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Abstract   
Background and Aim: Oil-rich regions of Iran are generally located in the south and southwest of the country. 

The lands that were unfortunately repeatedly subjected to the most brutal bombardments and attacks by the enemy 

army during the eight-year Iran-Iraq war lost many children and suffered great damage and destruction. These 

widespread attacks also left many injured. Prompt and proper health care for the wounded, wounded, and war 

victims required a coherent organization that Iran's military structures lacked, especially in the early days of the 

war, for the reasons discussed in this study. For this reason, the Oil Health Organization, which was one of the 

most advanced health structures in the country, especially in the southern regions of Iran, was able to provide 

valuable services to the wounded and wounded of the war, including civilians, soldiers, volunteer fighters and 

even the Iraqi army. 

Methods: This article is a historical review in which oral history has been used extensively. Unfortunately, in 

the articles and books written about Combat Medicine in Iran, there is no mention of the role of oil health and the 

author has not reached them. The present study only addresses some of these valuable services.  

Results: Using a handful of sources and talking to several people involved in the oil industry and working in 

the field of treatment, data about hospitals, people working in these hospitals, and the results of their sacrifices 

were obtained. This, above all, is a sign of their self-sacrifice and devotion. 

Conclusion: In the early days of the Iran-Iraq war, the oil industry was one of the centers that provided various 

services to the war wounded; including various hospitals of the oil industry. But unfortunately, there is very little 

data available in this area. In order to collect and transmit this data to future generations, it is necessary to make 

a concerted effort to document the health services of the oil industry during the Iran-Iraq war. This article is a 

suggestion to start this way. 
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 رانیا یاسالم یجمهور هیعراق عل یلیو بهداشت صنعت نفت در جنگ تحم یبه خدمات بهدار ینگاه

 
 *1نژادیزدی یعل

 
 رانیتهران، ا ران،یمعاصر ا یپزشک خیپژوهشگر تار ،یپزشک عموم 1

 

 09/07/1400 پذیرش مقاله:     28/03/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
هایی که شوربختانه در جریان سرزمین .خیز ایران، عمومًا در جنوب و جنوب غربی این کشور جای دارندمناطق نفت ف:هدزمینه و 

ها و حمالت ارتش دشمن قرار گرفته، فرزندان زیادی را از دست دادند و ترین بمبارانرحمانهسالۀ ایران و عراق بارها مورد بیجنگ هشت

های زیادی شدند. این حمالت گسترده، مجروحین زیادی نیز برجای گذاشت. رسیدگی سریع و صحیح بهداشتی و ویرانیمتحمل خسارات و 

زدگان نیازمند تشکیالتی منسجم بود که ساختارهای نظامی ایران بنا به دالیلی که در این پژوهش درمانی به مجروحین، مصدومین و جنگ

بهره بودند. باوجود مقاالت و کتب منتشره متعدد در خصوص طب رزمی کمهای نخست جنگ، از آن ویژه در روزببدان پرداخته نشده است 

لذا  .در دوران دفاع مقدس، گزارشی از تشکیالت بهداری و بهداشت نفت ایران و نقش آن در این مقطع زمانی به دست نگارنده نرسیده است

  .با این هدف، بررسی خدمات بهداری صنعت نفت مورد نظرقرار گرفت

طور بهرتبط با موضوع مقاله این مقاله یک بررسی تاریخی است که در آن از روش تاریخ شفاهی با انجام مصاحبه با اشخاص م :هاروش

 .شده است استفادهگسترده 

ت و شاغل به کار در حوزه درمان، اندرکاران عرصه صنعت نفگفتگو با چند تن از دستبا استفاده از چند منبع انگشت شمار و  ها:یافته

دست آمد، که بیش از هر چیز آنان به یهابر فداکاری مرتبطها و نتایج ها، افراد مشغول به کار در این بیمارستانهایی درباره بیمارستانداده

 .نشان از ایثار و از خود گذشتگی آنان دارد

ی بود که خدمات متعددی به در آغازین روزهای جنگ ایران و عراق، حوزه بهداشت و درمان صنعت نفت از جمله مراکز گیری:نتیجه

این زمینه موجود است. با هدف  های بسیار کمی درسفانه دادهأتلف صنعت نفت. اما متهای مخمجروحان جنگی ارائه داد؛ از جمله بیمارستان

ت و درمان صنعت نفت های بعدی، الزم است کوشش منسجمی در جهت مستندسازی خدمات بهداشها به نسلاین داده آوری و انتقالجمع

 . در طول جنگ ایران و عراق انجام شود. این مقاله، پیشنهادی برای آغاز این راه است
 

 

  .و عراق رانیجنگ ا نیمجروح ،و بهداشت صنعت نفت یبهدار ،رانیصنعت نفت ا :هاکلیدواژه
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 2 ، شماره4 دوره، 1400                                 و مقاومتنشریه بهداری رزمی دفاع مقدس 

 مقدمه
فتی بزرگترین صنایع نتشکیالت صنعت نفت ایران که یکی از 

خیزی که در جنوب آید، عموماً در مناطق نفتشمار میجهان به در
 جای دارند، تمرکز یافته است.  کشورو جنوب غربی 

اکنون بیش از سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت که هم
ها، نه گذرد؛ در طی این سالگیری آن مییکصد و ده سال از شکل

م بومی و نیز مردتنها به کارکنان این صنعت از هر نژاد و ملیت 
ت به خدمات زیادی ارائه نموده است؛ بلکه بارها در شرایط سخ

ترین ماشت و درمان کشور آمده که از مهیاری متولیان امور بهد
گذاری تشکیالتی منسجم برای مبارزه با توان به پایهاین موارد می

کنی تراخم و ماالریا در جنوب کشور و همچنین بیماری سل و ریشه
 -1367)سالۀ ایران و عراق ارزنده در دوران جنگ هشتخدمات 

