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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

کنم و از خداي متعال بر مسرت خود را از حضور در جمع شما کارکنان خدوم این بیمارستان عرض میاظهار اوالً 
تالش این  خاطرشما برادران عزیز و گرامی به ، ازدانم قبل از هر سخنیالزم می ارم. ثانیاًزگاین توفیق سپاس

شکل است. خدمات بیمارستانی امروز بهاري کنم. کارتان کار با ارزشی زگارزشمند و مخلصانه صمیمانه سپاس
کنار جنگ  این درمان و معالجه و خدمت و پرستاري و پشتیبانی در است. اما هنگامی که مضاعفی داراي ارزش

آید و آن وجود میهیک ارزش جدید ب ؛ارزش این کار خواهد شد نیمی از وقت ارزش انسانی دیگرآن ،قرار گرفت
 ،جهادي است. یک مجاهدت در راه خداست، یک مبارزه با دشمنان خداست. من یقین دارم واقعاً وارزش نظامی 

علمی یا عملی یا  ۀخدمت، در هر مرتب ةاید با انگیزمثل این چراغ روشن است براي من، شما که اینجا نشسته
ن، انگیزه و ایمانی که شما را خاطر آن اخالصتان، نیتتاهشما شرفتان و افتخارتان بسیار باالست ب ،گزاريخدمت

 آورد تا به این مجروحین و این رزمندگان و بندگان صالح خدا خدمت کنید. 
توانیم پرچم اسالم را نگه داریم، خدا این توان توانیم پیش برویم، ما میما پیروزیم، ما قدرتمندیم، ما می

ی است. من یبرخوردار است یک رهبري استثنااین رهبري که امروز این ملت از او  را به این ملت داده است.
است و جوهر  با ارزش حقیقتاً این ملت یک ملت نمونه است. ،کنم من در زندگی رهبران مطالعه کردممبالغه نمی

 شودوکنار پیدا میهایی گوشهلوحیهایی، یک سادهباوريایمان در او بسیار برنده است. گاهی اوقات یک خوش
این امتیازاتی  ۀالبته شرط دارد. هم .توانیم پیروز بشویمبسیار مستحکمی است و می ۀآن جوهر و بنیه، بنیولی 

 ،اندوهگین مشوید والتحزنواسست نشوید، والتهنوا گوید که من گفتم ناشی از ایمان است. لذا قرآن به ما می
قوم و خویشی با خدا نداریم.  .منینؤکنتم من إشما هستید برتران، اما  :یک ماستخطاب به یک وانتم االعلون

، گفتند هؤقالوا نحن ابناء اهللا واحباخویش خدا دانستند.  و شکال کارشان این بود که خودشان را قوماسرائیل اِبنی
ما بندگان خدا هستیم. اگر صالح بودیم کارمان پیش خواهد . هاي خدا هستیمما رفقاي خدا هستیم، قوم و خویش

شدنی نیست. کار و صالح در عمل و انگیزه و ایمان شرط اصلی کار است. جهاد تمام سالمت ،برادران عزیز .رفت
دهی درست مشخص میالبته یک سازمان .وجود ما سهم خداست ۀهمیشگی باشد، هم وخوب هم باید مستمر 

ما اما ش .و مغرور هم البته نشوید فراموش نکنیدو وظیفه را رزم  .دنبیایباید کی، چه موقع ، کند نیروها چقدر
 ما به شماها این چندروزه بیش از گذشته الن که واقعاًئومس برادران عزیز کارکنان بیمارستان و پزشکان و مدیران و

 رتان باکا و انصافاً برادران عزیزي که هستند حقاً ۀآقاي فتحیان و بقی رجایی، ارادت پیدا کردیم. این آقاي دکتر
وسلم ـ وآلهعلیهاهللاصلی ـ پیامبر اکرمارزش است این کار را قدر بدانید. ما آن شب این حدیث را براي برادرها از 

و یعنی خدا رحمت کند آن کسی را که کاري را انجام بدهد و  فاتقنهعمال عمل رحم اهللا امرا  فرمایند:می که
شاءاهللا ان  اغماضی از شرایط، کامل و تمام کار را انجام بدهید وگونه . دقیق بدون هیچانجام بدهد محکم و متقن

   ، خدا با محسنان است و نیکوکاران که شما هستید.ن اهللا لمع المحسنینإوداي متعال هم با شما خواهد بود که خ
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 مقدمه

هاي تاریخی مهم کشور، زمانی بود که عنوان یکی از برههمقدس، به جنگ تحمیلی و دفاعهشت سال 
هاي خود دورانی طالیی را بر تارك این مرزوبوم رقم زدند. این دوران زنان و مردان این مرزوبوم با رشادت

خصوص رزمندگان اسالم، در قشرهاي کشور، به، فداکاري، خالقیت و پشتکار همۀ تجلیگاه عظیم ایثار
  عراق و استکبار جهانی بود. یمقابله با تهاجم نیروهاي بعث

در این دوران رویدادهایی  آفرینی همکاران محترم در عرصۀ سالمتها، نقشهمانند سایر حوزه
هاي کند. همچنین در زمینهو شهامت را نمایان می نماي اخالق، ایثارزد که آینۀ تمام را رقم

شاهد اقدامات نادر پزشکی بودیم که گنجینۀ تجربی ارزشمندي را براي جامعۀ علوم  رسانیخدمات
  همراه داشته است. پزشکی به

سالگی انقالب اسالمی و همچنین با توجه به مسیر روشنی که در بیانیۀ در برهۀ کنونی و چهل
هاي مختلف کشور ترسیم شده، ضروري روي حوزهمعظم رهبري به این مناسبت پیش راهبردي مقام

 ،مقدس و انطباق آن با شرایط فعلی مندي از تجارب ارزشمند دوران هشت سال دفاعاست تا با بهره
  کشور فراهم گردد. در بسترهاي رشد بیش از پیش 

عنوان نسل آیندة مدیران و متصدیان  ادارة دانشجویان، بهبدیهی است انتقال این گنجینۀ ارزشمند به 
و  ایثار هاي مختلف، موجب استمرار فرهنگبر کاربردي کردن این تجارب در عرصهتواند عالوهکشور، می

  رشادت در جامعه گردد. 
به  مقدس در عرصۀ سالمت غنی دوران دفاع منظور انتقال تجارب و فرهنگاین اساس و به بر

منظور ارائه به ، بهدانشجویان علوم پزشکی کشور، درسنامۀ آشنایی با فرهنگ و معارف دفاع مقدس
  د.شدر قالب دو واحد درسی توسط کارگروهی در حوزة معاونت آموزشی تدوین پزشکی  دانشجویان علوم

نظران و مدیران کشور در مندي از آراي صاحبهاي متوالی با بهرهدر این مجموعه که طی نشست
هاي مرتبط با فصل سعی شده تا به تمامی حوزه ستیبهاي مختلف علوم پزشکی طراحی شده، در حوزه
اي در طول این دوران و تجلی اخالق حرفه هاي مختلف نظام سالمتمقدس، ازجمله تجارب حوزه دفاع

  پرداخته شود. ایثار، و فرهنگ
ویژه جناب آقاي دکتر محمدعلی محققی که بهکننده، بهضمن تشکر از زحمات کارگروه تدوین

دانشجویان عزیز اند، امیدوارم عنوان مسئول این کارگروه به گردآوري این مجموعۀ ارزشمند پرداخته
از  هاي مردان و زنان این مرزوبوم در هشت سال دفاعغنی و رشادت دادن فرهنگ با سرلوحه قرار
و جهان و حرکت در مسیر رفع نیازهاي  علمی براي دستیابی به مرجعیت در منطقه کشور، با جهاد

  آیندة کشور گام بردارند.سوي ساخت جامعه، به سالمت
 خدمت به نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران از خداوند متعال خواستارم. توفیق همگان را در

 
 

  دکتر باقر الریجانی
  معاون آموزشی و

 دبیر شوراي آموزش پزشکی و تخصصی



 
  پیشگفتار

  هاي دفاع مقدسو ارزش هاي تدوین درسنامۀ آشنایی با فرهنگاهداف و انگیزه
  دانشجویان علوم پزشکی ویژة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقطعی نورانی از تاریخ پُرفرازونشیب ملت بزرگ ایران است؛ دورانی که همواره بر تارك  دفاع مقدس
هاي کرد. از ویژگیآفرینی خواهد تاریخ خواهد درخشید و بر صحیفۀ سرگذشت ملتی مقاوم و متدین ارزش

پارچگی تمام آحاد ملت حول وجوه مشترك دینی، ملی، سیاسی، دفاعی اجتماعی این دوران، اتحاد و یک
عنوان ـ به بدیل دربرابر تعدي دشمنان و تهاجم بیگانگان است. جامعۀ سالمت نیزو معیشتی، و مقاومت بی

بخش در آفرین و الهامجانبه، ارزشمۀ قشرها حضوري همهگزاران صدیق ملت ـ مانند هبخشی از خدمت
خدمت و «گرانه که سرشار از دفاع مقدس داشته است؛ حضوري داوطلبانه، ایثارگرانه، عاشقانه و عالج

  بوده است.  » معنویت و اخالق«و  »گشاییابتکار و راه«، »فداکاري
در دوران جنگ تحمیلی در شرایطی صورت گرفت  بخش و ارزشمند اصحاب سالمتخدمات حیات

