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 دفاع مقدس يخ پزشکيتارروايتي از كتاب معرفي جلد دوم 
 

 

 *1سيدعباس فروتن

 

 
 

، 1931اسفندد مفاس سفا      که درتاريخ پزشكي دفاع مقدس روايتي از کتاب 

ران مدتشفر شفد،  فه    يف ا  يماسف   يجمهور يتوسط فرهدگستان علوم پزشك

 خف  دوم  ( 1931دفاع مقدس،  يخ پزشكياز تار يتيروا) يدنبا  کتاب قبل

 555ن کتاب يا .کدد يت ميسددس روايجدگ را از نگاس نو يپزشك يدادهايازرو

نوشته شدس و  يان علوم پزشكين دانشجومخاطبا ي را فصل 95در  يا صنحه

در  ييصحرا يها مارستانينق   و  1والنجر ات ي ه مرور حوادث پس از عمل

ر از شهدا و جانبفازان  نن 18  از يحا    پرداخته و  ه شرح درمان رزمددگان

 ا گاز اعصاب  ه خرمشهر، حمله  فا   ديحمله شد نيدچهم. است اشارس کردس

دشفمن   ييايمينق  حم ت ش زيگاز خرد   ه سردشت، حادثه حلبچه و ن

. شدس اسفت   حث گر مجدون در سا  آخر جديدر مداطق فاو، شلمچه و جزا

و تجر ه حادثه  هيسور ييادعا ييايميپس از جدگ، حوادث ش ها، نيع وس  ر ا

 .است قرار گرفته ي ررسمورد زاهدان  يشهر تيمسموم

اعصاب کفه نقف     يمر وط  ه گازها يمعل مباحث ن،يهمچد کتاب نيا در

 حفث   ليتنصف  آخر جدگ داشت  ه يها سا  ييايميحم ت ش ريدر تأث ياديز

 يهفا  دسفتورالممل  مفتن کامفل   کتاب ارائفه  نيا گريد يها ارزش زا .شدس است

است که در زمان دفاع مقدس در  ييايميش يها و س ح يجراحات جدگ يدرمان

 .مورد استنادس پزشكان  ودس است ييصحرا يها مارستانيجبهه و   يها اورژانس

 آزاد شدن شهر مهران

شفود    يشروع مف  1935ماس سا   او  و دوم کتاب از خرداد  يها فصل

جدفوب در آرامف     يها بههدس  ود و جيات فاو  ه اتمام رسيکه عمل يزمان

در  (کي) يات کر  يحمله عراق  ه مهران و سپس عمل. قرار داشت ينسب

ن يات در اين عملياز مجروحان خاص ا يكي يريگيز پيمهران و ن يآزادساز

 :ها آمدس است فصل

مفا، هدفوز حملفه     يات  ود و  ا وجود انتظار طوالنين روز عمليپدجم»

در مدطقفه   ييمارستان صفحرا يعمل    اتاق ه . صورت نگرفته  ود ييايميش

  پر از ترک  و يوپا دم که شكم و دستيرا د يمهران رفتم، جوان ياتيعمل

سه گروس جراح  ه . شد يآمادس م يعمل جراح ي زرگ  ود و  را يها سوراخ

او کففار  يرو يرضففا ک نتففر ممتمففدمحمددياسففتاد دکتففر س يسرپرسففت

 يشفكم و جفراح عفروق رو    يرو  يمپا، جراح عمو يرو ،کردند  ارتوپد يم

 يداخل يزيم گرفتدد ا تدا شكم را  از و خونريجراحان تصم. انيب شريآس

. راست  رنگشت يپا يها را  رطرف کددد تا پس از کدتر  شوک، اگر نبض

ان يراسفت، شفر   ي ا توجه  ه عدم نبض پا .شود يز  ررسيته نيان پوپليشر

 يو مشخص شد که خوشبختانه پارگته  از يتا پوپل يانيفمورا  از قسمت م

  وجود ندارد ولي  ه دليل ضايمات مجاور، شريان در نقاط مختلف اسپاسفم 
 ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف

 رانيا  ياس م يجمهور يعضو پيوسته فرهدگستان علوم پزشك: نويسددس مسئو . * 1
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س، اسپاسفم  رطفرف شفد و نفبض     يتف ن در ادوانييلوکايق زايداشت  ا تزر

ان يه کشاله ران شرياحتما  وجود لخته، در ناح   ا توجه  ه. ف  رگشتيضم

 «...رد شد يفمورا  اکسپلور شد و سوند فوگارت

 

 5و  4 يات کرباليعمل
ات را کفه در  يف مفورد از مجروحفان عمل   52  از ي  19تا  9يها فصل

 :کدد يم يرسشدند  ر يرش و جراحيپذ ييصحرا يمارستانهاي 

مشغو   ييمارستان صحرايدر   5 يات کر  يعمل ين روزهاينخست»

