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نقشجامعهپزشکیدردفاعمقدس
از ویژگی های بــارز دفاع مقدس کــه پیروزی های ماندگاری 
را به ارمغــان آورد، حضور همگانــی و حرکت های مردمی در 
جبهه هاســت. رژیم بعثی عراق، باهدف جداکردن خوزستان 
و کردســتان و بخش هایی از غرب به ایران حملــه کرد اما با 
حضور همگانی مردم آن تهاجم ناکام ماند. جامعه پزشــکی، 

همچون سایر اقشار جامعه اســامی داوطلبانه یا برابر قانون 
در جبهه ها حضور یافتند. طبق آمارها، استان های کرمانشاه، 
آذربایجان غربی، خراسان، آذربایجان شرقی و اصفهان پیشتاز 
تأمین نیروی انسانی از جامعه پزشکی در دفاع مقدس بوده اند. 
اعداد و ارقام حاکی از آن اســت که از مجموعه 14تا 18هزار 

پزشکی که در سال های دفاع مقدس در کشور بوده اند به طور 
متوســط 10هزار نفر از آنها به کرات به جبهه ها اعزام شده اند. 
دلیل اصلی حضور پزشکان، بنا به ضرورت و نیاز جبهه ها، وجوب 
دینی و شرعی و کرامت های اخاقی و فراوانی اعزام آنان در همه 

رشته های تخصصی چشمگیر و مشابه بوده است.

مکث

درخششدستهپیرمردهادرجبهه
حضور پدر دکتر در جنگ 

مردان خانواده حیدرپور در سال های جنگ همگی در جبهه حضور 
داشتند، حتی پدرش که سن و سالی از او گذشته بود. دکتر از حضور 
پدرش در جبهه خاطره جالبی دارد و می گوید: »مرحوم پدرم در 
سال 1361و اواخر علمیات رمضان بود که به جبهه آمد. هوای پادگان 
انرژی اتمی که لشکر امام حسین)ع( در آن مستقر بود خیلی گرم 
بود. روزها واقعاً هاک کننده بود ولی شب ها قابل تحمل تر بود. البته 
غیراز گرمی هوا، پشه گزیدگی و عقرب گزیدگی هم فراوان بود. این 
مشکات برای پدرم آزاردهنده بود اما چند روز که گذشت عادت 
کرد و کار را شروع کرد. بعد از عملیات رمضان خودش پیشنهاد داد 
که کار پاکسازی  محوطه پادگان را به او بسپارند. می گفت مقدار 
زیادی وسایل مثل قمقمه، لباس، دارو، فشنگ و... در محوطه پادگان 
ریخته شده که باید اینها را جمع و دوباره استفاده کرد. فرمانده ما، 
شهید حسین خرازی، از پیشنهاد پدر استقبال کرد و به او چند 
پیرمرد دیگر برای کمک معرفی کرد. در عرض چند ماهی که در 
آن سفر در جبهه بودند مقادیر بسیار زیادی از اموالی که در شرف 
نابودی بود نجات دادند. البته شست وشو لباس های رزمنده ها هم از 

دیگر اقدامات این گروه بود.«

خاطره

بمبارانشیمیاییبیمارستانفاطمهالزهراس
تلخ ترین خاطره دکتر 

8 اســفند که به نام روز بســیج جامعه پزشکی نامگذاری 
شده مصادف با ســالروز بمباران شــیمیایی بیمارستان 
صحرایی فاطمه زهرا)س( و شــهادت جمعی از پزشــکان 
است. حیدرپور از نزدیک شاهد این حادثه بوده و می گوید: 
»یکی از تلخ ترین خاطرات من مربوط به بمباران شیمیایی 
بیمارستان فاطمه الزهرا)س( در عملیات والفجر 8در سال 
1364است. دشــمن نامردی هایش را همچنان ادامه می داد 
تا اینکه اسفند1364 بیمارستان را بمباران شیمیایی کرد. 
حمله وحشــتناکی بود. وقتی بمباران شد کادر بیمارستان 
همه آنجا بودند. بسیاری از کادر پزشکی همراه با مجروحان از 
عواقب این حمله شیمیایی تا سال ها در عذاب بودند و هستند. 
هنوز هم اثرات پنهان و بلندمدت جنگ ازجمله موج انفجار و 
گازهای شیمیایی بر روح و جان رزمنده ها مانده و این موضوع 
در پزشکی جنگ مسکوت مانده است. البته تحقیقاتی در 
زمینه اثرات پنهان موج انفجار انجام شده اما به نتیجه درستی 
نرسیده است. موج گرفتگی اثرات عجیب و غریبی را روی 