 .(1) خورشیدی( اشاره نمود 1359
هایی که تاکنون درمورد طب رزمی متأسفانه در مقاالت و کتاب

(Combat Medicineدر ایران نگاشته شده، اشاره ) ای به نقش
ها دست نیافته بهداری و بهداشت نفت نشده و یا نگارنده به آن

هایی از این خدمات ارزشمند هش حاضر تنها به گوشهاست. پژو
روی سعی شده است تا به جزئیات اختصاص دارد. در نوشتار پیش

 به برخی از خدمات این سازمان در طی هشت سال جنگ که نگارنده
 . نگارانه پرداخته شودها دست یافته است با رویکردی تاریخمنابع آن

 

 هاروش
نگر با نگاهی تاریخی و ری و گذشتهای مرواین گزارش، مقاله
هایی از آن ای و تاریخ شفاهی است و بخشبر پایۀ منابع کتابخانه

هایی که تاکنون دربارۀ تاریخچۀ بهداشت و درمان با استناد به کتاب
ها، شرایط مختلف و صنعت نفت ایران و نقش آن در دگرگونی

شته شده، به های گوناگون بهداشتی و درمانی در کشور نگابحران
هایی که بر مبنای بر مجموعهرشتۀ تحریر درآمده است. عالوه

مصاحبه با کارکنان صنعت نفت که در مناطق جنگی حضور 
 اند، خاطرات یکی از جراحان ایرانی که در دورۀ جنگ، جراحداشته

ندی که بیمارستان نفت آبادان بوده است و نیز یکی از پزشکان ه
های مسجدسلیمان و جراح در بیمارستان در دوران جنگ به عنوان

مالی وقت  -آبادان خدمت نموده است، مصاحبه با مدیر اداری
کت بهداری و بهداشت تهران و عضو ستاد جذب جانبازان در شر

غاز جنگ ملی نفت، تنها بانوی پرستار اتاق عمل مسجدسلیمان در آ
 انو همچنین یکی از کارشناسان پیشین امور ایثارگران سازم
ن بهداشت و درمان نفت و در نهایت بررسی پروندۀ شهدای ای

باشد، د میسازمان که در ادارۀ امور ایثارگران سازمان مذکور موجو
اند. استناد به مصاحبۀ برای تدوین این مقاله مورد استفاده قرار گرفته

 های مقالۀ حاضر است.شفاهی با افراد آگاه در این زمینه از ویژگی
های ادهدجهانی )اینترنت( به زبان فارسی و انگلیسی، در شبکۀ 

در  قابل اعتمادی در مورد خدمات بهداری و بهداشت صنعت نفت
  .دست نیامدجریان جنگ ایران و عراق به

 نتایج
 نگاهی به روزهای آغازین جنگ ایران و عراق

تحرکات مشکوک خود  1359ارتش عراق که از ابتدای سال 
 22) 1359شهریور  31را در مرزهای ایران آغاز کرده بود، در 

ی به ( رسماً به ایران حمله کرد. نیروهای عراق1980سپتامبر 
ریزی کرده بودند که بتوانند نواحی بزرگی از غرب و ای برنامهگونه

ارتش  نخستین روزهای حملۀ جنوب غرب ایران را اشغال کنند. در
هزار کیلومتر مربع از خاک ایران به عراق به خاک ایران، حدود سی

عراقی  اشغال ارتش عراق درآمد. طی دو روز نخست حمله، نیروهای
شدند. به هیچ یگان نظامی که حتی در حد تیپ هم باشد، روبرو ن

لشکر دو  در واقع آن زمان ایران فقط دو لشکر از نیروهای مسلح و
ها هم همگی از نظام در غرب کشور داشت که آنموتوریزه پیاده

ه، یورش مرزها فاصله داشتند. نیروی زمینی ارتش عراق از سه جبه
سوی قصر  خود را به ایران آغاز کرد. سپاه اول از جبهۀ شمالی به

وم از شیرین، سپاه دوم از جبهۀ میانی به طرف مهران و سپاه س
ور شدند. عراق در پی تصرف خوزستان حملهجبهۀ جنوبی به سوی 

وسنگرد شهر مرزی خرمشهر و پس از آن آبادان، اهواز، دزفول و س
بان آبود. پس از تصرف خرمشهر، ارتش عراق موفق شد در اواخر 

خیز ایران ترین شهر در مناطق نفتشهر آبادان را که مهم 1359
ردمی روبرو شد آمد در محاصره بگیرد، اما با مقاومت مشمار میبه

نگ جو در تصرف سوسنگرد و اهواز با شکست مواجه گردید. این 
 ادامه یافت. 1367تا سال 

  

 نگجخیز ایران در جریان مناطق نفت

خیز ایران از مهمترین اهداف ارتش مهاجم عراق مناطق نفت
کر ف -قت عراقرئیس جمهور و-آمدند. صدام حسین حساب میبه

ن که بخش مهمی از آن ن به واسطۀ آکرد که تصرف خوزستامی
پذیر است؛ و د به آسانی امکاندهنزبان تشکیل میرا ایرانیان عرب

تواند شاهرگ از سوی دیگر با انهدام تأسیسات نفتی ایران می
ا با اقتصادی این کشور را قطع نموده و از این طریق ایران ر

ز نخست مشکالت عمدۀ اقتصادی مواجه سازد. به همین دلیل، از رو
ای به این مناطق کرد و آن را تا جنگ، اقدام به حمالت گسترده

خاورمیانه را  پایان جنگ ادامه داد. آبادان که اولین پاالیشگاه نفتی
ی ایران و در آن روزگار مهمترین شهر صنعت در خود جای داده است

( که 2) "عت خاورمیانهمهد صن"آمد؛ مسجد سلیمان شمار میبه
عنوان  ن نفتی ایران در آن کشف شده بود؛ اهواز بهنخستین میدا
های اداری و سازمانی صنعت نفت ایران؛ جزیرۀ خارک مرکز فعالیت

