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 چكيده

ثتا،،  ختویه،، یي  مظهر حماسه، معنويت،، یينتدی، ، م،متان   دفاع مقدس مقنعی نورانی از تاریخ مل  بزرگ ایرا  و : زمينه و هدف

یانباه، حماسای،    دفاع مقدس با حضور مسئوالنه، داوطلبانه، همه. یزخویگذشت،، یيستایگ،، پايدی، ، مقاوم،، تدبير و حكم، یس،

ساز و  یانبه، داوطلبانه، تاریخ ابعاد این حضور فراگیر، همه. ، به نماد عزت و افتخار یامعه سالم  تبدل شدیامعه پزشكی معنوی و ایثارگرانه

 .شود طور ایمال مرور می ساز، به فرهنگ

ذشنایی با فرهنگ و "تاریخ شفاهی و بحث متمرکز گروهی و تخلیص درسنامه دو یلدی  های ای، مصاحبه مرور مناب  معتبر کتابخانه :،وش

 .انجام شده اس  7931-7931مبنای منالعه حاضر بوده اس  که در سال  "های دفاع مقدس ارز 

ذفارین و ایثارگراناه    ای ماندگار از حضور نقش سالم  کشور در شروع و ادامه ینگ، با تمام توا  و تال ، حماسه مجموعه سازما : ها يافته

درسانامه ذشانایی باا    "طور خالصه و در بیس  محور و به ترتیب تنظیم شده در ویراسا  نخسا     ابعاد این حضور حماسی به. دندکرخلق 

 .ارائه شده اس  "ویا  علوم پزشكیاه دانشج های دفاع مقدس، وی فرهنگ و ارز 

مندا  سالم  در دفاع مقدس، در تداوم خدمات تاریخی قبلی به مل  ایارا ، حضاوری حماسای،     حضور عزتمند و قدرتمند حرفه: گير  نتيجه

واالتارین دساتاوردهای   . دبخش خواهاد باو   های بعدی الگو و الهام و برای همه نسلاس  ساز بوده  ساز و تمد  ساز، فرهنگ ذرمانی، ارزشی، تاریخ

تجاارب ارزناده   . باوده اسا    شكوفاي، یخالق پزشك، و معنويات ی، بخش سالم،حضور مسئوالنه و ذگاهانه و داوطلبانه اصحاب سالم ، 

دانه و دستاوردهایی که پشتوانه تداوم و ارتقای خادمات خداپسان  . های بعدی خواهد بود بخش همه نسل این مقن  نورانی، مشعل هدای  و الهام

 .های سالم  در دنیا خواهد بود دوستانه نیروهای انسانی سالم  در ادوار و اعصار بعدی و مری  و الگو برای نظام انسا 

 

 - پدافند غیار عامال   - بالیا - دفاع – ها ارز  - فرهنگ - ارتقای سالم  - ینگ تحمیلی - دفاع مقدس - مندا  سالم  حرفه: كليدویژه

 ترومای ینگی - بهداری رزمی - بیمارستا  صحرایی - های اضنراری تیم
 

 و بيان مسئله مقدمه

دفاع مقدس مقنعی نورانی از تاریخ پرفراز و نشیب مل  بازرگ  

دورانی که تا قیام  بر تارك تاریخ خواهد درخشید و بر . ایرا  اس 

 از. ذفرینی خواهد کارد  تدیّن ارز صحیفه سرگذش  ملتی مقاوم و م

 مل ؛ اعی این دورا ، اتحاد و یكپارچگی تمام ذحاد  های ایتم ویاگی
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 محمدعلی محققی: نویسنده پاسخگو .7

 های امداد و درما  دفاع مقدس اعضای یامعه پزشكی حاضر در میدا * 
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حول ویوه مشاترك دینای، ملای، سیاسای، دفااعی و معیشاتی و       

. بدیل در برابر تعدی دشمنا  و تهاایم بیگانگاا  اسا     مقاوم  بی

گزارا  صدیق مل ، مانناد   عنوا  بخشی از خدم  یامعه سالم ، به

ذفارین و   یانباه و ارز   همه اقشار، در دفاع مقدس، حضاوری هماه  

، "خادم  و فاداکاری  "حضوری سرشاار از  . بخش داشته اس  الهام

حضاوری داوطلباناه،   . "و اخاالق  معنویا  "و  "گشاایی  ابتكار و راه"

 .یویانه ایثارگرانه، عاشقانه و عالج

بخش و با ارز  یامعه سالم  در ینگ تحمیلی  خدمات حیات

یانبه و غیرانساانی نظاام    های همه در شراینی انجام شده که تحریم

. ده باود کار ترین شرایط را بر مل  ما تحمیل  استكبار یهانی سخ 

در شروع ینگ . شد سالم  را نیز شامل میها حوزه  ابعاد این تحریم

نیازهاای  . ذمادگی و سازماندهی بهداشا  و درماا  ویاود نداشا     

از انقالب، بالیا و حوادث متعادد   پیشعظیم بر یای مانده از دورا  

طبیعی، ساختار ضعیف، کمبود نیاروی انساانی، محادودی  شادید     

ب را در مناب  و بسیاری مشكالت دیگر، نظام ساالم  نوپاای انقاال   

تارین حالا  در    هاای ساالم  در ناازل    شاخص. تنگنا قرار داده بود

تحمیال یناگ تماام    . مقایسه با یوام  مشابه در یها  قرار داش 

عیار در گستره وسیعی از کشور و تبعات عظیم ناشی از ذ ، شارایط  

های مویود سالم  را  ده و زیرساخ کربروز فایعه انسانی را فراهم 

 . زده نابود ساخته بود مناطق ینگ در طیف وسیعی از

 :ها  یين تجربه تا،يخ، به شرح زير بویه یس، بعض، یز مؤلفه

ایان  . تشكیل شد 93ی  مرکز امداد و درما  ینگ اواخر سال 

وزیری وق  و با شارک  نماینادگانی از وزارت    کمیته زیرنظر نخس 

بهداری، هالل احمر، یهاد سازندگی ارتش و ساپاه شاكل گرفا  و    

 .سئولی  ذ  با سپاه بودم

ای  های مننقاه  برگیری از همه امكانات وزارت بهداری و سازما 

 های ینگ زده وق ، خاصه در استا 

هاا کاه عاالوه بار      تشكیل ستاد امداد و درما  ینگ در اساتا  

یهااد و   –ساپاه   –وزارت بهاداری  )های مسئول  نمایندگا  سازما 

 .ش فعال داشتندها نیز نق دانشگاه( هالل احمر –ارتش 

حضور داوطلبانه مردمای اکثریا  نزدیا  باه اتفااق نیروهاای       

 بهداش  و درما  وق 

های فعال و مویود در  های خالصانه همه سازما  مساعی و تال 

ابتدا و ادامه ینگ، خاصه وزارت بهداری، یهاد ساازندگی، ساازما    

های  ها، عموم بیمارستا  هالل احمر یمهوری اسالمی، همه دانشگاه

 کشور و حتی بخش خصوصی فعال در ذ  زما 

هاای دولتای و    حضور داوطلبانه طیف وسیعی از پزشكا  بخاش 

 ذزاد، پرستارا ، سایر پرسنل بهداش  و درما 

 حضور پرشور طیف بسیار وسیعی از دانشجویا 

حضور ایثارگرانه یم  بسیار زیادی از نیروهای داوطلب مردمی 

گمنام و مظلوم خناو  مقادم و هماه     در قالب امدادگرا ، سربازا 

 های نبرد مناطق پر مخاطره و پر مسئولی  یبهه

یافته و رو به تكامل نیروها و سااختارهای   حضور موظف، سازما 

بهداش  و درما  نیروهای مسلح یمهوری اسالمی ایارا  از ابتادا و   

در تمام مراحل دفاع مقدس که در روند پیشرف  و تعالی، منظوماه  

زمی را به شرح ایمالی این گزار  و شرح تفصیلی مندرج بهداری ر

 .دکردر درسنامه خلق 

گویی به شرایط اضنراری عملیات رزمندگا  اسالم علیه  برای پاسخ

های اضنراری از نیروهای قابل اعتمااد و عمادتاد دانشاگاهی     دشمن، تیم

 .بدیلی برعهده گرف  های بی ها و مسئولی  تشكیل شد و نقش

ها، خادمات بازرگ و    سرشار از رفتارهای انسانی، نیكیدفاع مقدس 

صاورت الگوهاای باا ارز  و میاراث      کاه باه  اسا   ارز  ذفرینی باوده  

حوزه خادمات ساالم    . های بعدی باقی مانده اس  گرانباری برای نسل

های پر افتخاار و دساتاوردهای    در دفاع مقدس و بهداری رزمی، از نمونه

 .مغتنم و ارز  ذفرین خواهد بود ها بزرگی اس  که ذشنایی با ذ 

رغم اعماق فایعاه و ابعااد گساترده و تهدیادذمیز ساالم        علی

، عملكارد مجموعاه   ینگ تحمیلای  سال 1 هدورطی عمومی مردم، 

انگیز و بحماداهلل موفاق    نظام سالم  وق ، بسیار درخشا  و شگف 

بدیل مجموعه نیروی انسانی، اعم  از خدمات خالصانه و بی. بوده اس 

ای و مدیریتی، کارنامه بسیار درخشاا  و مانادگاری    از پرسنل حرفه

بعضای از دساتاوردها باه    . شده اسا  در دورا  دفاع مقدس حاصل 

 :شرح زیر بوده اس 

 ساله ینگ تحمیلای   1های سالم  در طول دوره  همه شاخص

 .تویهی ارتقا یاف  طور قابل به

   تأسیس و نظام شبكه خدمات بهداشتی درمانی در همین دورا

پوشش فراگیر و یامعی برای ذحاد مل  فاراهم و دساتاوردهای   

کاه   کردبخش برای سایر ملل فراهم  شگرف حاصله الگویی الهام

 .بارها مورد تأیید سازما  یهانی بهداش  قرار گرف 
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      ، با ادغام نظام ذموز  پزشكی در نظاام ارائاه خادمات ساالم

د و برای یمیا   سرع  مرتف  ش معضل تربی  نیروی انسانی به

نیازهای پایه، عمومی و تخصصی سالم  تا سارحد خودکفاایی   

 .ها تحقق یاف  ریزی شد و همه برنامه برنامه

  به روزرساانی نظام فراگیرذموز  مداوم کشوری، ناظر بر ارتقا و 

 .گذاری شد پایه ،دانش و تجارب یامعه سالم 

 دکننده های رایج و تهدی گیری تهدید فایعه انسانی به عل  همه

ها، هرگز به وقوع نپیوس  و خدمات بهداشتی از اعماق  در ینگ

یویا  ینگای،   های میلیونی پناه ها و یمعی  ها تا اردوگاه یبهه

ها و منااطق ینگای و تاا اعمااق      تا سكنه شریف و مقاوم استا 

 .شهرها و روستاهای کشور تسری یاف 

  غاایی   فلسافه  ساختار ادغام ذموز  پزشكی در نظام سالم  باا

پاسخگویی ایتماعی نظام ذموز  پزشكی به نیازهای نظام ارائه 

گااذاری و تحكاایم شااد و دسااتاوردهای  خاادمات سااالم  پایااه

 .عظیمی حاصل شد

   بهداری رزمی با مدیری  یهادی و علمی و مشارک  گساترده

های انسانی حوزه سالم ، چتری از خدمات عماومی و   نیروی

ی بر تشخیص دقیق نیااز و  یانبه، روزذمد، مبتن تخصصی، همه

باا ابتكاارات   . دکار شرایط، بر مجموعه گساتره یناگ فاراهم    

گیری از حضاور داوطلباناه    هوشمندانه، مدیری  نافذ، و با بهره

  و امدادگرا  و همه نیروهای اپزشكا  و پرستارا  و متخصص

  و اتاارین خاادمات بااه مجروحاا   انسااانی سااالم ، یااام   

. م ینااگ، ارائااه شااددیاادگا  مسااتقیم و غیرمسااتقی ذساایب

هاای   هاای اضانراری و بیمارساتا     ابتكارات مهمی مانند تیم

  ینگی را ارتقاا  اهای امداد و درما  مجروح صحرایی شاخص

هااای رساایدگی را بااه حااداقل کاااهش و نتااایج را بااه  و زمااا 

 .حداکثر افزایش داد

         الگویی درخشا  از همبساتگی تماام عیاار ملای، باا مشاارک

ا و مجموعه ساختار بهداش  و درما  وق  حداکثری همه نیروه

ذفرینای سارمایه انساانی و     بخش برای نقش حاصل شد که الهام

های سالم  در حوادث غیر مترقبه و تهدیدات و بالیای  سازما 

 .بعدی خواهد بود

   هاای   کاارگیری گساترده ساالح    ینایات ضد بشری دشامن در باه

ا  ساالم   شیمیایی بر علیه رزمنادگا  منااطق مساكونی، سارباز    

ذزماونی کاه   . نظیر و تااریخی قارار داد   مل  را در معرض ذزمونی بی

نتیجه ذ  عزت، افتخار و سربلندی بود و کنتارل ایان فایعاه ضاد     

 .انسانی قر ، با حداقل تلفات و خسارات، به احسن ویه انجام شد

      واالترین دستاوردهای حضاور مسائوالنه و ذگاهاناه و داوطلباناه

اي، یخالق پزشتك، و معنويتات ی،   شكوفاصحاب سالم ، 

دستاوردهایی که پشاتوانه تاداوم خادمات    . بود بخش سالم،

دوستانه نیروهای انسانی سالم  در ادوار و اعصار بعدی و  انسا 

 .های سالم  در دنیا خواهد بود بخش برای همه نظام الگو و الهام

 ای، مصاحبه تاریخ شافاهی، بحاث   مرور مناب  معتبر کتابخانه: ،وش

ذشنایی با فرهنگ و "متمرکز گروهی و تخلیص درسنامه دو یلدی 

مبنای گزار  حاضر بوده اس  که در سال  "های دفاع مقدس ارز 

 .انجام شده اس  7931-7931

 

 ییبيات نظر 
در منالعه پیرامو  حضور یامعه پزشكی در دفاع مقادس، گال   

ایماالی   به اقتضای این نوشاته . دکر های فراوانی یلب تویه می واژه

 :شوند های مشترك تعریف می منتخبی از واژه

 

 1نظام سالم،

ارا ، ذگا  ، سیاسا  (مندا  ساالم   حرفه)مجموعه مناب  انسانی 

ساختار بهم پیوسته تشكیالتی، مقررات و قوانین، ذداب و اخالقیاات  

افزار، و سایر ارکا  و شئو  که مسئولی   افزار و سخ  و فرهنگ، نرم

را بار عهاده دارد، نظاام یاا      2ای سالم  یامعاه تأمین، حفظ و ارتق

 .9شود سیستم سالم  نامیده می

 

 4یفاع مقدس

های انسانی و اسالمی که در  دف  تهایم دشمن مبتنی بر ارز 

تاریخ و فرهنگ سرزمین و مردم یمهوری اسالمی ایرا  و ذزادگاا   

در اصنالح دفاع مقدس عبارت اسا  از  . یها  دارای قداس  اس 

 متنوعیهای   ها، و فعالی  ها، پایمردی ها، حماسه مجاهدتمجموعه 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Health system  

2. Health promotion 

 تعریف پیشنهادی منالعه حاضر. 9

4. Holey defense 
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المی که مل  شریف و مسلما  ایرا  و نیروهای مسلح یمهوری اس

روز در برابر تهایم رژیام بعاث    2139سال، معادل  1ایرا  در طول 

عراق به خاك ایرا  اساالمی انجاام دادناد و از ایان امتحاا  الهای       

 (.7)سربلند و پیروز بیرو  ذمدند

 

 1جنگ تحميل،

ایم متجااوز بعثای عاراق علیاه      ینگ تحمیال شاده توساط ر   

برابار نیروهاای    یمهوری اسالمی ایرا  و دفاع مقادس ایرانیاا  در  

 .ذموز تاریخ معاصر عبرت متجاوز بیگانه و یكی از رخدادهای مهم و

یانباه زمینای،    باا هجاوم هماه    7993شهریورماه  97این ینگ در 

سال طول کشید و  1دریایی و هوایی به کشورما  شروع و به مدت 

باارترین منازعاات نظاامی     تارین و شادیدترین و خساارت    از طوالنی

هاای بازرگ و    یانباه قادرت   های هماه  یرغم حمای عل. معاصر اس 

بسیاری از دیگر کشورها در این ینگ از رژیم متجاوز بعثای عاراق،   

مردم ایرا  اسالمی با اتحاد و یكدلی به دفاع از میهن خود برخاسته، 

 .ایازه ندادند که حتی ی  ویب از خاکشا  از دس  برود

 

 ی،تقا  سالم،

تماعی با هادف کنتارل بهتار و    های ذموزشی و ای تلفیق فعالی 

2حفاظ  از سالم ". ارتقای مستمر سنح سالم  افراد و یامعه
و  "

9های سالم  خدمات و مراقب "
هاا و دساتاوردهای    از زیرمجموعه "

 .روند شمار می ارتقای سالم  به

ارتقااای  7311المللاای اوتاااوا در سااال  در اولااین کنفاارانس بااین

در شناخ  عوامل تأثیرگاذار بار    سالم  به مفهوم توانمندسازی مردم

گیااری صااحیح در انتخاااب   ایتماااعی و تصاامیم - سااالم  فااردی

رفتارهای بهداشتی و در نتیجه رعای  شیوه زندگی سالم تعریف شاده  

سازی افراد بارای افازایش    ارتقای سالم  عبارت از روند توانمند. اس 

، برقراری عادال ، محایط مناساب   . اس شا   کنترل و بهبود سالمتی

اکوسیستم پایدار، صلح، دسترسی به خدمات، تضمین درذماد، تغذیاه   

عنوا  شرایط اولیاه و زیربناایی ارتقاای ساالم  معرفای       و ذموز  به

وپیشااگیری از  4ارتقااای سااالم  فراتاار از ذمااوز  سااالم   .شاادند

و بر تجزیه و تحلیل و توسعه ظرفی  ساالمتی افاراد    اس  9ها بیماری

نگر، ارتقای سالم ، در نظر گرفتن ساالم    یدر دیدگاه کل تأکید دارد

 (.2)اس روانی، ایتماعی و معنوی در کنار سالم  یسمی 

 فرهنگ
 و هاا  خوشبختی همه مبدأفرهنگ ( ،ه)ی، توصيف یمام خمين،

 ی  ملی  اساس اس ، مل  اساس فرهنگ. 1اس  مل  های بدبختی

 باید مه با همه را ها نقیصه .اس  مل  ی  استقالل اساس. اس  مل 

 .1اس  فرهنگ ها ذ  رأس در که کنیم رف 

ای  نظاام واره  "فرهناگ " ی، تعريف شو،یيعال، ینقالب فرهنگ،،

 الگوهاای  ذداب و هاای،   ارز »، «اساسای  باورهاای  و عقاید«از  اس 

 رفتار که ادراکات، »مصنوعات«و  »نمادها» و دیرپا و دار ریشه» رفتاری

. ساازد  مای  ذ  را هویا   و دهد می شكل و یه  را یامعه مناسبات و

، فرهناگ  (ایرانی - اسالمی)سنوح فرهنگ عبارتند از فرهنگ ملی 

در حوزه دفاع مقادس هار ساه سانح     . ای عمومی، و فرهنگ حرفه

 (:9)های فرهنگی عبارتند از بعضی از ارز . موضعی  دارند

عقالنی  اسالمی، حكم  سیاسی، بصیرت ایتماعی، تادبیر  ) تعقل

 (معیش 

 (توحیدمحوری، والی  مداری، مهرورزی، عدال ) یيمان

 (تقوا، عزت و مدارا، کرام ، انفاق و ایثار) یخالق

هااای تخصصاای،  معرفاا  دیناای، معرفاا  هااویتی، دانااش ) علتت 

 (ای های حرفه های ارتباطی، مهارت مهارت

امار باه معاروف و نهای از منكار، ماردم سااالری، انضابا          ) عمل

 (ایتماعی، کار و تال 

 

 ی،زش
اسم مصدر ارزید  و دارای معانی زیر  فارسی ژه ارز  در زبا وا

قدر، مرتبه، استحقاق، لیاق ، شایستگی، زیبندگی، برازندگی، : اس 

به معنی رتبه، ارز، قدر، گرامی  value در زبا  انگلیسی معادل. قابلی 

به معنی قیما ،    valeur برابر فرانسه داشتن، اهمی  داد  و در زبا 

1و ارز اس قدر مقدار 
. 