هاي فراگیر مجموعۀ استکبار جهانی دشوارترین اوضاع را بر ملت ما تحمیل کرده بود. از یک که تحریم
پناهان جامعه را از پاي درآورده شاهی محرومان و بیمانده از نظام ستمهاي برجايها و نابرابريسو تبعیض

ر داده بود و از سوي دیگر بالیا و حوادث متعدد طبیعی، ازجمله سیل مهیب و در معرض تهدید جدي قرا
هاي تالشمنظور بهبود اوضاع، وجود آورده بود. بهخوزستان، شرایط وخیم بهداشتی را به 1358بهمن 

  هاي جهاد سازندگی با قوّت تمام در جریان بود. زدایی و برنامهمحرومیت
ها و خدمات نظام سالمت تِ تحولی بنیادین در ساختار، سیاستدر چنین شرایطی، اهمیت و ضرور

شد. کمبود نیروي انسانی سالمت بسیار محسوس و ظرفیت تربیت نیروي انسانی، با شدت احساس میبه
هاي سالمت در جامعه، در مقایسه با کشورهاي مشابه در توجه به نیازهاي روزافزون، ناچیز بود. شاخص

سرعت ومیر نوزادان و مادران بهمرگ کردطح قرار داشت. عدالت اجتماعی اقتضا میترین سجهان، در نازل
هاي سالمت ارتقا پیدا کند. تحمیل جنگی کاهش و میزان امید به زندگی افزایش یابد و سایر شاخص

  : مقام معظم رهبري
 ده،یبرگز ده،یپسند يهافرهنگ واال، صفات از يامجموعه مقدس دفاع سال هشت
 اداستعد ای برده ارثبه خیتار طول در ما ملت که است ییباال معارف و دیعقا با و ممتاز

 مقدس دفاع. کردند بروز استعدادها نیا یاسالم انقالب با که کرده حفظ خود در را آن
 ،یستادگیا ،یازخودگذشتگ ثار،یا ،یخواهآرمان ،يدارنید ت،یمعنو حماسه، مظهر

 یدفاع جنگبود.  یجنگ دفاع کی جنگ نیا .است حکمت و ریتدب مقاومت، ،يداریپا
 يوفادار وتعصب  رت،یمحل بروز غ یدفاع و یتدافع جنگ دارد؛ فرق یتهاجم جنگ با

 یابیباز ا،یاح هااینید که با است بندیپا هاآن به که است ییهاآرمان به هاانسان قیعم
  .ردیگ قرار دید معرض در و شود يبازساز و
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دین باي انسانی را فراهم کرد و عیار در گسترة وسیعی از کشور و تبعات عظیم آن، شرایط بروز فاجعهتمام

  زده به نابودي کشاند.    هاي موجود سالمت را در مناطق جنگترتیب، زیرساخت
صورت آفرینی بوده که بهها، خدمات ارزنده و ارزشدفاع مقدس سرشار از رفتارهاي انسانی، نیکی

در دفاع  هاي بعد باقی مانده است. حوزة خدمات سالمتباري براي نسلالگوهاي ارزشمند و میراث گران
هاي پرافتخار و دستاوردهاي بزرگی است که آشنایی با آن در زمان و بهداري رزمی از نمونه مقدس

آفرین خواهد بود. باوجود عمق فاجعه و اي و اخالقی، مغتنم و ارزشتحصیل و کسب معارف علمی، حرفه
ساله، عملکرد مجموعۀ نظام سالمتِ وقت در آن دوران دشوار هشت عمومی مردم، تهدید گستردة سالمت

، نیروي انسانی سالمت نظیراي که خدمات خالصانه و بیگونهانگیز بوده است؛ بهبسیار درخشان و شگفت
رقم زده است.  اي ممتاز و ماندگار در دوران دفاع مقدس راکارنامه اي و مدیریتی،اعم از کارکنان حرفه

  شرح زیر است:  ساز و باشکوه بهبعضی از ابعاد این حضور تاریخ
 طور چشمگیري ارتقا یافت. در طول هشت سال جنگ تحمیلی به هاي سالمت. همۀ شاخص1
در همین دوران تأسیس شد و تمام افراد کشور را تحت پوشش  درمانی ـ بهداشتی. نظام شبکۀ خدمات 2

کشورها در این حوزه فراهم  داد. دستاوردهاي عظیم نظام سالمت در این دوران الگویی را براي سایر رقرا
 قرار گرفت.  )WHOکرد و همچنین مورد تأیید سازمان جهانی بهداشت (

سرعت انسانی به، معضل تربیت نیروي . با ادغام نظام آموزش پزشکی در نظام ارائۀ خدمات سالمت3
 ریزي شد ومرتفع شد و براي جمیع نیازهاي پایه، عمومی و تخصصی سالمت تا مرز خودکفایی برنامه

 ها تحقق یافت.همۀ برنامه
در  . نظام فراگیر آموزش مداوم کشوري، ناظر بر ارتقا و روزآمد کردن دانش و تجارب جامعۀ سالمت،4

 د. شگذاري همین دوران پایه
نپیوست و خدمات  وقوعبه هرگز ها،جنگ در رایج هايگیريهمه علتبه انسانی فاجعۀ تهدید. 5

جویان جنگی تا ساکنان پناه يهااردوگاه ،یها و مناطق جنگاز جبهه سراسر کشور، یدرمان ـبهداشتی 
 ها، را دربرگرفت.استان و مقاوم فیشر
، چتري هاي انسانی حوزة سالمتبا مدیریت جهادي و علمی و مشارکت گستردة نیروي . بهداري رزمی6

از خدمات عمومی و تخصصی، کامل، روزآمد و مبتنی بر تشخیص دقیق نیاز و شرایط را بر گسترة جنگ 
ان زشکان، پرستارگیري از حضور داوطلبانۀ پفراهم نمود. با ابتکارات هوشمندانه، مدیریت کارآمد و بهره

دیدگان مستقیم و ترین خدمات به مجروحان و آسیبو امدادگران و همۀ نیروهاي انسانی سالمت، جامع
هاي صحرایی، هاي اضطراري و بیمارستانغیرمستقیم جنگ عرضه شد. ابتکارات مهمی، مانند تیم

ها را به حداقل کاهش هاي رسیدگی به آنمانو درمان مجروحان جنگی را ارتقا داد و ز هاي امدادشاخص
  و نتایج را به حداکثر افزایش داد. 

هاي شیمیایی علیه رزمندگان و مناطق مسکونی، . جنایات ضدبشري دشمن در استفادة گسترده از سالح7
سربلندي کشور  اش عزت، افتخار وملت را در معرض آزمونی خطیر و تاریخی قرار داد که نتیجه سالمت

 بود. کنترل این فاجعۀ ضدانسانی قرن با حداقل تلفات و خسارات، به احسن وجه انجام شد.
 زشکیپ اخالق شکوفایی«، سالمتواالترین پیامدهاي حضور مسئوالنه، آگاهانه و داوطلبانۀ اصحاب . 8
رفت براي تداوم خدماتشمار میاي بهبود. این دستاوردها پشتوانه »سالمت حوزة در معنویات و
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هاي سالمت در بخش همۀ نظامدوستانۀ نیروهاي انسانی سالمت در ادوار و اعصار بعد؛ و نیز الهامانسان 

  سراسر دنیا بود.
و مقاومت برآن  دفاع مقدس ، درمان و آموزش پزشکی و بهداري رزمیوزارت بهداشتباري، مجموعۀ 

هایی از حضور باشکوه جامعۀ پزشکی در دوران دفاع مقدس، دانشجویان زمان شدند تا با تدوین نمونه
ها، تالش علمی و ها آشنا کنند. احیاي ارزشعارف و ارزشاز این م ايمههاي بعدي را با شحاضر و نسل

معارف دفاع مقدس به  فرهنگی براي حفظ و ماندگاري دستاوردها، جلوگیري از تحریف تاریخ و انتقال
جدید هدف مقدسی است که در این درسنامه مورد اهتمام نویسندگان آن قرار گرفته است. این  هاينسل

آفرینان سالمت بخش نقشساز مطالعات بعدي و تولید منابع اختصاصی دیگري است که الهامهتالش زمین
 ادوار بعدي خواهد بود. در زمان حال و

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 هاي عمومی مورد استفاده در درسنامهبا مفاهیم، تعاریف و واژهآشنایی 

   مسئله انیب
هاي آن است. برداشت صحیح و معتبر شناسی بررسی و شناخت اجزاي واژه و تجزیه و تحلیل ریشهواژه

هاي مورد استفاده در این درسنامه مستلزم داشتن زبان و ادبیات مشترکی است که بخش از مفاهیم و واژه
 زبان از ییهاگـانی که است یشناساز زبان يارشته یشناسواژهعمومی آن در این فصل ارائه شده است. 