جسم می گذارد.«

خاطره

 شهید احمد هجرتی؛ پزشکی که هنگام 
بمباران شیمیایی هم اتاق عمل را ترک نکرد
 زخم گاز خرددل بر جان دکتر 

اگر از بزرگراه شهید چمران 
و از کنار بیمارستان ارتش 
عبور کرده باشــید احتماال 
تصویر شــهید دکتر احمد 
هجرتی را بر دیوار حاشیه 
بزرگراه دیده اید. کسی که 
مصداق یکــی از بهترین و 
فداکارترین پزشــکان این 

سرزمین اســت. احمد وقتی در دانشــکده پزشکی ارتش 
قبول شد خیلی خوشحال شــد. از اینکه می توانست برای 
کشــورش فرد مفیدی باشد حس خوبی داشــت. با شروع 
جنگ هم و غم خود را برای مداوای رزمندگان گذاشت اما نه 
در بیمارستان های شهرهای بزرگ یا دور از مناطق جنگی. 
به بیمارستان صحرایی سومار رفت تا دوشادوش رزمنده ها 
باشد و برای مداوای شــان از جان مایه بگذارد. او تحت هیچ 
شــرایطی حاضر نبود محل خدمت خود را ترک کند؛ حتی 
وقتی که دشمن منطقه را شیمیایی کرد، در اتاق عمل و باالی 
سر بیمارش ماند تا کار جراحی را به پایان برساند. سرانجام 
خودش هم توسط گاز خردل به شدت شیمیایی شد. با همه 
تالشــی که کادر درمان برای نجات او کردند، دی ماه سال 
1365به شهادت رسید. به مناســبت روز پزشک خاطرات 

زندگی او را مرور می کنیم.

در روستا بزرگ شد و روحیه خودساخته ای داشت. با اینکه 
امکانات تحصیلی آنچنانی برایــش فراهم نبود اما خیلی به 
درس خواندن اهمیت می داد. سال 1352که دیپلم گرفت 
وارد دانشکده افسری شد. بعد از مدتی تصمیم گرفت شانس 
خود را در دانشگاه امتحان کند و با جدیت تمام خود را آماده 
آزمون سراسری کرد. رشــته پزشکی قبول شد. احمد هنوز 
دوره پزشکی را تمام نکرده بود که ازدواج کرد. سال 1358.

زندگی سختی داشت. مســتأجر بود و کمک هزینه درسی 
کفاف خرج او را نمی داد. به خصوص که صاحب 2فرزند هم 
شده بود. برای همین چند جا کار می کرد. با شروع جنگ، او 
که دوره پزشکی عمومی را پشت ســر گذاشته بود تصمیم 
گرفت تحصیالتش را برای تخصص جراحی ادامه دهد. معتقد 
بود حاال که شرایط جنگی است باید تخصصش را به روز کند 

تا بتواند مجروحان بیشتری را نجات دهد.

