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بازخوانی روحیه امدادگری داوطلبان هالل

روایت ایثار انقالبی
| شهریارمزیدآبادی|

نگاهی به خدمات هاللاحمر در طول انقالب اسالمی

یاران سرخ خورشید انقالب
نواب شــمسپور ،اشرف ســادات موسوی،
امیرالدیــن روحنواز| يكــي از پرافتخارترين
دوران فعاليت كاركنــان و امدادگران جمعيت
شــيرو خورشــيد ســرخ خدماتي بود كه
بيمارســتانها و درمانگاههاي تابعه در دوران
پرالتهاب قيام ملت مسلمان كشورمان در طول

استفاده از سیستم ارتباطی
جمعیت توسط نیروهای انقالب
سیســتمهای ارتباطی متناســب با عظمت،
وسعت و حساسیت انقالب نبود؛ بهخصوص اخبار
شهرستانها به طور غیرمســتقیم از شبکههای
پراکنده به ســتاد انقالب میرســید که از حیث
حفاظتی زیــاد قابل اعتماد نبــود .برای رفع این
نقیصه ،فــورا ً مرکز ارتباطی شــیر و خورشــید
(هاللاحمر) که یک شــبکه نسبتاً فراگیر بود ،به
مدرسه «علوی  »۲منتقل و با استفاده از پرسنل
مجرب و مطمئن هاللاحمر و نیروی هوایی ،یک
شــبکه ارتباط رادیویی متناســب با انقالب دایر
شــد و برای حصول اطمینان و جلوگیری از نفوذ
عوامل جاسوسی و ســتون پنجم ،خطوط تلفنی
حساس ستاد انقالب و نخستوزیری با استفاده
از دســتگاههای رمز موجود در نیــروی هوایی،
تجهیز و یک شــبکه ارتباطی قوی و قابل اعتماد
برقرار شد .رجانیوز /خاطرات بهزاد نبوی
جلوگیری از فعالیت
بیمارستان شیر و خورشید در سنندج
اطالعیه درباره وقایع اخیر سنندج :مدیرعامل
جمعیت شیر و خورشــید سرخ سنندج طی یک
اعالمیه  2صفحهای به جزییات وقایع اخیر شهر
سنندج و نحوه تظاهرات  -آرام در روزهای  17و
 18و  19مهرماه و همچنین تظاهرات عظیم روز
 6آبانماه که با شــرکت بیــش از 50هزار نفر در
ســنندج با آرامش کامل برگزار شد ،اشاره کرده
و به رفتار مأموران در برابــر مردم اعتراض کرده
اســت .منصور اردالن ،مدیرعامل جمعیت که در
عینحال وکیل دادگســتری است ،نوشته است
كه در پی این حوادث ،بیمارســتانهای پهلوی
و شیر و خورشید سرخ ســنندج اقدام به انتقال
زخمیان و کشتهشــدگان به وســیله آمبوالنس
نمودند ولی با کمال تأسف مأمورین به هیچوجه
اجازه فعالیت را بــه آمبوالنسها ندادند تا جایی
که میدان اقبال را که تنها راه آمدورفت وســایط
نقلیه به بیمارستان است با آتش مسدود کردند تا
جایی که خطر آتشسوزی در خود بیمارستان به
وجود آمد .در این بیانیه اضافه شده است که رفتار
ناپســند و غیرقانونی مأمورین بهحدی رسید که
قدرت کار از کارکنان بیمارستان سلب شده بود.
وی در پایان اطالعیه بهعنــوان خدمتگزار مردم
سنندج و برحسب وظیفه وکالت دادگستری که
دارد ،درخواست رســیدگی فوری به این وقایع را
کرده است.
بررسی اسناد ساواک
موضوع :راهپیمایی پزشکان کرمان راهپیمایی
پزشکان بهداری و بهزیســتی و جمعیت شیر و
خورشــید ســرخ کرمان و تعدادی از نرسهای
بیمارستانها که در روز  57/10/02انجام گرفته
و همبســتگی خــود را به فرهنگیــان متحصن
در آموزش و پـ�رورش کرمان اعـلام نمودهاند.
گردانندگان و محرکین اصلی این راهپیمایی به
عهده دکتر حسین احسان ،دکتر بازرگان ،دکتر