یران اترین پایانۀ صادرات نفتی ه مهماز توابع استان بوشهر ک
شد، گچساران که امروز در استان کهگیلویه و محسوب می

ی را در خود جای ابویراحمد قرار دارد و تأسیسات نفتی پیشرفته
حسین دستور ترین شهرهایی بودند که صداماز جمله مهم داده است،

 ها را صادر کرده بود.بمباران و حمله به آن
یعنی روزی که ارتش عراق  1359در روز سی و یکم شهریور 
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( 3و جزیرۀ خارک )آبادان  رسماً حملۀ خود را به ایران آغاز کرد،
هوایی قرار گرفتند و سایر مناطق مورد حملۀ موشکی و حمالت 

های ایرانی نیز از این حمالت های نفتی و نفتکشخیز، اسکلهنفت
خیز سبب های مناطق نفتبارانها و موشکمصون نماندند. بمباران

شد تا حداکثر، امکان صادرات یک میلیون بشکه نفت از پایانۀ 
ن تنها جزیرۀ خارک در آغاز جنگ وجود داشته باشد که به عنوا

(. در روزهای آغازین 4شد )منبع درآمد کشور به خارج صادر می
، فاقد هرگونه اران که به تازگی ایجاد شده بودجنگ، سپاه پاسد

امکانات بهداشتی و درمانی بود و ارتش هم به دلیل تحوالت 
ای که در رأس آن ایجاد شده بود، هنوز قوام و نظم الزم گسترده

انسجام مدیریتی الزم برای مقابله و دفاع در  را به خود نگرفته و از
 .(4) ای برخوردار نبودبرابر چنین هجوم گسترده و غافلگیرکننده

های ]در این شرایط[ وزارت بهداری که پاسخگوی تأمین نیاز
هم نبود؛ حال باید به خیل عظیم مجروحان  درمانی مردم -بهداشتی

ور ارائۀ قصی نقاط کشاز خط مقدم گرفته تا پس از اعزام آنان به ا
ن شهرهایی نمود. همچنین الزم بود به آن دسته از ساکنیخدمت می

رده و به باران شهرهای خود را ترک کدلیل بمباران و موشککه به
ها و صحراها پناه برده و پراکنده شده بودند، های کوهها و دامنهدره

یدنی سالم جمله تأمین آب آشام درمانی و از -انواع خدمات بهداشتی
 .(4) کردو دفع بهداشتی فضوالت را ارائه می

ر بدنۀ بنابراین، وجود تشکیالت پیشرفتۀ بهداشتی و درمانی د
توانست نقش مهمی در ارائۀ خدمات بهداشتی و صنعت نفت می

 1359ل درمانی به مجروحین جنگ و مردم بومی داشته باشد. در سا
 میدان نفتون درسال از کشف نخستین چاه نفت در  70حدود 

گذشت و بهداری و بهداشت نفت که مقارن با مسجدسلیمان می
ه حفاری و کشف نخستین چاه نفت در ایران شکل گرفته بود ب

ای تبدیل شده بود که نه تنها در مناطق تشکیالت منظم و گسترده
نظیر به نظر جوار نیز کمخیز ایران، بلکه در کشورهای همنفت
میالدی )خرداد  1908ت در ایران به سال رسید. اکتشاف نفمی

اکم شرایط سخت آب و هوایی ح .(1گردد )خورشیدی( برمی 1287
خیز ایران سبب شد تا شرکت نفت دارسی بر مناطق نفت

(William Knox Dary در سال )خورشیدی، یعنی یکسال 1286 
 پیش از کشف نخستین چاه نفت، به فکر جذب پزشک مجربی به

 ( برای همراهی گروه حفاریDr. M. Youngنگ )نام موریس یا
 شرکت نفت دارسی در مسجد سلیمان که شرایط آب و هوایی و

گذار توان پایهفتد. یانگ را میابهداشتی نامناسبی داشت، بی
 تشکیالت بهداشتی و درمانی نفت ایران دانست. او نخستین

 1914بیمارستان نفت در خاورمیانه را در مسجدسلیمان در سال 
ان شمسی( بنا نهاد. سبک معماری این بیمارست 1293میالدی )

 (.1) برگرفته از معماری خاص کشورهای غربی بود
بعدها تدریجاً بر امکانات بهداشت و درمان نفت افزوده شد. در 

سال پیش از سوی ادارۀ نفت  95حدود  خ که احتماالًتاریبولتنی بی
آمده  ن( به چاپ رسیده،انگلیس و ایران در مطبعۀ روشنایی )طهرا

کمپانی، سه مریضخانه جامع به طرز جدید بنا و به خرج  ..."است: 
نماید و از این راه وسایل جدید طبی به جهت ها را اداره میخود آن

عموم اهالی و مستخدمین کمپانی فراهم نموده است. در خود 
طهران، کمپانی در مساعدت با یک مریضخانۀ دیگری شرکت 

 .(5) "..جسته و .
تر شد و شدن صنعت نفت گستردهاین تشکیالت پس از ملی

تری مجهز گردید، به به امکانات تشخیصی و درمانی پیشرفته
های مسجدسلیمان و آبادان ترتیبی که در آغاز جنگ، بیمارستان

ر دنقش بسیار مهمی را در ادارۀ وضعیت مجروحین و مصدومین 
نوان مرکزی نفت تهران به عخط مقدم جنگ داشتند و بیمارستان 

ان اعزام پشتیبانی محکم برای بیمارانی که از مناطق جنگی به تهر
 نمود.شدند، نقش ایفا میمی

 ، تعداد اندکی پزشک و پرستار هندی در1357پس از سال 
ار تشکیالت بهداری و بهداشت مسجدسلیمان و آبادان مشغول ک

. همزمان با شروع که جنگ ایران و عراق آغاز شدبودند تا این
ز آنان اجنگ، این گروه پزشکی خدمات شایانی ارائه داد، تعدادی 

نی نیز تا ایران را ترک کردند و بقیه پرسنل غیرایرا 1363در سال 
امه دادر بیمارستان مسجدسلیمان به خدمت خود  1374اوایل سال 

 .(6)دادند و سپس از ایران رفتند 
س دشمن عراقی قرار در تیرر خیز ایران کهاز میان مناطق نفت

چساران داشتند شش شهر مسجدسلیمان، آبادان، اهواز، آغاجاری، گ
های ها بیمارستانو ماهشهر دارای بیمارستان بودند که از میان آن

ه تری در مدیریت و رسیدگی بمهمآبادان و مسجدسلیمان نقش 
 مجروحین جنگی داشتند.