بمباران شیمیایی بیمارستان صحرایی
ســال 1365 احمد که تخصص جراحی خود را گرفته بود 
عزمش را جزم کرد که به مناطق جنگی برود. از این رو راهی 
کرمانشاه شــد. در لشــکر ذوالفقار خدمت می کرد و بعد از 
مدتی تصمیم گرفت به خط مقدم برود. چون می دانســت 
آنجا بیشتر به وجودش نیاز دارند. اوایل مهرماه همین سال 
به بیمارستان صحرایی 528ارتش در منطقه سومار رفت. او 
همه وقت و انرژی اش را برای درمان مجروحان گذاشته بود. 
خیلی کم استراحت می کرد. بارها می شد ضعف و خستگی بر 
او غالب می شد اما او بی توجه به بی خوابی های شبانه همچنان 
با انرژی کار می کرد. اما این همه ماجــرا نبود. کادر درمان 
بیمارستان صحرایی با سختی کار می کردند به خصوص وقتی 
هوا سرد می شــد و بارندگی بود. آن وقت زحمت پزشکان و 
پرستاران چند برابر می شد. در یکی از روزها مجروحی را به 
بیمارستان صحرایی آوردند. ترکش جسم او را مثل آبکشی 
سوراخ کرده بود. باید هر چه زودتر عمل جراحی می شد. بیمار 
شرایط خوبی نداشت. احمد با دقت ترکش ها را یکی یکی از 
بدن مجروح بیرون می آورد. همه ســعی اش این بود که او را 
نجات دهد. تا اینکه هواپیماهای دشــمن باالی سر منطقه 
آمدند. این بار با بمب شــیمیایی بیمارستان را مورد حمله 
قرار دادند. رزمنده ها و اغلب پرســنل بیمارستان صحرایی 
خود را به دره ای که پایین دست بیمارستان بود رساندند تا 
کمتر آسیب ببینند. کسانی که در اتاق عمل بودند ازجمله 
دکتر احمد و باقی پرســتارها آنجا را ترک نکردند. ماندند تا 
جان یک نفر را نجات دهند. اما بمبی در نزدیکی شان منفجر 
شد. دکتر به شدت آســیب دید. او را به پشت جبهه منتقل 
کردند. شدت شیمیایی شدنش با گاز خردل زیاد بود و به رغم 
تالش کادر پزشکی این پزشک جوان در سن 32سالگی به 

شهادت رسید.

ارمغان پروازهای سیاه 
خواندن زندگی این پزشــک شــهید خالی از لطف نیســت. 
مجتبی حبیبــی روایت هایی از زندگی احمــد هجرتی را در 
کتاب »ارمغان پروازهای سیاه« نوشته و در بخشی از این کتاب 
می خوانیم: »دکتر احمد هجرتی رشید و خوش هیکل و ورزیده 
بود. می گفت از دوره دبیرســتان هر زمان که فرصت داشته، 
کاراته و جودو تمرین می کرد و یکی از رازهای موفقیت هایش 
را این مورد می دانست. در اسالم آبادغرب و بیمارستان 528و 
شاید در مجموعه پزشکی، کسی به ورزیدگی او نداشتیم. هر 
وقت فرصتی دست می داد، با هم تمرین می کردیم. من بهیار 
بودم و او پزشک، اما او هرگز خودش را از بقیه جدا نمی دانست. 
می گفت هر کس هر وظیفه ای را به عهده می گیرد، باید درست 
انجام دهد؛ خواه خلبان باشد، خواه راننده تراکتور، پزشک باشد 
یا انباردار. با اینکه خوش مشرب و گشاده رو بود، اما هرگز اجازه 
نمی داد شوخی و بگوبخند مرز وظیفه و مسئولیت و احترام را 
خدشــه دار کند. خوش لباس و مرتب بود، اما اینها مانع از آن 
نبود که با همه با احترام روبه رو نشــود. پیش خودش اصولی 
داشــت که باید از لحظه لحظه زندگی استفاده کرد. گاهی به 
شوخی می گفتم: »آقای دکتر، شــما هنوز شش ماهی هم از 
دوره طرح تون رو نگذروندین، مگه چه خبره که بکوب مطالعه 
می کنی« می گفت: »طرح دوساله است، قبول دارم، اما خودم 
رو برای کنکور سال آینده آماده می کنم.«  من حدود یک سال با 
او همکار بودم. خیلی چیزهای مثبت یاد گرفتم که در صدر همه 
اصول، نظم و وظیفه بود. همیشه پیش خودم می گفتم این همه 
صبر و شکیبایی چطور ممکن است در یک نفر به ودیعه گذاشته 
شده باشد! در هیچ شرایطی عصبانی نمی شد. می گفت وقتی 
احساس وظیفه و مسئولیت را درست درک کرده باشی، نیازی 
به تنش درونی و بیرونی نخواهی داشت. پس درصد اشتباه در 
کار تو به حداقل ممکن می رسد. ثواب و گناه باری به هر جهت 
برایت پیش نمی آید. به قول معروف، چرا عاقل کند کاری که 