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Imposed war 

2. Health protection 

3. Health services 

4. Health education 

5. Diseases prevention 

 901، صفحه 9صحیفه نور، یلد . 1

 34، صفحه 1صحیفه نور، یلد . 1

 http://daneshnameh.roshd.ir :نامه رشدتعریف ارز  در دانش. 1
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ها مبنای نگر ، انگیز ، رفتار و فرضایات اساسای یا      ارز 

بعضای از  . گیرناد  یامعه هساتند و از باورهاای اساسای نشاأت مای     

اتقاا ،  : های کاری در چارچوب نظام ارزشی اسالم عبارتناد از  ارز 

داری، خاااودکنترلی،  دقااا ، نظااام، داناااش و شاااناخ ، امانااا  

کوشی و تاداوم و پشاتكار داشاتن، صابر و      پذیری، سخ  ی مسئول

ورزی، مشورت، خالقی ، خلوص نیا ،   پذیری، تفكر و اندیشه تحمل

، یاادگیری مساتمر،   (در قوانین، روابط و یبرا )دوستی، عدال   نوع

 (.9( )بین کار و زندگی)تواض ، تكریم دیگرا ، تعادل 

 

 یفاع
از احكام دفااع، در فقاه   . اس  مهایم د کر دف  دفاع به معنای

دفااع از نظار موضاوع    . اند سخن گفته حدود و یهاد اسالمی در باب

و  اسااالمدفاااع ازاساا ، نظیاار دارای ابعاااد و مصااادیق مختلفاای  

 .7هاى اسالمى، دفاع از نفس، دفاع از مال، دفاع از ناموس سرزمین

از .( ل  ماص ) - 7. [ ع ( ] دِ): فرهنگ فا،ست، معتين  یفاع ی، 

 . بازداشاتن، پاس زد   .( ماص م  ) - 2. دستبرد دشمن حفظ کرد 

ینگای کاه مسالمانا  باا      - 4. پاسخ طرف مقابل در هر دعوی - 9

 .کافرا  کنند برای یلوگیری از حمله ذنا 

شود که یا  یاا چناد     دفاع در اصنالح به تدابیری گفته می

امی، کشور مؤتلفه برای مقاوم  در مقابل حمالت سیاسای، نظا  

. برنااد کااار ماای اقتصااادی، ایتماااعی، رواناای و یااا فناااوری بااه 

کناد و بازدارنادگی    های دفاعی بازدارندگی را تقوی  مای  توانایی

واژه دفاع به حفظ و حمای  . بخشد ها نیرو می نیز به این توانایی

هااایی نظیاار زناادگی، مالكیاا ، ذزادی، هویاا  ملاای، و   از ارز 

گوناگو  اعم از داخلی و خاریی  تمامی  ارزی در برابر تهدیدات

 "2دشو نیز اطالق می

 

 3باليا

طبق تعریف سازما  یهانی بهداش ، حادثه غیرمترقبه یاا باال،   

شاود کاه وضاعی  عاادی زنادگی       ای گفته می به هر حادثه یا واقعه

و مویب سنوحی از ذسایب و   کندمردم را مختل و از هم گسیخته 

معاه مباتال بیشاتر و فراتار     شود که از ظرفی  یبرا  یا تخریب می

و یاا  ( مانند زلزلاه ) 4حوادث فوق ممكن اس  طبیعی باشند)(. اس 

 (.مانند ینگ) 9معلول دس  بشر

 پدیفند غيرعامل
در فرهنگ  . تشكیل شده اس  "افند"و  "پد"واژه پدافند از دو یزء 

پیشاوندی اسا  کاه باه معاانی ضاد و        "پاد"یا  "پد"و ادبیات فارسی 

ای قارار گیارد معناای ذ  را معكاوس      از واژه پایش هرگااه  متضاد بوده، 

نیز به معنای ینگ، یدال، پیكاار، نبارد، تهاایم و     "ذفند"واژه . کند می

و شامل اقداماتی اسا    اس  "دفاع"پدافند هم طراز با واژه . حمله اس 

پدیفند غير "در. شود مقابله با حمله و تهایم دشمن، انجام می برایکه 

ابلاه باا تهاایم و تهدیادات دشامن، بادو  اساتفاده از        مق برای "عامل

ای از اقادامات و   تسلیحات تهایمی یاا دفااعی، باا اساتفاده از مجموعاه     

پذیری تأسیسات، تجهیازات و   تمهیدات تدافعی، مویبات کاهش ذسیب

پدیفنتد  "های کلای نظاام    در سیاس (. 1)شود نیروی انسانی فراهم می

ای  جموعه اقدامات غیرمسالحانه م"چنین تعریف شده اس   "غيرعامل

هاای   پذیری، تداوم فعالی  که مویب افزایش بازدارندگی، کاهش ذسیب

ضروری، ارتقای پایداری ملی و تساهیل در مادیری  بحارا  در مقابال     

 ".1شود  تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می

 

 تي  یضطری، 

تیم تخصصی هماهنگ و داوطلب واکانش ساری ، بارای اعازام باه      

شاود کاه از    طق ینگی در شرایط بحرا ، تیم اضانراری گفتاه مای   منا

مند گارا  سانگ بهاداری رزمای در دورا  دفااع مقادس        تجارب نظام

ها در قالب مدیری  یام  کنتارل و همااهنگی تروماای     این تیم. 1اس 

ینگی، با ترکیب تخصصی مناسب، شامل پرستار، تكنیسین هوشابری،  

متخصصا  حسب مورد، متشاكل  متخصصا  بیهوشی و یراحی و سایر 

های تعیاین شاده حاضار و     شده و با فراخوا  در مدت کوتاهی در محل

تارین   مهام . شادند  به مناطق عملیاتی منتقل و بالفاصله وارد عمال مای  

 های و اورژانسهای صحرایی   های اضنراری، بیمارستا  محل خدم  تیم

 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ویكی فقه، دانشنامه حوزوی. 7

برگرفته از تعریف دفاع در درسنامه ذشنایی با علوم و معارف دفاع مقادس، ویراسا    . 2

 ، پاوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس4
3. Disasters 

4. Natural disasters 

5. Man-made disasters 

ابالغای مقاام    - عامل غیر های کلی نظام در خصوص پدافند بند اول سیاس . 1
 معظم رهبری

 تعریف پیشنهادی نویسندگا . 1
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پاس از کنتارل شارایط اضانراری و     . ها بوده اسا   خنو  مقدم یبهه

هاای خادمتی قبلای     برگش  به شرایط عادی، اعضاای تایم باه محال    

در ایان فاصاله و در   . شادند  هاای بعادی مای    بازگشته، منتظر فراخاوا  

ی مرور علمی شده، برای رف  ناواقص باا   های مناسب، تجارب قبل فرص 

 .شد ریزی می هماهنگی مسئولین بهداری رزمی، برنامه

 

 بيما،ستان صحریي،
سااامانه بیمارسااتانی مسااتحكم و ایماان، ابتكاااری دورا  دفاااع 

 مقدمناسب نسب  به خنو  ترین فاصله م مقدس، واق  در نزدی 

درمانی فاوری   - درگیری نظامی، مجهز به تجهیزات پیشرفته تشخیصی

هاای اورژاناس،    هاای عمال، بخاش    در سنوح تخصصای، شاامل اتااق   

هااای ویاااه، داروخانااه، رادیولااوژی، ذزمایشااگاه، باناا  خااو ،   مراقباا 

های ثاب  تا متحارك، مساتقر    عمالد طیفی از بیمارستا . استریلیزاسیو 

، یاا سااختارهای   (کانكس)ساخته متحرك  در چادر، یا ساختارهای پیش

اند کاه باا    ، یا ساختارهای مستحكم بتنی بوده(سوله)فلزی ساخته  پیش

روند تكااملی در یناگ تحمیلای، در منااطق و شارایط مختلاف برپاا        

هااا عااالوه باار پرسااتارا ، اماادادگرا ،    در ایاان بیمارسااتا . انااد شااده

هااای هوشاابری و رادیولااوژی و ذزمایشااگاه و باناا  خااو ،   تكنیسااین

در . ید حضور داشاته باشاند  پزشكا  متخصص بیهوشی و یراحی نیز با

بخش و فاوری،   ها با اقدامات حیات زنجیره بهداری رزمی، این بیمارستا 

های ویاه، اعماال   های اضنراری و غیرقابل تأخیر، مراقب  اعم از یراحی

  برای انتقاال باه سانوح بعادی،     اسازی مصدوم فوری سرپایی، و ذماده

 (.1)هستنددار  هرسال  خنیر پشتیبانی از عملیات نظامی را عهد

 

 بهدی،  ،زم،
ساازما  و   ها، ساختار، به مجموعه معارف، مقررات، دستورالعمل

های مستقیم  ها و ذسیب به بیماری رسیدگی هایی که مسئول فعالی 

د، بهاداری رزمای اطاالق    نا و غیرمستقیم عملیات نظاامی را بار دار  

یی، این امور مشتمل بر ذموز  و ذمادگی، پاوهش و شناسا. شود می

بینی، حمایا  و پشاتیبانی، اقادامات و عملیاات،      پیشگیری و پیش

 امكاناات  ذوری فاراهم  باا "در این مجموعه . 7ارزیابی و بازسازی اس 

 مجاورت در ینگی های برای ذسیب الزم خاص های مراقب  انواع ارائه

 افازایش  امكاا   حاد  تاا  را و بهباودی  ماناد   زناده  امید نبرد، مننقه

 (.1)"یمده می

 وما  جنگ،تر
هاای   ها و صدمات وارده به باه اعضاا یاا ناواحی یاا سیساتم       سیبم

، توسط عوامال  (روانی - فیزیولوژی  – اختالالت فیزیكی)مختلف بد  

هاای   هاا، مهماات یاا پرتاباه     گلولاه )زا در یناگ   های ذسیب و مكانیسم

مدیری  این نوع تروما باه سانح   . یا تح  تأثیر شرایط ینگی( انفجاری

طیاف  . های بعدی نیاز دارد های هماهنگ بالینی و حمای  اقب باالی مر

 9قن  اعضاا  - 2های مغزی ضربه: ها وسی  و شامل موارد زیر اس  ذسیب

 - 1هاا  ساوختگی  - 9اختالالت بینایی و شانوایی  - 4های نخاعی ذسیب -

هاا و   مسامومی   - 1اخاتالالت روانای   - 1های عضالنی استخوانی ذسیب

 (.3)ای یولوژی  و هستههای شیمیایی، ب ذسیب

 

 ها يافته
 ز حضو، جامعه سالم، ی، یفاع مقدستوصيف ی،زش، ی

، ضاامن حضااور در 7911ای در سااال  اهلل خامنااه حضارت ذیاا  

بیمارستا  شهید بقایی اهواز و عیادت از رزمندگا  مجروح، در یم  

بخشای از  . کارکنا  خدوم بیمارستا  سخنا  مهمی ایراد فرمودناد 

 :شمند به شرح زیر اس این سخنا  ارز

خدمات بيما،ستان، یمتروز  . كا،تان كا، با ی،زش، یس،....."

یما هنگام، كه یين ی،مان . به شكل مضاعف، یی،ی  ی،زش یس،

و معالجه و خدم، و پرستا،  و پشتيبان، ی، كنا، جنگ قتری،  

گرف،، من زمان ی،زش ینسان، یيگر نيمت، یز ی،زش یيتن كتا،    

ميتد و من ی،زش   وجتوی مت،   د بته خویهد شد، يک ی،زش جدي

يک مجاهدت ی، ،یه خدی یست،، يتک   . نظام، و جهای  یس،

من يقتين یی،م ویقعتام مثتل یيتن     . مبا،زه با یشمنان خدی یس،

یيد با ینگيتزه   چریغ ،وشن یس، بری  من، شما كه یينجا نشسته

گتزی،   شتما    خدم،، ی، هر مرتبه علم، يا عمل، يا ختدم، 

ختارر من یخالصتتان،    يا، باال یس، بهشرفتان و یفتخا،تان بس

 و   مجروحاننيتتان، ینگيزه و یيمان، كه شما ،ی مو،ی تا به یين 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 تعریف پیشنهادی نویسندگا . 7

2. Traumatic Brain Injury 

3. Amputation 

4. Spinal Cord Injury 

5. Visual and hearing impairment  

6. Burns 

7. Musculoskeletal injuries  

8. Post-Traumatic Stress Disorder 
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ما پيروزي ، ما . یين ،زمندگان و بندگان صالح خدی خدم، كنيد

تویني  پرچ  یسالم  تویني  پيش بروي ، ما م، قد،تمندي ، ما م،

 "....یییه یس،  ،ی نگه یی،ي ، خدی یين توین ،ی به یين مل،

گانه درسانامه   های بیس  های این منالعه با تخلیص بخش یافته

هااای دفاااع مقاادس ویاااه  ذشاانایی بااا فرهنااگ و ارز "دویلاادی 

که توسط نویسندگا  نگاشته شده اس ،  "دانشجویا  علوم پزشكی

 :شود به شرح زیر ارائه می

 

نقش سالم، ی، یمني، و توسعه پايتدی، ملت،،    -1
 گ، ییيم، یفاع، حوزه سالم،ضرو،ت ممای

: دکترین دفاعی یمهوری اسالمی ایرا  بر سه رکن اساسی یعنای 

پدافناد  "و  "ذماادگی قادرت دفااعی و هجاومی    "، "بازدارندگی مؤثر"

ساالم  از اصاول و اّمّهاات توساعه و امنیا       . استوار اس  "غیرعامل

و بهای حاصله از حضاور   پایدار ملی اس  و دستاوردهای عظیم و گرا 

های ایثاار و   ذفرینی یامعه سالم  در دفاع مقدس و سایر صحنه نقش

ای ساالم،   کنناده یامعاه   خدم  و پیشرف ، سرمایه گرانبار و تضمین

امنی  و سالم  رابناه  . ایمن و مقاوم در برابر همه حوادث خواهد بود

یلحسنة »: فرمایاد  می( ص)پیامبر اکرم. تنگاتنگ و الزم و ملزوم دارند

حسنه و خیر نی  برای بشار در دنیاا،   : «1ا یلصحة و یلعافيةیلدني ف،

 .تندرستی و عافی  و امنی  اس 

 
 یبعای سالمت، تأثيرگذی، بر یمني،بعض، یز 

 .کنترل عوامل تهدیدکننده حیات، الزمه امنی  و ایمنی مردم اس 

حذف غذای ناسالم و سوء تغذیه الزمه زندگی سالم و ایمن برای 

 .ر همه شرایط اس ها و د همه انسا 

هااای سااالمتی پایااه، الزمااه قنعاای و   دسترساای بااه مراقباا 

 .کننده سالم  افراد و یامعه اس  تضمین

کشور با سرای  باه منااطق همجاوار     در هرتهدیدهای سالم  

 .المللی اس  ای و بین مویب تهدید امنی  مننقه

ای و  سالم  از موضوعات راهبردی حوزه امنیا  ملای، مننقاه   

 .لی اس المل بین

که در گزار  توسعه بشری برنامه  "نظریه امنی  انسا "مفهوم 

منرح شاده اسا  دارای    7334توسعه سازما  ملل متحد در سال 

رهایی )امنی  اقتصادی (: 70)گانه به این شرح اس  های هف  مؤلفه

حاق بار   )، امنی  ساالم   (دسترسی به غذا)، امنی  غذایی (از فقر

حمایا  در  )، امنی  زیسا  محینای   (ا سالم  و حمای  از بیمار

حمای  فیزیكی در برابر شاكنجه،  )، امنی  شخصی (ها برابر ذلودگی

هاای   بقاای فرهناگ  )، امنیا  ایتمااعی   (ینگ و حماالت یناایی  

 (.ذزادی و رهایی از سرکوب سیاسی)، و امنی  سیاسی (سنتی

هاای واگیاردار نظیار ایادز، ساارس، ماالریاا،        بعضی از بیمااری 

از تهدیادات ساالمتی دارای   . یاد لیشامانیوز  یا، تیفوس، تیفوذنفلوذنز

عناوا  مساایل    باه  و المللای باود   ای و باین  ابعاد امنی  ملی، مننقه

 .اند المللی قرار گرفته سالم  عمومی مورد تویه یدی مجام  بین

هاای   های فزاینده در مورد تهدیادات بیمااری   با تویه به نگرانی

یا  و بیوتروریسام، در تعاامالت    مسری، حمالت تروریساتی بیولوژ 

های سازما  ملل متحد، سالم  باه مثاباه    گیری المللی و موض  بین

یانباه   این رویكرد مقبولی  هماه . شود ی  موضوع امنیتی تلقی می

ندارد و ممكن اس  بیش از ذنكه به نف  سالم  عماومی باشاد، باه    

 .زیا  ذ  تمام شود

هاا   ر مورد انتقال بیماریها د یهانی شد  مویب نگرانی تمام دول 

هااا شااده اساا  و ضاارورت  و تهدیاادات امنیتاای برخاسااته از بیماااری

هاا در حال    همكاری دول . المللی را ایجاد کرده اس  های بین همكاری

 )(.شود های سالم ، مویب تأمین امنی  سالم  انسا  می بحرا 

ها و حوادث غیرمترقبه، مویب تهدید مستقیم و غیرمستقیم  ینگ

داشااتن . شااوند   یامعااه و مخاااطره یاادی امنیاا  ملاای ماای سااالم

های معتبر بهداری رزمی، طب نظامی، مدیری  بحارا  در بالیاا و    برنامه

 .هستندپدافند غیرعامل، از الزامات قنعی امنی  پایدار ملی 

یانبه یامعه سالم  کشور،  تجارب عظیم دفاع مقدس و حضور همه

ذ  در همه شرایط ذینده، اعم از  بدیلی برای حفظ امنی  و ثبات مدل بی

 .رود شمار می حوادث نظامی، تروریستی، بیوتروریسم، و بالیا به

 

نقش یفاع مقتدس و بهتدی،  ،زمت، ی، تحكتي      
 "هاي، بری  مينده ی،س": یمني، مل، پايدی،

مهندسی دفاعی و بهداری رزمی در ینگ تحمیلی سبب خلاق  

ع، انادازه و موقعیا    د کاه از نظار ناو   شابتكارات عظیم و باشكوهی 

 دفاعنظیر بوده و از افتخارات  های دنیا بی ایرای ذ  در طول ینگ
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 417، صص 17بحاراالنوار، ج . 7
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تجارب ارزشمند و کاربردی بهداری رزمی در . رود شمار می مقدس به

های نامتقار  اماروزی و   روزرسانی، در ینگ هدورا  دفاع مقدس با ب

سازی و ایجاد  حتی در زما  صلح کاربرد داشته، سبب امنی ، مصو 

 (.77)شود  ذمادگی دفاعی کشور در برابر تهدیدات دشمن می

تحول در صنع ، توسعه مراکز علمی و پاوهشی، تولاد راهبارد   

یرا  در تاأمین  یانبه، اعتراف بیگانگا  در ارتبا  با نقش ا دفاع همه

های دورا  دفاع   نتیجه فداکاری فارس خلیج و خاورمیانهامنی  صلح 

 .مقدس بوده اس 

گیری از دستاوردها و تجارب دفاع  مجموعه بهداری رزمی با بهره

مقدس و تداوم ذ  در شرایط بعدی تا باه اماروز، پشاتوانه بازرگ و     

منمئنی برای صیان  و ارتقای سالم  نیروهاای دفااعی و نظاامی    

 .کشور برای همه ادوار و شرایط ذینده خواهد بود

د کارد کاه ایان    دفاع مقدس مكتب یدیدی به نام مقاوم  ایجا

اکنو  در سوریه، عراق، یمن و دیگار کشاورهای اساالمی     مكتب هم

 .خود را نشا  داده اس 

دفاع مقدس الگویی برای انتقال فرهنگ مقاوم  و رساند  پیام 

توانند در مقابل ظاالم بایساتند و باه     های مظلومی اس  که می مل 

 .استقالل برسند

 .منی  ملی اس کننده ا ترویج فرهنگ دفاع مقدس تضمین

سال دفاع مقدس، ایجاد امنی  پایدار در ایرا  و نقاش   1نتیجه 

. فاارس باوده اسا     کننده کشورما  در امنی  مننقه خلایج   تعیین

خواهاا  و   سال به الگویی برای همه ذزادی 1مكتب مقاوم  در این 

بخش یها  اسالم تبادیل شاده     های ذزادی طلبا  و نهض   استقالل

 .اس 

سازی و فراگیاری   دس از تأثیرگذارترین عوامل در پیادهدفاع مق

 .فرهنگ پدافند غیرعامل در یامعه اس 

زدنی نظاام در یهاا  مرهاو      امنی  پایدار کشور و اقتدار مثال

 .این دورا  مقدس بوده اس « توانیم ما می»باور عملی به 

 