را از خط آوردس  يآمبوالنس، مجروح. دم و يبيکار  ودم که شاهد اتناق عج

هدوز مدنجر نشدس  ي  شدس وليوارد ساق پا يمتر يليم 38 ود که خمپارس 

انفد،   ردسنكف  عمفل  يشدس ول کيکه شل ييافزارها دس  ودم جدگيمن شد.  ود

ار حساس  ودس و هرلحظه ممكن اسفت  راثفر ضفر ه، لفرزش و گرمفا      ي س

 «... مدنجر شوند

 

 گردان فجر بهبهان يها بچه
 ا گاز خفرد    ييايميحم ت ش يضمن  ررس 15و  12 يها فصل

،  ه 5 يات کر  يگردان فجر  هبهان در شروع عمل يها  ه سدگر  چه

ک ير مففوارد ک سففي ففا سففا سففهيمتنففاوت آنففان در مقا يديع ئففم  ففال

ت يع مسفموم ير شفا ين نوع غيسم ايت خرد  پرداخته و مكانيمسموم

 :شود يخرد   حث م

ک ماس او  يگردان فجر  هبهان، در  يها ننر  چه 918از حدود »

و  ،و اهففواز ،ننففر در محففل حادثففه   15ک يففپففس از حادثففه، نزد 

چدد  .ندديرس يگر  ه شهادت ميد يتهران و شهرها يها مارستاني 

 مد،  ه علت عوارض مزمن و پس از تحمل رنج  يها سا  يز طيننر ن

البته . نددش يد ميشه يو پوست  يمو چش ،ياز مشك ت تدنس يناش

ز مصدوم و ير عبور کردند نياز رزمددگان که از آن مس يگريتمداد د

روز حادثه  .ندا ز ذکر کردسيننر ن 38شوند که رقم شهدا را تا  د يشه

در مدطقه ( ع)نيامام حس ييايمياورژانس ش يساز آمادس من در حا 

ن مصفدوم  يهدوز اورژانس آمادس نشدس  ود کفه چدفد   ،ه  ودميديحس

آن روز را  فا هفم مفرور     يهفا  ادداشفت ياکدفون  . را آوردند ييايميش

 «... م کرديخواه

 

 کشور يخطرات بمباران مراکز صنعت
در جدفوب  يفک کارخانفه تصفنيه گفاز طبيمفي       1935در  همن سا  

جه پخف  گفاز، چدفد    يکشور در اثر حم ت عراق دچار آسيب شد و درنت

يكي از مصدومان و . ک ننر  ه شهادت رسيديننر دچار مسموميت شدس و 

کفه در آن   ييايميدرمان،  ه اورژانفس شف    رايفردي که  ه شهادت رسيد 

ت  فه  ين نوع مسفموم يا يديع ئم  ال 13در فصل . يافتحوالي  ود انتقا  

 :ل  حث شدس استيتنص

در فرصتي که پس از حادثه فوق پيدا کردم سري  ه کارخانفه زدم و  »

همفه مشفغو  کفار  ودنفد و      يط  حرانف ين شرايم جالب  ود که در چدي را

ن گذشته ا رخي از مسموم يها  ا پيگيري توانستم خانه. کارخانه فما   ود

خفودم را   يديته  اشم تفا اط عفات  فال   ها داش داکردس و صحبتي  ا آنيرا پ

گذشته آنان را از  يها تيحا  مسموم از شرح يا ذي ً خ صه.   دهميافزا

 نيف تجر فه مفن ا  : ماران گنفت ياز   يكي. م کرديز ان خودشان مرور خواه

شود ولي پس از مفدتي   يکه در چدد تدنس او ،  وي گاز احساس م  ستا

اس سفوزش در گلفو، سفوزش و    من در موقع حادثه احسف . شود يحس نم

اشک ريزش چشم، تير کشيدن  يدي و درد پيشاني نداشتم و  دون هفي   

، پس از چدد (حتي  دون احساس شلي و ضمف در  دن)ع مت مقدماتي 

 «... هوش شدم يتدنس  ر زمين افتادس و  

 

 ابرهاي گاز اعصاب بر فراز خرمشهر
 ا گاز اعصفاب   ييايميد شيحم ت شد ي ه  ررس 11و  11 يها فصل

 :افته استي ه خرمشهر اختصاص 1933ن سا  يدر فرورد

شففب  ففود و در کدففار اسففتاد دکتففر    مففهين 15:98سففاعت حففدود »

در مفورد   ييهفا  ادداشفت يمشغو  نوشفتن   يمحمدرضا ک نتر ممتمدسيد

  فراي تاً جزوس راهدمفايي را  ين  وديم تا نهااسيده در مجروح صدمات قنسه

 رد  ناگهفان اطف ع دادنفد دو     خوا م نمي. کديم جراحي تهيه يها دنتيرز

ها  گنتدد که آن اند  امدادگران مي  ه  يمارستان آوردس يمغز  مجروح ضر ه

ها مشكوک  ود هفر   وضميت آن. اند ز کدار جادس خوردسير  ا ماشين  ه خاک

در همين لحظه چدد  يمار ديگفر در حفا  اغمفاا را    . دو شهيد شدس  ودند

آري سرانجام حملفه گفاز   ! شدم انتظارم  ه سر آمدس است آوردند و متوجه

اعصاب در تاريكي شب و شرايط آرام  نسبي مدطقه جدگي صورت گرفته 

 «...  ود و من انتظار مصدومان زيادي را داشتم

 