سجدسلیمان که ان و مهای آباددر ادامه به خدمات بیمارستان
دست آورد ها بهدرمورد آننگارنده توانسته است اطالعات بیشتری 

شود که بیشتر اطالعات بیمارستان پرداخته شده است. یادآور می
فت نبیمارستان نفت آبادان از خاطرات ایرج محجوب، جراح وقت 

 .دست آمده استآبادان به
  

 بیمارستان نفت آبادان

های کشور ادان یکی از مجهزترین بیمارستانبیمارستان نفت آب
آمد. بیمارستان در طرف شرقی به حساب می 1359در سال 

ه متصل پاالیشگاه آبادان قرار داشت و با خیابانی به پاالیشگا
 شد.می

مساحت بیمارستان آبادان در آن زمان حداقل یک کیلومتر در 
بیمارستان شمارۀ یک یک کیلومتر بود. بیمارستان دو بخش داشت. 

های پاراکلینیکی، ها، بخشکه بیشتر شامل بخش سرپایی، درمانگاه
های اداری و مدیریتی بود و بیمارستان شمارۀ اتاق انتظار و بخش

بر ای عمل در آن قرار داشتند. عالوههدو که خود دو طبقه بود و اتاق
ار ها که عمومًا یک طبقه بوده و در حیاط بیمارستان قربخش

داشتند، چند قسمت دیگر نیز در بیمارستان وجود داشت؛ از جمله 
که امکانات یک اتاق عمل  3خانۀ شمارۀ قسمت بزرگی به نام جراح
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های کوچک مثل کشیدن کامل را داشت و برای انجام جراحی
های سطحی، درآوردن غدد چربی کوچک و زدن زخمناخن، بخیه

جام داد، مورد استفاده قرار حسی موضعی انشد با بیغیره که می
 (.7گرفت )می

های پیش از انقالب، سه بیمارستان در آبادان وجود در سال
احمدآباد  داشت: بیمارستان شرکت نفت آبادان، بیمارستانی در محلۀ

اداره  وخورشید وقت آن راآبادان نزدیک رودخانه کارون که شیر
یمارستان رمشهر به نام بکرد و بیمارستانی در بلوار بین آبادان و خمی

یمارستان آرین که خصوصی بود. این بیمارستان بعد از انقالب به ب
 طالقانی تغییر نام یافت.

در طول های فوق های شهری همانند بیمارستانبیمارستان
های نخست، خدمات زیادی به نیروهای نظامی ویژه در ماهجنگ ب

ها از جمله مارستانو مردم مناطق جنگی ارائه نمودند. برخی از بی
بودن به خط مقدم نبرد، بیمارستان طالقانی آبادان به دلیل نزدیک

 شرایط عملیاتی پیدا کرده بود و توسط نیروهای داوطلب و
 .شدمتخصص پزشکی اداره می

 

 بیمارستان نفت آبادان در جریان جنگ

ه یعنی روزی ک 1359شهریور سال آبادان در روز سی و یک 
شود، مورد تاریخ آغاز جنگ ایران و عراق شناخته میعنوان به

جراح وقت  -حمالت هوایی دشمن قرار گرفت. وینفورد رولندز
حدود ده "نویسد: وز چنین میردرمورد این  -بیمارستان نفت آبادان

ایران  روز از آمدنم به آبادان نگذشته بود که جنگ بین عراق و
 1980پتامبر سست و دوم ساز، بیشروع شد. در آن دوشنبۀ سرنوشت

وبت کاری ( ... ناگهان به یادم آمد که آن روز ن1359شهریور  31)
الی که من است ... مرد جوانی روی برانکارد دراز کشیده و در ح

زد ... انتقال آلود بسته شده بود فریاد میپای راست او با باندی خون
ق عمل تااو را که شاید اولین مصدوم جنگ ]در آبادان[ بود به ا
بود. این  انجام دادم. فقط قطع عضو تنها راه چاره و نجات جان او
نگ جین به احتمال زیاد نخستین مورد جراحی بود که روی مجروح

 .(8) شدایران و عراق انجام می

... همۀ پزشکان بیمارستان با تمام "نویسد: او همچنین می
ه سرعت وجود در حال مراقبت و رسیدگی به مجروحین بودند. ب

ها پرداختم؛ و سپس به تک تک مجروحین را دیدم و به ارزیابی آن
سراغ رئیس بخش جراحی رفتم و با او درمورد وخامت اوضاع 
صحبت کردم. به دنبال این گفتگو، تمام پزشکان فراخوانده شدند 

را  "پروتکلی"و پس از بحث و تبادل نظر، تصمیم بر این شد که 
ای هماهنگ عمل کنیم. بر طبق برنامهمعین کرده و بر پایۀ آن 

این اساس؛ هر جراح به همراه دو پرستار و دو نیروی خدماتی، یک 
پذیرفت ( را تشکیل داده و سرپرستی مجروحین را میUnitواحد )

و پس از انجام اقدامات اولیه، رئیس بخش جراحی که مسئولیت 
گیری مهای عمل بر عهدۀ او بود؛ در هر مورد تصمیمجموعه اتاق