فرهنگ شهایت و یيثا،، مشتناي، بتا شتهدی و     -2
،، و معرفت، ميتين جتايزه    یيثا،گرین جامعه پزشك
 مل، شهيد ،هنمون

هاای   ترین مفاهیم الهی، واالتارین ارز   ایثار و شهادت، از عالی

ذفارین ایتمااعی و واالتارین     انسانی، تأثیرگذارترین مفاهیم حرکا  

منالعه، معرفی، تأمل . روند شمار می برکات معنوی در ی  یامعه به

های نااب   د و ذرما در سیره زندگی، شخصی  معنوی، منزل ، عقای

شهیدا  و ایثارگرا ، رویكردی نافذ برای اعتالی معناوی و ارزشای   

هایی اس  که با شهداء و ایثارگرا  معاصر نبوده، با مسیری که  نسل

در فرهناگ   .7اناد  اند ذشنایی ملموس نداشاته  در ذ  ممارس  داشته

تریما   "پیروزی خو  بر شمشیر"انقالب اسالمی مل  بزرگ ایرا 

ساازی اسا  کاه اماام      ثار و شهادت و کلمه قصار نمادین و تااریخ ای

حسااین  فلساافه نهضاا  عاشااورای امااام"، بااا الهااام از (ره)خمیناای

 .در صحیفه انقالب به ثب  رساندند "السالم علیه

هایی که بنیاا    ای از اعتقادات وذموزه مجموعه"فرهنگ شهادت 

در ی متعال و گیری روحیه شجاع ، مبارزه و یهاد در راه خدا شكل

صافات اکتساابی   . (72)"عقیده اسا   در راه ایما  و شهادت نهای 

انسانی صبر، شجاع ، دالوری، مباارزه و پاایمردی، کاه باه اعتباار      

، فرهناگ شاهادت   (مورد پذیر  یامعه واقا  شاد   )یمعی بود  

و . شهادت مرگ ذگاهانه و مقّدس و هدفمناد اسا   . شود خوانده می

: مجیااد چنااین ذمااده اساا    قاارذ  در شااراف  و عظماا  ذ  در 

والتحسین الذین قتلوا فی سبیل اهلل امواتااد بال احیااء عناد ربهام      "

2یرزقو 
" 

ها و خدمات درخشا  یامعه پزشكی، فصالی   تردید ایثارگری بی

دهد و بنا به  تابناك را در صحیفه دفاع مقدس به خود اختصاص می

را در  فرمایش مقام معظم رهبری، یامعاه پزشاكی امتحاا  خاوبی    

هاای حماساه دفااع     در طاول ساال  . روزهای ذتش و خو  پاس داد 

طاور داوطلباناه در هماه میاادین      مقدس، یامعه پزشكی کشور، باه 

ده کار بخشای ارائاه    حضور داشته و خدمات بسیار شایسته و حیاات 

همزما  رسال  عظیم و همیشگی ارائه خادمات ساالم  باه    . اس 

ی، یين . ن نظام سالم  بودعموم مل  بزرگ ایرا  نیز بر عهده همی

هتزی، نفتر یز پزشتكان، پرستتا،ین،      3مسير نو،ین، حتدوی  

ی،جه ،فيع شهایت  یینشجويان علوم پزشك، و یمدییگرین به

شاهدای یامعاه پزشاكی، در دفااع مقادس، بساا        . ندشتد نايل 

ستارگا  پرفروع تاا اباد در ذساما  نظاام ساالم  ایارا  اساالمی        

 کرام ،و یاد ذنا  همواره مایه شراف ،  نام . نورافشانی خواهند کرد
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

راهكارهاای تارویج فرهناگ    : رسانی فرهنگ ایثار و شهادت مرایعه به پایگاه اطالع .7

 http://navideshahed.com. ایثار و شهادت

 713سوره مبارکه ذل عمرا ، ذیه کریمه  .2
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شناسای   دوستی و اوج اعالی اخاالق پزشاكی و وظیفاه    ، انسا ایثار

دکتار  : پزشكا  و پیراپزشاكا  شاهیدی چاو    . ای خواهد بود حرفه

محمدعلی رهنمو ، دکتر مرتضی قاضی، دکتر احمد هجرتی، دکتر 

محمد چوبكار، دکتر سیدعلی کرباسی و مهندس سیدعلی خادامی،  

یداساماعیل  اصافهانی، س  حساینی، مهادی مقبال    سیدصادق ادیاب 

دانشاجویا  فرهیختاه و   ... زاده و سعید قرنفلای  سایدی، امام مجعه

سیدعبدالرضاا موساوی، احمدرضاا احادی،     : یهادگر شهیدی چو 

حسن خوراکیا ، علیرضاا کاظمیاا ، و فرمانادها  بهاداری رزمای      

و  منصور عارفیا ، رضا اتحادی، علی احمدی، ممقانی: شهیدی چو 

یاادذور   .شا  همیشه یاودا  خواهاد باود  بسیاری دیگر که نام و یاد

یافتگا  به وصال حق و پاکبازا  شهید  ای تابناك از خیل ره منظومه

 .و شاهدا  همبشه تاریخ در عرصه بهداش  و درما  کشور هستند

 

 "ميين جايزه مل، شهيد یكتر محمدعل، ،هنمون"

ترویجی، در راستای تارویج   - ایتماعی – تالشی اس  فرهنگی

ند  فرهنگ ایثار و شاهادت و تكاریم و تجلیال تالشاگرا      و شناسا

در ایان ذیاین ملای باا     . های ایثار در یامعاه پزشاكی کشاور    عرصه

هاای ایثاار و شاهادت و نكوداشا  ناام و یااد        بازاندیشی در حماسه

فرزانگا  شهید یامعه پزشكی، نظام ساالم  کشاور باه مسائولی      

هاای   اعه فضایل  عظیم و تاریخی خویش در استمرار، تعمیق و اشا 

دوره از  1در این ذیین که تااکنو   . شود انقالبی و اخالقی دعوت می

هاای صاحرایی دروا     ذ  در اسفندماه هر سال، در محل بیمارستا 

ده اسا ، تعادادی از   شا دفاع مقدس دراساتا  خوزساتا ، برگازار    

پزشكا ، پرستارا ، دانشجویا  علوم پزشاكی، فرمانادها  بهاداری    

ایان  . اناد  را  شهید معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتهرزمی و امدادگ

مراسم فرص  مغتنمی اس  برای نسل یوا  یامعه پزشكی کشور، 

 .تا با الگوهای یاوید تخلق به اخالق پزشكی ذشنا شوند

 

تا،يخچه حضو، يكپا،چته جامعته ستالم، ی،    -3
 گير  و سير تطو،یت تا،يخ، یفاع مقدس، شكل

ذفرینای یامعاه    ور و نقاش تاریخ طاب رزمای، سرگذشا  حضا    

. های گذشته اسا   عنوا  بخشی از یامعه بشری، در رزم سالم ، به

موازات حضور   راستا و به در ینگ تحمیلی حضور یامعه سالم  هم

ذفرین، حماسه ملی دفاع مقدس را  مل  ایرا  بوده و این حضور عزت

هاای بعادی    خلق کرده اسا ، حماساه گرانبااری کاه بارای نسال      

ساازا  طاب در    ترین تااریخ  شاخص. ش و مایه مباهات اس بخ الهام

هاا   ترین ذ  ها و صادق ها در صحنه گزارترین ذ  دفاع مقدس، خدم 

حضاور امادادگرا ،   . اناد  در میدا  عمل شهیدا  و ایثاارگرا  باوده  

یانبه،  درمانگرا  و مجموعه نظام سالم  کشور در دفاع مقدس همه

در . بخش باوده اسا    ساز و الهام یخمستمر، حماسی و ایثارگرانه، تار

، "شارایط "ترسیم این حضور به روای  تاریخ، تمرکز بر ساه عنصار   

پیوستگی . حایز اهمی  بیشتر اس  "عملكرد و دستاورد"، "اهداف"

ساله یناگ، باا حاوادث     1حوادث طب رزمی دفاع مقدس در دوره 

حایز از ذ  نیز در تحلیل این مقن  نورانی از تاریخ طب  پیش و پس

 .اهمی  فراوا  اس 

 

 قدس به شرح خالصه،ئوس تحوالت تا،يخ یفاع م
ای  در روزهای اول یناگ کاه هناوز سااختار ساازما  مننقاه      

بهداش  و درما  در مناطق مورد هجوم متالشی نشده بود و عماده  

  نیز مردم و اهالی باومی منااطق مارزی بودناد، کارکناا       امصدوم

تارین   اشاتی درماانی باومی، اصالی    باقیمانده در صحنه و مراکز بهد

ساختار خودیو  امداد و انتقال مردمی، . وظایف را بر عهده داشتند

بعضی مراکز . کردند های شهری منتقل می   را به بیمارستا امجروح

مثال  )اناد   ترین فاصله به خناو  درگیاری قارار داشاته     در نزدی 

 (های طالقانی ذبادا  و نظام مافی شو  بیمارستا 

مكانااات عمااومی بهداشاا  و درمااا  یامعااه، بااا محوریاا  بساایج ا

زده و  های یناگ  ای وق  بهداش  و درما  در استا  های مننقه سازما 

، اولااین تاادبیر هااا هااای مجاااور و بعااداد همااه اسااتا  پشااتیبانی اسااتا 

سااختارمند در پاساخ باه نیازهاای عظایم ساالمتی منبعاث از ینااگ        

سازما  و ساختار بهداشا   . دها و سال اول ینگ بو تحمیل شده در ماه

و درما  کشور در طول ینگ تكامل یافا  و مسائولی  اصالی درماا      

 .دار بود   و تأمین خدمات بهداشتی ینگ را عهدهامجروح

مدت قبل  یهاد سازندگی، نهاد نوپای انقالب، علیرغم تجربه کوتاه

ها و از یمله بهداش  و درما  حضاوری تماام    از ینگ، در همه حوزه

  یهاد ساازندگی را دانشاجویا  پزشاكی،    اعمده داوطلب. داش  عیار

 .دادند های دایر ذ  زما  تشكیل می پرستاری، بهداش  و سایر رشته

های فعال در ذماوز  ساالم  از ابتادای یناگ      عموم دانشگاه

و پاس از  ( مادام که در مادیری  وزارت علاوم وقا  قارار داشاتند     )
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های علوم  پزشكی و دانشگاتشكیل وزارت بهداش ، درما  و ذموز  

هاا و   پزشكی نوپا، در تمام مدت ینگ حضور تماام عیاار در یبهاه   

این حضور در مقاط  اولیه ینگ . اند های پش  یبهه داشته فعالی 

هاای ذموزشای بیشاترین باار      کاه بیمارساتا    طوری حیاتی بوده، به

 .اند دار بوده   را عهدهادرمانی مجروح

اساالمی ایارا ، ساازما  انتقاال     سازما  هالل احمر یمهاوری  

خو ، و ساختارهای مردم نهاد سالم  وقا  و بخاش خصوصای و    

از ابتدا تا پایاا  یناگ، باا ایفاای     ( ها شاغل در منب)پزشكا  ذزاد 

گاذار   های خنیار، حضاور بسایار فعاال و تاأثیر      ها و مسئولی  نقش

 .اند داشته

مارساتانی  تنها بیدر تمام مدت حصر ذبادا  بیمارستا  طالقانی، 

و هام باه شاهروندا  ذباادا  و هام باه        مجروحاا  بود که هام باه   

با انجام عملیات پیروزمندانه  .دکر گا  مننقه ارائه خدمات می رزمند

از محاصاره دشامن ذزاد    7910مهرمااه   9، ذبادا  در (ع)االئمه ثامن

ای  پرسنل این بیمارستا  متشكل از کارمندا  سازما  مننقاه  .شد

از نیروهای داوطلب مردمی، خاصه خاواهرا  بسایجی    وق  و عمدتاد

های پزشكی، پرساتاری و امادادگری و ساایر     بوده اس  که در نقش

 .اند های با ارزشی ذفریده خدمات ضروری حماسه
روز در تاریخ  420در عملیات طریق القدس شهر بستا  پس از 

از این عملیات ساتادی   پیش. 7از اشغال دشمن ذزاد شد 3/3/7910

 "هالل احمر"و  "بهداری سپاه"، "کمیته پزشكی یهاد"تشكل از م

بار اتاق  این ستاد برای اولین. تشكیل شده بود 23/1/7910در تاریخ 

ایان  . کاار گرفا    عمل سیار را در مناطق عملیاتی تدارك دید و باه 

 .اندازی شد اکبر راه های اهلل بیمارستا  کانكسی، در دل تپه

ذغاز شد و نقنه عناف   7917اول فروردین المبین روز  عملیات فتح

هاای صاحرایی    اولین سامانه بیمارستا . شود بهداری رزمی محسوب می

المبین ماورد   و چادر بهم پیوسته در عملیات فتح ترکیبی از چندکانكس

المباین   مننقه از عملیات فاتح  9این نوع سامانه در . استفاده قرار گرف 

س توسااط نیروهااای یهاااد مننقااه عمااومی دشاا  عبااا)برپااا گردیااد 

صاورت   فقط باه ( )ع)سازندگی، مننقه دال پری توسط تیپ امام حسین

که ترکیبای از  ( ص)اهلل ، و مننقه بِلِتا، توسط تیپ محمد رسول(کانكس

اورژاناس صاحرایی    79المباین بایش از    در فاتح ( کانكس و سنگر باود 

 200هاا بایش از    در ایان اورژاناس  . داد خنو  مقدم نبرد را پوشش می

نفار پرساتار و بهیاار و دو هازار امادادگر،       7000نفر پزش  و بایش از  

دند و در فاصله زمانی کوتااهی اقادامات اماداد و    کر ایثارگرانه خدم  می

  پاس از دریافا    امجروحا . دادناد  درما  و احیااء اولیاه را انجاام مای    

ها، بسته به شرایط یغرافیایی باه یكای از    خدمات فوری در این اورژانس

هاای شاهرهای    االشااره و یاا بیمارساتا     بیمارستا  صحرایی فاوق سه 

عماوم  . شادند  شو ، اندیمش ، دزفول، اهاواز یاا ذباادا  منتقال مای     

های اضانراری اعزامای    ای و تیم پرسنل بهداری استا  و سازما  مننقه

. دناد کر از سراسر کشور در این عملیات بهداری رزمای را همراهای مای   

پرسنلی ارتش یمهوری اسالمی در مننقه نیاز  ه امكانات سازمانی و هم

با همه امكانات در اختیار، در طول عملیات مشاارک  مساتقیم و فعاال    

  در سانوح مختلاف از وساایط نقلیاه     ابارای انتقاال مجروحا   . داشتند

باوس، اتوباوس    ، مینای (ذمبوالنس و خودروهای امدادی سب )کوچ  

، و همچناین اماداد   (ندکرد که با تغییراتی امكا  حمل مجروح پیدا می)

و دریاایی اساتفاده   ( بالگردهای هاوانیروز و هواپیماهاای ارتاش   )هوایی 

المبین یا  تجرباه    عملیات بهداری رزمی در فتح. شد گسترده انجام می

عظیم در تاریخ ساالم  کشاور و یا  نقناه عناف بازرگ در تااریخ        

 .بهداری رزمی اس 

ادسازی خرمشاهر  مرحله انجام و به ذز 9المقدس در  عملیات بی 

روز پایاداری و مقاوما  در    94خرمشهر مقاوم که بعد از . منتهی شد

روز  911به اشغال دشمن در ذمده باود، پاس از    7993ماه  چهار ذبا 

بار دیگر به ذغو  میهن اسالمی  7917در تاریخ سوم خرداد ( ماه73)

عالوه بار تادارکات اختصاصای بهاداری رزمای، بیمارساتا        . بازگش 

تارین   عنوا  مهمترین پایگااه بیمارساتانی و نزدیا     نی ذبادا  بهطالقا

ظرفی  مویود . ای انجام داد های نبرد، خدمات گسترده مرکز به یبهه

  عملیاات بازرگ   ااز عملیات تكافوی حجام گساترده مجروحا    پیش

دالیل حفاظتی از طبقات  تا ذ  زما  به. ددا ذزادسازی خرمشهر را نمی

با ابتكار خاواهرا  امادادگر   . شد   استفاده نمیسوم و چهارم بیمارستا

ساازی و در   المقدس طبقه سوم بیمارستا  ذمااده  در بحبوحه رزم بی 

 9اورژاناس،   79المقادس   در عملیات بی . ادامه عملیات استفاده شد

بیمارستا  در منااطق   1نفر امدادرسا  و  4900بیمارستا  صحرایی، 

 .2لیات بودندعملیاتی درگیر پشتیبانی از این عم
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .http://www.aviny.com عملیات طریق القدس، .1

نفاار از اماادادگرا  حاضاار در عملیااات  100شناسااایی : احمااد -اخااوا  مهاادوی  .2

مقااادس،  خبرگااازاری دفااااع. المقااادس و گاااردذوری خااااطرات ذناااا   بیااا 

http//defapress.ir  
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عملیات بزرگ و طوالنی رمضا  در شرق بصره، در زمین مثلاث  

، مقار  با مااه  7917کیلومتر مرب  در تیرماه  7100شكل به وسع  

قرارگاه مرکزی کربال با چهار قرارگاه فرعی . مبارك رمضا  واق  شد

  اامداد و انتقال و درما  مجروح. هدای  عملیات را بر عهده داش 

های نظامی، نساب  باه    ی یغرافیایی و تاکتی ها با تویه به ویاگی

هاای   در این عملیاات بیمارساتا   . متفاوت بود پیشینهمه عملیات 

ای  صاورت ساوله   استحكاماتی، دارای سازه فلازی، باه   صحرایی نیمه 

نقش یامعه پزشكی در این عملیاات نیاز   . مورد استفاده قرار گرف 

 .ده اس یانبه بو حیاتی، داوطلبانه، ایثارگرانه و همه

حجم سنگین ذتش، برتری هوایی و ها  ميان، جنگ  ی، سال

باری دشمن و این کاه هایم محادودیتی بارای ایارای       برتری ذتش

  بهاداری  درمانی نداشتند، مسئوال-باری روی اماکن بهداشتی ذتش

در این شرایط باید مراکاز  . دکر رزمی را با شرایط دشواری موایه می

شاد تاا ارائاه خادمات      و ایارا مای  بهداری رزمی مستحكم طراحی 

بخاش و اعماال یراحای در امااکن امان و       اورژانس، اقدامات حیات

از . پاذیری بااال باود    صورت، ذسیب در غیر این. شد مناسب انجام می

طرفی واحدهای درماانی بایاد باا ظرفیا  بااال و پارحجم تأسایس        

وقفااه و مسااتمر و در شاارایط ذفناادی و  شاادند و خاادمات باای ماای

های مستحكم با  طراحی و ساخ  سازه. کرد ادامه پیدا میپدافندی، 

کارگیری تجارب قبلی و ابتكارات مهندسی رزمی در طاول دفااع    به

 .مقدس ادامه داش 

، در مننقه عمومی 7912اسفند 9خاکی خیبر روز -عملیات ذبی

کیلومتر مرب  ذغاز  2000هورالهویزه و شمال بصره به وسع  تقریبی

گيرینته   تهاج  گستریه و غافتل . دامه یافا  اسفند ا 22شد و تا 

نظامیاا  عاراق باا    . شيمياي، عریق ی، یين عمليات یتفاق یفتای

از ... های نوین ذمریكایی، روسی، انگلیسی و مشاوره مستشارا  ینگ

هاای بسایار    بارا  ها و گلوله زما  با بمبارا  هم 7912اسفند  1صبح 

ساابقه   یار گساترده و بای  های متعارف، به بمبارا  بس شدید با سالح

فروناد   99کارگیری بایش از   این ینای  با به. شیمیایی اقدام کردند

و حادود  ( نزدی  به هزار بمب و راک )های سنگین  افكن انواع بمب

و نیز ( هزار گلوله توپ شیمیایی9بیش از )قبضه توپ سنگین  700

ا سوئیسای و در ماواردی با    PC7 استفاده از هواپیماهای ت  موتوره

 .مخاز  پر از گازهای شیمیایی نصب شده در بالگردها انجام گرفا  

از یمله مناطق مورد هادف حماالت شایمیایی عاراق در عملیاات      

در هورالهویزه تا طالییاه؛    خنو  مقدم یبهه: خیبر عبارت بودند از

پدهای شرقی و محورهای مقدم یزایار مجناو  شامالی و یناوبی؛     

هاای   کیلومتری، قرارگاه 10تا عمق  های شهید باقری و بقایی اسكله

... ، نصرت، کربال، هدای ، نجف، حنین، حدید، فتح، نصر و(ص)خاتم

های  ها و بیمارستا  های عملیاتی، اورژانس های یگا  و مقرها و عقبه

نظیر شایمیایی   عراق در این ینگ بی. صحرایی حتی کمپ اسیرا 

، در ساه  7919فاروردین   71تاا   7912اسفند  1روز از  40به مدت 

زاهاای   مرحله با انواع عوامل و گازهای شیمیایی کشنده شامل تااول 

های پوس  باد ، ریاه و ضاایعات شادید      شدید و از بین برنده باف 

چشمی منجر به کوری، چو  گاز خردل سولفورموستار که به دلیل 

شاود،   غلظ  باالی ذ ، خردل غلیظ یا خردل کثیف نیز نامیده مای 

و در « فساا  »کنناده   و گاز خفه «تابن»اعصاب  گاز مخرب سیستم

و فسفری نیز نیزارهای مننقه را ( ناپالم)زا  های ذتش مواردی با بمب

حاصال ایان یناگ ممنوعاه شایمیایی صادمات       .به ذتاش کشاید  

ناپذیر از یمله پنج هزار مصدوم و حدود هازار شاهید باود و     یبرا 

لاودگی محایط   های معنوی و مادی فراوا ، سبب ذ عالوه بر خسارت

 .زیس  نیز شد

 