   1.باشند ییمعنا ای يدستور نقش يدارا که کندیم یبررس را
  

  ي ریادگی اهداف
 ها و مفاهیم عمومی علوم و معارف دفاع مقدس؛واژه. آشنایی با 1
 و درمان در دفاع مقدس؛ ها و مفاهیم عمومی بهداشت. آگاهی از واژه2
  و درمان در دفاع مقدس.  ها و مفاهیم اختصاصی و مشترك بهداشت. فراگیري واژه3
  

  هاي عمومی منتخبواژه
، ارزش، بهداري رزمی و ، فرهنگاین بخش از درسنامه، براي روشن شدن مفاهیم جنگ، دفاع مقدس

کاررفته در فصول مختلف کتاب تنظیم شده و مشتمل بر هاي رایج و مشترك بهسایر اصطالحات و واژه
 توضیح بیست واژة زیر است: 

  
    . فرهنگ1

 2».است ملت هايبدبختی و هاخوشبختی ۀهم مبدأ فرهنگ« :فرهنگ از )رهی (نیخم امام فیتوص
را همه  اهصهینقاست، اساس ملیت یک ملت است. اساس استقالل یک ملت است.  ملت اساس فرهنگ«

 3»است. فرهنگ ،هاآن رأس در رفع کنیم که با هم باید
 ،»اساس باورهاي و عقاید«اي است از وارهنظام : فرهنگفرهنگ از یفرهنگ انقالب یعالي شورا فیتعر

 و رفتار که ادراکات، »مصنوعات«و » نمادها« و دیرپا، و دارریشه »رفتاري الگوهاي آداب و ها،ارزش«
از: فرهنگ ملی  نداسطوح فرهنگ عبارت ]1[سازد. می آن را هویت و دهدمی شکل و جهت را جامعه مناسبات

 هر سه سطح موضوعیت دارد.    اي. در حوزة دفاع مقدس،(اسالمی ـ ایرانی)، فرهنگ عمومی و فرهنگ حرفه
  

  . ارزش 2
 استحقاق، مرتبه، قدر،است:  معانی این و داراي »ارزیدن« مصدرِاسم فارسی در زبان ارزش ةواژ

 ،ارز ي رتبه،امعنبهvalue  معادل ،در زبان انگلیسی قابلیت.و  برازندگی زیبندگی، شایستگی، لیاقت،
 قدر مقدار و ارز قیمت، معنايبهvaleur  برابر ،فرانسه اهمیت دادن و در زبان گرامی داشتن، قدر،

ها مبناي نگرش، انگیزش، رفتار و فرضیات اساسی جامعه هستند و از باورهاي ارزش 4کار رفته است.به
ند از: اتقان،اهاي کاري در چارچوب نظام ارزشی اسالم عبارتگیرند. بعضی از ارزشاساسی نشأت می

                                                             
  http://www.dastur.info. ی، در: فارس زبان دستورنوید فاضل،  .1
  .306، ص3امام خمینی (ره)، صحیفۀ نور،  ج .2
 .94، ص6. همان، ج3
 .http://daneshnameh.roshd.ir دانشنامۀ رشد، در: .4
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تداوم و  کوشی وپذیري، سختداري، خودکنترلی، مسئولیتدقت، نظم، دانش و شناخت، امانت

دوستی، ورزي، مشورت، خالقیت، خلوص نیت، نوعپذیري، تفکر و اندیشهپشتکار داشتن، صبر و تحمل
عدالت (در قوانین، روابط و جبران)، یادگیري مستمر، تواضع، تکریم دیگران و تعادل (بین کار و 

 ] 2زندگی). [
  
  هاي فرهنگی. ارزش3

   ]1[از این قرار است:  کشور یفرهنگ یمهندس نقشۀهاي فرهنگی مندرج در بعضی از ارزش
 اجتماعی و تدبیر معیشت)؛ (عقالنیت اسالمی، حکمت سیاسی، بصیرت تعقل. 1
 مداري، مهرورزي و عدالت)؛(توحیدمحوري، والیت مانیا. 2
 )؛(تقوا، عزت و مدارا، کرامت، انفاق و ایثار اخالق. 3
  ؛)ياحرفه يهامهارت ی وارتباط يهامهارت ،یتخصص يهادانش ،یتیهو معرفت ،ینید معرفت( علم. 4
  ساالري، انضباط اجتماعی و کار و تالش). (امر به معروف و نهی از منکر، مردم عمل. 5

اصلیشود. هاي فرهنگی جامعۀ ایران به دو دستۀ سنتی و مدرن تقسیم میدر تحلیلی، ارزش
ترین . مهمگراییجمع هاي دینی، خانوادگی، ارشدیت وارزش :از نداعبارتهاي سنتی ترین ارزش

ۀ طلبی، فردگرایی و کسب تجربطلبی، استقالل، جاهطلبی، لذتتنوعنیز  مدرنفرهنگی هاي ارزش
 ]3[است.  جدید
  

  . دفاع4
سخن  احکام دفاعد، دربارة حدو و جهاد باب دردر فقه اسالمی، است.  مهاجم کردن دفع معنايبه دفاع
، دفاع از هاى اسالمىو سرزمین اسالم دفاع از. دفاع داراي ابعاد و مصادیق مختلفی است؛ نظیر اندگفته

از دستبرد دشمن . 1معانی ، این واژه بهنیمع یفارس فرهنگ در 1نفس، دفاع از مال و دفاع از ناموس.
جنگی که مسلمانان با کافران  .4 ،پاسخ طرف مقابل در هر دعوي .3 ،بازداشتن، پس زدن. 2، حفظ کردن

بنابراین اقتدار دفاعی ـ امنیتی از دیدگاه اسالم و نظر  2، آمده است.براي جلوگیري از حملۀ آناننمایند 
هایی برخوردار باشد که امنیت ملی کشور را تأمین کند، براي حضرت امام خمینی (ره) باید از ویژگی

مللی الاي و بینۀ اسالمی رفاه و آسایش فراهم آورد، منابع ملی را تضمین کند و در سطح منطقهآحاد جامع
   3هاي اساسی انقالب اسالمی حفاظت و حراست نماید.از اصول و بنیانضمن تعامل سازنده، 

  
  . جنگ 5
معانی جدال و قتال، نبرد، کارزار، ستیزه، پیکار، غزوه، حرب و رزم آمده به» جنگ«مۀ دهخدا، نالغت در

ه در ک شودگفته می پیکار و نبرد بین دو یا چند کشور، جنگ به مصوب فرهنگستان يهاواژه دراست. 
 منابع در .کار گرفته شودتمام توان نظامی طرفین مخاصمه از راه زمین و دریا و هوا براي پیروزي به ،آن

                                                             
 .wikifegh.ir فقه و اصول و علوم حوزوي)، در: دانشنامۀ( فقهویکی 1.

2. http://vajehyab.am/Moein.  
    .68ـ39، صص1397، 5، ش2دفاع ملی، سصلنامۀ علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت راهبردي . ف3



مقدس و معارف دفاع درسنامۀ آشنایی با فرهنگ | 13  

 
یکی  ودیانت اسالم  ۀگانشود، یکی از فروع دهشناخته می» جهاد«با عنوان  ، جنگی کهاسالمی قهف

   1مصادیق، تعاریف و شرایط دفاع با جهاد متفاوت است. ]1[است.  از ابواب اصلی فقه اسالمی
  
   2. دفاع مقدس6

 اسالمی است. دفاع مقدس در تاریخ و فرهنگهاي انسانی و دفع تهاجم دشمن که مبتنی بر ارزش
 جمهوري اسالمی ایران و نیز در میان آزادگان جهان داراي قداست است. در اصطالح، دفاع مقدس

هاي متنوعی که ملت شریف و ها و فعالیتها، پایمرديها، حماسهعبارت است از مجموعۀ مجاهدت
روز)  2895نیروهاي مسلح جمهوري اسالمی ایران در طول هشت سال (برابر با  مسلمان ایران و

عراق به خاك ایران اسالمی از خود نشان دادند و از این امتحان الهی  یدربرابر تهاجم رژیم بعث
 ]4[سربلند و پیروز بیرون آمدند. 

  
   3. سالمت7
معانی به ،نیمع یفارس فرهنگ، و در عیب شدنبی و گزندبی معنايبه »سالمت«، دیعم فرهنگ در

، نجات، رستگاري، آرامش، صلح، خلوص، صداقت، و خالص از بیماري و عافیت، تندرستی، امنیت
   شفا ضبط شده است.  

تأمین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان تعریف شده است.  سالمتی یا درستنت
 نیست. بنابر تعریف سازمان جهانی بهداشت، )public health( مترادف با بهداشت سالمت

گونه تندرستی نداشتن هیچ«تندرستی فقط فقدان بیماري یا نواقص دیگر در بدن نیست؛ بلکه 
 سالمت فیتعردر ». مشکل روانی، اجتماعی، اقتصادي و سالمت جسمانی براي هر فرد جامعه است

فقط نداشتن بیماري و جسمی، روانی و اجتماعی و نه برخورداري از آسایش کامل«گفته شده که 
   4است.» نقص عضو

  ، سالمت چنین تعریف شده است: رانیا یاسالم يجمهور سالمت نظام در
 نداشتن آن ابعاد از که يمعنو و یاجتماع ،یروان ،یجسم دیتزا به رو و کامل شیآسا تحقق«

 ساحات همۀ يریفراگ و) یبازتوان و درمان از يبرخوردار داشتن، درصورت و( عضو نقص و يماریب
 ای رمترقبهیغ ای يجار حوادث از اعم حوادث و حاالت و طیشرا همۀ در عمر، ادوار همۀ در ،يبشر
   ]5».[استیبال و جنگ رینظ یلیتحم

تعریف  برخالف ،اختصارو به ایجاز صنعت گیري ازبا بهره ،گنجپنجدر کتاب ي گنجو ینظام میکح
ه سالمت ب« دانسته است:» آسودگی«جهانی بهداشت از این واژه، سالمت را برابر با  طوالنی سازمان
 ».ستاقلیم آسودگی