 يرنظاميگسترده به مناطق غ ييايميحمالت ش
 ه  1933سا   ييايميمنصل حم ت ش ي ه  ررس 53تا  13 يها فصل

 :پردازد يوان و حلبچه عراق مي، مرسردشت

پس از اتمام کارها در اورژانس خودمان در مدطقه حلبچفه، سفومين   »

پيگيففري درمففان مصففدومان   ففراي 1931روز سففا  جديففد يمدففي سففا  

هفا تحويفل    يتهران. افته از فاجمه حلبچه، چدد روزي  ه تهران رفتمي نجات

 فاران   ودنفد و موشفک   اران عراق سفپري کفردس     سا  نو را در زير موشک

 راي  ررسي مشك ت مصدومان شيميايي  ه چدفد  . همچدان ادامه داشت

ها که يک سالن ورزشي  ود  يكي از نقاهتگاس.  يمارستان و نقاهتگاس سر زدم

 ه درمان زنان و کودکان حلبچه که تا آن موقع  هبودي نسبي يافتفه و يفا   

 فه علفت    وجود ايدكفه  ا . افته  ودي مسموميت متوسطي داشتدد اختصاص

ولي مردم  ا وسايل و آذوقفه شخصفي     ها  سته  ود تمطي ت عيد فروشگاس

رسفيد کفه    از مدطقه خبر مفي  .کردند خودشان نياز نقاهتگاس را  رطرف مي
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. همچدففان ادامففه دارد  يمرنظففاي مبففاران شففيميايي مدففاطق نظففامي و غ 

 «... ود  يمرنظايها پر از مصدومان غ ها و نقاهتگاس مارستاني 

 

 عراق به جنوب و اتمام جنگ ييايميحمالت ش
 :پردازد يو اتمام جدگ م 1931حوادث سا   ي ه  ررس 95تا  51 يها فصل

از سففوي جمهفوري اسفف مي   531قطمدامفه   51/2/1931در تفاريخ  »

مجلس در اين مفورد   يسيک روز  مد ري. طور رسمي پذيرفته شد ايران،  ه

عدوان  عراق در حم ت شيميايي  ه يم  مثيتوضيحاتي داد و  ه قساوت رژ

متأسنانه عفراق حمف ت خفود را     .يكي از علل پذيرش قطمدامه اشارس کرد

روز  مفد، آخفرين    2کفه   يطفور  پس از پذيرش قطمدامه گسترش داد،  فه 

هفاي جدفوب و غفرب کشفور آغفاز شفد و        حم ت گستردس عراق در جبهه

نيروي داوطلفب در  را فر ايفن     صدها هزار. مداطقي را نيز  ه اشغا  درآورد

هجوم عراق که  ا پشتيباني توپخانه شيميايي و در زيفر حمف ت سفدگين    

گرفت ايستادگي کردنفد تفا سفرانجام     هوايي جدگي و شيميايي صورت مي

 «... ازگشت يالملل ني  يعراق  ه مرزها

 

 خاتمه کتاب
ت گسفتردس  يرامون حادثه مسمومي،  ا  حث پ 95تا  99 يها در فصل

ان، کتاب  ه ي ا دانشجو  يمه و ک يسور ييايميدر شهر زاهدان، حوادث ش

 :رسد ياتمام م

ها  در رسانه يا صنحه 15گزارش (1931بهشت يارد) 5813  يمدر ماس »

هفاي شفيميايي    سازمان مدع س حاز کارشداسان  يكيمدتشر شد که توسط 

(OPCW)
وضفوح   گزارش  هن يا. شدس  ود ه يسازمان ته ياستنادس داخل  راي 1

گونه که  ن از هوا،  ه آنيداد که شواهد مر وط  ه پرتاب کپسو  کلر ينشان م

شواهد  يقبو   ودس است و حت ر قا ل يآمدس غ OPCW ييج گزارش نهايدر نتا

 يسفاز  ها در محل، صفحده  ن کپسو يکه قرار گرفتن ا است نيانگر ايموجود  

کدد و  يخود اشارس نم ييرش نهاه در گزاين نظريهرگز  ه ا OPCW.  ودس است

هم  فه اعتراضفات    يکدد و پاسخ ين سدد هرگز آن را رد نميا يپس از افشا

هفا در آنجفا کفار     است که سفا   يکارشداس ،که هددرسون يدرحال. دهد ينم

از  يتمداد محدود. نوشته است OPCW ي را يمتمدد يها کردس و گزارش يم

 «...رس کردند و ز  ه سدد هددرسون اشايات ممتبر نينشر
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1. Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 
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