حمالت موشك، به شهرها و نقش بهدی،  ،زم، ی، 
 ها كنترل مسيب

ارتش عراق در ینگ تحمیلی طای سلساله عملیااتی، منااطق     

مسااكونی در تهاارا ، زنجااا ، هماادا ، بسااتا ، تبریااز، برویاارد،   

اندیمش ، دزفول، رامهرمز، ذبادا ، رش ، اصفها ، نهاوند، مریاوا ،  

ذباد را مورد حمله قرار داد و تعدادی زیاادی از   هر و صالحبانه، پیرانش

ها اعالم شد ارتش عاراق در   بعد. هموطنا  را به خاك و خو  کشید

بارا   بار شهرهای ایرا  را موش  241در مجموع  7919طول سال 

ها و تجربیاات عینای    گیری از ذموزه در این مواق  با بهره. کرده اس 

هاای بهاداری رزمای از یملاه      و ظرفیا   ها دفاع مقدس، توانمندی

نیروی انسانی تخصصی و کارذزموده، وسایل امداد و انتقال و فضاها و 

رساند  باه هموطناا  ذسایب      امكانات بیمارستانی در خدم  یاری

سنح باالی ذماادگی، مهاارت و سارع  عمال     . گرف  دیده قرار می

بسیار    نقشارسانی به مجروح رزمندگا  بهداری رزمی در خدمات

  اهای یسامی و روحای مصادوم    مؤثری در کاهش صدمه و ذسیب

 .داش 
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 ت شيمياي، یشمن به منار  مسكون،حمال

 پسو حتی چند روز )ها در طول هش  سال دفاع مقدس  بعثی

از . بار ایرا  را بمبارا  شیمیایی کردند 900هزار و  9( از اتمام ینگ

و  12در سااال  .مااورد در مناااطق مسااكونی ر  داد 90ایاان تعااداد 

در مننقه عمومی پیرانشهر  23/4/7912به تاریخ  2عملیات والفجر 

شهید  700حدود . اولین عملیات شیمیایی وسی  دشمن شروع شد

. از رزمندگا  و حتی مردم عادی ماحصل این حمالت وحشیانه باود 

ایان  . این مورد را باید اولین حمله به مناطق غیرنظامی نیز دانسا  

 73واقعاه  . در سایر مناطق غیرنظاامی نیاز تكارار شاد     ها واقعه بعد

و بمبارا  سه نقناه از شاهر باناه، نقناه عنفای در       7912شهریور 

ها از روز  رود چراکه بعثی قضیه بمبارا  شیمیایی دشمن به شمار می

باار باا اساتفاده از تاوپ،      72حادود   12شهریور تا چهاارم ذرر   73

در  هعمدطور  بههای شیمیایی،  ازخمپاره و هواپیما اقدام به کاربرد گ

دراز،  غرب کشور از یمله مناطق نظامی و غیرنظامی پیرانشهر، بازی

 72هاای   دو مورد از این بمبارا . مریوا ، بانه، پنجوین و پاوه کردند

های  هواپیما 7912ذبا   9بامداد  9گانه به این شرح اس  که ساع  

در . بمبارا  شایمیایی کردناد  عراقی روستای باینجا  از تواب  بانه را 

بمباارا   . این حمله یمعی از اهالی روستا شاهید و مجاروح شادند   

یا    7911شیمیایی شهر سردش  مصادف با هفتم و هشاتم تیار   

بزرگ و  طور نسبی بهغیرنظامی،  یسردش  شهر. مورد خاص اس 

پریمعی  بود و از این حیث بمباارا  ذ  را بایاد نقناه عنفای در     

در این روز عراق شهری را بمبارا  . ی معاصر برشمردها تاریخ ینگ

اگار در مواقا  قبلای،    . کرد که هیم توییه نظامی برایش نداش  می

هااا و  کاارد کااه از ویااود رزمنااده اقاادام بااه بمبااارا  مناااطقی ماای

توأم برخوردار بود، در قضیه سردش ، صرفاد ی  طور  بهها  نظامی غیر

از  پاس عاراق چناد روز   . ادرا ماورد حملاه قارار د    شهر غیرنظاامی  

هام باه یا      بس نیز باز اقدام به بمبارا  شیمیایی ذ  برقراری ذتش

شهر اشانویه   7911مرداد  77ها  این بار عراقی. کرد نقنه غیرنظامی

صدام ذخرین زهر خود را با بمبارا  ی  شهر . ایرا  را بمبارا  کردند

 .هم پس از اتمام ینگ ریخته بود غیرنظامی ذ 

 

 ها موشك، و هویي، یشمن به بيما،ستان حمالت
در دورا  دفاع مقدس، دشمن با هدف شكستن روحیاه مقاوما  از   

د و به تمامی نقا  در دسترس بدو  تویه باه  كرهیم ینایتی فروگزار ن

هاا نیاز از ایان قاعاده مساتثنی       د و بیمارساتا  کرمقررات ینگ حمله 

ا  و موشا  باارا    حمله به بیمارساتا  گلساتا  اهاواز، بمباار    . نبودند

هاای   زاده در تهارا  از نموناه   های امام خمینی، باهر و عیوض بیمارستا 

تارین حملاه موشاكی باه بیمارساتا  کودکاا         فجی . اس این فجای  

دفااع و   بهرامی در شرق تهرا  باود کاه مویاب شاهادت کودکاا  بای      

مهمتارین واقعاه بمباارا  شایمیایی     . یمعی از پرسنل بیمارستا  شاد 

ایان  . باوده اسا    14در ساال  ( س)الزهارا  تا  صاحرایی فاطماه  بیمارس

واسنه نزدیكی به مننقه عملیااتی والفجار هشا ، یعنای      بیمارستا  به

در ذبادا ، پذیرای مصدوما  ایان عملیاات   « بهمنشیر»نزدی  رودخانه 

از زما  ذغاز این عملیات چهار بار مورد حمله هاوایی قارار    از این روبود 

 70حمله باه ایان بیمارساتا  صاحرایی، بایش از       گرف  که در ذخرین

ایان حملاه کاه    . کنناد  فروند هواپیمای عراقی بیمارستا  را بمبارا  می

دقیقه ادامه داش ، ابتادا باا بمباارا  تخریبای ذغااز شاد و        79بیش از 

سپس با بمبارا  شیمیایی خاتمه یاف ؛ اما ذنچه عامال اصالی ذلاودگی    

متاری   79ود که در فاصاله کمتار از   ها ب شود، یكی از بمب محسوب می

 نداین بمباارا  باعاث شاد    بنابرایندرب اورژانس بیمارستا  اصاب  کرد 

مادتی غیرقابال   « خاردل »واسنه ذلودگی پایدار باا گااز    تا بیمارستا  به

نفار از رزمنادگا  و کاادر     91بر اثر ایان حملاه بایش از    . استفاده شود

به همین دلیال ایان روز باه    رسند که  درمانی بیمارستا  به شهادت می

 .نامگذاری شده اس « بسیج یامعه پزشكی»عنوا  روز قشر 

گیری و روند تكاملی بهداری رزمی تحا  تاأثیر حاوادث،     شكل

 .اتفاقات و اقتضائات ینگ تحمیلی و دفاع مقدس بوده اس 

،وند یتفاقات و تحوالت ساختا،  بهدیش، و ی،مان جنگ به 

 :شرح خالصه

 " یا  ساتاد همااهنگی    "ی،مان منار  جنگ،ستای یمدیی و

 بین ارتش، یهاد، شبكه بهداش  و درما  استا  و هالل احمر

 "ها ستایها  پشتيبان، یمدیی و ی،مان ی، مریكز یستان" 

  باا   "ستای مركتز  یمتدیی و ی،متان ی، تهترین    "تشكيل

 مسئولی  معاو  دفاعی نخس  وزیر وق 

 تشكيل ستای بهدی،  ی، ستای مركز  سپاه 

 كيل بختش بهتدی،  و بهدیشت، ی، بهتدی،  ستتای      تش

 مركز  سپاه

 نیروهای تخصصی از ) تشكيل بهدی،  تيپ و لشكر ی، سپاه

 (شد های مربوطه تأمین می استا 
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     ،جنتوب، غترب، و   .( ب.ف)تشكيل فرمانتده، بهتدی

 :یلقدس یز عمليات رري  پسغرب،  شمال

o ینوب تح  امر قرارگاه عملیاتی کربال. ب. ف 

o تح  امر قرارگاه عملیاتی نجف غرب. ب.ف 

o شاامال غاارب تحاا  اماار قرارگاااه عملیاااتی حماازه  . ب.ف

 سیدالشهدا

  با ) 1331یالنبياء ی، تابستان  تشكيل بهدی،  قری،گاه خات

و  "درماااا "، " اتخلیاااه مجروحااا"، "اماااداد"مأموریااا   4

 ("بهداش "

 ،بیمارساتا   ") ها  عمليات، بهدی،  ،زم، تشكيل معاون

 ("بهداش  رزمی"و  "د و انتقالامدا"، "صحرایی

 

هتا ی، شتریي     بهدیش، و پيشگير  یز بيما،  -4
 جنگ تحميل،

در شرایط ینگی، ساختارهای بهداشتی مناطق درگیاری از رده  

شوند و این شرایط به دریات به طیفی از  فعالی  خارج یا منهدم می

بوه یایی ان تغییر شرایط عادی، یابه. یابد مناطق بعدی نیز تسری می

های انسانی، توقف خدمات بهداشتی و درمانی، بار  و ناگهانی یمعی 

افزارهای    ینگی، کاربرد ینگا  و مصدومااضافی ناشی از مجروح

مخاارب و بعضاااد ناشااناخته، رعااب و وحشاا  عمااومی و تخریااب   

ها و تضعیف و تهدید نیروی انساانی مسائول ساالم ، از     زیرساخ 

کنناده و   های تهدیاد  بروز اپیدمی عواملی هستند که شرایط را برای

تضاعیف شارایط امنیتای، ایتمااعی و     . ساازند  مرگ بار فاراهم مای  

ای، ذب ذشامیدنی  های بهداشتی، تغذیه اقتصادی و تهدید زیرساخ 

و سایر عوامل نیز امكا  بروز فجای  انسانی ناشی از ینگ را فاراهم  

دلیال   باه  ها انساا   های معاصر میلیو  در مهمترین ینگ. سازند می

  مسائوال . اناد  باار یاا  خاود را ازدسا  داده     های مرگ گیری همه

بهداشاا  زمااا  ینااگ تحمیلاای بااا تحلیاال دقیااق شاارایط و      

ای و عملیااتی از باروز ایان     های راهبردی ملای، مننقاه   ریزی برنامه

در این درس ضامن  . دندکرفجای  انسانی به احسن ویه پیشگیری 

هاای راهباردی و    ها، توصایه  امهها و برن مرور ایمالی رئوس سیاس 

 .کاربردی برای شرایط ذینده ارائه شده اس 

طاور   در شروع ینگ تحمیلی امكانات اولیه بهداشتی کشور به

طاور خااص، بسایار محادود و نظاام       زده باه  عام و منااطق یناگ  

تهدیاد ساالم    . بهداشتی فاقد سازماندهی مادیری  بحارا  باود   

زده و همجاوار   طق یناگ عمومی همه مردم و خاصاه اهاالی مناا   

بهداش  و حفظ و صیان  از سالمتی . بسیار چشمگیر و یدی بود

مننقه درگیری . های مهم بود و تندرستی رزمندگا  نیز از اولوی 

های ینگی و مجاور  در دفاع مقدس بسیار وسی  و یمعی  استا 

میلیو  نفر، یمعی  رزمندگا  در طول دفاع مقادس   72بیش از 

باا تمهیادات نظاام بهداشا  کشاور و      . و  نفر بودمیلی 9بیش از 

، از باروز فایعاه انساانی و    هاا  ا دهنگاام و ماؤثر در میا    حضور به

هاای   ناپذیر ساالمتی پیشاگیری و اپیادمی    مشكالت عمده یبرا 

و اسا   ده کار های بزرگ قبلی باروز   باری که در همه ینگ مرگ

اهام  . دادگناه را گرفته باود، هرگاز ر  نا    ها انسا  بی یا  میلیو 

هاای   سازی محیط، کنترل بیمااری  و سالم بهسازیاقدامات شامل 

هاای الزم بارای تشاخیص     پاذیر، ارائاه ذماوز     واگیردار و سرای 

ذفرین، و در نهای  درما  ذنی  های مشكل موق  امراض و بیماری به

های کشف شاده، باوده اسا  ابعااد بهداشا  در شارایط        بیماری

 (:79)ینگی به شرح زیر اس  

o ،1جنگ، يک معضل بهدیش، عموم 

o  در همه شرایط بارای هماه افاراد ضاروری     )، 2بهدیش، فری

 (اس 

o ،(نقش بسیار چشمگیر دارد)  3بهدیش، همگان 

o  (ارائه زندگی سالم کامال وابسته به ذ  اس ) 4بهدیش، محي ،

 :که دارای ایزای اختصاصی مشروحه زیر اس 

o بسیاری از  )خصوص ذب ذشامیدنی و مصرفی  به 5بهدیش، مب

انتقالشا  از این طریق ... های انگلی، ویروسی، میكروبی و بیماری

 (اس 

o حاضار   که خود انواع و اقسام دارد و درحاال ) 3مسئله فاضالب

 (هم در بسیاری ازکشورها یكی از مشكالت روز و اساسی اس 

o ،هتا    و ینتویع مستمومي،   7بهدیش، ویيمن، مویی غذیي

 (و مصرف غذا رعای  زنجیره غذامراحل تهیه و توزی  ) غذیي،
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. War, as a public health problem 

2. Personal Hygiene 

3. Public Health 

4. Environmental Health 

5. Water sanitation 

6. Waste Water sanitation 

7. Food Safety 
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o اعام  ) 1ها مو،  و یفع بهدیشت، من ها، جمع ه پسماندمسئل

 (خنر های علمی و بی های خش  و تر به رو  از زباله

o حاضر هم معضل  درحال) 2بهدیش، هوی و شاخص كيفي، هوی

 (گیر اس  بسیار بزرگ نفس

o با تویه به متغیار باود    )و یماكن عموم،  3بهدیش، مسكن

 (در شرایط ینگی

o (یز مبدیء یعزیم ،زمندگان)  ویكسيناسيون و ینویع من 

o هتا بايتد تحت،     هتا و ماننتد من   هتا، ملحفته   یلبسه، پتو

 .ها  بهدیشت، پاكيزه و یيمن باشند مریقب،

o ها یعت  یز فيزيكت،،    كننده ی و ینویع ضدعفون،یمویی گندز

 ها در شرایط ینگی و کاربرد و نگهداری ذ  ...شيمياي، و

o د شيمياي، مسايل بهدیشت، ی، شریي  خاص، نظير تهدي

 ی  هستهو بيولوژيک 

o فلزیت ستنگين )ها  نظام،  ها  ،یيج ی، محي  مالينده -

 ......( - مویی ینفجا، 

o 4بهدیش، موی،گان و پناهجويان
 

در ینگ تحمیلی همبستگی کامال ملای بارای ارائاه خادمات      

بخش بهداشتی و درمانی به رزمندگا  و مردم، در زیبااترین و   حیات

محصاول ایان مجموعاه    . تحقاق پاذیرق    ترین حال  ممكان  یام 

گیری بسایاری   ذفرین سالم ، پیشگیری از وقوع همه خدمات ارز 

کننده در تمام دورا  دفاع مقادس باوده    های واگیر تهدید از بیماری

های وحشتناك نظیار   های معاصر مملو از اپیدمی تاریخ ینگ. اس 

نتیجاه  .  اسا ... وبا، طاعو ، تیفوس، تیفوئیاد، سارخ ، ذنفلاوذنزا و   

یانبه سرمایه انسانی بهداش  کشور در تمام مراحل دفاع  حضور همه

مقدس، مصاونی  ملا  و رزمنادگا  کشاور عزیاز ماا از اباتال باه         

های وحشتناك در شرایط ینگی بوده اس  تجارب حاصاله   اپیدمی

در ادوار بعدی سارمایه ساالم  را بارای ذحااد ملا  بازرگ ایارا         

  و مدل همبستگی تماام عیاار ملای و    اسالمی به ارمغا  ذورده اس

ها، ضامن سالم  ذینده ملا    ها و توانمندی استفاده از همه ظرفی 

 (.74)خواهد بود 

 

هتا و   پرتابته : وما  جنگ،عویمل و مكانيس  تر -5
 ینفجا،یت

های کالسای  و   های رایج در ینگ در ینگ تحمیلی انواع سالح

نظاامی   و ماردم غیار   های غیرمتعارف علیه رزمنادگا   طیفی از سالح

زای متناوعی   های معاصر عوامل ذسیب در ینگ(. 79)کار گرفته شد به

محصاول  . شاود  برای نابودی یا ناتوانی نیروهای متخاصم استفاده مای 

اصاب  این عوامل به بد  و محیط فیزیولوژی  انسا ، طیاف وسایعی   

در شاارایط ینگاای عااالوه باار همااه  . هااای متنااوع اساا  از ذساایب

 9کااه در شارایط عاادی و حااوادث غیرمترقباه طبیعاای   هاایی   ذسایب 

هاای ینگای و انفجااری،     تهدیدکننده هستند، صادمات ویااه پرتاباه   

در . کنناد  های مهم و تهدیدکننده حیات را ایجاد مای  بیشترین ذسیب

هاای   ، و ساوختگی 1، غیرنافاذ 1مناقشات ینگای صادمات ویااه نافاذ    

هاای   زخام . ذیاد  ویود مای  های مورد استفاده به مختلف، توسط سالح

  احاصاله عمیااق و وساای  و ذلاوده هسااتند و اداره صااحیح مجروحاا  

هاا   مستلزم رعای  اصول ویاه و اکید و متناساب باا ایان ناوع ذسایب     

باا اصااب  و   . دارای انرژی ینبشی هساتند ها  جنگ،  پرتابه. اس 

. شاود  ها ذزاد و مویاب ذسایب مای    ها به بد ، انرژی در باف  ورود ذ 

هاا و   هاا، یعنای گلولاه    توسط دو گروه کلی از پرتاباه های ینگی  زخم

، اناواع  70هاای تاوپ   ، انواع گلوله3انواع بمب. شوند ایجاد می 1ها ترکش

ایجااد   79های زمینای  و مین 72ای های خوشه ها، بمب ، راک 77نارنج 

هاایی   های خااص تارکش   های مدر  با طراحی سالح. کنند ترکش می

معماول باه وز    طاور   باه اندازه و شكل و به تعداد زیاد و منظم از نظر 

هاا باا سارع      پاس از انفجاار، تارکش   . کنند گرم تولید می 7کمتر از 

شاوند، هرچاه فاصاله از محال انفجاار       بسیار باال به اطراف منتشر می

شود، باه علا  خاصای  غیار ذترودینامیا ، سارع  ایان         بیشتر می

صاب  بیشتر باشاد،  هرچه تعداد قربانیا  مورد ا. شود ها کمتر می پرتابه

  در فواصال نزدیا  باه محال انفجاار،     . تر خواهند بود ها سنحی زخم

 صدمات های متعدد پر انرژی،  تجمیعی موج انفجار با ترکشاثر 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Waste disposal 