بازآرد پشیمانی؟ یادش بخیر!  آشنایی خیلی مفیدی بود.« 

محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسالمی

ایــن مــردم بودنــد کــه جنــگ را، کــه جــزو 
پیچیده ترین علوم دنیاست، چه در حوزه 
نظری و چه آموزش ها و چــه حوزه میدانی 
اداره کردند. دفاع مقدس نشان داد که ما 
می توانیــم بســیاری از کارها را به ســرعت 
و خــارج از روال هــای عــادی انجــام دهیم. 
رزمندگانــی که از شهرشــان با شــغل های 
مختلف از کاسب، بازاری تا دانشجویی که 
از پشت میز دانشگاه به جبهه های جنگ 
می آمدند، طی مدت ۴۵ روز با آموزش های 
مختلف در توپخانه فعالیت می کردند و در 
کوتاه تریــن مــدت دید بانی را هــم آموزش 
می دیدند درحالی که چنین اتفاقاتی برای 

خیلی ها غیرقابل باور بود. ایسنا

سرتیپ پاسدار محمد مهدی نژاد نوری
معاون علوم، تحقیقات و فناوری 

ستادکل نیروهای مسلح 
شــورای علوم و فناوری دفاعی در چارچوب 
نقشــه جامــع علمــی و فنــاوری و دفاعــی 
تشکیل شده است که متشکل از ۵وزیر، 
2نماینده از شــورای عالی انقالب فرهنگی 
و فرماندهان لشکری و کشــوری است و با 
هدف گسترش تحقیقات علمی، فناوری و 
دفاعی فعالیت می کند. نکته حائز اهمیت 
دیگر موضوعات غیرصنعتی در استحکام 
درونــی نیروهــای مســلح اســت کــه نقش 

بسیار مؤثری در این نهاد دارد. دفاع پرس

مدیرکل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران:
کنگره شعر ایثار برگزار می شود

هفتمیــن کنگره بین المللی شــعر ایثار برگزار 
می شود. سیدمرتضی حســینی، مدیرکل امور 
هنری بنیاد شــهید و امور ایثارگــران هدف از 
اجرای این مســابقه را ترویج فرهنــگ ایثار و 
شهادت عنوان کرد و گفت: »معاونت فرهنگی 
و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با اعتقاد 
راسخ به نقش چشمگیر شعر در انتقال فرهنگ 
غنی و گرانبهای ایثار و شــهادت، درنظر دارد با 
بهره بردن از پشــتوانه عظیم ادبی و همچنین 
استفاده از ظرفیت جامعه هنری، هفتمین کنگره 
بین المللی شعر ایثار را با دعوت از فرهیختگان 
فارسی زبان و همچنین شاعران گرانقدر متعهد 
به ارزش های الهی و انسانی، در قالب زبان  های 

فارسی، عربی و انگلیسی برگزار کند.«
 او در ادامــه افزود:»عالقه مندان می توانند آثار 
خــود را با موضوعــات شــهیدان و ایثارگران، 
همسران معظم شــهدا و جانبازان و آزادگان، 
امید به آینــده، کودک و نوجــوان، ارزش های 
اخالقی و انسانی، عفاف و حجاب، شهید قاسم 
سلیمانی، مفاهیم عاشورا، افزایش امنیت ملی، 
زنان عاشورایی و مدافعان حوزه سالمت به سایت 

نوید شاهد ارسال کنند.«
کسانی که قصد شــرکت در این کنگره را دارند 
کافی است به ســایت نوید شاهد مراجعه کرده 
و عالوه بر کســب اطالعات بیشــتر در مسابقه 

شرکت کنند.