                                                             
، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع 4ویراست  ،با علوم و معارف دفاع مقدس ییآشنا ر.ك: براي آگاهی از این مفاهیم و مباحث تبصره: .1

دفاع از دیدگاه اسالم، ضرورت جهاد، هاي جنگ، اهداف جنگ، اصول جنگ، علل و عوامل شروع جنگ، جنگ و انواع جنگ، ویژگیس: مقد
هاي جهاد، انواع جهاد، جهاد دفاعی (دفاع) و ضرورت و اهمیت آن، اهداف جهاد دفاعی، جهاد جهاد از منظر روایات، اهداف جهاد، ویژگی

 دفاعی از دیدگاه قرآن، جهاد دفاعی از دیدگاه روایات و شرایط جهاد دفاعی.
2. holey defense 
3. health 

  .eprints.ajaums.ac.ir، در: 1389، 1، ش5پیراپزشکی ارتش جمهوري اسالمی ایران، سغالمرضا رحیمی، نشریۀ  .4
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  . بهداري رزمی (پزشکی نظامی یا طب رزمی)  8

شود. پردازد که در جریان عملیات نظامی ایجاد میهایی میها و آسیببه بیماري 1ینظام یپزشکدانش 
دهی است که براي پشتیبانی پزشکی از نیروهاي نظامی و انتقال هاي خاصی از ساماندرعمل شکل

ات ت و تجهیزو درمان سریع آنان در طول نبرد پدید آمده است. پزشکی نظامی با انتقال امکانا مصدومان
هاي جنگی، امید به هاي خاص و الزم براي آسیبدرمانی به مجاورت منطقۀ نبرد و عرضۀ انواع مراقبت

بهداري رزمی سامانۀ پزشکی نظامی است که  ]5[دهد. بهبودي و زنده ماندن را تا حد امکان افزایش می
مسیر تکامل خود را طی کرد. در اوضاع  بنابه اقتضائات جنگ تحمیلی ایجاد شد و در دوران دفاع مقدس

و درمان نیروهاي مسلح کشور در شرایط آفندي و پدافندي و در زمان صلح  کنونی، پشتیبان بهداشت
هاي فراوان خود، در عملیات بهداشت است و در حوادث غیرمترقبه و بالیاي طبیعی نیز با توجه به ظرفیت

گیري از تجارب عظیم نماید. این سامانۀ پویا با بهرهدیده اهتمام میو نجات مردم آسیب مدادو درمان، و ا
کارگیري علوم و فنون روزآمد، از اصول چاالکی، ساخت ارگانیک، فناوري پیشرفته و دفاع مقدس و به

فرماندهان مجرب و آشنا به فنون نظامی، اي، برخورداري از پرتابل، تمرکز و رسمیت پایین، ساختار شبکه
 ]6[ .کندبینی و واکنش سریع تبعیت میبرخورداري از ساختار متغیر و پراکنده و دارا بودن قدرت پیش

 
  . مجروح جنگی9
). االطباءناظمشده. افکارشده (کردهدار. زخمخسته. زخم«آمده است: » مجروح«ۀ دهخدا ذیل ناملغت در

 به ادداشتیاصطالح امروز). (شده. زخمی (بهدیده. زخمیبرداشته. زخمکلوم. افگار. فگار. جراحتجریح. مَ
هاي مصوب مجروح جنگی در واژه». ): احمد گفت روي ندارد مجروح به جنگ رفتندهخدا مرحوم خط

و خمپاره در میدان فرهنگستان (علوم نظامی) فردي است که بر اثر عوامل بیرونی مانند ترکش، بمب 
  رزم، و نه در اقدامات تروریستی، مجروح شود.

شود که بر اثر حوادث جنگی به فرد مصدوم، اعم از نظامی یا غیرنظامی، اطالق می مجروح جنگی
گیري یا اسارت، قادر به انجام دادن وظایف و صدمات واردشده، شامل مرگ، جراحت، بیماري، گروگان

  2نیست. خود
 

  . امنیت 10
 وهمان ملت)  خاص هايآرمان و اهداف با متناسبتی (ملهر  هايارزشز ا حفاظتامنیت درواقع شیوة 

، نظامی همچونهاي مختلف شامل شاخه امنیتست. هاارزش آن به رسیدن آسیب از لوگیريج
 از بودن ایمن احساس و اطمینان نوعی ،کالن تعریف در امنیتاست.  محیطی و فزاريانرم اقتصادي،

 و تهدیدات کاهش براي قدرت بردن کاربه امنیت از هدف. است ادراکی و عینی تهدیدات و خطرات
 مؤثر امنیتی سیاست کند.؛ اگرچه افزایش قدرت لزوماً امنیت بیشتر ایجاد نمیاست بیشتر ایمنی ایجاد
 یا فرد به ضرر یا صدمه ایجاد امکان ز بهنی تهدیدشود. کلمۀ  خطر کاهش ور کمتد تهدی موجب باید
 مورد موضوعات از رو این از و است بحران و آسیب درواقع چیزي بین تهدیدکند. اشاره می دیگر يچیز

  ] 8ـ7رود. [شمار میبه امنیت ةحوز در بررسی
 

                                                             
1. military medicine 

   پدیا، دانشنامۀ آزاد.ویکی. 2
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    . بصیرت11

هاي درونی است که با دید چشم ظاهري متفاوت است و با چشم یا اندام نگرشیا بینش نوعی  بصیرت
ید و آمی مدد نور الهی پدید ظاهري بدن قابل دریافت نیست. بصیرت قوه و نیروي قلبی است که به

 ودرست  ،بصیرت انسان به کمک .یابد، درمیکه هستحقیقت و باطن امور را چنانواسطۀ آن شخص به
] در کتاب آسمانی قرآن کریم و کالم معصوم (ع)، 9[ دهد.آسانی تشخیص میبه را باطل و نادرست و حق

  شود:هاي اهل بصیرت اشاره شده است که در ادامه بیان میبه برخی از ویژگی
 هااز عبرت و بینندمی کنند،نگاه می اندیشند،می شنوند،می شده، عطا هانیروي قدسی که به آن امداد . با1

 1.گیرندبهره می
 .مانندامان می ها درها و لغزشگاهپیمایند و از افتادن در پرتگاههاي روشنی را میراه. 2
 ، راه را از بیراهه و حقیقت رابصیرت واسطۀهب . انسان)122/ (انعام النَّاسِ فِی بِهِ یَمْشِی نُورًا لَهُ وَجَعَلْنَا. 3

 د. شناسبازمی تاز غیرحقیق
  . ندنکگویی میي درستأنظر و ر بیان گزینی و نیز درها، درستدر گرفتن اطالعات و داده. 4
 2.ارزش استبی نادرست و ي اوأر بینش نداشته باشد، و (ع)، آن که بصیرت امام علی ةفرمود. به 5
(ع) فرموده د. امام علینکن، پرهیز میشودو کوري آن می بصیرت ةاز هر عاملی که موجب نابینایی دید. 6
  3.»گردددوام یافتن غفلت موجب کوري بصیرت می: «ندا

 دنیادوستی، خاطربه«اند: فرموده (ع) علی که حضرتکنند؛ چنانخارج می اندلش از را محبت دنیا. 7
 ».  کور گشته نور بصیرت از هاقلب

 
      و امدادگر . امداد12

دیده، بالفاصله پس از بروز حادثه و قبل از تمام اقداماتی است که براي کمک به شخص آسیب: امداد
   شود.دیده انجام میرساندن او به مرکز درمانی، توسط فرد آموزش

هاي هاي کالسیک و داوطلب در جنگ تحمیلی هستند که آموزشنیروي سازمانی در ارتش: امدادگر
و در پُست امدادي متصل به خطوط  اندضروري براي اقدامات اولیۀ حیاتی مجروحان جنگی را فراگرفته

 .   کنندوظیفه میباش انجامنبرد یا در سنگرهاي مجاور با رزمندگان در حالت آماده
  

  مجروح جنگی ال. انتق13
و فوري است.  هاي اولیهتر براي تداوم کمکاز صحنۀ حادثه به محلی امن جایی مجروح جنگیفرایند جابه

مجروح است و پیشگیري از صدمات بیشتر مالحظۀ بعدي است. این  حفظ ایمنی اولین مالحظه در انتقال
هاي ریزياست (مانند کنترل اولیۀ خون 4فرایند درواقع رسیدگی به عوامل اصلی قابل پیشگیري از مرگ

] 10ها و رفع انسداد حاد مجاري تنفسی). [هاي شدید اندامریزيخارجی، استفاده از تورنیکه در خون

                                                             
   .1388، 85مجلۀ پرسمان، بصیرت چیست؟، ش .1
 .6548، حدررالکلم و غررالحکمابوالفتح آمدي،  .2
  .5146همان، ح .3

4. potentially preventable causes of death 
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  هاي اولیه   . کمک14

مراقبت و عملیات اقدامات، مجموعۀ  هیاول يهاکمک ران،یا یاسالم يجمهور احمرهالل فیتعر طبق
 شودعرضه می دیدگان یا مجروحان حادثهکه بالفاصله بعد از حادثه و تصادف به آسیب هایی است
و از وخامت حادثه  ندجلوگیري کمجروحان و مصدومان  زندگی و سالمت تهدیدکنندة تا از عوامل

میها به مراکز درمانی ادامه تا رسیدن پزشک به محل حادثه و رساندن آن رسانی. این امدادبکاهد
ها و ناراحتی تنها نجات مریض یا مصدوم از خطر مرگ، بلکه تقلیلها نهمنظور از این کمک یابد.