2. Air Quality Index 

3. Housing and health 

4. Refugee’s Health 

5. Natural catastrophes   

6. Penetrating injuries 

7. Blunt trauma 

8. Bullets and Metallic fragments (or Splinters, Shards, and Shrapnel) 

9. Exploding bombs 

10. Shells 

11. Grenade 

12. Cluster  bomblets 

13. Landmines 
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هاا،   انفجارات عالوه بار تارکش  . کنند کننده و مرگباری ایجاد می فلج

های سنگ و ذیر و شیشه ایجاد  قنعات پرسرع  دیگری نظیر خرده

هاا نیاز    این پرتاباه . گویند می 7های ثانوی ها پرتابه کنند که به ذ  می

هاای تارکش    طاورکلی زخام   باه . های نافذ دارند پتانسیل ایجاد زخم

و  2تار اسا    د و مسیر زخم در محل ورود وسای  اغلب متعدد هستن

گلولاه  . داشته باشند یاا نداشاته باشاند    9ممكن اس  زخم خرویی

هاای   های ینگی از نوع پرشتاب هستند و زخم پرتاب شده از تفنگ

ها معموالد واحاد باا ورودی    این زخم. کنند مخرب و مهیب ایجاد می

اب  چنادین  اصا . کوچ  با خرویی متغیر و معموالد بزرگ هساتند 

میزا  تخریب بافتی به عواملی از . معموالد مرگبار اس ( رگبار)گلوله 

قبیل مشخصات فیزیكی پرتابه، سرع  ذ  در زما  اصاب  به بد  و 

، ماویی  ینفجا،. محل ورود و مشخصات بافتی مصدوم، بستگی دارد

یا در ذب در موارد انفجارات زیر )پرفشار و پرانرژی و متحرك در هوا 

موج مویب تغییارات ساری  و وسای  در فشاار     . کند  ایجاد می (ذب

متعاقب این فشار مثب  موج انفجار، ی  . شود ذتمسفری بیرونی می

بالفاصله بعد از موج انفجار، یابجاایی  . شود فاز فشار منفی ایجاد می

اگار  . شاود  نامیاده مای   4شود که طوفا  انفجااری  انبوه هوا واق  می

رض عبور موج انفجار قارار گیارد، تماام    فردی بدو  حفاظ  در مع

هاا هاوا    طور طبیعای در ذ   هایی که به ویاه بخش های بد  به بخش

قرباانی ماوج انفجاار ممكان     . گیرد مویود اس ، تح  تأثیر قرار می

انفجار مهیب مانند اصاب  موشا ،  . اس  زخم بیرونی نداشته باشد

ارات در فضای انفج. کندزما  افراد زیادی را مصدوم  ممكن اس  هم

 .بسته نسب  به فضای ذزاد، مرگ بارتر هستند

 

 تروما  جنگ، و ترياژ -3
ای  ها و شرایط ینگی، طراحی نظاام ویااه   های ماهوی ذسیب تفاوت

 "تروماا در شارایط شابیه یناگ    "و  "ترومای ینگای "را برای کنترل 

هااا،  حصااول ذمااادگی. ده اساا کار مانناد حااوادث تروریسااتی، ایجاااب  

های مبتنای بار شاواهد و متناساب باا       ظامات و دستورالعملها، ن مهارت

هاای ذماوز  ساالم  و     هاای ضاروری نظاام    شرایط مختلف، از برنامه

نظاام تروماای   . هاای ساالم  اسا     های راهبردی عماوم نظاام   اولوی 

ای، باا حفاظا  و    دوستانه حرفه مبتنی بر دانش، تجربه، و خدمات انسا 

هاا، مویباات کااهش     شأ  انسانی ذ امدادرسانی به مصدومین و تكریم 

هاای ینگای را    ذالم بشر از خشم و خشون  بیرحمانه حاکم بار محایط  

های تروما و طب رزمی، ایجاد، مادیری  و   در نظام. هم خواهد ساخ افر

مویب کساب توانمنادی بارای رصاد      "سیستم ثب  تروما"استفاده از 

، و حمایا  از  هاا  پیشرف  در حوزه مراقب  بالینی، اصالح دساتورالعمل 

 .شود های مرتبط می تولید دانش یدید در عرصه

ارزیابی سری  و ایمالی از شدت بیماری و یراحات اسا    ،تریاژ

کند که زما ، اولوی  و توالی ویزی  بیمار در مننقاه   و مشخص می

تریااژ فراینادی پیوساته و    . ذسیب یا در اورژانس چگونه بایاد باشاد  

دیدگا   ذسیب همهبندی  دد و اولوی مداوم اس  و برای ارزیابی مج

در ماواردی کاه   (. 79)اس در زما  دسترسی محدود به مناب  الزم 

 "حفظ حيات و حفتظ یعضتاء  "شود،  کار گرفته می اصول تریاژ به

 ، با صرف حداقل زما  و مناب ، دارای ابرای بیشترین تعداد مجروح

 .اولوی  خواهد بود

 

 اع مقدسن ی، یفایمدیی و ینتقال مجروح -7
  ینگای، فراینادی   ا  و مجروحا اامداد، نجات و انتقاال مصادوم  

های نظاام ساالم  باوده و از لحظاه حادثاه       مننبق با واالترین ارز 

نبارد بار عهاده     هاای  دا ایان وظیفاه حیااتی در میا    . شاود  ذغاز مای 

هااای الزم راکسااب و  هااا و مهااارت اماادادگرانی اساا  کااه ذمااوز  

ن فاصله نسب  باه خناو  مقادم    تری های امدادی در نزدی  درپس 

متار   200تاا   790درتجربه دفاع مقدس ایان فاصاله   . مستقر هستند

 9تاا   4های کالسی  پس  امدادگرا  در فاصاله   در ارتش. بوده اس 

همراهی امدادگرا  در عملیاات  . شود کیلومتری ازخنو  نبرد برپا می

قادس  فعال ذفندی و پدافندی، با رزمندگا ، ازتجارب شگرف دفااع م 

اس  که سرع  رسیدگی پس از مجروح شد  را ذنی و فاصله زماانی  

. های فوری را باه حاداقل ممكان کااهش داده اسا       اولین رسیدگی

تارین   اولین مداخالت امدادی توسط امدادگرا  خنو  مقدم، حیااتی 

انتقاال از  . روناد  شمار می سازترین اقدامات درمانی فوری به و سرنوش 

سا  امادادی و از ذنجاا باه مراکاز اورژاناس       صحنه نبرد باه اولاین پ  

رعای  اصول ایمنی . مجهزتر، نیز فرایندی حیاتی و بسیار خنیر اس 

ترین شرایط، از اهمی  حیااتی برخاوردار    و موازین امدادی در بحرانی

 امدادگرا  و   اخاطرات زیادی را متویه مجروحها م اس  و نقض ذ 

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

1. secondary projectiles 

2. The wound tract is always widest at the entry 

3. Exit wound 

4. The blast wind 
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 ساختا، كل، یمدیی و نجات و ینتقال ی، یفاع مقدس ت 1نمویی، 
 

مناسب و  7های کارگیری راهبرد مجموعه بهداری رزمی با به. ندک می

متناسب با نوع مأموری ، میزا  تلفات انسانی را باه حاداقل ممكان    

تجارب دورا  دفااع مقادس در اماداد و انتقاال بسایار      . کاهش داد

 (.71)بخش اس  ذموزنده و برای ذینده الهام

با تویه به شرایط عملیاتی، حجم ذتشباری دشمن، امكا  تاردد  

عملیاات، و بعاد از   ذمبوالنس، میازا  پیشاروی رزمنادگا  در هار     

هاای     به مكا اهای اولیه، مجروح دریاف  اقدامات امدادی و کم 

 خنو ها به عقبه  یط انتقال ذ شدند، تا شرا تری منتقل می امن
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Relevant Strategies 

 اورژانس تیپ ولشكرها

 

 حراییبیمارستا  ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اتوبوس

 نقاهتگاه

 اردوگاه بازسازی

 ذهن راه

 فرودگاه

 شهری  درمانی مراکز

 پس، یمدیی
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بستيا،    .فراهم شود( پس، یمدیی و یو،ژینس صحریي،)مقدم 

ن بهدی،  ،زم،، و بعض، یز پزشكان یز یمدییگرین و مسئوال

. ها  یمدیی به شهایت ،سيدند و پزشكيا،ین ی، همين پس،

ی  یز یين شهيدین به شرح زير، یز جمله شهدی  یالو،  نمونه

شتهيد پيكتر     :، ،وینشتان شتای  هساتند ها  یمدیی  پس،

شتهيد  ، ميرستعيد شهيد یكتر قاضت،  ، (جانشين بهدی، )

ی، عمليتات  ( ع)یمتام حستين   14یكتر كرباس، یز لشتكر  

و ( جانشتين بهتدی،   )شهيد كوهستتان،  ، ی، فاو 8ویلفجر 

كتتربال ی،  25تعتتدیی  یز پزشتتكان و پزشتتكيا،ین لشتتكر 

 ی، كانال ماه، 5عمليات كربال  

عناوا  دوماین مرکاز     باه  يا یو،ژینتس صتحریي،   یو،ژینس خ 

طاور   باه ، کاه  اسا  در مننقه عملیاتی رزم  امدادی، درمانی و تخصصی

انادازی و اداره   توسط بهداری تیپ یاا لشاكر احاداث، تجهیاز، راه     عمده

به علا  محادودی ، اورژاناس مرکازی از       در بعضی از عملیات. )شد می

هاا   اندازی شده و توسط بهداری یگاا   طرف قرارگاه احداث، تجهیز و راه

ای  ور پزشاكا  عماومی و در پااره   حضا .( شود ای اداره می صورت نوبه به

هاای صاحرایی در    هاای اورژاناس   ترین مؤلفه متخصص، ازشاخص موارد

ترین وظیفه اورژانس باا حضاور پزشاكا ،     عمده. دفاع مقدس بوده اس 

اورژاناس در  .   باود ااقدامات ضروری احیاء و تعیاین وضاعی  مجروحا   

صاالتی  هاای موا  ترین محل باه خناو  عملیااتی و در کناار راه     نزدی 

شد تا بتواند چندین پس  امداد یا چندین یگا  را پشاتیبانی   احداث می

هر اورژانس به برذورد باار قابال   ( استعداد)در دفاع مقدس ظرفی  . کند

بساتگی  (   و کیفیا  یراحاات  اتعاداد مجروحا  )  ابینی مجروح پیش

کنناده   نیروهای شارک  )بینی تابعی از استعداد خودی  این پیش. داش 

هاای مهام    یكی از مؤلفه. ، استعداد دشمن و شدت ذتش بود(اتدر عملی

در طااول دفاااع مقاادس،  . اساا هااا، سااازه ذ    در احااداث اورژانااس 

ای فلزی بیشاترین کااربرد را داشاته اسا ، ولای در       های سوله اورژانس

هاای مویاود در منااطق عملیااتی      هاای اول یناگ از سااختما     سال

چاادر و  ( ای روستایی و شهریه مناطق نظامی یا غیرنظامی، ساختما )

 .کانكس نیز استفاده شده اس 

  در اتویاه مجروحا   در دفاع مقدس باا تویاه باه تعاداد قابال     

هاای بیمارساتانی، بارای ارائاه      روزهای عملیات و محدودی  تخا  

  کااه نیاااز بااه خاادمات اخاادمات درمااانی بااه تعاادادی از مجروحاا

یكی از . ناپذیر بود بیمارستانی نداشتند، اتخار تدابیر مناسبی ایتناب

سااختار کلای اماداد و    . اندازی نقاهتگاه باود  این تدابیر احداث و راه

 .ترسیم شده اس  7مقدس، در نمودار انتقال در دفاع 

 

ن ان و مجروحاها  یوليه و یحيا  مصدوم كمک -8
مترقبه، تجا،ب یفاع مقدس و  حوییث جنگ، و غير

 ها  یستاندی،ی جا،  توصيه
هاای   دفاع مقادس، امادادگرا  هماراه رساته     در ذرایش ینگی

حضاور  ( گاردا   - گروها  – دسته)سازمانی عملیاتی ارتش و سپاه 

در این ذرایاش باه محاض مجاروح     . دندکر داشته و انجام وظیفه می

شد  هر رزمنده، امدادگر بالفاصله بر بالین حاضر و عملیات امداد و 

های امدادگرا   مهارتاساس ذموز  قبلی و  براین. شد انتقال ذغاز می

ینبه حیاتی داشته، عملكارد میادانی ایان دالور ماردا  سرنوشا       

هاای   کما  . زد ایما  و ایثار را رقم مای  ها  اسالم  رزمندگا  مید

.   ینگی حاایز اهمیا  حیااتی اسا     ااولیه و احیای اولیه مجروح

های اولیاه شاامل اولاین اقادامات و خادماتی اسا  کاه باه          کم 

شود تا از مخااطرات حیااتی پیشاگیری و     رائه می  ینگی اامجروح

ای در  د و ادامه درما  توسط پرسنل حرفاه شوعالیم حیاتی تثبی  

برقراری . های پش  خنو  نبرد فراهم شود ها یا بیمارستا  اورژانس

در مجاروح از   7اعمال حیاتی و حفظ شرایط خاوب و تثبیا  شاده   

و بر حسب اولوی  هنگام  طریق ی  سری اقدامات اولیه صحیح و به

رو  رایج دورا  ینگ تحمیلی در احیاای اولیاه   . میسر خواهد بود

  ینگای دارای شارایط شاوك هماوراژی، تجاویز هرچاه       امجروح

هاای   این شیوه در یناگ . بود 2یدیتر دو لیتر محلول کریستالو سری 

بعدی و تجارب یدید متحول شده اس  و شواهد علمای روزذماد از   

هاای   های یدیاد خاو  و فارذورده    در پروتكل. کنند ذ  حمای  نمی

شود  خونی هر موق  در زنجیره امداد و انتقال میسر باشد، تجویز می

ها مقدور نیسا ، تجاویز    و در مواردی که استفاده از خو  و فرذورده

هااای کولوئیاادی یااا منتخباای از کریسااتالوییدها توصاایه    محلااول

اساتفاده   هاای مادر  از یناگ افزارهاایی     در یناگ (. 71)شود می

شود که مویب مرگ یا مجروحی  و ناتوانی نیروهاای متخاصام    می

ریزی معتبر در بهداری رزمای   اطالع از این علل برای برنامه. دشو می

 .حایز اهمی  اس 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Well-stabilized 

2. Crystalloid solution 
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ناوع و  . شاد  گ تحمیلی از تورنیكه استفاده وسایعی مای  در ین

هادف از کااربرد   . شرایط کاربرد تورنیكه در طول ینگ ارتقا یافا  

نی باود کاه دچاار    اتورنیكه در ینگ تحمیلی، حفظ حیات مجروح

کاارگیری   بسیاری ماوارد باا باه   . ها بودند های شدید اندام ریزی خو 

رویكردهاای اماداد و    در. شاد  صحیح تورنیكه، این هدف تأمین مای 

که انتخاب بین از دس  داد  یاا  و از   درما  دفاع مقدس، مواردی

 .شد دس  داد  عضو منرح بود، باید ادامه حیات بیمار انتخاب می

حفاظ  از مجروح، پیشگیری از ذسیب بیشاتر، انجاام اقادامات    

بخااش و تثبیا  عالیام حیاااتی و شارایط عمااومی،     احیااء و نجاات  

های  کنندگا  کم  یادی و اساسی امدادگرا  و ارائههای بن مسئولی 

 .نبرد اس  های  ااولیه در مید

 

پشتتتيبان، یی،ويتت، و تجهيتتزیت پزشتتك، ی،  -9
 ویكاو  تجا،ب یفاع مقدس: بهدی،  ،زم،

مرایعه به اسناد و مدارك مویود، بیانگر حضاور فعاال صانع     

شاور و  و دانشاجویا  داروساازی ک   ا ادتها، اسا  داروسازی، دانشكده

نهادهایی نظیر هالل احمر و حتی اقشار مختلف مردم در این عرصه 

ابعاد خدمات دارو و تجهیزات پزشكی در دفاع مقادس شاامل   . اس 

های تجهیزاتی، ابزار پزشكی و اقاالم دارویای بارای     تأمین نیازمندی

هاای خناو  مقادم نبارد، واحادهای       های عملیاتی، اورژاناس  یگا 

هاا و مراکاز دور از مننقاه عملیاات،      رمانگاهبیمارستانی صحرایی، د

هااای پیشااگیرانه و خاادمات دارویاای باارای پیشااگیری از     نقااش

ترین اولویا  بهاداری رزمای     مهم. ها در طب رزمی، اس  گیری همه

رساند  خدمات دارویی مورد نیاز نیروهای عملیاتی در خاط مقادم   

حاد  هاای امادادی تاا     هاا و پسا    اگرچه تأسیس اورژانس. نبرد بود

داد ولای   ها پاساخ مای   زیادی به نیازهای دارویی مجروحین عملیات

توانس  نقش بسیار مهمی در  ارائه خدمات دارویی در خط مقدم می

 .کاهش تلفات نیروهای عملیاتی داشته باشد

ترین خدمات دارویی دورا  دفاع مقدس، تأمین داروهاای   از بزرگ

کاارگیری   اوج به. اس  شیمیایی بوده مجروحا مورد نیاز برای درما  

ذغااز و تاا    7912های شیمیایی علیه رزمندگا  ایرانی در ساال   سالح

نیروهاای ایرانای بارای    . پایا  ینگ با ی  شیب صعودی ادامه یافا  

داروهاا و تجهیزاتای    هاای شایمیایی نیااز باه     مقابله با عوارض ساالح 

. داشتند که در شرایط عادی در نظام دارویای کشاور ویاود نداشاتند    

اما  و با اتكا باه تاوا  و داناش     بنابراین با عزم و اراده ملی و تال  بی

. هاا و داروهاای ماورد نیااز رزمنادگا  تاأمین شاد        دوت داخلی ذنتای 

کاارگیری تعاداد زیاادی نیروهاای      ها نیازمند به ساماندهی این فعالی 

  عالقمنااد بااه ا  دانشااگاهی و سااایر متخصصااامحققاا)متخصااص 

تادریج باه یا  گاروه بازرگ       باه . باود ( امیهمكاری با نیروهاای نظا  

متخصص در این زمینه در داخل کشور تشكیل و با حداکثر تال  باا  

ها و داروهای مورد نیااز   دوت استفاده از امكانات مویود در کشور، ذنتی

دلیل اهمی  حیاتی این داروها بارای   به. ساخته و به تولید انبوه رسید

، کیفی  داروهای تولید شاده در  های شیمیایی مقابله با عوارض سالح

در . داخاال کشااور نیااز مااورد تویااه و دقاا  زیااادی قاارار گرفاا    

هاای شایمیایی، شاروع     های دفاعی ایارا  در مقابال ساالح    استراتای

هماین   باه . ای پیادا کارد   درما  از هما  خط مقدم یبهه یایگاه ویاه

دلیل سعی شد با فاراهم ذورد  امكاناات الزم بارای رزمنادگا  خاط      

سااازی و درمااا  عالیاام مساامومی  ناشاای از   م یبهااه خنثاایمقااد

 (.71)های شیمیایی از هما  خط مقدم ذغاز شود سالح

های تحمیلی از طرف دشمنا  نظام، فرصتی اس   اعمال تحریم

مغتنم در ایجاد شكوفایی علمی در بخش دارو و تجهیازات پزشاكی   

که باید ضامن بصایرت و سانجش تماامی زوایاای ذ ، باا تادوین        

برداری  های عملیاتی متنوع از ذ  بهره هبردهای یام  و ارائه برنامهرا

ویاه نیروهاای یاوا  و      بهاتجربه اتكاء به توانمندی متخصص. دکر

ها از یمله صنای  دارویی و تجهیزات  تالشگر کشور در تمامی عرصه

پزشكی، همواره ثمرات و فواید ارزشمندی برای کشاور باه ارمغاا     

وناه باارز ذ  در دورا  دفااع مقادس باه عیناه       داشته اس  کاه نم 

بخشای   های تعامل بین ارتقای همكاری و توسعه زمینه. مشاهده شد

  علاوم دارویای و تجهیازات    اذفرینی متخصص با حضور فعال و نقش

های کاال  ساالم     پزشكی، یكی از ارکا  حیاتی مبتنی بر سیاس 

 .بود در رونق تولید و رف  نیاز کشور در این عرصه خواهد

 