انقالب اسالميسال  1357به مردم و انقالبيون
ارایه ميدادند .كاركنان فــداكار و زحمتكش
شي ر وخورشيد سرخ در چند صد مركز درماني
در طول شبانهروز ،زخميها و مصدومان انقالب
را مداوا يا پرستاري ميكردند و آمبوالنسهاي
جمعيت پيدرپي ميان تظاهركنندگان در حال

ارجمند ،دکتــر پرند بوده و افراد بحــث مرتباً با
افراد مخالف ارتباط دارنــد و موجبات تحریکات
مردم را فراهم آوردهاند.
عدم همکاری بیمارستانها با شهربانیها
کتاب انقالب اســامی به روایت اسناد ساواک
(ج  ،)23روزشمار ،1357/10/12 :ص 93
[تلفنگــرام] برابر گزارش شــهربانی ســاعت
 23:00روز گذشــته[ ]1یک دســتگاه اتومبیل
ژیــان مقابل کالنتــری بخــش  3متوقف و یک
نفر از سرنشــینان که در عقب اتومبیل نشســته
بود با مسلســل بقــراوالن کالنتــری تیراندازی
و قصد کشــتن مأمور را داشــته کــه در این امر
موفق نگردیده و مأموریــن متقاب ً
ال به تیراندازی
آنها پاســخ و چند تیر به اتومبیــل اصابت نموده
پس از وقــوع حادثه چــون احتمــال میرفت
مهاجمین مورد اصابت نیروها واقع شــده باشند
به بیمارســتانها اعالم و اطالع حاصل شــد که
یکی از مجروحان بوســیله وانت و دیگری با یک
دستگاه تاکسی به بیمارســتان شیر و خورشید
حمل گردیدهاند راننــده وانت احضار و بازجویی
و موارد را تأیید مراتب وسیله تلفن به آقای دکتر
محجویی ،رئیس بیمارســتان شــیر و خورشید
اعالم ضمن تشریح اهمیت موضوع تقاضا گردیده
مجروحان را مداوا و هنگام ترخیص به شــهربانی
اطالع دهنــد و درب بیمارســتان مأمور گمارده
شد و از قرار اطالع تا ســاعت [ناخوانا] صبح روز
جاری مجروحان در بیمارســتان بــوده و جهت
تحویل آنان نامه به بیمارســتان ارسال گردیده

گشــتزني بودند .همچنین حضور نیروهای
جمعیــت شــیر و خورشــید در اعتصابات و
راهپیماییهــا نیز از کارهــای دیگر کارکنان
این نهاد در یاریرســانی به امام و انقالب بود.
استقرار شبکه بیســیم و حفاظت از امام در
مدرســه علوی هنگام اســکان امام در اوایل

لیکن پاســخ نــداده و متعاقب آن بــه کالنتری
اعالم نموده که مجروحان را پس از مداوا از درب
دیگر بیمارستان فراری ســاختهاند معهذا قرائن
در دســت اســت که بدان وســیله به شناسایی
مهاجمین اقدام گردیــده و اتومبیل ژیان مذکور
به شــماره  77213تهران ع حامل مهاجمین در
فاصله  3کیلومتری محل حادثه متوقف بوده که
از هشت نقطه مورد اصابت تیر مأمورین واقع و در
داخل اتومبیل نیز خون موجود اســت و صندوق
عقب آن حاوی  5پیت بنزین میباشــد اتومبیل
توقیف و جریان با شناسایی که راننده وانتبار از
مجروح دارد تحت بررسی است و نتیجه متعاقباً
به اطالع خواهید رســید .لیقوانی  -1به استناد
تاریخ ســرصفحه ســند ،منظور از روز گذشــته
دوازدهم دیماه است.
گزارشهای متفاوت از تعداد
کشتهشدگان دیشب و امروز تهران
به نقل از منابع پزشکی قانونی تا ساعت 10:30
امروز پیکر  25نفر کــه در تیراندازیهای دیروز
و دیشب کشــته شــده بودند ،به پزشکی قانونی
منتقل شــده اســت؛ برخی از این پیکرها دیروز
و دیشب در مســاجد نگهداری شد و امروز برای
انجام تشریفات قانونی به منظور صدور جواز دفن
به این ســازمان منتقل شده اســت؛ البته انتقال
اجساد کشتهشــدگان هنوز به پزشــکی قانونی
ادامه دارد.
همچنین بنا بر آمار بیمارســتان نیروی هوایی
(تهران) ،پیکر  24کشتهشــده و  70مجروح در