آشنایی با  شود.هاي اولیه محسوب میجزو کمکردهاي جسمی و روحی است که این اقدامات هم د
کمک شود تا  مصدوم شود در هنگام حادثه، به فردموجب می اولیه هايهاي صحیح کمکروش
مصدوم به  هاي اولیه و انتقالکمک هاي درستاما اگر از روش ؛دست آوردبه اش راتر بهبوديسریع

اي، درصورت بروز هرگونه حادثه و صدمه وجود نداشته باشد، بیمارستان و مراکز درمانی اطالع کافی
 موجب بروز موقع امدادهاي ضروري به وي،بی و رساندن غلط مصدوم جاییهجاب لدلیممکن است به

 ] 11شود. [ صدمات و خطرات جانی جدي و خطرناکی
  

  :کند تیها را رعاآن دیکننده باکمک فردکه  ینکات
  کند. حفظ رااش خونسردي کننده آرامش وحادثه بزرگ باشد، باید کمک هرقدر ،رسانیزمان کمک در .1
   .کمک کند و او را از فشارهاي روحی و روانی ناشی از حادثه برهاندمصدوم از نظر روحی نیز به  باید. 2
   .کند باید میزان جراحات و صدمات را مشخص ،محض رسیدن به محل حادثهبه. 3
  .و اولویت انجام دهد ترتیب و با توجه به اهمیتبه هاي اولیه راکمک. 4
صدمات دیگر دچار مشکالت تنفسی و قلبی  هایی مانند غرق شدن یاآسیب ر اثرباگر مریض یا مصدوم  .5

   .داد به او ماساژ قلبی و تنفس مصنوعی شده باشد، باید ابتدا
 عالئم بازرسی و تنفسی هايراه کنترل ،دور کردن مجروح از محیط خطر مانند توجه به نکات دیگر. 6

ها شکستگی ریزي و کنترلاز خون جلوگیري جهت الزم ، اقدامات)نبض، تنفس و فشارخون(بدن  حیاتی
   .هاو دررفتگی

  
  قلبی ـ ریوي . احیاي15
صورت  هیر و قلب مهم عضو دو یاتیح اَعمال بازگرداندن يبرا که است یاقدامات شامل 1يویر ـ یقلب يایاح

 خون انیجر برگشت زمان تا یمصنوع طوربه تنفس و خون گردش تا شودیم تالش و گیردمی
 و مغز طبیعی  عملکرد حفظ، مارانیب يایاح ندیفرا یینها و یاصل هدف. شود برقرار ماریب يخودخودبه

   است: مرحله سه شامل يویرـ  یقلب يایاح. است جامعه و خانواده به کارا يفرد لیتحو
 حمایت هوایی؛ راه کردن باز: است مرحله چهار شامل خود که 2پایه حیاتی حمایت: اول ۀمرحل   

 اقدام؛ اولین عنوانبه سینه قفسۀ فشردن با خون گردش تنفسی؛ برقراري تهویۀ برقراري و تنفسی
  سریع. دفیبریالسیون انجام

                                                             
1. Cardio pulmonary resuscitation (CPR) 
2. basic life support 
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 داخل یا عروقی است: دسترسی مرحله سه که 1حیات حفظ پیشرفتۀ اقدامات و هاحمایت: دوم ۀمرحل   

وسایل  کارگیريو به قلبی ریتم پایش و الکتروکاردیوگرافیمایعات؛  و داروها تجویز براي استخوانی
  قلبی. ایست پذیربرگشت علل درمان و جووجست و افتراقی هايهوایی؛ تشخیص راه ادارة در پیشرفته

بیمار و اندازه مکرر مدت حفظ حیات که سه مرحله دارد: ارزیابیهاي طوالنی: حمایتسوم ۀمرحل   
 برقراري و قلبی ـ تنفسی ایست بروز ايزمینه و احتمالی علل حیاتی؛ تصحیح عالئم متناوب گیري
  ]  12قلبی ـ ریوي. [ احیاي از پس ویژه هايمغزي؛ مراقبت عملکرد مجدد

  
  . پُست امداد16

امکاناتی مثل کپسول اکسیژن،  و مجهز به اندازة یک اتاق معمولی با دو تا چهار تختسنگري به پُست امداد
در بود که  اقدامات محدود جراحیهاي ساکشن، داروهاي اولیه، انواع سرم، وسایل تزریق و ستدستگاه 
بسته به موقعیت منطقه، ممکن بود در شد. پُست امداد برپا میترین نقطۀ ممکن به خط مقدم نزدیک

ست امداد پُ کنار هم در آن ساخته شود. اغلب یک آمبوالنس جواراي همطول خط مقدم یا مثالً در تپه
شد. این تجهیزات را هم از موتور برق سیار تأمین می آنجا مجروحان وجود داشت. برق براي انتقال

تر فعال نیروها هنگام عملیات .روزي بودشبانه پُست امداد ساعت کار کردند.واحدهاي دیگر فراهم می
وري و فدادند. همیشه یک نفر آماده بود شدند و کشیک میبندي میولی در حالت عادي، تقسیم ؛بودند

 کردند، پُستاگر نیروها پیشروي می ست امداد مکان ثابتی نداشت وپُکرد. به مجروحان رسیدگی می
وظیفه انجام یک چادر ی درسنگر عراقی یا حت رفت. ممکن بود مدتی در یکهمراهشان می امداد نیز

ی بود و توسط مشکلکار  شد،ضرورت باید انجام میکل امکانات پُست امداد که به وانتقالنقلنماید. 
 ] 13گرفت. [کامیون صورت می

  
  . اورژانس پشت خطوط مقدم 17

 هاي امدادپزشکی مجهز و ساختارمند، مستقر در حدفاصل بین پُستهاي سامانۀ فوریت در دفاع مقدس،
 پشت در مستقر اورژانس« شد که مفهوم آننامیده می» اورژانس خط«اصطالح و بیمارستان صحرایی به

شد و درصورت ضرورت، مجروحان با بود. در این مراکز، اقدامات حیاتی اِعمال می» نبرد مقدم خطوط
] در زمان جنگ، آرایش بهداري رزمی از نزدیک14شدند. [به بیمارستان صحرایی منتقل می نسآمبوال

هاي خط، هاي امداد، اورژانسترتیب عبارت بود از: پُستترین فاصله به خطوط نبرد تا شهرهاي بزرگ، به
هاي مادر)، ی (بیمارستانهاي صحرایی، بهداري پشت خطوط دفاعهاي مادر، بیمارستاناورژانس

هاي خط . اورژانسهاي شهرهاي دیگر کشورهاي شهرهاي نزدیک مناطق جنگی و بیمارستانبیمارستان
فوري به مجروحان و مصدومان در جنگ تحمیلی بود و مؤثرترین  رسانیاولین ایستگاه رسیدگی و خدمات

ترین فاصلۀ ها که در نزدیکن اورژانسنقش حیاتی در کنترل ضایعات تهدیدکننده را برعهده داشت. ای
هاي فیزیکی و روانی ترین آسیبشد، طیف وسیعی از خطرناكمناسب با خطوط مقدم درگیري برپا می

 کرد وترین شرایط و تحت آتشباري مستقیم دشمن، را کنترل میهم در بحرانیهاي نظامی، آندرگیري
  ]15[ .آوردهاي صحرایی، فراهم میمانند بیمارستانبخش سطوح بعدي، شرایط را براي اقدامات حیات

                                                             
1. advance life support 
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  1. بیمارستان صحرایی18

ترین فاصلۀ مناسب با واقع در نزدیک سامانۀ بیمارستانی مستحکم و ایمن و ابتکاري دوران دفاع مقدس
 سطوحخطوط مقدم درگیري نظامی بود و مجهز به تجهیزات پیشرفتۀ تشخیصی ـ درمانی فوري در 

هاي ویژه، داروخانه، رادیولوژي، آزمایشگاه، هاي اورژانس، مراقبتهاي عمل، بخشتخصصی شامل اتاق
هاي ثابت تا متحرك، مستقر در چادر، ساختارهاي بانک خون و استریلیزاسیون. عمالً طیفی از بیمارستان

هاي مستحکم بتونی بودهساختۀ فلزي (سوله) یا ساختارساختۀ متحرك (کانکس)، ساختارهاي پیشپیش
اند. در این شدهاند که با روند تکاملی در طول جنگ تحمیلی، در مناطق و شرایط مختلف برپا می

هاي هوشبري، رادیولوژي، آزمایشگاه و بانک خون، بر پرستاران، امدادگران، تکنیسینها عالوهبیمارستان
باشند. در زنجیرة بهداري رزمی، این بیمارستانپزشکان متخصص بیهوشی و جراحی نیز باید حضور داشته 

هاي ویژه، اَعمال هاي اضطراري و غیرقابل تأخیر، مراقبتبخش و فوري، اعم از جراحیها با اقدامات حیات
به سطوح بعدي، رسالت خطیر پشتیبانی از عملیات  سازي مصدومان براي انتقالفوري سرپایی و آماده

 ]  16دار بودند. [دهنظامی را عه
  

  . تیم اضطراري 19
به تیم تخصصی هماهنگ و داوطلب واکنش سریع براي اعزام به مناطق جنگی در شرایط بحران، تیم 

این  2است. سنگ بهداري رزمی در دوران دفاع مقدسمند گرانشود که از تجارب نظاماضطراري گفته می
، با ترکیب تخصصی مناسب متشکل از جامع کنترل و هماهنگی تروماي جنگیها در قالب مدیریت تیم

پرستار، تکنیسین هوشبري، متخصص بیهوشی، جراح و سایر متخصصان حسب مورد هستند که با فراخوان 
شدند. میشده حاضر و به مناطق عملیاتی منتقل و بالفاصله وارد عمل هاي تعییندر مدت کوتاهی در محل

ها هاي خطوط مقدم جبهههاي صحرایی و اورژانسهاي اضطراري، بیمارستانترین محل خدمت تیممهم
هاي قبلی خدمت پس از کنترل شرایط اضطراري و برگشت به اوضاع عادي، اعضاي تیم به محل بوده است.