در آن زمان، غیر از رئیس بخش . کرد. تصمیم او، نهایی بودمی

 .(8) بیمارستان بودندجراحی، چهار جراح دیگر نیز در 
های نفت در مناطق جنگی پیش بر پایۀ این گفتار، بیمارستان

های بهداشتی و درمانی کشور خدمات خود را به از سایر بخش
این  ز کردند و تا پایانمجروحین جنگ و مردم مناطق جنگی آغا

 ای از خدمات انسانی خود فروگذار ننمودند.جنگ طوالنی، لحظه
کند، یبه عالوه؛ آنچه رولندز در روز نخست جنگ از آن یاد م

دهی به مجروحین بندی و اولویتنکتۀ بسیار مهمی در زمینۀ گروه
شان است که در پزشکی اورژانس از آن با عنوان بر پایۀ وخامت حال

شود و انجام این اقدام و اقدامات دیگری از ( یاد میTriageتریاژ )
 برانگیز است.این قبیل در آن روزگار، بسیار ارزشمند و تعجب

های نفت در روزهای آغازین جنگ تنها توسط بیمارستان
شد و پزشکان و دیگر نیروهای بهداری و بهداشت نفت اداره می

که پس از رحی نبود تا اینخبری از حضور نیروهای داوطلب و ط
شده و به مناطق چند ماه، نیروهای داوطلب و طرحی سازماندهی
های نفت به کار جنگی اعزام شدند و بخشی از آنان در بیمارستان

 .(9مشغول گردیدند )
ار گرفت در روز نخست جنگ، پاالیشگاه آبادان مورد بمباران قر

ت، نقش مهم و بیمارستان نفت آبادان از همان ساعات نخس
دار شد. ایرج محجوب که خود در رسیدگی به مجروحین را عهده

اطراتش خآن زمان یکی از جراحان بیمارستان نفت آبادان بود، در 
مجروحان را  وتیم جراحی بالفاصله دست به کار شد "نویسد: می

شان به اتاق عمل بردیم. ما سه اتاق عمل بر حسب شدت جراحت
دکتر  دکتر جواد پروین، رئیس بخش جراحی،و پنج جراح داشتیم: 

ه تازگی بلینکلن تمراز، دکتر عنایت کریمی، دکتر سیروس صابر که 
و ماه استخدام شده بود و یک دکتر هندی به نام دکتر شاه که د

دیم: من، ]به عالوه[، پنج دستیار جراح بو ،قبل استخدام شده بود
نسی و دکتر منصور نظریان، دکتر یودکتر حسین جاللی، دکتر شاه

 .(7)لوژی هم دکتر سیروس اهتمامی بود رئیس بخش رادیو صفایی.
رسد محجوب، دکتر شاه، جراح هندی که در به نظر می"

ن کرد را با دکتر رولندز که به تازگی به بیمارستاآغاجاری خدمت می
 "نفت آبادان آمده بود، اشتباه گرفته است.

و  صورت قراردادی در بهداشتبه 1374که در سال  نگارنده
قای درمان صنعت نفت تهران مشغول به کار شدم سعادت دیدار آ

گذراند و بعد از میدکتر جواد پروین را که دیگر دوران سالمندی را 
های سرپایی با صورت قراردادی برای انجام جراحیبازنشستگی به

ر آن کرد، یافتم. ایشان دبهداشت و درمان نفت تهران همکاری می
ا با زمان هم هنوز جراحی بسیار جدی و منظم بود و کارهایش ر

 داد.نظم و ترتیب خاص خود انجام می
های جنگ بارها مورد حمالت بیمارستان نفت آبادان در سال

هوایی و اصابت خمپاره و بمب قرار گرفت. در همان روزهای اول 
 جنگ برخورد خمپاره به حیاط بیمارستان نفت آبادان موجب

ریاضی، دکتر  شدن چند تن از پزشکان از جمله دکترمجروح
و چند نفر  -متخصص گوش و حلق و بینی-جواهری و دکتر غانم 
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دیگر از کارکنان بیمارستان مذکور گردید، اما در این میان جراحت 
و میزان مصدومیت دکتر غانم چشمگیرتر بود. او دچار قطع انگشت 

 .(7)استخوان ران شده بود  متعددی در هایشست دست و شکستگی
 اندازیدر روزهای نخست جنگ، هنوز ستاد تخلیۀ مجروحان راه

های بیمارستان نفت آبادان تبدیل به بخش نشده و تمام بخش
روز[ در جراحی شده بود و تمام جراحان و دستیاران جراحی ]شبانه

 .(7خوابیدند )بیمارستان بودند و در راهروهای منتهی به اتاق عمل می
رسانی به مجروحین جنگ همچنان با وجود همۀ موانع، خدمت

های احیادامه داشت. مجروحین متعاقب انجام اقدامات اولیه و جر
های دیگر شهرها و مورد نیاز و پس از تثبیت وضعیت به بیمارستان

های وابسته به وزارت بهداری یافتند. بیمارستانها انتقال میاستان
این بیماران  تان نفت تهران نیز پذیرای بسیاری ازدر اهواز و بیمارس

اد بودند. پس از به اسارت درآمدن وزیر نفت وقت، مهندس جو
، مهندس سیدمحمد غرضی به 1359ماه تندگویان، در نهم آبان

که آن عنوان وزیر نفت برگزیده شدند. ایشان مدت کوتاهی پس از
نوان ی را به عبه عنوان وزیر نفت برگزیده شد، محمدحسین مقدس

ی رئیس کل بهداری و بهداشت وزارت نفت منصوب نمود و مقدس
هداری نیز پس از دو هفته محمدحسن طریقت منفرد را به ریاست ب
ن زمان و بهداشت نفت تهران انتخاب کرد. ریاست بیمارستان در آ

ابی در بر عهدۀ دکتر دیبا بود. در آن سال دو بخش پنجاه تختخو
ه تهران بران برای بیمارانی که از مناطق جنگی بیمارستان نفت ته