انقالب نیز برگ زرینــی در افتخارات این نهاد
مردمی در پیروزی شــکوهمند انقالب بود و
در این مستند قصد بر آن اســت تا با بررسی
اسناد ،روزنامهها و خاطرات مروری بر فعالیت
یاریرسانان ســرخ در پیروزی انقالب داشته
باشیم.

این مرکز شمارش شده اســت؛ صبح امروز نیز،
 8مجروح به این بیمارســتان منتقل شده که به
دلیل کمبود جا ،مجروحان به بیمارســتانهای
دیگــر منتقــل شــدهاند .ســخنگوی جمعیت
شیر و خورشــید ســرخ نیز اعالم کرد که در پی
ناآرامیهای جمعه شــب تا ساعت  9صبح امروز،
دویست و پنج مجروح و کشته به بیمارستانهای
تابعــه ایــن جمعیت انتقال داده شــده اســت:
بیمارســتان شــیر و خورشــید در ابتدای جاده
تهرانپارس ( 25شهریور ســابق) 109 ،مجروح
و  30کشته؛ بیمارستان فیروزآبادی  27مجروح
و  3کشته؛ بیمارســتان مولوی  9مجروح و یک
کشته؛ بیمارستان نمونه  11مجروح و  8کشته.
بنا به گزارش دیگری ،از ســاعت  23دیشب تا
ساعت  24امشــب در حوادث تهران جمعاً 163
نفر کشــته و  622نفر مجروح شدند .این آمار به
جز مجروحان بیمارستان نیروی هوایی است.
بنا به همین گزارش در بیمارســتانهای مفید
 4زخمی؛ جرجانی  53کشته و  136نفر زخمی؛
اهری  2زخمی؛ سوم شعبان یک کشته و  17نفر
زخمی؛ امیراعلم  6کشــته و  15زخمی؛ شــهدا
(رضا پهلوی تجریش)  10کشــته و  34زخمی؛
دکتر فاطمــی یک کشــته و  11زخمی؛ بهرامی
 3کشته و  26زخمی؛ ســعادتآباد یک کشته و
 3زخمی؛ شفا یحیائیان  8کشــته و  60زخمی؛
ســوانح  4کشــته و  40زخمی؛ ســینا  4کشته
و  35زخمــی؛ رویــال  3کشــته و  32زخمی؛
فیروزگــر  17زخمی؛ نیروی هوایی  32کشــته
ولی از تعداد زخمیها اطالعی در دســت نیست؛
هزار تختخوابی  5کشــته و  26زخمی؛ شریعتی
(داریــوش کبیر)  2کشــته و یــک زخمی؛ زنان
 6زخمــی؛ لقمانالدوله  6کشــته و  20زخمی؛
طرفه  7کشــته و  57زخمی ،بوعلی  21کشته و
 80زخمی.
بنا به همین گزارش  30نفر از کشتهشــدگان
افراد گارد و بقیــه افراد غیرنظامــی و همافران
بودهاند.
شــب گذشــته بالگردهای نظامــی از اولین
ســاعات شــروع تیراندازی به پــرواز درآمده و
شــروع به جمعآوری مجروحان و کشتهشدگان
کردند .ایــن تالش تمام شــب گذشــته ادامه
داشــت و بالگردهای دو پروانهای هــر بار حدود
 80نفر کشــته و مجروح را با خود به بیمارستان
ســلطنتآباد منتقل کردند( .اط  11/22ص 7؛
کی  11/22ص )2
حمله مردم کرج به شهربانی این شهر و
زندان «قزلحصار»
در حمله مردم کرج به شهربانی این شهر چند
نفر کشــته و عدهای نیز مجروح شــدند .به نقل
از مطبوعات پیکر  5کشــته در بیمارستان شیر
و خورشــید این شهر و  4کشــته در بیمارستان
کســری وجود دارد .همچنین تعداد مجروحان
منتقل شده به بیمارستان شــیر و خورشید 35
نفر و بیمارستان کسری  50نفر اعالم شده است.