ن اها  خون، ی، مجروح ینتقال خون و فرمو،یه -11
تجا،ب یفاع مقدس و : حوییث جنگ، و غيرمترقبه

 ها  یستاندی،ی جا،  توصيه
موضاوع  . تأمین خو  سالم اهمی  اساسی برای هماه یواما  دارد  

هاای مهام دوره معاصار،     هاای خاونی در یناگ    تأمین خو  و فاراورده 

 مجروحا  از یر ینگ بوده و بسیاری  چالش بزرگی برای کشورهای درگ
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 1374گزی،ش سازمان ینتقال خون یيرین : ماخذ ا 2نمودار 

 

. اناد  به دلیل تأمین نشد  به موق  خو  یا  خود را از دسا  داده 

هاای   راهبرد اساسی تضمین دسترسی به هنگام به خو  و فارذورده 

بر پایه  خونی سالم و کافی، ایجادخدمات ملی هماهنگ انتقال خو ،

 (.73)اهدای داوطلبانه اس 

سازما  انتقال خو  از ابتدای یناگ تحمیلای تاا پایاا  ساال      

واحد خو  به  771439ماه توانسته اس   90یعنی در مدت  7917

این میازا  را   7912در مهرماه سال (. 2نمودار) ها ارسال کند  یبهه

 .7هزار واحد خو  افزایش داشته اس  220تا ذ  زما  

  ینگای باا شاوك هماوراژی، راهبردهاای احیااء و       اروحدر مج

نجات، مستلزم پیشگیری از ادامه خونریزی، یبارا  حجام از دسا     

ترتیاب اولویا  خاو  کامال      باه )رفته با مؤثرترین مایعات یاایگزین  

ترییحاااد تااازه و گاارم، پالسااما، پالساامای لیااوفیلیزه، کولوییاادها و   

های هاوایی   ازنگهداری راهو بهترین رو  محافظ  و ب( کریستالوییدها

کاهش زما  انتقال از صحنه نبرد به محلی کاه امكاا  مداخلاه    . اس 

در . سااز اسا    یراحی مویود باشد نیز شاخصی حیااتی و سرنوشا   

ترومای ینگی منجر به شوك هماوراژی، افازایش محادود در حجام     

 30داخاال عروقاای، و رساااند  فشااار خااو  سیسااتولی  بااه حاادود 

ترین رویكرد اس  که مویب برقاراری یریاا     اسبمتر ییوه من میلی

انتقال خو  تاازه و کامال هار وقا      . شود خو  در اعضای حیاتی می

در ماواردی کاه   . ها ترییح دارد پذیر باشد، نسب  به سایر رو  امكا 

هاای ذ  در دساترس نیسا ، پالسامای لیاوفیلیزه،       خو  و فارذورده 

 (20)ستفاده شود کولوییدها و مقادیر محدود کریستالوییدها ا

، در دورا  ینگ تحمیلی، به فرهنگای پساندیده و   خو  اهدای

هنرمنادا  دفااع مقادس بااا    . دوساتانه تبادیل شاد    رفتااری انساا   

هاایی از حرکا  خودیاو  ماردم      های ماندگار خاود، گوشاه   نگاره

هاا را   های زیبای انتقال خو  به رزمندگا  در یبهه انقالبی و صحنه

 (7یر تصو)به تصویر کشیدند 

 

تا،يخچه و تحوالت حضتو، جامعته پزشتك، ی،     -11
 ها ها  یضطری،  جبهه سير تطو،یت تي : یفاع مقدس

های اضنراری، تجربه ابتكاری دفاع مقدس متشاكل از کساانی    تیم

بودند که در تهرا ، اصفها ، مشهد، شیراز، تبریاز، یازد و چناد اساتانی     

نیروهاای  . ه بودندهای پزشكی درکشور هستند سازماندهی شد که قنب

داوطلب دانشگاهی و خارج دانشگاهی، با ترکیبای متشاكل از یراحاا ،    

  بیهوشاای، پزشااكا  عمااومی، پرسااتارا  و سااایر نیروهااا،  امتخصصاا

هاای   هاای خناو  مقادم و بیمارساتا      متناسب باا نیازهاای اورژاناس   

صحرایی، تأثیرگذارترین پوشش تخصصی و پشاتوانه عملیااتی را بارای    

 .دندکرسال دفاع مقدس ایجاد  1سالم در رزمندگا  ا

مشااارک  اخااالق محااور و مساائولی  محااور، ماادیری  محااور و   

. 2ای در ارائه خدمات سالم ، کاار تیمای اسا     هماهنگ اعضای حرفه

ها و بالیا و شرایط ینگی مضاعف و حیااتی   اهمی  کار تیمی در فوری 

ی باا  سرمایه انسانی ساالم  در دورا  یناگ تحمیلا   مجموعه  . اس 

ترین حماسه تااریخ  گذفرین و افتخار ذفرین، بزر حضور همه یانبه، ارز 

هتا    تتي   "در فرهنگ دفاع مقدس، واژه ماأنوس  . خود را خلق نمود

، نمااد حضاور مردمای مسائوالنه، داوطلباناه،      "هتا  یضطری،  جبهته 

هنگااام یامعااه پزشااكی و سااالم  در دل  یهادگرانااه، ایثارگرانااه، و بااه

از عزت و شراف  و اقتدار مل  بزرگ و سلحشور ایارا   های دفاع  صحنه

هاای   هاا و مهاارت   ذماوز  ای،  این حضور حماسی حرفه. اسالمی اس 

هاایی نظیار    پزشكی را به شكل اعجاب برانگیزی ارتقا بخشید و در حوزه

یاای ماناده،    های باه  بیهوشی عمومی، یراحی، و مراقب  ویاه، گنجینه

 (.27)مجام  علمی کشور و یها  اس نظیر اس  و قابل عرضه به  بی

توا  باه   های اضنراری را می بخش تیم های ممتاز و الهام ویاگی

 :شرح زیر خالصه نمود

 برخورداری از ایما  و انگیزه الهی 
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  ، در حال چاپابولقاسمی حسن، کتاب تاریخ انتقال خو  در ایرا. 7

 تعریف پیشنهادی نویسنده مسئول. 2
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ميتدین  : تز،ي  خون به يک ،زمنده مجروح یفاع مقدس ی، خ  مقدم جبهه و سم، چپ پايگاه سيا، یهدی  ختون  سم، ،یس، ا   7تصویر 

 ها  یبتدیي، یفاع مقدس ینقالب تهرین، سال
 

 تال  برای حصول سرذمدی علمی و مهارتی 

 ای ق پزشكی و ذداب حرفهالتزام به اخال 

 ذفرینی به محض فراخوا  ذمادگی دایمی برای حضور و نقش 

 برخورداری از فرماندهی دانا و مدیر و مدبر 

  التزام به نظم و انضبا 

 های رزمی سرع  عمل و قدرت مانور برای حضور فوری در صحنه 

  ها برخورداری از سازما  الزم برای مداخله در بحرا 

 ها و عبرت ذموزی از ذ  مرور تجارب قبلی 

 رعای  ذداب و اصول کار تیمی 

 یوانمردی و نستوهی - ایثارگری – روحیه فداکاری 

 ها ها و فراز و نشیب خستگی ناپذیری و مقاوم  در برابر سختی 

 ویاه دانشجویا  و یوانا  التزام به انتقال تجربه به سایر همكارا  به 

 می  بهداری رزالتزام به هماهنگی با مسئوال 

 حفظ اسرار و اطالعات 

 های  های اضنراری به دلیل اهداف و ماهی  مأموری  ویاگی تیم

 :زیر را دارا بودند

 یاراح   - یاراح ارتوپاد   - یاراح ) 7از نظر ترکیب چندتخصصی

اورولوژیساا ،  - روانپزشاا  - متخصااص بیهوشاای - اعصاااب

 (پرستار، متخصص ذزمایشگاه و انتقال خو ، امدادگر

 صاورت نزدیا  و    ری ، متشكل از تیمی که بهاز نظر محل مأمو

 .2ندک در ی  محل انجام وظیفه می

   از نظر شرایط عضوی ، تیمی که اعضای اصلی ذ  ثاب  و ساایر

 .شوند اعضاء در شرایط ضروری اضافه می

 هاای مشاترك اعضاای تایم      نظر از نوع و ماهیا ، مؤلفاه   صرف

 :(79)اضنراری به شرح زیر اس  

  ای متناسب با اهداف  های حرفه یا مهارتبرخورداری از تخصص

 و مأموری 

 ریزی  داوطلب بود  و در عین حال تبعی  کرد  از نظم و برنامه

 و دستورهای رهبر تیم

 های اختصاصی داشته  ها و مسئولی  هر ی  از اعضای تیم نقش

باا ساایر اعضااء    ( نجاات مصادوم  )و برای تأمین هدف مشترك 

 .تعامل دایمی خواهد داش 

 گیری اعضای تیم مشارک  خواهند داش  رایندهای تصمیمدر ف 

  اعضای تیم ملتزم به ارتقای دایمی دانش و مهارت خود هستند

و توانمندی و ذمادگی انجام وظیفه در شرایط ازدحام و موایهاه  

 .نندک با انبوه مجروحین را همواره حفظ و رعای  می

 سازنده و از  های مفید و در شرایط پدافندی و عادی دارای برنامه

یمله تجدید قوا، ارزیابی عملكرد، ارتقاای توانمنادی، تاذکرات    

 .های معنوی خواهند بود اخالقی و برنامه

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Multi-professional team 

2. Team that work closely together in one place 
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هتا ی،   ها  صحریي، و عملكری من ،ستانبيما -12
 یفاع مقدس

. در ذغاز یناگ تحمیلای بیمارساتا  صاحرایی ویاود نداشا       

رزمندگا  و غیرنظامیا  مجاروح، باا اقادامات و خادمات اولیاه در      

صحنه نبرد مورد درما  قرار گرفته و ساپس در صاورت امكاا  باا     

 هرگونه وسیله نقلیه در دساترس باه عقباه میادا  یناگ منتقال      

هتتا  شتتهرها   ی، یویيتتل جنتتگ بيما،ستتتاندر . ندشااد ماای

زیه ویقع ی، خطوط مقدم نبری، مانند بيما،ستان مصدق  جنگ

خرمشهر، بيما،ستان رالقان، مبایین و بيما،ستان نظام ماف، 

هتا  صتحریي، ،ی یيفتا     شوش، نقش و عملكتری بيما،ستتان  

 .یندكر م،

  امصدوم   وامنظور دستیابی به خدمات پزشكی به مجروح به

ترین فاصله ممكن از لبه یلویی مننقه نبرد و ایجاد  ینگ، در کوتاه

فضایی ایمان و منمائن بارای کادرهاای پزشاكی و درماانی، ایاده        

تجرباه ایجااد   (. 22)های صحرایی شاكل گرفا    تأسیس بیمارستا 

القادس در   های صحرایی سیار و ثاب ، از عملیاات طریاق   بیمارستا 

در . ینگ با رونادی تكااملی اداماه یافا      سوسنگرد ذغاز و در طول

هاای   بیمارستا  صاحرایی باا ساازه    90ساله ینگ بیش از  1دوره 

ای و بتاونی در منااطق مختلاف عملیااتی،      کانكسی، چادری، ساوله 

طراحی و ساخته و تجهیز شد و در عملیات مختلف ماورد اساتفاده   

تجهیزات،  ای، تأسیسات، به موازات ارتقا و استحكام سازه. قرار گرف 

هااا، چاارخش  ماادیری ، نیااروی انسااانی تخصصاای، روابااط بخااش 

های تشخیصی و درمانی، ظرفیا  پاذیر  و    ها و قابلی  امور،کارایی

. های صحرایی نیز افزایش چشمگیر داش  عملكرد نهایی بیمارستا 

در ی  روند تكاملی و ابتكاری و حماسی، خدمات یراحی پیشارفته  

هاای بیمارساتانی مساتحكم و     هتخصصی و فوق تخصصای، در سااز  

ایمن، در فواصل بسیار نزدی  به خنو  مقدم، با حضور داوطلباناه  

. نیروی انسانی تخصصی فراهم و رکوردی تااریخی باه ثبا  رساید    

فاصله زمانی مجروحی  در خط مقدم تاا شاروع اقادامات یراحای     

. های عمل مجهز به کمتر از ی  ساع  کاهش یافا   قنعی در اتاق

هیم شانسی برای زنده ماناد    پیش از این  که از مجروحبسیاری ا

ها حفظ شد و نتایج درماا    نداشتند، نجات یافتند و بسیاری از اندام

هاای   بیمارساتا  .   یناگ متحاول شاد   او کیفی  زندگی مجروحا 

صحرایی که در کشور ما در دورا  دفااع مقادس، باا ایفاای نقشای      

وح و مصادوم باه بلاو     بریسته و ماندگار در درما  رزمندگا  مجر

المعارف طب نظامی کشور دارای یایگااه تااریخی    رسیده و در دایره

های پس از دفااع مقادس و در عرصاه ساازندگی      شده بود، در سال

. ایرا  اسالمی نیز، همچنا  در مسیر رشاد و بالنادگی قارار گرفا     

های ثاب  و استقراری  متناسب با مقتضات زمانی، این سامانه از سازه

لایكن روح  . های متحرك و سیار، تغییر الگاو یافا    سم  سامانهبه 

ها کاه مبتنای بار حضاور داوطلباناه و       اصلی فعالی  این بیمارستا 

ایثارگرانه کادر تخصصی اس ، همچنا  موید خادمات اثاربخش و   

 .ماندگار در پاسخ به نیازهای یامعه اس 

 
پيامدها و یستاو،یها  بهدی،  ،زمت، یفتاع    -13

 مقدس
اضاانراری، نیازهااای روزافاازو ،   العاااده یط ینگاای و فااوقشاارا

هاای   کمبودها و نبودها، و سایر تهدیادات، یكای از بهتارین فرصا     

در . تاریخی را برای رشد و تعالی در حاوزه ساالم  فاراهم سااخ     

گردانا  متعهد و با ایماا ،   پاسخ به شرایط پیچیده ذ  دورا ، صحنه

های ابتكاری وسیعی یه  رفا    با خالقی  و ابتكار دس  به فعالی 

فار  از  . های نبرد زدند نیازهای روزمره مردم و نیازهای وسی  یبهه

هاا،   هاا و ساختی   هاا، خساارت   هاا، محادودی    تمام مصایب، ویرانی

دورا  دفااع مقادس   » :گونه که رهبر فرزانه انقاالب فرمودناد   هما 

داری، خاواهی، ایثاار، پایا    ای عظیم و مظهر حماساه، ذرماا    گنجینه

تدبیر، حكما  و برتارین صافات ملای، معناوی، اخالقای، دینای و        

 .«ای اس  حرفه

ذفرینای در   یامعه پزشكی از حضاور و نقاش   یستاو،یها  معنو 

ماذهبی و ذداب و  -هاای دینای   دفاع مقدس ریشه در تعالیم و ارز 

معرفتی "های ملی و بومی مل  بزرگ ایرا  داشته و دارای بار  ارز 

برای  "نمادین و الگوبرداری"و  "فرهنگی و ترویجی"، "بخشی و الهام

های معاصر و ذینده و سایر ملل مسلما  و کشورهای مننقاه و   نسل

 .دارای ارز  تحقیق و تأمل برای سایر ملل هستند

دفاع مقادس مویاب تثبیا     امنیتی  - پیامدهای سیاسی

ر اقتدار نظام یمهوری اسالمی و تثبی  یایگاه و نقش ویاه ایارا  د 

عناوا    تأمین امنی  مننقه و منرح شد  انقالب مردمی ایارا  باه  

 .دشالگوی مبارزه مردمی در سنح مننقه و یها  

عبارتناد   ترين یستاو،ی فرهنگ، و یجتماع، یفاع مقدس مه 
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انساجام و  . اسا  اشاعه فرهناگ مقاوما  در باین اقشاار ماردم      : از

ول و بااز  تحا طلبای،   توسعه روحیه ایثارگری و حقهمبستگی ملی، 

هااای انسااانی و ایتماااعی، تجلاای ایمااا ، ایثااار و     تعریااف ارز 

طلبی، تحول معنوی و رشد باورهای دینی و فضایل اخالقای   شهادت

هاا،   و معنوی، ایجاد تحرك عمومی و خروج مل  و یوانا  از سستی

خواهی، ذزادی طلبی، نظاام   استقالل: تحكیم شعارهای اصلی انقالب

ها، خودباوری و اعتمااد   ها و ظرفی  القی حكومتی اسالمی، رشد خ

رواج فرهنگ ساده زیستی به یای فرهناگ رفااه   به توا  داخلی، و 

 داری طلبی و سرمایه

در دورا   عرصه یقتصای ،ترين یستاو،ی یفاع مقدس ی،  مه 

اسا ،   "یقتصتای مقتاومت،   یستياب، به شيوه"ینگ تحمیلی، 

ذ  دورا  و هماه   هاای  شكنی که در تمامی سیاسا   راهبرد دشمن

این الگاوی ارزشای قابال    . دششئونات زندگی مردم یاری و ساری 

تسری به حوزه بهداش  و درما  و همه ارکا  و شئو  زندگی مردم 

در شرایط تحریم کاربرد این شیوه به مراتاب  . و اقتصاد یامعه اس 

امروز به مدد دستاوردهای اقتصادی . تر خواهد بود مهمتر و اثربخش

هاا ریشاه در مقاوما  و پاایمردی و تجرباه       ه بسیاری از ذ کال  ک

خودکفااایی و خوداتكااایی در دورا  دفاااع مقاادس دارد، علیاارغم   

نظیر و فراگیر، نظام سالم  کشور به درخا  تنااور و    های بی تحریم

کننده ساالم  و ارتقاای ذ  بارای     مقاومی تبدیل شده، که تضمین

 .هد بودذحاد مل  بزرگ ایرا  در همه شرایط خوا

 

عرصه عل ، پيامدها و یستاو،یها  یفاع مقدس ی، 
 فناو،  و خدمات سالم،

 111هزی، مجروح و ینجتام بتيش یز    311بيش یز با ی،مان 

هزی، جانباز  111ی،مان بيش یز بخش،  هزی، عمل جریح، حيات

مجموعاه درس  . طاب رزم از نگااه علمای متحاول شاد      شيمياي،،

ات یناگ، باعاث شاد، یمهاوری     های دفاع مقدس و تجربی ذموخته

عنوا  یكی از مرای  علمی در حوزه علوم پزشكی در  به اسالمی ایرا 

کساب  . دشاو های مختلف بهداش ، درما  و ذموز  تثبیا    بخش

 ای از ماوارد  در پااره نظیار و   های عملی کم تجارب میدانی و ذموز 

هاای   نظیر طب رزمای در دورا  دفااع مقادس، باعاث پیشارف       بی

افازایش چشامگیر سانح     هاای ساالم  و   ر هماه حاوزه  شگرفی د

از لحاا   . ها در نیروی انسانی سالم  و پزشكی کشاور شاد    مهارت

های نوین و دساتاوردهای   ذوری دارو و تجهیزات پزشكی و انتقال فن

علمی یدید در حوزه بهداش  و درما ،  با تكیه بر قدرت خالقی  و 

ت بزرگاای خلااق و بااه ابتكااار و تااوا  و امكانااات داخلاای، افتخااارا 

واره به سوی خودکفایی و مقاوم  تمام عیار در  های یهش پیشرف 

بیشتر دستاوردهای فعلای حاوزه درماا     . حوزه سالم  حاصل شد

های روزهای پرفراز و نشیب دفااع مقادس    نتیجه ابتكارات و نوذوری

 .اس 

ای  های داخلی و مننقه دستاوردهای دفاع مقدس در همه عرصه

لی، بسایار عظایم و در حاوزه بهاداری رزمای و خادمات       المل و بین

و رکر مصادیق و یزییات در ایان  ( 29)سالمتی اعجاب برانگیز اس 

 .گنجد مجال نمی

 

جنگ شيمياي، یشمن متجاوز عليه ،زمندگان و  -14
 - فری یفاع مقدس به منار  مسكون،، تجا،ب منحصر

 ها  نوين و بيوترو،يس  ديدیت جنگساير ته
المللی یرم  لیحات غیرمتعارف در ی  مخاصمه بینکاربرد تس