شدند، تدارک دیده شد که تقریباً تا پایان جنگ به اعزام می
 .(9خت )رسانی به مجروحین پرداخدمت

در روزهای نخست جنگ، دولتشاهی ریاست بهداری نفت 
تر ژاک آبادان را بر عهده داشت و ریاست بیمارستان بر عهدۀ دک

 الزار بود.
ها، پزشکان نفت نیز همانند سایر پزشکان، در ین سالدر طی ا
های یکماهه به مناطق جنگی اعزام شده و به قالب طرح

های رسانی مشغول بودند. بیشتر این پزشکان به بیمارستانخدمت
شدند؛ یکی ها به خدمت مشغول مینفت رفته و در آن بیمارستان

بادان آمده آیمارستان از جراحان قابلی که از بهداری نفت تهران به ب
 .(7بود، دکتر شاپور هاتف بود )

شدند پزشکان دیگر نیز که از سوی وزرات بهداری اعزام می
گرفتند. محجوب در گاه در اختیار بهداری و بهداشت نفت قرار می

آمیز همه دست به دست ... بسیار تحسین"نویسد: خاطراتش می
آمدند، از جمله میهم داده و در تمام موارد همه به کمک هم 

ها و تبادل بیمار و پزشک. در آن مدت چند همکاری بین بیمارستان
دان اعزام تیم جراحی و امدادگر از وزارت بهداری و بهداشت به آبا

های مختلف تقسیم شدند. بیشترین تعداد را به شده و در بیمارستان
 (.7بیمارستان ما ]نفت آبادان[ فرستادند )

های آبادان، همزمان به مجروحین خرمشهر نیز بیمارستان
دادند و بیمارستان نفت آبادان نیز در این خدمات درمانی ارائه می

ای داشت. اغلب کسانی را که در خرمشهر مجروح میان نقش ارزنده

شدند در بیمارستان خرمشهر )بیمارستان مهر( و تعدادی را نیز می
کردند و گاهی نیز )طالقانی( معالجه میدر بیمارستان آرین آبادان 

 (.7آوردند )ای را به بیمارستان ما میعده
 و، خرمشهر سقوط کرد 1359متأسفانه در روز چهارم آبان 

یروهای آبادان نیز به محاصرۀ نیروهای دشمن درآمد. هدف اصلی ن
ها و جاده ماهشهر به ها از طریق بیابانعراقی اشغال آبادان بود. آن

روی کردند و در تاریخ هشتم ان، تا چند کیلومتری آبادان پیشآباد
 5دان تا آبادان را به محاصرۀ خود درآوردند. حصر آبا 1359آبان 

 به درازا کشید.  1360مهرماه سال 
نۀ دشمن در این مدت، آبادان بارها مورد حمالت هوایی و توپخا
ان نفت ستقرار گرفت و در هر مرحله، بخشی از پاالیشگاه و بیمار

گرفت، سیل آبادان صدمه دید. هربار که شهر مورد حمله قرار می
شد؛ بیمارستان شیروخورشید مجروحان به بیمارستان سرازیر می

دونه خارج )هالل احمر کنونی( را زده بودند و آن بیمارستان از گر
 (.7شده بود )

ز این وضعیت همچنان ادامه داشت و پزشکان نفت کماکان ا
های یکماهه به اهواز، آبادان و طق ایران برای دورهسایر منا

شدند. پزشکان عمومی نفت نیز ]مانند سایر مسجدسلیمان اعزام می
های مناطق جنگی ماهه به بیمارستانپزشکان[ برای طرح یک

 گردیدند.اعزام می
، 1362بهمن  22ها و حمالت ادامه داشت تا در روز این بمباران

ن کرد و با باران شهرهای ایران از جمله آباداعراق شروع به گلوله
خمسه بست. شدتی باورنکردنی شهر را به توپ و خمپاره و خمسه

ب شد و جا در این بمباران، اتاق عمل بیمارستان ]نفت آبادان[ خرا
 1362نویسد: تا اواخر اسفند برای عمل جراحی نبود. محجوب می

ها در ی و تکنسینبه عنوان تنها جراح، همراه یک دکتر بیهوش
بود که  بیمارستان آبادان ماندم. شدت خسارات بیمارستان به حدی

شد مانند گذشته به مجروحان خدمت ارائه داد؛ ولی دیگر نمی
داری اداره بیمارستان طالقانی هنوز دایر بود و از طرف ]وزارت[ به

 (.7شد )می
های پزشکان بخش جراحی بیمارستان نفت در زمینۀ فداکاری

ای برخوردم که ذکر آن خالی از لطف نیست. آبادان به خاطره
اطرات خود وینفورد رولندز جراح هندی بیمارستان آبادان در کتاب خ

 ،میالدی در هندوستان منتشر نموده 2009که آن را در سال 
واد پروین[ و یک روز رئیس بخش جراحی ]دکتر ج ..."نویسد: می

ان نیست. پزشک دیگری نزد من آمدند و گفتند فعالً خبری از بمبار
اه ها در حال انتقال بیمار است. شما باید با او همریکی از آمبوالنس

پس شما "جا دور شوید. عجله کنید. ناخودآگاه گفتم: شده و از این
 "چی؟

های ا میهمان هستید و نباید سختیشما در کشور م"او گفت: 
ود خجا را تحمل کنید. به کشور خود بازگردید؛ به نزد خانوادۀ این

و قدردانی  بروید و مطمئن باشید که ما همواره به خوبی از شما یاد
 .(8) "کرد خواهیم
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ساب به این ترتیب رولندز از آبادان که خط مقدم جنگ به ح
رفت، بلکه به بیمارستان نفت یران نآمد خارج شد، اما از امی

ای به کارکنان صنعت جا خدمات ارزندهمسجدسلیمان رفت و در آن
 .نفت و مجروحین جنگی نمود

 

 بیمارستان نفت مسجدسلیمان در جریان جنگ

بیمارستان نفت مسجدسلیمان، که نخستین بیمارستان در 
 تشکیالت صنعت نفت بود، توسط موریس یانگ بنا شد.