شاید آن روز فقط روز خلق یک حماســه نبود ،آن روزی که همه مردم ایران برای
رســیدن به یک پیروزی دست در دســت هم دادند .خوشحالیشان را با هم تقسیم
کردند و طعم شیرین آن هنوز در کام مردم به یادماندنی است .روزی که خرمشهر را
خدا آزاد کرد .شاید خیلیها یادشــان نیست که عملیات بیتالمقدس در  30دقیقه
بامداد روز  10اردیبهشــت  1361با قرائت رمز عملیات :بســماهلل الرحمن الرحیم.
بسماهلل القاســم الجبارین ،یا علیابنابیطالب آغاز شــد .این عملیات به چهار دوره
زمانی تقسیم شد و تا اواسط خردادماه ادامه یافت.
آزادسازی خرمشهر در مرحله چهارم این عملیات قرار داشت ،یعنی از اول خرداد
 1361شروع شــد ،یعنی  20روز بعد .جنگی با هدف آزادسازی مناطق تصرفشده
توسط ارتش عراق و تحمل پاتكهای متعدد که هربار با پایداری و مقاومت دالورانه
رزمندگان ایرانی مواجه شــدند و با دادن خســاراتی عقبنشینی كردند .در ساعت
 2بعد از ظهر سوم خرداد  ،1361خرمشــهر بهطور كامل آزاد شد و پرچم پرافتخار
جمهوری اسالمی ایران بر فراز «مسجد جامع» و پل تخریب شده خرمشهر به اهتزاز
درآمد.
بدین ترتیب این شهر مقاوم كه پس از  45روز پایداری و مقاومت در  4آبان 1359
به اشغال دشــمن درآمده بود ،پس از  578روز ( 19ماه) اسارت ،بار دیگر به آغوش
گرم میهن اسالمی بازگشت و پیكره پاك آن از لوث وجود متجاوزان تطهیر شد.
آن روزها مســئولیت مهم ســتاد تخلیه مجروحان جنگ در فــرودگاه مهرآباد را
برعهده داشــتم ،کاری بســیار ســخت و طاقتفرســا که از  10اردیبهشت تا 10
خرداد ادامه داشــت .ایــن دوره از ماموریت با همراهی  30نفــر امدادگر داوطلب و
 20آمبوالنس هاللاحمر 2 ،بالگرد و  30آمبوالنس اورژانس بهطور ســازمانی ،برای
پذیرش و رساندن مجروحان در سطح بیمارســتانهای تهران انجام شد .این ستاد
متشکل از نمایندگان سازمانهای مسئول در امر درمان مجروحان از روزهای اولیه
جنگ در فرودگاههای کشور تشکیل شد.
از روز نخســت عملیات ،هواپیماهای غولپیکر نظامی یک به یک فرود میآمدند
و مجروحانی بــا صدمات مختلف را به این ســتاد تحویل میدادنــد .ضربه مغزی،
آسیبهای نخاعی ،قطع عضو ،زخم نافذ در سینه ،جراحتهای شکمی ،آسیبهای
چشمی ،شکســتگی در اندامهای مختلف و  ...برخی از صدمات مجروحان بود .وضع
برخی از آنها بسیار بحرانی و ناگوار بود.
ایــن عملیات شــبانهروزی در صورتی انجــام میگرفت که وضع هوایی بســیار
خطرناک (حمله هوایی دشمن) ،تعداد هواپیماهای کمکرسان بسیار زیاد و کثرت
مجروحان همواره نگرانیهای رسیدگی بهموقع را همراه داشت.
همه میدویدند تا با رسیدگی ســریع مانع از وخیمتر شدن حال مجروحان شوند.
یادم هســت که تعدادی از کارکنان فرودگاه و هواپیمایــی هما نیز برای کمک وارد
ستاد شده بودند .دهها آمبوالنس خصوصی و بیمارستانی هم برای بردن مجروحان
آمده بودند حتی برخی از تاکسیهای فرودگاه هم برای انتقال مصدومان سرپایی در
محل ستاد حاضر شده بودند.