حمله به ناو آمریکایی
»حمله بــه نــاو آمریکایی« 
کتابی به قلم رضا کشــمیری 
اســت کــه در 104صفحــه 
نوشته و توسط انتشارات ملک 
اعظم منتشر شــده است. این 
کتاب مجموعه ای از خاطرات 
حسین جاللی، نماینده سابق 
رفســنجان و انــار در مجلس 
شورای اسالمی است؛ خاطراتی 
از نقش راهبردی سردار شهید 

حسن قلنبر در کنترل و مدیریت طوایف مختلف اشرار و راهزنان. 
در واقع این کتاب گوشــه ای از حوادث ابتدایی جنگ 8ساله در 
بندر چابهار را روایت می کند؛ روایتــی گاه طنزآمیز، گاه جدی 
و شــگفت انگیز! این کتــاب دارای 6 فصل بــا عناوین »درخت 
عجیب«، »حلبی های طالیی«، »اولین ناکامی«، »حمله به ناو 
کیتی هاوس«، »طعم خر مرده!« و »اسارت و اعجاز اشک« است.  
در بخشی از کتاب می خوانیم: »صبح روز عاشورا بعد از خوردن 
صبحانه، ناگهان یک هلی کوپتر فرماندهــی ژاندارمری از باالی 
سرمان عبور کرد. صدای آن باعث ترس و نگرانی اشرار شده بود. 
فهمیدم قصد کشتن مرا دارند، بالفاصله گفتم:  یه کم صبر کنین. 
هنوز که اتفاقی نیفتاده، یه هلی کوپتر گشتی ژاندارمری است داره 
رد می شه... کاری به ما نداره. رئیس اشرار گفت: »نه! این همون 
هلی کوپتریه که تو می گفتی... دوســتت رفته و اونو آورده.« هر 
چه گفتم، قبول نکرد. متوســل به حضرت زهرا)س( شدم و تو 
حال خودم بودم که ناگهان به او خبر دادند که 2نفر را با دوربین 
دیده اند که به طرفشــان می آیند. موقتاً از کشتن من صرف نظر 
کرد و به تفنگچی هایش گفت: »هر چی می خواد بهش بدین... از 
گوشت آهو گرفته تا هر کوفت و زهرمار دیگه... تا چند ساعت دیگه 

تیربارونش می کنیم!« 

چهره خبر

معرفی کتاب

 خبر

مژگان مهرابی؛ روزنامه نگاریاد

شور کنند که قابل خوردن بوده و تلخ نشود. این امر در 
قالب یک دستورالعمل درآمده بود، درواقع ماست هایی 
که به دست مان می رسید، خیلی شور بود ولی به حفظ 
سالمت نیروها کمک بســیاری می کرد. این روش تا 
پایان جنگ برای درمان و پیشــگیری از گرمازدگی 

استفاده می شد.
 به عنوان پزشکی که سال ها در جبهه 
و بیمارستان های صحرایی به رزمندگان خدمت 
کرده است، دستاوردهای پزشکی جنگ تحمیلی 

را چگونه ارزیابی می کنید؟
جنــگ تحمیلــی، اگرچــه منجــر بــه تخریب و 
نابه ســامانی هایی در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، روان شــناختی و پذیرش حدی از تلفات 
انسانی و مادی شد، اما در عرصه اضطرار، مجالی برای 
بروز و شکوفایی بسیاری از خالقیت هاو توانمندی های 
پزشکان و پیراپزشکان شد و گستره وسیعی از تجربه ها 
و فرصت ها را در این حوزه متجلی ســاخت و از بروز 

تلفات گسترده جلوگیری کرد.
با آغاز جنگ تحمیلی و آغاز درگیری های کردستان، 
جامعه پزشکی همچون سایر اقشار جامعه اسالمی 
بر حسب عشــق به ایران و ادای وظیفه دینی و ملی 
برای یــاری رزمندگان به جبهه ها آمدنــد. در ابتدا، 
همت فردی سبب حضور داوطلبانه در جبهه ها بود، 
ولی در سال های بعد با برنامه ریزی و هماهنگی های 
الزم واحدهای بهداری نیروهای مســلح به خصوص 
سپاه پاسداران انقالب اســالمی با ستاد مصدومان 
و مجروحان جنگ و وزارت بهداشــت و ســتادهای 
پشــتیبانی امداد و درمان جنگ، حماســه بزرگ 
مشارکت و پایمردی جامعه پزشکی کشور رقم خورد.