قبلی مرور  مناسب، تجاربهاي شدند. در این فاصله و در فرصتهاي بعدي میبازگشته، منتظر فراخوان
  گرفت.ریزي صورت میو براي رفع نواقص، با هماهنگی مسئوالن بهداري رزمی، برنامه شدعلمی می

  
  . تریاژ 20

زمان است که از  4»هاي مختلف برحسب کیفیتبندي به گروهطبقه«معناي فرانسوي به ايواژه 3تریاژ
استعمال شده است. وي  5مجروحان جنگی توسط جراح گارد امپراتوري بنديناپلئون بناپارت براي دسته

بندي کرد. در طبقه پی برد که در اثناي جنگ واقعی، باید سربازان مجروح را برحسب اولویت درمان
مجروحان جنگی ـ و نیز در شرایط مشابه غیرمترقبه ـ یک اصل شناخته شده است  شرایط جاري، تریاژ

 مجروحان جنگی کاربرد دارد.  و انتقال تمام سطوح زنجیرة امداد که در

 

                                                             
1. field hospital 

  .سندگانینو يشنهادیپ فیتعر .2
3. triage 
4. sort into groups according to quality 
5. Baron Dominique-Jean Larrey (Circa 1812) 
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  فرایند تریاژ دینامیک و شامل سه بخش اصلی است:

. ارزیابی بالینی براي شناسایی و انتخاب بیمارانی که براي دریافت خدمات فوري (نظیر اَعمال جراحی) 1
  نیروي انسانی متخصص، داراي اولویت هستند. با توجه به محدودیت منابع و

  دهی و مدیریت براي پذیرش و مراقبت از انبوه مجروحان.. سازمان2
  . ارزیابی مستمر بعدي مجروحان، انطباق با شرایط جدید و حفظ آمادگی براي پذیرش و ادارة مجروحان بعدي. 3

شوند و به اَعمال جراحی نیاز دارند، در شرایطی که انبوه مجروحان به بیمارستان صحرایی منتقل می
  ]16[ :دنبال خواهد داشتها به شرح زیر منطقی و بیشترین بازده را بهبندي آنطبقه

Category I: اندو جراحی فوري هاي وخیم و خطرناك که نیازمند احیامجروحان داراي زخم.  
Category II: توانند منتظر بمانند.حیاتی ندارند و براي عمل میهایی که وخامت مجروحان با زخم  

Category III: هاي سرپایی نیاز دارند.هاي سطحی که به مراقبتزخم 
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 ،یاسالم انقالب نیامام ریتداب مرهون رانیا فیشر ملت آحاد و یاسالم يجمهور مقدس نظام امروز تیامن
 قدرت و یدفاع توان. است یلیتحم جنگ جانبازان و ثارگرانیا شهدا، هايیفشانجان و هامجاهدت و

 ،یاجتماع يهاحوزه و يفناور و علم يهاعرصه در یمل میعظ يهايتوانمند و مسلح، يروهاین یبازدارندگ
 شماربه زمانیعز ملت یشگیهم يسرافراز و عظمت توسعه، زالیال يهاپشتوانه ی،اسیس و ياقتصاد

 يبهاگران و میعظ يدستاوردها و است یمل داریپا تیامن و توسعه اُمهات و اصول از سالمت. روندیم
 ت،شرفیپ و خدمت و ثاریا يهاصحنه ریسا و مقدس دفاع در سالمت ۀجامع ینیآفرنقش و حضور از حاصل
 نیا در. بود خواهد حوادث ۀهم دربرابر مقاوم و منیا سالم، ياجامعه ةکنندنیتضم و بارگران یۀسرما
این ت الزاما زیبا سالمت و ن هاآن ۀرابط به ،داریپا ۀتوسع و تیامن یمفهوم لیتحل ضمن درسنامه، از فصل
 هس بر رانیا یاسالم يجمهور یدفاع نیدکتر. شودمی ملی پایدار پرداخته ۀتوسع واز منظر امنیت  حوزه
  .است استوار »رعاملیغ پدافند« و »یهجوم و یدفاع قدرت یآمادگ«، »مؤثر یبازدارندگ« یِاساس رکن

  
  يدیکل هايواژه .2
، رتیصب دیتهد ،داریپا ۀتوسع، رعاملیپدافند غی، نید رتیبص ،تیامن ی،مل تیامن ،یمل داریپا تیامن 

   .سلطه ،سالمتی، شناسدشمن ،جنگ نرم

 
Key words 
Health, Identifying of Enemy, Insight, Mastery, National Security Threat,  National 
Security, Passive Defense, Religious Insight, Security, Soft Power, Sustainable 
Development, Sustainable National Security. 
 

  )یمل داریپا تیامن تیو اهم فیتعار م،ی(مفاه موضوع ينظر اتیادب .3
 ی مل تیامن. 1ـ3
 همراه یتمالاح ياقتصاد ای یاسیس ۀخرابکاران ای مسلحانه ۀحمل دربرابر کشور کی مطلق ای ینسب تیمصون از
 یمل تیامن. شودیم ریتعب یمل تیامن به ،گرفتن قرار حمله مورد درصورت بارمرگ يکار ۀضرب کردن وارد با
 از دنیگز يدور ای آن بازداشتن سبببه مخاصمه يبرا یآمادگ یعنی ؛است کشور یدفاع مقاصد تمام انگریب

 يهاتیشخص و رهبران يهایژگیو ،فناوري ،و هوشمندي آنان دانشمندان تعداد ،ینظام يروهاین یۀروح. آن
 ] 1[ .است یمل تیامن در مؤثر عوامل ازجمله کشور ياقتصاد قدرت و کیتیپلوژئ تیموقع ،ینظام و یاسیس
  
    داریپا ۀتوسع. 2ـ3

 بدون ،یفعل انسان رفاه يحداکثرساز يبرا یطیمحستیز ی واجتماع ،ياقتصاد اهداف قیتلفتوسعۀ پایدار 
و سزاوار  ،داریپا ۀانسان محور توسع 1است. شانیازهاین برآوردن يبرا یآت يهانسل يهاییتوانا به بیآس

                                                             
1. United Nations, Rio declaration on environment and development [Online], 1992, at: http://  
www.jus.uio.no/ lm/environmental.development.rio.declaration, cited 23 July 2005. 
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 ،یانسان ۀتوسع برعالوه 1.است اطالعات و ارتباطات توسعه، و دانش آموزش، ،فرهنگ ،تیامن ،بهداشت

 احترام مورد يهاقرار دارد. طبق ارزش داریپا ۀتوسع يهابرنامه هدف محور و زین یعیو طب يماد ۀتوسع
 یاجتماع طیدر مح باشد و سالم ينوو مع یروان ،یاست که در ابعاد جسم یانسان سالم انسان ،ما ۀجامع

 یافتگیتوسعه. مذکور است عدبُ چهارآن در هر  يو ارتقا توسعه مرهون سالمت ندیفرا .کندی سالم  زندگ
 يدر جمهور داریپا ۀتوسع يهاشاخصدر ادامه  .شودسنجیده می سالمت آن جامعه ارزیابی با جامعه هر

  ]2شود. [بررسی می رانیا یاسالم
 

  ه:افتیبهبود يهاشاخص
  ؛سال پنجو  کی ریزکودکان  ریمومرگ. 1 
  ؛مادران ریمومرگ. 2 
  ی؛انسان ۀتوسع شاخص. 3 
  ي؛کشاورز يهاشاخص. 4 
  . زنان و مردان سواد اختالف. 5 

  
  :شیرو به افزا ةکنندنگران يهاشاخص

  ؛تصادفات از یناش ریوممرگ. 1 
  ؛خاك یآلودگ و هوا تیفیک. 2 
  ؛تورم و يکاریب. 3 
  . مراتع و هاجنگل ينابود. 4 

 
  از دیدگاه خبرگان جامعۀ ایران: داریپا ۀتوسع روند يندکُ علل

 ۀعتوس يهابرنامه يهایکاست و کشور يبرا نیسرزم شیآما جامع سند نداشتنیا  ضعف در دوران اخیر، 
 شرح است:   این علل کالن به ریاست. سا بوده اجرا تیقابل نظر از سالهپنج

 ی؛طیمحستیزي و اقتصادی، جتماعی، ااسیسکالن  علل. 1
 به یهتوجکم، واردات به یوابستگ ي،کاریب شیافزا ،نفت درآمد به یوابستگی شامل مصداق علل. 2

 رد ضعف ی،بخشنیب ییگراهم ضعف ،دیتول شرفتیپ در ضعف ،درآمد در یعدالتیب ،تورم ي،وربهره
 يهاضعف ،هاجاده نبودن استاندارد ،فقر ،داریپا ۀدر نگاه جامع به توسع ی، نقصاجتماع کالن یمشخط

