتر در اين داستان

صد نفر که بيشترشان از دوستان دانشجو يها   ثو  مستقيم بيش از يک نقل

که اغلب در همان زمان حاد هه  بهت شهده      اده کردهجانبازان بودند استف

در بيش از سي مورد نيز پس از جنهگ، بهه محهل زنهدري خهانواده      . است

 .شهيديا جانباز جهت ديدار و تكميل مستندات مراجعه شده است

توان به هشت بخش تقسيم کرد کهه توهويري از زنهدري     کتاب را مي

ه پزشهكي در دوران دفهاس   هاي نيروههاي رهرو   مؤيفو مشاهدات او از تالش

مقدس و خووصاً ارائه مستندات مربوط به مقاومهت رزمنهدران در برابهر    

 .سنگينترين حمالت شيميايي دشمناست

شهود و   شروس مي 0331با مختوري زندرينامه مؤيف از سا  : بخش اول

و ورود بهه   0334سپس با اشاره به دوران دبستان و دبيرسهتان بهه سها     

سپس شرح کوتهاهي از شهروس   . رسيم شگاه تهران ميدانشكده پزشكي دان

و خدمات جهاد سهازندريو نجهات    0330پيروزي انقالب اسالمي در سا  

 .را خواهيم خواند 0331کردستان در سا  

از شروس جنگ و روزهاي او  0310تا  0331به حوادث سا   :بخش دوم

، تهاجم عراق به ايران تا آزادسهازي خرمشههر و سهپس عمليهات رمضهان     

 .پردازد عمليات وايفجر مقدماتي مي

رسهيم و بهه    مهي  0313ا اوايل سا  ت 0312به حوادث سا   :بخش سوم

شرح عمليات وايفجر يک، وايفجر دو، وايفجر سه و عمليات خيبر و ساخت 

هاي صحرايي و شهروس جنهگ شهيميايي و مشهاهده نخسهتين       بيمارستان

 .مودومان و سپس حمالت سنگين شيميايي عراق با راز خرد  و اعواب

پههردازد  مههي 0313تهها اوايههل  0313بههه حههوادث سهها   :بخششش ارشش  م

هاي اورژانس، شرح  نامه هاي آموزشي در تربيت نيرو و تدوين شيوه وتالش

 (عمليات فاو) 1عمليات بدر و عمليات وايفجر 

عمليات کربالي يک در غرب کشور و  0313به حوادث سا   :بخش پنجم

در جنهوب    3و کهربالي   4آزادسازي شهر مهران و نيز عمليهات کهربالي   

 .پردازد مي

و حمله رسترده و شبانه عراق بها رهاز    0311وادث سا  ح :بخش ششم

اعواب به خرمشهر و شلمچه حمله شيميايي عراق به منهاقق کردنشهين   

ايران و عراثو نگراني از احتما  رسترش قاعون ريوي در مناقق جنگي را 

 .دهد شرح مي

حملهه  : دههد بها عنهاوين    را شهرح مهي   0310حوادث سها   : بخش هفتم

تر شدن حمالت شيميايي بهه اههواز، حملهه     فاو، نزديکبه  شيميايي عراق 

شيميايي به شلمچه، حمله شيميايي به جزيره مجنون، پذيرش ثطعنامهه  

 .وورود آمريكا به منطقه

خاتمه کتاب است که به شرح موارد مربهوط بهه پهس از    : بخش هشتم

جانبهازان شهيميايي، زيزيهه بهم، بحهران      : پهردازد بها عنهاوين    جنگ مهي 

ميايي در شهر زاهدان، نقش بي سهر و صهداي غهرب در    مسموميت شي

 .حوادث شيميايي

صفحه، توسط انتشارات فرهنگسهتان   321اين کتاب در ثطع رثعي و 

مقهارن بها چههل و چههارمين سهايگرد       0410ماه  علوم پزشكي در اسفند 

 .پيروزي انقالب اسالمي به چاپ رسيده است
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