 جامعه پزشــکی، اعم از پزشــکان، پیراپزشــکان، 
پرســتاران، بهیاران، امدادگران، نیروهــای امداد و 
انتقال و راننــدگان آمبوالنــس در 3جبهه جنوب، 
غــرب و شــمال غرب، به طــور متوســط همواره 
جمعیت20 هزارنفری را شامل می شدند که میانگین 
هفده و نیم ساعت در شبانه روز کار می کردند که نشان 

از حجم گسترده کار در بهداری رزمی دارد.
 با توجه به اینکه شما سال ها در جنگ 
مسئول کمیته علمی بهداری جنوب بودید حضور 

کدام گروه از کادر درمان در جبهه بیشتر بود؟ 
بیشــترین فراوانی حضــور و اعزام بــه جبهه ها را 
متخصصان علوم آزمایشگاهی داشته اند. همچنین 
گروه هــای پرســتاری و پیراپزشــکی و نیروهای 
خدمات بهداری به مراتب چشــمگیرتر از پزشکان، 
پس از آموزش های موردنیاز، به جبهه ها اعزام شــده  

دوشادوش دیگران انجام وظیفه کرده اند.
 بااین اوصاف شما معتقدید که جنگ 

تحولی در علوم پزشکی ایران داشته؟
قبل از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ، مسائل 
مربوط به رســیدگی مصدومان و مجروحان جنگی 

در دانشکده های پزشــکی، پیراپزشکی و پرستاری 
کشور تدریس نمی شد؛ به همین خاطر فعاالن حوزه 
بهداری رزمی در آغاز جنگ تســلط و تجربه کافی 
برای معالجه و درمان مصدومان و مجروحان جنگی 
نداشتند، در نتیجه عوارض و نارسایی هایی در برخی 
از مصدومان و مجروحان بر جای ماند اما کوشش برای 
علمی کردن و از قوه به فعل درآوردن دانش استادان 
دانشگاه ها در جبهه ها با شکل گیری بهداری رزمی، 
ساماندهی نیروها، بهبود ساختارها و شیوه های اجرایی 
در آن، ایجاد دفاتر طب رزمی و تشکیل کمیته  علمی 
تخصصی در فرماندهی بهداری سپاه جنوب و تهیه، 
تنظیم و ابالغ دستورالعمل های علمی و دقیق در آن، 
به طرز چشمگیری کاهش عوارض و شمار مصدومان 
شیمیایی را سبب شد. بهداری رزمی، با اندوخته های 
علمی استادان در همه ابعاد به صورت جزوه، کتاب، 
پروتکل و شــیوه نامه های آموزشی، عوارض موجود 
در جنگ را تقلیل داد و با خدمات بهداشتی و درمانی 

خود، کمک شایانی به اقتصاد کشور کرد.
 به بهداری رزمی اشاره کردید؛ کمی 
درباره راه اندازی کمیته علمــی بهداری رزمی 

توضیح دهید. چه تأثیری در روند کار داشت؟
در نیمه دوم سال 1365جبهه جنوب برای انجام یک 
عملیات بزرگ آماده می شد و بسیاری از نیروهای 
مردمی و بســیجی به انبوه نیروها افزوده شــدند. 
ضمن بررســی های الزم و بحث و رایزنی »کمیته 
علمی بهداری جنوب« به منظور تعیین، تهیه و اعالم 
نیازمندی های علمی پزشکی جبهه راه اندازی شد و 
من مســئولیت آن کمیته را پذیرفتم. یکی از نتایج 
بسیار خوب فعالیت کمیته علمی تعیین اولویت های 
پیشگیری و درمان در جبهه ها بود؛ از این  رو، براساس 
اولویت ها، پروتکل های پیشگیری و درمان را تهیه 
کردیم و برای اجرای صحیح آن، برنامه آموزشــی 
ویژه ای برای پزشــکان شــاغل در یگان ها تدارک 