یناگ افزارهاای غیرمتعاارف    . شاود  و ینای  ینگی محسوب می

های شیمیایی، تسلیحات میكروبای،   شامل اقسام متعددی از سالح

کاه   هستندهای انفجاری  ای و مصادیقی از گلوله افزار هسته ینگ

ه بارای  سبب تحمیل درد و رنج بیهاوده بارای نظامیاا  و ظالمانا    

هاای نامتعاارف    کارگیری سالح ینای  به. غیرنظامیا  خواهند شد

المللای از   کاه در برخای اساناد باین     اسا  در زمره یرایم عمدی 

. اناد  بینای شاده   المللی پیش یمله سند تأسیس دیوا  کیفری بین

در ینایات عمدی مزبور ضرورت دارد که مرتكب عالوه بار تعماد   

و احاوال محایط بار ینایا  نیاز       در ارتكاب ذ ، نسب  به اوضاع

 (.24)ذگاهی داشته باشد

ینگ شیمیایی عراق علیه ایرا  پاس از یناگ یهاانی اول، از    

این تجربه نشا  داد که دشمنا  مل  . نظیر بود یهات گوناگونی کم

بزرگ و مقاوم و باشكوه ایرا  اسالمی، به اصول اخالقای و انساانی و   

از هر ینایتی علیه این مرز و باوم  المللی پایبند نبوده،  معاهدات بین

 .دکرفروگذار نخواهند 

های شیمیایی توسط عراق در یناگ علیاه ایارا ،     کاربرد سالح

الملل و از مصادیق بارز ینایات  یكی از موارد فاحش نقض حقوق بین

 طباق شاواهد و اساناد مویاود، عاراق از      . رود ینگی به شامار مای  
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 عوی،ض ناش، یز حوییث( پنهان یبعای پيدی و)كوه يخ  -2تصویر 

 

های شروع ینگ، استفاده ذزمایشی از این سالح را ذغاز  نخستین ماه

هاای   کارگیری گسترده از سالح شیمیایی پس از شكس  اما به. کرد

  ایرا  و ذغاز حمالت متقابال نیروهاای   درپی ارتش عراق در خاك پی

حمالت نیروهاای  منظور مقابله با موج  ایرا  به داخل خاك عراق، به

بر حساب ناوع و   . پیاده ایرا ، در دستور کار ارتش عراق قرار گرف 

ها در ینگ تحمیلی در  میزا  گستردگی استفاده عراق از این سالح

افزارهاا علیاه رزمنادگا  و منااطق مساكونی       سه دوره از این ینگ

 :استفاده شده اس 

 تااا ذزادسااازی ( 7993شااهریور  97)از ذغاااز ینااگ  :یو،ه یول

 (7917خرداد  9)خرمشهر 

 7919تا پایا  سال  7917از تیرماه : یو،ه یوم

 (7911مرداد )تا پایا  ینگ  7911از : یو،ه سوم

 1در  نیروی هوایی عراقبمبارا ِ شیمیاییِ شهر سردش  توسطِ 

حام در چهار نقنه پر ازد های شیمیایی بمبو با استفاده از  7911تیر

در ایان  . انجاام شاد  ( استا  ذرربایجا  غربیاز تواب  ) سردش شهر 

تن دیگار   1000نفر از ساکنا  غیرنظامی شهر کشته و  770حمله 

هناوز ذثاارِ   . نیز در معرض گازهای سمی قرار گرفته، مسموم شادند 

 .7ناهنجارِ ذ  بر ذنا  و کلِ شهر باقی اس 

توسااط  7911اساافند  29در  بمبتتا،ین شتتيمياي، حلبچتته

حكوم  بعث عراق صورت گرفا  و طای ذ  هازارا  نفار از ماردم      

ها کودکا  و زنا  بودناد، باه    دفاع این شهر که اغلب ذ  مظلوم و بی

 .شهادت رسیدند و یا به شدت مجروح شدند

 ،وین، ناش، یز جنگ - عوی،ض عصب، -15
ینگ تحمیل شده عراق بر علیه نظام نوپای یمهوری اساالمی  

یانباه نظاامی و مادت طاوالنی      های وسی  و همه ا درگیریایرا ، ب

هش  سال، بزرگترین درگیری نظامی تااریخ معاصار بعاد از پایاا      

گاذاری دفااع مقادس در ایارا ، از      نام. رود شمار می ینگ ویتنام به

های بارز و ممتازی بود که بر روند ظهور و بروز عوارض روانی  ویاگی

  و رزمندگا ، دفاع از ازه غالب مدافعچو  انگی. تأثیرگذار بوده اس 

صورت  های متعالی انقالب و اکثراد شرک  در ینگ به میهن و ارز 

منالعاه مبتنای بار شاواهد و شاناخ  دقیاق       . داوطلبانه بوده اس 

های روانی ناشی از یناگ تحمیلای، هام باه روناد درماانی        بیماری

ما   به دنبال حاوادث مشاابه ک  و بیمارا   پیشین  مزمن امصدوم

د و هم مدل کنترل این ناوع عاوارض را بارای ذماادگی و     خواهد کر

 .دکرمقاوم  در ذینده ترسیم خواهد 

قابل رکر اس  در برابر حوادث اعم از حوادث و بالیای طبیعی و 

ساز ذدمی، چو  ینگ و ذتش سوزی و حمالت تروریستی و  یا دس 

قیاس  غیره، همیشه تعداد افراد فوت شده و ذسیب دیده یسمی در

که  اس صورت حاد و مزمن بسیار اندك  روانی به با افراد ذسیب دیده

کوه یخ عارضه ناشی از حوادث در شكل زیر ذمده اس  و متأسافانه،  

مقوله روانی ناشی از حاوادث، همیشاه ماورد غفلا  همگاانی قارار       

 (.2تصویر)گیرد می
 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 http://sardasht2010.persiangig.com .سردش  شیمیایی بمبارا . 7
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عوارض عصبی روانی چنگ بسیار گسترده و در برگیرنده طیفی 

ثانیاد این عوارض فقاط  . تواند باشد از تمامی اختالالت روانپزشكی می

ستقیم ینگ نخواهد بود بلكه خانواده این افراد شامل افراد درگیر م

ثالثااد  . داری متأثر از این گرفتاری هستند صورت یدی و معنی نیز به

رابعااد گرفتااری   . شود تر و بیشتر می با زما  بیماری، مشكالت افزو 

 .(29)اس افراد بازگشته از اسارت نوعاد مورد غفل  

ناشای ازیناگ   درمورد علا  باروز اخاتالالت عصابی و روانای      

ای از  توا  به ی  عامل مفرد تكیه کارد، بلكاه طیاف گساترده     نمی

صورت مشخص در مورد اختالالت عصبی با  به. عوامل دخیل هستند

منشاء عضوی، عامل یسم خاریی چو  ترکش یا گلوله که به یكی 

از نواحی یمجمه اصاب  کرده اسا ، یاا تغییارات میكروساكوپی و     

جاار و  فب داخل مغزی، ناشای از ماوج ان  ماکروسكوپی عروق و اعصا

در ماورد عاوارض   . اناد  سایر عوامل فیزیكی عضوی را عامل دانساته 

صرفاد روانی، ویود ی  استرسور شدید و غیر عاادی کاه منجار باه     

در این زمینه نظرات و . باشد ضروری اس  ترس شدید و وحش  می

هاای   نظریاه )های سبب شناختی فراوانای بیاا  شاده اسا       فرضیه

ای  های روا  شناختی، عوامل زمینه ، نظریهPTSDزیستی مربو  به 

 (.و عوامل ذشكارساز
، "عاوارض عصابی روانای ناشای از یناگ     "گاذاری   برای تشخیص

ضرورت دارد که اوالد درگیری مستقیم و یا غیرمستقیم یدی باا پدیاده   

ثانیااد تماام   . دشاو ینگ در مورد مصادوم و یاا مجاروح و بیماار احاراز      

. ی تشخیصی ی  یا چند اختالل روانپزشاكی را وایاد باشاد   ها شاخص

شناختی حاصله، بادو  ارتباا  باا     ثالثاد عالیم یدی روانپزشكی و عصبی

اخاتالل  . دشاو بیماری دیگر یسمی و یاا روانای در ماورد فارد احاراز      

PTSDتواند زما  بسیار طوالنی بعد از حادثه بروز کند به شار  ذ    ، می

اماا در  . ی و عمومی اختالل را فارد وایاد باشاد   که تمام عالیم اختصاص

، رعایا  زماا    (Brief Psychotic Disorder)گذرا  مورد اختالل سایكوتی 

کمتر از ی  ماه و در مورد اختالل اسكیزوفرنیا، حداکثر شش مااه از در  

 .اس معرض حوادث ینگی بود  ضروری 

نظر به عاملیا  ذشكارساازی یناگ، بارای تماامی اخاتالالت       

هاای   هاای روا  تنای، تقریبااد تماام تشاخیص      نپزشكی و بیماریروا

توانند  اختالالت روانپزشكی، و حتی تمارض و اختالل ساختگی، می

 "عوارض عصبی روانای ناشای از یناگ   "عنوا  تشخیص افتراقی  به

بدیهی اسا  موایهاه مساقیم و یاا تاا حاد       . مورد تویه قرار گیرند

نگای و نیاز عالیام و    نزدیكی، غیرمساتقیم باا یناگ و حاوادث ی    

، بارای تفكیا  و   PTSDشاناختی   هاای روا   ویاه نشاانه  ها، به نشانه

 .کننده اس  ها کم  افتراق هرکدام از اختالالت ومنشاء ذ 

کمتار از  )هاا   درصورت شروع سری  عالیم، کوتاه بود  مدت ذ 

های قبال از حادثاه بیماار، مشاارک       ، خوب بود  کارکرد(ماه شش

انگیزه ملی و مذهبی، نبود سایر اختالالت روانپزشكی، داوطلبانه و با 

طبی، یا مرتبط با مصرف مواد و سایر عوامل خنرساز، پایش ذگهای   

دسترساای و برخااورداری از . بیناای کاارد تااوا  پاایش خااوبی را ماای

های ایتمااعی، ممكان اسا  بار پیادایش، شادت، سایر و         حمای 

کاه باا انگیازه    در مجموع بیماارانی  . ذگهی عارضه تأثیر بگذارد پیش

قوی دفاع وطنی و یا اعتقاد مذهبی و داوطلباناه شارک  در یناگ    

دارند و از شبكه حمای  ایتماعی خاوبی برخاوردار باشاند، ممكان     

اس  اساساد دچار این اختالل نشوند و یا اشاكال شادید ذ  را پیادا    

در مورد افراد . تر بهبود یابند نكنند و درصورت ابتال به ذ ، نیز سری 

خردسااال و خیلای سااالخورده، افااراد اعازام شااده ایباااری،    خیلای 

انگیاازه و ناپایااداری شخصاایتی قبلاای، داشااتن اخااتالل دیگاار   باای

روانپزشكی همراه و یا بیماری یسمی و یراح  همزما  و یا درگیر 

در سوءمصرف مواد و نیز محروم از شبكه حمای  ایتماعی منلوب، 

 .7باشد ذگهی خوبی برای ذنا  متصور نمی پیش

درما  عوارض عصبی و روانی بیمار بسته به اشاكال تظااهر باالینی    

درمااورد اخااتالالت عضااوی بایااد بااا بررساای دقیااق   . متفاااوت اساا 

 C.T Scan,MRI,PETنورولااوژیكی و امتحانااات پاااراکلینیكی از قبیاال  

Scan,EEG        و ذزمایشات ضاروری دیگار، ناوع دقیاق عارضاه عضاوی را

ص حاصله، درماا  مناساب صاورت    ها و تشخی مشخص و براساس یافته

ای و نیاز تماارض و اخاتالل     برای کشاف ساایر اخاتالالت زمیناه    . داد

ساختگی، تال  همه یانبه برای رد کرد  هر کادام، باا دقا  کامال و     

هاای   رعای  تماامی ماوازین علمای اعام از مصااحبه و معایناه و اقادام       

حسب ماورد   و. پاراکلینیكی و البته مراعات اصول اخالقی، به عمل ذورد

. براساس موازین علمی مربو  به تشخیص، اقدام مقتضی باه عمال ذورد  

، بااه ساابب شاایوع و اهمیاا ، درمااا  ابعاااد   PTSDدرمااورد اخااتالل 

 ...(.دارو درمانی، روا  درمانی، رفتار درمانی،)ای دارد  گسترده
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 "احمد علی، میرزایی یعفر، کرمی غالمرضا، باا همكااری نویساندگا ، کتااب     نورباال .7

پاوهشاكده  :راهنمای یام  نظری و عملی در اخاتالل اساترس پاس از ضاربه، ناشار     

 7911مهندسی و علوم پزشكی یانبازا ، چاپ صادق، 
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معرفت، ختدمات   : پرستا،  ی، یفاع مقتدس  -13
ی،زشمند و شايسته جامعته پرستتا،  كشتو، ی،    

 یز من پسو  پيشنگ تحميل،، ج
تارین شارایط    ای پرساتاری، در کیفای   بزرگترین خدمات حرفه

سال  1دیدگا  ینگ در گستره    و ذسیباممكن، به عموم مجروح

دفاع مقدس ارائه شد و بعد از ذ  تداوم یاف  و اماروز نیاز یااری و    

ذنچه از تاال  و خادم  و تجرباه پرساتاری در دفااع      . ساری اس 

شده، و بعد از ذ  ادامه یافته، سرمایه علمی و معنوی  مقدس حاصل

ای یامعه پرستاری ایرا  و الگوی یامعه پرستاری  و دستمایه حرفه

 .در ذینده خواهد بود

در شرایط قبل از ینگ و شروع ینگ تحمیلی، کمبود نیاروی  

ها  نزدی  به اتفاق پرستارا  را خانماکثری  . پرستاری بسیار زیاد بود

یامعه پرساتاری  . دادند و تعداد مردا  پرستار اندك بود تشكیل می

ها نبود، ناگها  با باار   که یوابگوی نیازهای روزمره بیمارستا  یوقت

هاای   باا تخریاب زیرسااخ    .   ینگای موایاه شاد   اعظیم مجروح

هاای تحا  هجاوم     بهداش  و درما  در مناطق مارزی و سارزمین  

هاا و مراکاز    ساتا  هاای پرساتاری باه بیمار    دشمن متجاوز، فعالی 

مراکاازی ماننااد . درمااانی شااهری در مناااطق ینگاای منتقاال شااد 

بیمارستا  طالقانی در شهر ذبادا  و بیمارستا  نظام مافی در شاهر  

شو ، در خط مقدم یبهه و در فاصله چند صد متری دشامن باه   

اما  دشامن اداماه    مقاوم  پرداختند و خدمات خود را زیر ذتش بی

اری و گاز  های پرشكوه خادم   صلی این صحنهذفرینا  ا نقش. دادند

های  سایر بیمارستا . دوستی و ایثار و شهام ، پرستارا  بودند انسا 

سازی و استتار، خدمات خود را  زده نیز با تدابیر ایمن شهرهای ینگ

ایان  . تارین و دشاوارترین روزهاای یناگ اداماه دادناد       در حساس

گا ، باه  ددیا  خدمات بناا باه ضارورت و گساتردگی حجام ذسایب      

قلاب  . های کشور تعمیم یاف  تمام استا  سپسهای مجاور و  استا 

. تپنده خدمات در تمام مراکز، فرشتگا  نجات یعنی پرستارا  بودند

ه هما کاارگیری   هیامعه سالم  کشور در این ذزمو  تااریخی باا با   

امكانااات و ابتكااارات و مشااارک  عمااوم نیااروی انسااانی و خاصااه  

  حاوادث ینگای   ااد بسیار زیادی از مجروحا پرستارا ، پذیرای تعد

هاای ساالم     ای یاودا  در تاریخ خدمات و مراقبا   شده، حماسه

پرستاری ایرا  در دورا  دفاع مقدس و بعد از ذ  شكوفا . خلق نمود

 بعد کاری های فعالی  با ینگ زما  تجربیات زیادی بین ارتبا . شد

 تغییارات  ایجااد  مویب تحوالت این. دارد پرستارا  ویود ینگ از

 عوامال  گیاری  شاكل  به و شد سیستم پرستاری در ایرا  در زیادی

 های بخش در زیادی تحوالت. کرد پرستاری کم  در شد  ای حرفه

 (.21)دش ایجاد پرستاری و مدیری  ذموز  و بالینی

 

نقش بانوین ی، بهدی،  ،زم، یفاع مقتدس و   -17
 ،سال، مينده یيشان ی، پيشرف، پايدی، سالم،
سااز،   بانوا  در دفاع مقادس حضاور و نقاش عظایم، تااریخ     

یكاای از . انااد ساااز داشااته ساااز و سرنوشاا  ساااز، تمااد  فرهنااگ

. بزرگترین تجلیات نقش و حضور بانوا  بهداری رزمی بوده اس 

در دورا  دفاع مقدس، بعد از احیاء و اقدامات حیااتی در مراکاز   

مات و هاای صاحرایی، حجام عماده خاد      اورژانس و بیمارساتا  

-های پزشكی، پرستاری و باازتوانی در مراکاز بهداشاتی    مراقب 

هاای   درمانی شهرها و مراکز استا  مناطق ینگی، مراکز اساتا  

هاای مجااور باه منااطق      بزرگ کشور خاصه تهرا ، مراکز استا 

. شاده اسا    ها و شهرهای کشور انجام مای  ینگی و سایر استا 

این وظیفه خنیر و مقدس های کشور در  تقریباد تمام بیمارستا 

ها بر  ترین نقش در همه این مراکز عمده. اند ملی مشارک  داشته

عهده پرستارا ، بهیارا ، امدادگرا  و ساایر کارکناا  ز ، باوده    

باانوا  پزشا  و متخصاص نیاز مشاارک  بسایار فعاالی        . اس 

شادت   ساربازا  و مجروحاانی کاه علیارغم     چه بسیار .اند داشته

هاای پزشاكی توساط زناا  فعاال در       راقبا  ات به دلیل محایر

خادمات   زناا  در . اناد  عرصه بهداری رزمی به زنادگی بازگشاته  

فیزیااوتراپی و  و سااایر خاادمات پزشااكی ماننااد    توانبخشاای

معلوال  ینگی و به سربازا   های روانشناسی کاردرمانی، مشاوره

د و در داراند و این خادمات همچناا  اداماه     داشته مهمینقش 

 .رود شمار می رسانی به یا، از ارکا  خدم حوادث و بال

در روستاهای مرزی و مناطق مسكونی مورد هجاوم غافلگیراناه   

اولیه دشمن، و قبل از دفاع رزمندگا ، زنا  پاا باه پاای ماردا ، در     

نبردی نابرابر، از حریم و حیثی  انسانی خود دفاع نمودند و حماسه 

و مجروح در ینگ تحمیلی بسیاری از بانوا  شهیده، ذزاده . ذفریدند

از بارزترین نمودهای ایان دفااع   . مربو  به روزهای اول ینگ اس 

اولیااه حماساای بااانوا  مرزنشااین، امدادرسااانی، درمااا  و انتقااال   

اقام  و حضاور  . مجروحا  انبوه ذ  حمالت نایوانمردانه بوده اس 
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ت هایی مانند اهواز و دزفول که مورد حمال ها و زنا  در شهر خانواده

های وحشیانه دشمن قرار داش  و انجام کارهاای   موشكی و بمبارا 

. سبب دلگرمی رزمنادگا  باود   درمانی-خدماتی، تبلیغاتی و امدادی

های غرب و  تمام بیمارستا  در تمام دورا  دفاع مقدس و بعد از ذ 

ینوب، با حضور پرشور و گساترده نیروهاای بهداشا  و درماا ، و     

ام دورا  دفااع مقادس فعاال باوده و     حضور چشمگیر زناا  در تما  

 (.21)اند ای انجام داده خدمات گسترده

ای درباره نقاش زناا      اهلل خامنه رهبر معظم انقالب حضرت ذی 

 :فرمایند  در دفاع مقدس می

هاا یناگ را    سرودند و در خاناه  ینگ را نمی هاگر زنا  حماس»

رفاتن باه    هکردند، مردا  اراده و انگیز عنوا  ی  ارز  تلقی نمی به

ها باه سام  یبهاه     کردند و خیل عظیم بسیجی ینگ را پیدا نمی

 .«شدند روانه نمی

روحیاه، رویاه و   »هاای دفااع مقادس،     با حفاظ و تارویج ارز   

، «عزت نفس ذحااد یامعاه  »، «ها فرهنگ فداکاری برای حفظ ارز 

و « ایجاااد و دفاااع از هویاا  واحااد و هاادف مشااترك در یامعااه »