 طیمح یآلودگ ،طالق شیافزا ،زنان يدر توانمندساز ی، کاستیالمللنیبدر تعامالت  ضعف ي،ساختار
 ی،سکونم مناطق به کارخانجات یکینزد ،خاك شیفرسا، ریعشا اسکان ،آب تیفیک بودن نامناسب ،ستیز
 . نیقوان ياجرا ناتوانی در و گذاراناستیس کم دانش ،مراتع و هاجنگل رفتن نیب از
  
 داریپا تیامن. 3ـ3

ام بر دو دیبه مفهوم تأک تیامن ۀو افزودن آن به کلم يو جار يسار »تیامن«در ذات مفهوم  »يداریپا« صفت
در  که افراد و اقوام ی استمشترک سرنوشت و سرشت ت،یهو احساس. است رشمولیمتصلب و غ تیامن یو نف

  ]3[دارد.  يبشر و فرهنگ تیبا مفهوم هو یقیارتباط وث داریپا تیامندارند.  یمل تیتعامل خود با حاکم
                                                             

1. G. Walt, L. Gilson, Reforming the health sector in developing countries: the central role of policy 
analysis,  Journal Health Policy and Planning, 9(4), 1994, pp. 53-57. 
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  :استشرح  این بهی مل داریپا تیامن ابعاد و اهداف ها،شاخص راهبردها، ارکان،

و مترادف  یاجتماع اخالق فعرِمُ يالگوها ،هنجارها، آرا ،دیعقا به(احترام  یمل یبستگهم و ییگراهم. 1
 ؛)مشارکت و متقابل يهایوابستگ و هابا وفاق، کنش

 ؛)یو جهان یمل ،یقوم ،يفرد تی(شامل هو یتیهو ییگراهم. 2
 کندیم مشخص ملتـ  دولت ای یمل ۀجامع به را فرد تعلق که است تیهو سطح نی(باالتر یمل تیهو. 3
 قهرمانان رسوم، و آداب مقدس، يهامکان ها،سنت نمادها، که است خاص یملت به تعلق احساس ینوع و

 داریپا تیو از ارکان امن یمل تیهو میاز ابعاد عظ مقدس دفاع. دارد نیّمع نیو سرزم فرهنگ و یخیتار
: از دانعبارت یمل داریپا تیامن بر یمل تیهو رگذاریتأث يهااست. مؤلفه رانیکشور و ملت بزرگ ا یمل

 )؛ ونددهندهیپ يهانییآ و فرهنگ ،نید خط، و زبان
 مصرف، ازارب نظر از کشور مختلف مناطق نیب متقابل یوابستگ علتبه یبستگ(هم یشتیمع ییگراهم. 4

، اطالعات و ارتباطات يمتوازن، فناور ۀتوسع يهامؤلفه يدارا و ه،یاول منابع و دیتول یابیمکان و استقرار
 ؛ )ینسب تیمحروم احساس عدم و یاجتماع يهايبرابر

 جامعه آن درون را جامعه هر یمل يهاکه ارزش يریپذجامعه ةدکنندیتول ي(نهادها ينهاد ییگراهم. 5
 و عیتوز ت،یمشروع مشارکت، نفوذ، ت،یهو يهابحران از گذر موجبات و کنندیم دیبازتول و دیتول
 ؛)سازندیم فراهم را یمل یبستگهم
 ينهادها و مدرسه ،همساالن يهاگروه ی،همگان يهارسانه ،(خانواده يریپذجامعه یاصل ينهادها. 6

 ،یاسیس فرهنگ قیتعم و توسعه ،یبخشتیهو يکارکردها يدارا ی،مذهب يهاکانون و مساجد ی،آموزش
 ی)؛اسیو پرورش س تیترب
 يمدآکار حکومت، قدرت شیافزا و ملتـ  دولت يالگو تی(تقو یحکومت و یاجتماع ينهادها يمدآکار. 7

   ]3. [)یمدن ۀاستقرار جامع و شدن جامعه یو قطب یقوم ۀسلط از يریجلوگ ،یقوم مناطق حاکم کارگزاران
 

  : قرار است نیاز ا داریپا تیامن يارتقا يهاشاخص و عوامل
 ؛شجاع و میحک خردمند، رهبران وجود 
 ؛داریپا تیامن نیتأم يبرا یمل قدرت عوامل از استفاده 
 ؛خواهعدالت و کارآمد دولت داشتن 
 ی؛نظام زاتیو تجه یاتیعمل ي،راهبرد سطوح در خردمند و شجاع ی،نظام دانش با مؤمن، فرماندهان وجود 
 ی؛اسیس استقالل 
 ي؛رهبر يبرا یاخالق اقتدار حفظ 
 ی؛فرهنگ يهاارزش 
 ی؛تکثر قوم ۀنیزم در یمل ییگراهم 
 ي؛اقتصاد و یفرهنگ یافتگیتوسعه 
 ی؛اجتماع رفاه و توسعه 
 ی؛دموکراس و قانون تیحاکم 
 ی؛اجتماع عدالت  
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 ؛تیحاکم تیمشروع از یمردم یتلق 
 ی؛المللنیو ب یمل ۀجامع تنوع به احترام 
 ؛عدالت براساس زیآمصلح یستیزهم و تنش از زیپره 
 ؛مشترك یتیامن يدهایتهد بر غلبه يبرا تالش 
 يشانگها يهايهمکار سازمان(مثل  ياقاره ای يامنطقه یتیامنی ـ دفاع يهاسازمان در تیعضو(.  

 
  رعاملیغ پدافند. 4ـ3
 ندشویپ پاد /پد ی،فارس اتیو ادب شده است. در فرهنگ لیتشک »فندآ«و  »پد«پدافند از دو جزء  ةواژ
 زین آفند. کندیآن را معکوس م يمعنا ،ردیگ قرار ياهرگاه قبل از واژه است و متضاد و ضد ايمعنبه
ی را اقدامات و است» دفاع« با رازتاست. پدافند هم حمله و تهاجم نبرد، کار،یپ جدال، جنگ، يمعنابه

جهت مقابله  »رعاملیغ دافندپ« در. شودیم انجامکه جهت مقابله با حمله و تهاجم دشمن  گیرددربرمی
 زا يامجموعه کارگیريبه ،یدفاع ای یتهاجم حاتیدشمن، بدون استفاده از تسل داتیبا تهاجم و تهد

ی میانسان يروین و زاتیتجه سات،یتأس يریپذبیموجب کاهش آس یتدافع داتیتمه و اقدامات
اقدامات  ۀمجموع« :شده است فیتعر نیچن رعاملیغ پدافند نظام ی،کل يهااستیس در ]4شود. [

 يقاارت ،يضرور يهاتیفعال تداوم ،يریپذبیآس کاهش ،یبازدارندگ شیافزا موجب که يارمسلحانهیغ
   1».گرددیم دشمن ینظام اقدامات و داتیتهد درمقابل بحران تیریمد در لیتسه و یمل يداریپا

 تهاجم هنگام در يدارسازیپا و منابعاز  حفاظت کشور، يضرور يهارساختیز و منابع يسازمنیا
 و دشمن يبرا تهاجم ۀنیهز شیافزا دشمن، داتیتهد یبازدارندگ منابع، يریپذبیآس کاهش دشمن،

 2.است رعاملیغ پدافند اهداف از منابع ینیگزیجا امکان و ییافزاهم
شمار هب رعاملیغ پدافند یتیمسئول يهااز حوزه يو اقتصاد ییایمیش ،يپرتو ،یستیز ،يبریسا ،ینظام داتیتهد
 ،آب ،ییو دارو ییمواد غذا ،يانسان، دام، کشاورز :از اندعبارت یستیز دیتهد ةحوز موضوعات. روندمی
  ] 4ی. [عیطب منابع و ستیز طیمح
 
  ی  شناسدشمن. 5ـ3
تجاوز و  عدوّ :دیگویم» عدوّ« ةدربار یاست. راغب اصفهان» عدوّ«معادل  کریم دشمن در قرآن ةواژ

 دو انیو سازگارى دادن م دنیبا بهبودى بخش عنىی 3منافات دارد؛ امیدرگذشتن از حدّ است که با الت
  4:تفاوت دارد. عدوّ دو گونه است زیچ
 یٍّ جَعَلْنا لِکُلِّ نَبِ  )؛99(نساء/  فَإِْن کانَ مِْن قَوْمٍ َعدُوٍّ لَکُمْ اتی. عداوت به قصد دشمنى و خصومت، مثل آ1

 نَ یاطِیعَدُوا شَ یۀ شریفۀآ در خود جنس ریغ از و گرىیو دشمنى از د ؛)31(فرقان/  نَیعَدُوا مِنَ الْمُجْرِمِ 
   .)112(انعام/  اْلجِنِ وَ الْإِنْسِ

                                                             
 ي.مقام معظم رهبر یابالغ ،رعاملیغ پدافند درخصوص نظام یکل يهااستیس اول بند .1
  ، در:است یکنون رعاملیغ پدافند يالگو نیبهتر مقدس دفاع )،رعاملیغ پدافند کارشناس( ینیکائ محمدرضا. 2