ی، ستان مسجدسلیمان، بیمارستان نفت آغاجاربعد از بیمار
ین اآبادان، گچساران، ماهشهر و اهواز ساخته شدند. معماری 

بی نیز تختخوا 146بیمارستان به سبک غربی بود و به بیمارستان 
خورشیدی، بیمارستان نفت  1359شهرت داشت. در سال 
های اصلی )جراحی، داخلی، زنان و مسجدسلیمان دارای بخش

کلینیک تخصصی، آزمایشگاه و ن و کودکان(، اتاق عمل، پلیزایما
اری بود که رادیولوژی، داروخانه، آموزشگاه بهیاری و خوابگاه پرست

تا سال  در مجاورت بیمارستان قرار داشت. از روزهای آغازین جنگ
ن آ، ریاست بهداری و بهداشت مسجدسلیمان و بیمارستان 1361

زاده، قپس از ایشان آقایان بسحابر عهدۀ مهدی طباطبایی بود و 
دار زاده این مسئولیت را عهدهخسرو جهانگیریان، ارسطو و حمدی

 (.6شدند )
، 1359ام مهرماه ماه پس از آغاز جنگ، یعنی در سیتقریباً یک

آن  Aسل نکه  Bهای اسکاد مسجدسلیمان مورد اصابت موشک
فت. بار ار گرتوسط هیتلر در جنگ جهانی دوم استفاده شده بود، قر
ن این بهم 22مداوای این مجروحان بر دوش دو بیمارستان نفت و 

 بودن بیمارستان نفت نسبت به بیمارستانشهر افتاد. به واسطۀ نزدیک
 کردند.بهمن، بیشتر مجروحین را به این بیمارستان منتقل می 22

نفر از مردم  120ام مهرماه، در جریان حملۀ موشکی سی
 (.6) نفر نیز مجروح شدند 244شهادت رسیدند و مسجدسلیمان به 

فت نخانم سکینه کاووسی تنها پرستار اتاق عمل بیمارستان 

ها به ی جاده... تمام"گوید: چنین می 1359مسجدسلیمان در سال 
شد ای که میها بسته شده بود و هرکس با هر وسیلهخاطر بمباران

پرستار و  6آن زمان کرد. در مجروحین را به بیمارستان منتقل می
اتاق عمل  جهادگر در بیمارستان حضور داشتند و من تنها پرستار 14

 بودم.
 های بسیار دلخراشیباش بود و صحنهبیمارستان در وضعیت آماده

گو شد. به خاطر تعداد زیاد شهدا، سردخانۀ بیمارستان جوابدیده می
کردن دهو آما OPDنبود و ما مجبور به تخلیۀ سالن انتظار بخش 

وز، آن برای قرارگرفتن اجساد شهدا شدیم. بعد از گذشت یک ر
ن را هایی که در کنار جنازۀ شهدا بود آب شده، خونابه تمام سالیخ

ی گردید و پر کرد. بعد از تحویل اجساد شهدا، سالن انتظار ضدعفون
 .(6برای مراقبت از مجروحین آماده شد )

ن حسین غفارپور بود که در آن زمان تنها جراح این بیمارستا
خدمات ارزشمندی به مجروحین جنگ نمود و به تنهایی بار سنگین 

ها و بارانها و موشکجراحی مجروحین غیرنظامی ناشی از بمباران
نیز مجروحین نظامی و دیگر رزمندگان را به دوش کشید. او پس 

روزی، بخش جراحی بیمارستان مسجدسلیمان ها کار شبانهاز مدت
ه رولندز که از آبادان به مسجدسلیمان آمده بود سپرد و خود به را ب

 50عنوان جراح ارشد، راهی بیمارستان نفت تهران شد. او در سن 
 (.6سالگی بر اثر ابتال به سرطان لوزالمعده در تهران درگذشت )

فت نرولندز پس از غفارپور مسئولیت بخش جراحی بیمارستان 
که به کشور  1362ماه سال تا دی دار شد ومسجدسلیمان را عهده

ح اصلی این بیمارستان به حساب بازگشت، جرا -هندوستان-خود، 
 آمد.می

تری داشتند و امکان ها، بیمارانی که صدمات عمدهدر این سال
ها وجود نداشت، پس از اقدامات اولیه و ارائۀ کامل خدمات به آن

ر با اسکورت طبی کوپتتثبیت وضعیت حیاتی، با آمبوالنس و یا هلی
های شهرهای دیگری چون اهواز، تهران و اصفهان به بیمارستان

های جنگ، جراحان بیمارستان عالوه در سالیافتند. بهانتقال می
استوار،  نفت تهران از جمله دکتر دیبا، دکتر حاجیلری، دکتر رضا

ورت دکتر مدیری، دکتر مؤمن و دستیاران بخش جراحی نفت به ص
مجروحین و  به مسجدسلیمان ]و آبادان[ آمده و به درمانای دوره

 پرداختند.سایر بیماران می
همچنین پزشکان شهرهای دیگری مانند تهران، اصفهان، 

مارستان مشهد، تبریز و ... نیز گاه از سوی وزارت بهداری به بی
 جاماهۀ خود را در آنمسجدسلیمان اعزام شده و طرح یک

 .(6) گذراندندمی
های زیر وری این نکته مهم است که کارکنان سایر شرکتیادآ

ای مجموعۀ صنعت نفت و سایر آحاد مردم نیز به عنوان نیروه
های مککامدادی داوطلب ]یا با عناوینی چون امدادگر و جهادگر[ 
 .(3نمودند )شایانی به همکاران خود در بهداری و بهداشت نفت می

ن و پرستاران باوجود اها، برخی از پزشکدر کنار همۀ این
ت خود به بازنشستگی، داوطلبانه در مناطق جنگی ماندند و به خدما