شود و در پرتاو   ایجاد و تقوی  می« کلمه همبستگی ملی و وحدت»

« عدال  خاواهی » و « ظلم ستیزی»های بزرگ  ، ذرما ها این ارز 

 .(21)شوند در یامعه به واقعی  تبدیل می

 

مدل معتبر كنترل تروما  جنگ، بری  مينده،  -18
 بریساس تجا،ب یفاع مقدس و منابع معتبر علم،

و قار  گذشاته   در د "نظام کنتارل تروماای ینگای   "پیشرف  

هااای سااالم  نظااامی و  مرهااو  همكاااری تنگاتنااگ بااین محاایط

پیشرف  در کنترل ترومای ینگی تحا   . (23)غیرنظامی بوده اس 

7کنتارل تروماای شاهری   ": تار  تأثیر ارتقا در دو سیساتم یاام   
و  "

2سیستم سالم  نظامیاا  "
در تجاارب  (. 90)قارار داشاته اسا      "

ای دورا  دفااع مقادس، در    فهکشور ما، از دستاوردهای علمی و حر

در هماه  . های بعدی استفاده بهینه و رو به کماال شاده اسا     دوره

بالیای طبیعی بعد از دفاع مقدس، مجموعه طب رزمی کشور پا باه  

پای مجموعه نظام سالم ، مدیری  بحرا  و ساختارهای مردم نهاد، 

. اند شتهافزا دا های تعاملی، همگرا و هم در کنترل حوادث و بالیا نقش

این تعامل در شرایط عادی و غیراضانراری کمتار ویاود داشاته و     

نادرت همكااری سیساتماتی      هارکا  کنتارل تروماای کشاوری با    

مناد و   تعمایم و تلفیاق نظاام   ". اناد  براساس تقسیم کار ملی داشاته 

ارتقای این تجارب مهم و همگرای ملی و علمای در حاوزه تروماا و    

ترین مدل کنتارل تروماا و    ، مناسبحوادث، در زما  یاری و ذینده

9حوادث در همه شرایط اس 
گاذاری نظاام یاام      هدف از پایاه ". "

هاای قابال    کنترل ترومای کشوری، باه صافر رسااند  تماام مارگ     

 ."ها، حوادث، سوانح و بالیا اس  در ینگ 4پیشگیری

تلفیاق   "مدل مناسب برای نظام یام  ترومای کشور در ذیناده  

تجاارب  . خواهاد باود   "نظامی با ترومای شاهری یانبه ترومای  همه

ها دفاع مقدس، حااکی   قبلی در حوزه تروما و حوادث و در رأس ذ 

یانبه طب نظاامی باا طاب رایاج      افزا و همه از تعامل و مشارک  هم

و حضور داوطلبانه نهادهای انقالبی، بسیج مردمای و ساایر   ( شهری)

س  ایان تجاارب   شایسته ا. ساختارهای نهادی و مردمی بوده اس 

عباارتی سیساتم    هبا . نهادینه و رسماد به ساختاری ملی تبدیل شاود 

ادغام یافته ترومای نظامی و شهری با فرمانادهی واحاد، مسائولی     

ها، بالیاا و   عادی و روزمره، فوری )ملی کنترل تروما در همه شرایط 

( های ینگی، تروریستی و بیوتروریستی حوادث غیرمترقبه، وضعی 

 .دار باشد را عهده

 

، یخالق پزشك، و معنويات، یستاو،ی يشكوفا -19
متعال، حضو، و خدمات جامعه پزشتك، ی، یفتاع   

 مقدس
ل اخالقای دارای موضاوعی  و   یدر شرایط ینگی سه گروه مسا

ذفرینی الگوها و  اولین و مهمترین موضوع، نقش: ز اهمی  هستندیحا

دوماین  . هساتند  گااه دیگارا    بخش و تكیه ی اس  که الهامیها اسوه

در شارایط   هاای اخالقای مراقباا  ساالم      ولی ئمسا موضوع مهم 

ینگی اس  که باید در نظام سالم  شناخته شده، تدوین و تارویج  

ناشای از   ل اخالقای یدیگار حال اثاربخش مساا    محور مهم و  .گردد

هاا   سایر یناگ  از را اسالمی یهادذنچه دفاع و . شرایط ینگی اس 

 اخالقای  و حقاوقی  قاوانین  تضمین شاده  سینره ،سازد می متمایز

 .در همه شرایط اس  اسالم

 

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1. Civilian Trauma Care System 

2. Military Health System (MHS 

3. Integrating Military and Civilian Trauma Systems 

4. ZERO Preventable DEATHS 
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فرص  مغتنمی بود تا صفات خداوندی در پزشكا  دفاع مقدس، 

های ساالم  باروز و ظهاور     گزارا  عرصه و پرستارا  و سایر خدم 

 درماا   در کشاورما   پزشاكی  یامعه شرک . دشونماید و متجلی 

 واقا   در ایان  و باود  ایثارگراناه  و صمیمانه بسیار ینگی مجروحا 

. ماناد  ماندگارخواهاد  ماا  پزشاكی  تااریخ  در زرینی صفحه صورت به

اعضای این یامعه هماهنگ با همه اقشار مل ، حضاوری پرشاكوه،   

مادافعا  حاریم   . سااز در دفااع مقادس داشاتند     یانبه و تاریخ همه

سالم  و سعادت مل ، با عزمی راسخ، ذهنگای یاام ، و حضاوری    

های زرین تاریخ طب این  ترین برگ یویانه درخشا  مسئوالنه و عالج

و بوم را رقم زده، مهر عزت، عظم  و مقاوم  را بر تارك تاریخ  مرز

فراز و نشیب طب و سالم  ح  نمودند، نشا  درخشانی کاه تاا    پر

تواض  همراه با  ،"مهربانی توأم با ذرامش". ابد پرتوفشانی خواهد کرد

اسا ، کاه    "صفات یمال و یالل پروردگااری "، تریی  بند "تدبیر

گرداناا    در صاحنه  "ایما  همراه با عمال "صورت  هرشحاتی از ذ  ب

 .شدخدمات پزشكی دفاع مقدس متجلی 

 

هتا  یخالقت، یستتایین و     هتا و شايستتگ،   بعض، ويژگت، 

 ساز یفاع مقدس متخصصان فرهنگ

ذداب اخالقی پیشكسوتا  یامعه سالم  کشور در دفاع مقدس، 

 بلندنظرانااه، کریمانااه، طبیبانااه، خدایویانااه، زناادگی ساایره

تجلی و تریما  بعضای از  . بوده اس  اندیشانه نی  و ستانه،دو انسا 

 :ها به شرح زیر اس  ویاگی

 و نمونه ، رفتاریصالح عمل به مقید ،ایما  با شخصیتی دارای 

 نیكوکار معنی تمام بهو  ریا بی

 اس  بخش الهام و الگو صفاتشا  یمی  و رفتار همه. 

 واالتارین  متماا  و تام مصداق و دلسوزی تجلی مهربانی، معنای 

 از باود   دیگارا   غمخاوار  و دلساوزی . هساتند  طبیبانه رفتار

 .ها اس  ذ  دوستانه انسا  صفات بارزترین

 اند نداشته تكبر و غرور هرگز هستند، فروتن و متواض  بسیار. 

 نسب  به مصلح  خاود و  اترییح مصلح  بیمارا  و مجروح  

 هر منفع  دیگر تا سرحد ایثار

 و  صاالب   باا  و متاین  مقااوم،  ور،صاب  بسایار  هاا  ساختی  در

 .هستندناپذیر  خستگی

 روزذمادی و تاا حاد     ای، التزام به صالحی  علمی، مهارت حرفه

 توا  سرذمدی در محدوده تخصصی خود

       پایبند و معتقد به کار تیمای هساتند و الگاوی فرهنگای اصال

 .بخش اصل مشارک  برای دیگرا  هستند تعاو  و الهام

 هاا و شارایط    ویااه در فوریا    هبا  والنهمسئ و نظیر بی پشتكاری

 اضنراری

 اساتقبال از  ) پاذیر  مسائولی   و دلساوز  بسایار  ایتماعی نظر از

 تحمیلای  ینگ در طوالنی و واال خدماتخنرات بالقوه و ارائه 

 .(اس  ایشا  ایتماعی پذیری مسئولی و نماد  بدیل بی الگوی

  و باوده  ماردم  باه  متعلق و مردم وقف مردمی شخصیتیدارای 

 .و باقی خواهند ماند هستند

 نظیاری  کام  و بازرگ  بسایار  هاای  گاذاری  پایه و خدمات منشأ 

 .هستند

  هماه  برانگیزانناده  و کنناده  تشاویق  مثبا ،  شخصایتی دارای 

 .هستند ها خوبی

   نسب  به انتقال تجارب خود به دیگرا ، اعم از همكارا  و نسال

 .یوا  بعدی، پایبند و بسیار سخاوتمند هستند

 پذیر، انتقادکننده و مصلح هستند یر، اصالحانتقادپذ. 

 العمر هستند و هرگاز از   دهنده و ذموزنده مادام پذیر، درس درس

 .ندکن ذموز  نسل یوا  غفل  نمی

 های ذیناده کوشاا و    در انتقال تجارب خود به دانشجویا  و نسل

 .اند ساعی بوده

 

معنو  جامعته ستالم،    ها و مزیيا  یخالق، و بعض، ويژگ،

 فاع مقدسی، ی

  ای  حضور در دفاع مقدس را مسئولیتی ایتماعی، تكلیفی حرفاه

نسب  به مردم و یامعاه و رساالتی تااریخی دانساته، ذگاهاناه،      

 .اند داوطلبانه و ایثارگرانه به ذ  پاسخ داده

 ایثار و خدم  را با رفتااری   های  افرص  گرانبار حضور در مید

لای شاهود در میقاات    معنوی، اخالقی، عرفانی و عاشقانه، به تج

ترین خدمات به مدافعا  عزت  ارائه خالصانه. دندکرعشق تبدیل 

و شراف  و پاسدارا  مرزها و حاریم اساتقالل ملا ، را وسایله     

 .تقرب به خداوند تبارك و تعالی قرار دادند

   تارین خادمات تخصصای، در     صبر و پایمردی در ارائاه پیچیاده

اما  با التزام به ارائه  ترین شرایط تهدیدکننده و تال  بی سخ 
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  اهاای ماورد نیااز مجروحا     ترین سنح خدمات و مراقب  عالی

ینگاای، از بااارزترین صاافات کااادر پزشااكی و امااداد و درمااا   

 .های نبرد بوده اس  یبهه

   شهام  و فداکاری اعجاب برانگیز، روحیه غالب در امادادگرا  و

اکن تارین اما   درمانگرانی بوده اس  که برای حضور در خنرناك

 .گرفتند بهداری رزمی بر یكدیگر سبق  می

 هاای   رسانی یبهاه  بسیار خنیر خدم  های میدا گردانی در  صحنه

نبرد و استمرار ذ  تا همه مراکز درماانی کشاور، حضاوری ارزشای،     

 .بخش بوده اس  ذفرین و الهام اخالق محور، ارز 

  های علمی، مادی و معنوی خاود   بعد از دورا  دفاع مقدس، کم

 .اند   ادامه دادها  و مستضعفاا به عموم مردم خاصه محرومر

 

ها و تجليات معنو  و یخالق، نظتام بهتدی،     بعض، ويژگ،

 ی، یفاع مقدس( سيست  سالم،)،زم، 

     المللای شاناخته شاده و     التزام به رعایا  مباانی علمای و باین

های مهم و حیااتی نظیار    استاندارد در ذ  زما ، و دستورالعمل

، توأم با ابتكارات و اقتضاائات  (بخشی بندی و اولوی  تهدس)تریاژ 

در شرایط گوناگو ، و مدیری  علمی و ارزشای، در تماام دورا    

تبادیل  . یافتاه  ارتقاا مای   طاور دائام   به و ینگ تحمیلی مرسوم

گفتما  علمی ترومای ینگی به گفتما  غالب در اغلاب مراکاز   

وزشی مشترك علمی و دانشگاهی وق  از ابتكارات ترویجی و ذم

 .بهداری رزمی و مراکز دانشگاهی بوده اس 

  ابتكار عمل، خالقی  و مدیری  قاط  در حل مشكالت غامض و

نیازهای بزرگ و کنترل حوادث بسیار سنگین در ینگ تحمیل 

شده، در شراینی که امكانات مویود از احتیایات مبارم اغلاب   

شاگرف حضاور   ترین نتایج، از تجلیات  کمتر بوده، و نیل به عالی

 .های عشق و ایثار بوده اس  ا  عرصهبرکف یانبه یا  همه

  المللای در ماورد    های بین رعای  رفتار انسانی و مفاد کنوانسیو

تارین تجلیاات    اسرای ینگی مجاروح و بیماار دشامن، از مهام    

 .7اخالقی بهداری رزمی دفاع مقدس بوده اس 

 طلب حضاور  انتقال تجارب به سایر همكارا  و پرسنل یوا  داو

در خدمات بهداری رزمی، ترویج علمی معاارف بهاداری رزم در   

هر فرص  ممكن، مادیری  زماا  بارای اساتفاده حاداکثری از      

م سانح  یامكانات و خدمات نیروهای انسانی داوطلب، ارتقای دا

های خط با برگیری  ی و اورژانسهای صحرای حفاظتی بیمارستا 

 از تجارب و حوادث قبلی

 

، يهتا  مقاوم، ی، نظام ستالم،،ی،س ییبيات  -21
 تعال،، مرجعي، و مقاوم،: برگرفته یز یفاع مقدس

اگر بخواهیم حضور ارزشمند یامعه پزشكی و سالم  کشور در 

ذفریناا    ذفرینی گساترده بعادی ارز    دفاع مقدس و حضور و نقش

هاا و در پاساخ باه     سربلند این یامعه خادوم در یادال باا کاساتی    

را، در یا  کلماه خالصاه کنایم، ناام ذ  کلماه       افزو   نیازهای روز

کننده  بخشی که تضمین اکسیر اعظم حیات. اس  "مقاوم "مقدس 

 .سالم  و ارتقای مستمر ذ  برای مردم معاصر و نسل

 2مفرين ی، نظتام ستالم،   منتخب، یز یصول محو،  مقاوم،

 :عبا،تند یز

اصال  "، "اصل ضامان  "، "اصل عدال "، "اصل کرام  انسا "

باه شافا و    اصال اعتقااد  "، "اصل سودمندی و مفید بود "، " برائ

اصال ویاوب   "، "ویود راهكار قنعی برای درما  همه ذالم بشاری 

ارائه خدمات و ذموز  خیرخواهانه )اصل خیرخواهی "، "طلب العلم

اصال الضارر و   " ،"اصل رقاب  ساالم "، "(به بیمار، خانواده و یامعه

اصال تقادم منااف     " ،"ی حرفاه طاب  یاصل ویوب کفاا "، "الضرار

 "اصل رازداری" ،"عمومی بر مصالح فردی و گروهی

 :مفرين ی، نظام سالم، عبا،تند یز ها  مقاوم، منتخب، یز ی،زش

تعبد و پایبندی به مكاارم  "، "توحیدمحوری و تربی  توحیدی"

 ،"امیاد باه اماداد خداوناد    "، "و محاسن اخالقی و احكاام اساالمی  

 ،"اعتقاااد بااه ارزشاامندی راتاای علاامقائاال بااود  و " ، "عقالنیاا "

، "خلاااوص نیااا "، "حكمااا "، "بصااایرت" ،"یییو،حقیقااا "

احترام حقوقی و اخالقای باه   "، "خالقی  و نوذوری"، "هدفمندی"

ها  های فكری و علمی و دستاوردهای بشری و استفاده از ذ  ذفرینش

 تبادل و تضارب ذزاد ذراء"، "ذزاد اندیشی"، "در خدم  یامعه

تعااو ، کاار   "، "یییاو  کماال "، "عبرت ذماوزی "، "(یدال احسن)

 و عف   "، "پذیری مسئولی "، "گروهی، مشارک  و همگرایی
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

شده ممنوعی  استفاده از پزسنلی کاه بستگانشاا     از یمله موازینی که رعای  می .7

  و اسیرا  دشامن باوده   اند، برای درما  مجروحدر ینگ شهید یا اسیر شده بود

 اس 

-قاانو  اساسای    -نقشه جامع سالمت  -با الهام از اسناد نقشه جامع علمی کشور  .2
 های کلی علم و فناوری سياست -های کلی سالمت  سياست
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یهااد  "، "تقاوای الهای  " ،"صبر، پاایمردی و مقاوما   "، "پاکدامنی

تارین   تارین و مننقای   منمئنترین،  نهای  تال  برای ارائه صحیح)

نوباه خاود مساتلزم     خدمات به تناسب نیاز گیرنده خادمات کاه باه   

، "نظام و انضابا   " ،"(نوذموزی، فراگیاری ماداوم و پااوهش اسا     

 ،"داری ادای امانا  و امانا   "، "کسب مهاارت و داشاتن حاذاق    "

در )توکال  " ،"رفاق و مادارا  " ،"یلب اعتماد و مورد وثاوق باود   "

تواضا  و ایتنااب از   "، "سخاوت علمی"، "(سازنده مفاهیم مثب  و

7ای گیری مننقای در وظاایف حرفاه    یه "، "غرور
پایبنادی و  "، "

، "گذش  و بزرگواری" ،"متان "، "التزام به انتقال تجربیات سودمند

 ..."ییراستگو" ،"داری شب زنده "، "خشوع و تواض "، "انفاق"

و پايمری  و  ها  محو،  ی، نظام سالم،، صبر يك، یز ی،زش

در  .ی  یست،  ها و باليا و ساير یمو، حرفته  مقاوم، ی، سخت،

هااایی اساا  کااه اسااتعان  از ذ  در  فرهنااگ دیناای صاابر از ارز 

 .ها و بالیا توصیه شده اس  سختی

 

، عمليتات،  يی،یئته یلگتو  : نظام سالم، مقتاومت، 
 شايسته بری  نظام سالم، مينده مل، یيرین

ی و عنصر مورد نیاز دایمای هماه   سالم  رکن توسعه پایدار مل

ذحاد مل ، در همه عمر، در همه شرایط، و در همه ساحات ویودی 

هایی برخاوردار باشاد، کاه     نظام متولی سالم  باید از ویاگی. اس 

. تح  هیم شراینی متزلزل نگردد و به خادمات خاود اداماه دهاد    

 هاا و  همه نیازهای اضافی ناشای از حاوادث روزگاار، اعام از بحارا      

حوادث غیرمترقبه طبیعی، یناگ و تهدیادات تروریساتی، و ساایر     

بینای و باا پاساخ مناساب و      حوادث معلول دس  بشار، بایاد پایش   

هنگام تح  کنترل قارار گیارد و در زماا  کنتارل ایان حاوادث        به

خدمات پایه ادامه یافتاه و از روناد معماول و ماورد انتظاار رشاد و       
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 بحث
ای در ماورد دفااع    اهلل خامناه  مقام معظم رهبری حضارت ذیا   

 :اند مقدس چنین توصیف فرموده
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 ."درمعرض دید قرارگیرد

افتند تا حماسه باه  در دفاع مقدس همگا  به کم  یكدیگر شت

ها شاكوه خادم  ساالم  باه      فضل الهی خلق شود یكی از حماسه

 .رزمندگا  بود که شرح ذ  در فوق گذش 
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Abstract 

Background and Aim: The Holy Defense now constitutes a cross-section of the history of the great 

Iranian nation. It is the essence of spirituality, religion, idealism, self-sacrifice, resistance, and 

perseverance. It symbolizes the dignity and honor of the Iranian nation. The voluntary presence  of 

the  healthcare community, reflected the moral sense of  responsiblity, spirituality, and self-

sacrifice. The dimensions of this all-encompassing, voluntary, historical and cultural-based 

presence, are briefly reviewed herein. 

Method: A review of authentic library resources, history interviews, and focus group discussions of 

the two-volume booklets "Getting to Know the Culture and Values of the Holy Defense" were the 

basis of the present study conducted from 1978-97. 

Results: At the onset and during  the war, the Healthcare Sector, participated and played a lasting 

epic self-sacrificing role. The dimensions of this \presence are summarized in the  twenty-chapter arranged 
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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first edition of the book "Introduction to the Culture and Values of the Holy Defense”, especially 

targeted mainly medical students. 

Conclusion: The dignified and powerful presence of health professionals in the holy defense 

reflects the altruistic services rendered to the Iranian nation thus inspiring future generations. 

 

Key words: Culture, values, the Holy defense, healthcare provider, Iran 
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