دیدیم.
 با توجه به اینکه شما در عملیات های 
مختلف به عنوان پزشک حضور داشتید، خودتان 

هم دچار مجروحیت شدید؟ 
بله ریه های من هم درگیر شــده و جــزو جانبازان 
شیمیایی هستم و سال هاست با این عارضه زندگی 
می کنم اما برادرم سیف اهلل که جزو فرماندهان سپاه 
بود تاب این عارضه شیمیایی را نیاورد و سال 1386به 
شهادت رسید. سیف اهلل در جنگ مسئولیت فرماندهی 
دســته، گروهان و گردان را در عملیات های مختلف 
داشــت و بعد از جنگ هم تحصیالتــش را تا مقطع 
دکتری علوم استراتژیک ادامه داده بود. البته ناگفته 
نماند این جنگ تحمیلی، برادر دیگر مرا هم با خودش 
برد. مسیح، برادر کوچک ترم جزو دانشجویان نخبه 
و قهرمانان ورزشی در رشته شنا بود که در عملیات 

فتح المبین به شهادت رسید.

 پایمردی پزشکان در جنگ حماسه بود 
روایت جانباز شیمیایی، دکتر عوض حیدرپور، از نقش جامعه پزشکی در سال های دفاع مقدس

متولد سال 1333از بخش یک شهرضا و فارغ التحصیل 
دوره پزشکی عمومی  از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران 
است. تخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه پزشکی را در 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دوره فلوشیپی بیهوشی قلب را در مرکز قلب شهید رجایی گذرانده 
است. دکتر عوض حیدرپور از همان روزهای نخست آغاز جنگ تحمیلی به عنوان پزشک عمومی و بعد 
به عنوان پزشک متخصص بیهوشی در جبهه حضور داشت. تجارب او در سال های جنگ و مشارکت در 
برپایی سمینارهای مرتبط و تدوین دستورالعمل های پزشکی برای درمان و پیشگیری بیماری ها در 
جبهه، توانمندی های او را باال برده تا جایی که در سال های پایانی جنگ مسئول »کمیته علمی بهداری 
جنوب« شد. ناگفته نماند او 3دوره نماینده  شهرضا در مجلس شورای اسامی بوده و اینک استاد تمام 
بیهوشی قلب و مراقبت های ویژه در مرکز قلب شهید رجایی تهران است. به مناسبت روز پزشک از 

او درباره خاطرات و تجربیاتش در بهداری رزمی و جبهه پرسیدیم.

 از حضورتان در جبهه برایمان بگویید. 
به عنوان پزشــک اعزام شــده بودید یا نیروی 

گردان؟
دوره بالینی رشته پزشــکی را در دانشکده پزشکی 
رازی و بیمارستان سینا تهران می گذراندم که جنگ 
شروع شد. اول مهرماه سال1359به دستور و همراهی 
مرحوم دکتر حسین عســکری، رئیس مرکز رازی 
و اســتاد بخش داخلی بیمارســتان امیر اعلم برای 
یاری رســانی به مردم مناطق جنگی و رزمندگان، 
همسر و 2فرزندم را به خدا سپردم و عازم اهواز و آبادان 
شدم. تا اواخر آبان همین سال در بیمارستان آبادان 
استقرار داشــتیم. گاهی برای امداد و درمان همراه 
دکتر عسکری به بیمارستان طالقانی که در خط مقدم 
بود می رفتیم و سرکشــی می کردیم. در این مدت 
همنشینی و مصاحبت با دکتر و مشاهده استقامت 
و صالبت این مرد 65ساله، ذهن و شخصیت مرا برای 
فعالیت های سخت تر آماده کرد. گاهی تنهایی به سپاه 
پاسداران خرمشــهر و آبادان و خط مقدم می رفتم و 
به نیروهای عملیاتی سر می زدم. این رفت وآمدها به 
خط مقدم مرا به سمت رزمنده شدن و کارهای رزمی 
سوق داد اما جلوتر که رفتیم در عملیات بیت المقدس 
وقتی فرمانده شهید حسین خرازی متوجه شد که 
من پزشک هســتم تکلیف کرد که به عنوان پزشک 
در بهداری جبهه فعالیت کنــم و دیگر به خط مقدم 