یاد های برجسته، زندهمجروحین جنگ ادامه دادند. یکی از این چهره
ی( بود. معاون اداری و مالی خورشید 1388 -1293علی نهاوندی )

د به استناد بخشنامۀ  شهی 1359خیز در مردادماه سال مناطق نفت
کارگیری وزیر وقت، مبنی بر عدم بهمحمدعلی رجایی، نخست

ها به نهاوندی ابالغ کرد ها و سازماننیروهای بازنشسته در شرکت
واهد خبه خدمات پیمانی وی پایان داده  1/6/1359که از تاریخ 

خیز و نیاز شد؛ ]اما[ شرایط جنگی و وضعیت خاص مناطق نفت
ص باعث شد تا حاجت شدید شهر و منطقه به پزشک متخص

پور، رئیس وقت امور اداری و اجتماعی شرکت ملی نفت شمسی
شت منطقۀ مسجدسلیمان، سیدضیاء هادوی، رئیس بهداری و بهدا

خیز اهواز و مهدی طباطبایی، رئیس بهداری و بهداشت مناطق نفت
ای، های جداگانهشرکت نفت منطقۀ مسجدسلیمان، در نامه

 اشته باشند.استفاده از خدمات نهاوندی را ددرخواست تمدید قرارداد 
به ریاست بهداری و بهداشت  1360نهاوندی، خود نیز در سال 
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اینجانب علی نهاوندی، کارمند "منطقۀ مسجدسلیمان چنین نوشت: 
پیمانی شرکت نفت ساکن مسجدسلیمان با وجودی که در شرکت 

ام، به علت کمبود پزشک نفت این شهرستان بازنشسته شده
باشد، در رابطه متخصص چشم و نیازی که به خدمات اینجانب می

ام در این زدگان آواره جهت همکاری حاضر شدهبا تراکم جنگ
مؤسسه به طور پیمانی خدمت خود را ادامه دهم و هرگاه نیازی به 
وجودم نباشد، این شهرستان را ترک نموده و به تهران مراجعت 

در تهران، خانۀ دیگری ندارم و  نمایم. توضیحاً بنده جز یک خانه
باشد. با تقدیم در این شهرستان نیز خانۀ سازمانی در اختیارم می

 "18/8/1360احترام. علی نهاوندی تاریخ 
ند ]دکتر[ نهاوندی در طول جنگ تحمیلی در مسجدسلیمان ما
ن و ضمن ارائۀ خدمات پزشکی به مجروحان جنگی در بیمارستا

زدگان که در حاشیۀ شهر های جنگنفت مسجدسلیمان، به کمپ
کرد. وی همچنین در شرایط سخت ایجاد شده بود، نیز سرکشی می
خیز نیز غافل های دیگر مناطق نفتجنگی از سرکشی به بیمارستان

 .(10کرد )نبود و به نوبت به این شهرها نیز سرکشی می
 

 شهدای بهداری و بهداشت نفت

ن سازمان بهداشت و براساس اسنادی که در امور ایثارگرا
درمان صنعت نفت موجود است، آمار شهدای این سازمان در جریان 

( که عکس و 11باشد )نفر می 13سالۀ ایران و عراق جنگ هشت
تن در اختیار نگارنده قرار  13نیز مختصری از زندگی هریک از این 

دارد. با این همه نگارنده در منابع دیگر به اسامی شهدایی برخورده 
شود. به نفرۀ مذکور دیده نمی 13شان در فهرست ت که ناماس

عنوان نمونه، رولندز در کتاب خاطراتش از نخستین روزهای جنگ 
بهیاری به نام آقای انصاری یاد در بیمارستان نفت آبادان از کمک

( و یا گفته 8کند که بر اثر بمباران به شهادت رسیده است )می
ابیان زمانی که از مأموریت یکماهه از شود که دکتر اسفندیار دارمی

گشته، در اثر تصادف اتومبیل در حین بهداری جنوب به تهران بازمی
مأموریت به شهادت رسیده است؛ در حالی که نام ایشان در فهرست 

آزمایی شود. به هر حال این مطالب نیاز به راستیمذکور دیده نمی
بهداری و بهداشت رسد فهرست شهدای دارد و همچنین به نظر می

نفت در جریان جنگ نیازمند بررسی بیشتری باشد، زیرا نوع رابطۀ 
اند با شرکت ملی نفت و استخدامی کارکنانی که به شهادت رسیده

تواند علت ها در فهرست شهدا در بنیاد شهید مییا عدم درج نام آن
 .این عدم همخوانی باشد

 

 گیرینتیجه
های شرکت ملی تانبیمارسهای شهری از جمله بیمارستان

ویژه در روزها خیز جنوب ایران؛ بهای مناطق نفتنفت ایران در شهر
های های آغازین جنگ و تا پیش از تأسیس بیمارستانو ماه

صحرایی و حتی تا پایان جنگ، نقشی حیاتی و ارزنده در 
رسانی به مجروحین جنگ و مردم مناطق درگیر در این خدمت

اند که متأسفانه کمتر بدان پرداخته شده داشتهساله جنگ هشت
تردید پرداختن به این بخش مهم از طب رزمی در جریان است. بی

یران حائز اجنگ ایران و عراق نه تنها از بُعد تاریخ پزشکی معاصر 
تواند نقش الگوهای ساختارمند و منظمی اهمیت است، بلکه می

ۀ نفت را در بدنچون تشکیالت منسجم بهداشت و درمان صنعت 
ها و وقایع بهداشت و درمان کشور به ویژه در جریان بحران

غیرمترقبه بیان دارد و ضرورت حفظ و نگاهداری از چنین 
د نموده ساختارهای ارزشمندی را به متولیان سالمت در کشور گوشز
های سلو آن را به عنوان الگویی کارآمد، کاربردی و موفق به ن

 .بعدی معرفی نماید
 

که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:
گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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