شاید تا آن تاریخ ،بزرگترین عملیات جابهجایی مجروحان در کشور درحال انجام
بود .اصال بزرگترین فــرودگاه ایران تبدیل به ترمینال مصدومان جنگی شــده بود.
به علت محدودیت فضای پــارک هواپیماها تعداد زیادی از آنها با موتور روشــن در
صف نوبت قرار میگرفتند و این کار را مشــکل میکرد زیرا وضع برخی از مجروحان
بهگونهای نبود که بتــوان آنها را معطل کرد ،برای همین و به اضطرار ،به ســه گروه
تقسیم میشــدیم و همزمان  3هواپیما را تخلیه میکردیم .از سویی باید حواسم به
تعداد آمبوالنسها بــود ،از طرفی امدادگران هماهنگ میشــدند و از همه مهمتر
بیماران بدحال باید زودتر به بیمارســتان اعزام میشدند .فضای ستاد تخلیه بسیار
شــلوغ بود .رفتوآمد بعضی از خانوادههایی که خبر مجروح شــدن فرزندانشــان
را داشــتند ،ســر و صدای آمبوالنسها ،ناله تعــداد زیــادی از مجروحان و صدای
گوشخراش ملخ هواپیماهای  C130کار را بسیار دشوار میکرد.
آن روزهایی که رزمندگان اســام پس از آزادســازی خرمشــهر ،نماز شكر را در
مســجدجامع شــهر اقامه كردند و خبر آزادسازی خرمشهر به ســرعت در همه جا
طنین افكند ،ملت ایران كه مدتها در آرزوی شــنیدن چنین خبر مسرتبخشــی
بودند ،غرق در شــادی و سرور شــد .مردم به خیابانها ریختند و با پخش شیرینی
به جشن و شــادی پرداختند .ما عزیزترین جوانان این آب و خاک را به بیمارستان
میرســاندیم .آن روزها خیابان آزادی تهران حال و هوای دیگری داشت .همه مردم
ماموران راهنمایی و رانندگی شــده بودند و راه را بــرای آمبوالنسها باز میکردند.
صحنههایی بینظیر که میتواند برای ثبت در تاریخ بازگو شــود .افزایش ســرعت
آمبوالنسها در خط ویژههایی که مردم کشــیده بودند ترابری مجروحان را آســان
کرده بود .تعداد کم آمبوالنسها در مقایســه با تعداد مجروحان وارد شده به ستاد
تخلیه ،یکی از نگرانیهای دایمی من بود که فقط به مدد و مشارکت مردم و تسریع
در رفتوآمد خیابانهای اصلی و پذیرش بیسابقه بیمارستانها به انجام رسید .آن
روزهای ســخت از این جهت مثالزدنی اســت که وقتی مردم بخواهند به همدیگر
کمک کنند بهترین راه و روش مشارکت و امداد را پیدا خواهند کرد .مردم آن روزگار
تهران و بهویژه خیابان آزادی و انقالب یادشان هست با عشق و عالقه در آن روزهای
گرم زیر آفتاب ،وقتی دست در دست هم خط ویژه عبور آمبوالنس درست میکردند
خود را در دفاع رزمندگان سهیم میدانستند .آن روزها از جهات متعدد بسیار تلخ و
ناگوار بود .شاید اگر حالوت فتح خرمشهر نبود خستگی آن ایام هنوز هم در جانمان
باقیمانده بود .چه زود گذشــت؛ 32سال از روزهای ســخت جنگ سپری شد ،اما
امدادگرانی که آن روزها همه توان خود را برای کمک به مجروحان گذاردند و خواب
و آسایش را بر خود حرام کردند در پیشــگاه خداوند دلخوش به این جملهاند که در
سختترین شرایط آنچه در توان داشتیم برای کمک به بهترین جوانان این مرزو بوم
ارایه کردیم .یاد آن تالشگران بیادعا گرامی باد.