به عنوان نیروی گردان نروم.
 در کنار بحث مجروحیت رزمنده ها، 
کادر پزشکی با چه مشــکات درمانی دیگری 

مواجه بودند؟
همان روزهای اول جنگ در جبهه آبادان و خرمشهر با 
پدیده گرمازدگی روبه رو شدیم. قبل از پیروزی انقالب 
اســالمی متخصص معالجات گرمازدگی در کشور 
نداشتیم. تنها وزارت نفت 5یا6 نفر پزشک عمومی 
و متخصص را برای طی دوره فلوشیپی گرمازدگی به 
آمریکا اعزام کرده بود. این افراد هم با پیروزی انقالب 
 خوزســتان را ترک کرده بودند. جنگ که شروع شد 
ما مانده بودیم و گرمازدگان آخر شهریور و مهر سال 
1359. معالجه و درمان را خودمان شــروع کردیم. 

درمان های ابتدایی ما خیس کردن مجروحان با آب 
و در معرض بــاد قرار دادن آنها بود. با خنک شــدن 
هوا در پاییز معضل گرمازدگی فروکش کرد. موضوع 
بعدی مسمومیت غذایی رزمندگان بود. هم آب های 
آشامیدنی گاهی مشکل پیدا می کردند و هم غذاها 
گاهی مسموم می شدند. با آنچه در کتاب ها آموخته 
بودیم و آنچه استادان دانشــکده بهداشت در مورد 
اپیدمی ها و آندمی ها به ما آموخته بودند، راهکارهای 
مختلف درمانی برای این عارضه را تهیه کردیم و به 

همه یگان های رزمی و جهادی اعالم کردیم.
برای مقابله با گرمازدگی راهکارهای 

دیگری هم داشتید؟ 
بله، در نیمه بهار 1360 قبل از فرارسیدن فصل گرما، 
آموزش هــای گرمازدگی به رزمنــدگان و نیروهای 
امدادگر شروع شد. نهایتاً ســمیناری در خرداد ماه 
1360در اهواز تشکیل و دستورالعمل نحوه مبارزه و 

درمان با گرمازدگی تهیه و ابالغ شد.
 در این دستورالعمل چه توصیه هایی 

شده بود. کمی بیشتر توضیح می دهید؟
در حقیقت در عملیات رمضــان خودمان یاد گرفته 
بودیم که با این مشــکل چگونه برخــورد کنیم. در 
این عملیات در کوله پشــتی ها و کیسه های امدادی 
عراقی ها ما با قرص هایی مثل نمک، پتاسیم و کلسیم 
مواجه شدیم. همه قرص ها را جمع آوری و به نیروهای 
خودمان دادیم. بعد هم درخواست کردیم تا در تهران 
قرص نمک ساخته و برای جبهه ارسال کنند. البته 
قرص نمکی کــه برای ما می ســاختند و می آوردند 
به حدی شــور بود که گاهی تلخ می شد و خوردنش 
از زهرمار بدتر بود، منتها چاره ای نداشــتیم. در این 
عملیات ما خیلی آسیب دیدیم، از بی حالی ها و از اینکه 
بچه های ما دیگر راه نمی توانستند بروند. با آنکه قرص 
نمک هم شناسایی کرده بودیم و به آنها گفتیم بخورید 

باز هم بعضی از رزمنده ها نمی خوردند.
بعد به فکرمان رسید که به نیروهای پشتیبانی اصفهان 
اعالم کنیم که ماست تهیه کنند و داخل کیسه بریزند 
تا به عنوان ماست چکیده به همراه نمک زیاد به نیروها 
بدهیم تا دچار گرمازدگی نشوند. سپرده بودیم تا جایی 

الناز عباسیان گزارش
روزنامه نگار

دکتر حیدر پور نفر اول از سمت راست
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