.http://www.iribnews.ir 
  ق.1412 یه،الشام الدار دارالعلم دمشق بیروت: ،553ص القرآن، بیغر یف المفردات ،یراغب اصفهانبن محمد حسین .3
  http://www.islamquest.net. ، در:ست؟یمقابله با آن از منظر قرآن چ يو راهکارها یشناسدشمن ی،قرآن يهاپرسش ۀنیگنج .4
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ونه گهمان ؛شودمىت یدهد که اذ. دشمنى و عداوتى که از روى قصد نباشد، بلکه حالتى به او دست مى2

) 77(شعرأ/  نَیإِلَّا رَبَّ الْعالَمِ یفَإِنَّهُمْ َعدُوٌّ لِیۀ شریفۀ مثل آ رد،یگدشمنان مورد آزار قرار مى سوي که از
     .)14(تغابن/  عَدُوا لَکُْم فَاحْذَرُوهُمْفرماید: اوالد که مى ةدربار اىهیآو 
گسترش اسالم  .1 موارد اشاره کرد: نیبه ا توانیم یا نظام اسالمب یعلل و اهداف دشمن نیترمهم از   

از  دشمنان. یو فرهنگ ینظام ،ياقتصاد ،یاسیس ۀسلط ینف .2 ؛خطر افتادن منافع استعمارگرانبه و ایدر دن
 درك و ياریهش. 1: است یاساس اصل سه به توجه دشمن با مبارزهحل منظر و نگاه مقام معظم رهبري، راه

  1.ندهیآ به دیام و مانیا .3 ؛خطرها و هایسخت از دنینترس و اقدام تئجر .2 ؛تیموقع
  
  و نظام سلطه سلطه. 6ـ3

(نظام حاکم  یالمللنیاست که در سطح ب سلطه میمفاه از استبداد، و يکتاتورید ت،یفرعون استکبار، حالت
 قیطر سه از ، سلطه»سلطه نظام يساختار یۀنظر« در. شودیم دهینظام سلطه نام)، یالمللنیبر روابط ب

، »یفرهنگ ۀسلط«: دارد وجود سلطه نوع سه یعبارتبه و شودیم حاصل »علم« و »اقتصاد«، »فرهنگ«
 ]5». [یعلم ۀسلط« و »ياقتصاد ۀسلط«
  
  استکبار. 7ـ3

 وردآ حسابخود را باالتر از حق به ،یجناح ایو  یجمع ای یشخص ای يعنصر« :معناست نیا به استکبار
   ] 6». [دهد قرار مالك را قدرتش و خود و نرود حق بار ریز و

 منفعل ،يآزاد استقالل، ،یخواهعدالت: از اندعبارت يرهبر دیدگاه از ياستکبارستیز يهاشاخص
 یدگزن و اسراف از پرهیز و محروم طبقات به گرایش ،ينوازمستضعف ،یگرایمردم دشمن، درمقابل نشدن
    .کند تغییر نباید هرگز یاسالم يجمهور نظام یمبان نیا. يگریاشراف

  
  نرم قدرت. 8ـ3

 نیا. است )دادن ازیامت اکردن ی اجبار يجا(به کردن مجذوب قیطر از هاخواسته آوردن دستبه ییتوانا
 در نرم قدرت اساس. ردیگیم صورت ياقتصاد و یاسیس يهادهیا ی وفرهنگ يهاتیجذاب قیطر از قدرت
 تیمشروع حس جادیا و ی،المللنیب و يامنطقه ،یمل سطح در کشوررفتار با هر  ةو نحو فرهنگ ها،ارزش

. ستا اجبار از کاراتر و ترارزان اریبس قدرت نوع نیا در جذب. است نهفته کشور کی یالمللنیب اهداف يبرا
   ]7[ .هستند نیآفرارزش منابع ریسا و کشور فرهنگ ،يدئولوژیا ت،یجذاب نرم قدرت منابع

  
 و رهبر معظم انقالب ی (ره)نیامام خم دگاهیاز د یمل داریپا تیامن .4
 یکل استیس و آرمان از برخاسته و الیس و یچندوجه مفهوم يدارا یمل تیامن ،يرهبر و راحل امام نگاه از

 رانیا یاسالم يجمهور نظام یمل تیامن يبرا که يابعاد و وجوه نیتربرجسته. است یاسالم يجمهور نظام
  :از نداعبارت ،شده استخراج ]8ي [رهبر و امام يراهبردها متن يبندجمع از و است متصور

 درجهت مشروع و یقانون يهايآزاد گیري بدون دغدغه از امکانات عمومی، استفاده ازبهره :يفرد تیامن. 1  
  .یانسان کرامت و حفظ دیتهد و مانع گونهچیه ي فردي، مواجه نشدن بامعنو و يماد یتعال و رشد

                                                             
 ي.رهبر معظم مقام منظر از یشناسدشمن اینترنتی حوزه، گاهیپا .1
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 و یاخالق يهايناهنجار از يدور ي،اریهم و تعاون حس رشد ،جامعه سالمت و آرامش: یاجتماع تیامن. 2  

   .قانون تیرعا
 حل جهتدر جامعه نییپا و یانیم هايقشر براي مناسب درآمد يهانهیزم بودن فراهم: ياقتصاد تیامن. 3  

 رف،مص و عیتوز د،یتول ۀچرخ در سالمت و يقانونمند اشتغال، و يگذارهیسرما مسکن، و یشتیمع مشکالت
 ،یمحصولتک اقتصاد از ییرها ،يکشاورز بخش کردن زهیمکان و توسعه معادن، و ریذخا از مناسب يوربهره

 .قاضات و عرضه در توازن و تعادل و شرفته،یپ هايفناوري به یابیدست و يدیکل و مهم عیصنا در ییخودکفا
 ،یحزب و یقوم يهايریدرگ و تشنج از زیپره انقالب، سوزدل يهاجناح و احزاب تعامل: یاسیس تیامن. 4

 يبرا مناسب و سالم يفضا ،يارسانه و یاسیس ،یعلم يهاطیمح در آرامش نظام، کارگزاران یهمدل و وفاق
 بر رافشاِ  و نرم يبرانداز طراحان تحرکات یابیرد در یاسیس و یتیامن ينهادها اقتدار عملکردها، ۀمنصفان نقد

 ،ینظام و یاسیس یفرهنگ يهاتوطئه در آنان يامنطقه و یداخل عوامل و دشمنان يهاطرح يریگشکل روند
  .یاسالم نظام از جانبههمه تیحما و استیس گوناگون يهاعرصه در مردم یهمگان حضورو 
 حقوق احقاق متخلفان، ۀهم يبرا قانون کسانی ياجرا ،يشهروند حرمت و حقوق حفظ: ییقضا تیامن. 5  

  .يصاداقت و یاسیس مفسدان يهاپرونده ییقضا مراحل ریمس در تیقاطع و يمندضابطه و مظلومان و دگانیدستم
 يهاارزش گسترش و ییایپو ،یاسالم و یعموم فرهنگ يارتقا ،ینید اخالق رشد: یفرهنگ تیامن. 6 

 يهاهیاپ استحکام و ،يافزارنرم جنبش تیتقو و علم دیتول مناسب يبسترها بودن فراهم ،مقدس دفاع و انقالب
  .دشمنان یفرهنگ خونیشب و تهاجمات دربرابر دیجد نسل یروح و یاخالق يسازمنیا و ینید معرفت

 امنظ تحرکات دفع با متناسب مسلح يروهاین تیتقو و یدهسامان: يامنطقه و يمرز یدفاع تیامن. 7 
 المس تعامل دات،یتهد یبازدارندگ درجهت یحاتیتسل ییخودکفا تراز،ناهم و نامتقارن ينبردها و دشمنان

 جهان در ییایجغراف و ینید ،یاسیس مشترکات محور بر تفاهم و متقابل احترام گان،یهمسا با سازنده و
  .المللنیب استیس ۀعرص در رگذاریتأث و فعال یپلماسیدو  اسالم،
 تیامن وجوه به ،رانیا یاسالم يجمهور یاساس قانون ششموهفتادوصد و دوموستیب ،سوم اصل يبندها در

 .تاس یاسالم يجمهور نظام در تیامن استقرار به منوط آن يبندها و اصول از یبرخ ياجرا که ی شدهاشارات یمل
 و وفاق :ي به این شرح استرهبر و (ره) امام ۀشیاند در یمل تیامن استقرار یدرون يهامؤلفه

 يگذارقانونی؛ دفاع و ینظام اقتداري؛ اقتصاد یدهسامان ی؛عموم مشارکتي؛ مدارتیوالی؛ مل ییگراهم
  .  علم دیتول و يافزارنرم جنبش ی؛نید معارف قیتعم و گسترشي؛ مدارقانون و
  
  ی  مل داریپا تیامن تحقق در يفناور و یعلم ۀتوسع ،يفناور و علم ۀمؤلف نقش .5

 يهارساختیز نیترمهم از کشورها، ییتوانا و قدرت زانیم یابیارز مهم يهاشاخصه از يفناور و علم
 و یدفاع ينهادها ازین مورد يفناور و علم ]9. [است یتیامن و یدفاع يراهبرد تیاهم يدارا و شرفتیپ

  ی دارد: مشخصات ی چنینتیامن
 است يدمحوریو توح یخداشناس ۀشاخص يدارا ،تیمعنو و اخالق عدبُ در. 
 متعهد، توانا و اریهش شجاع،، دانا و آگاهمؤمن، است ( یانسان يروین ۀشاخص يدارا ،هاتیظرف نظر از، 

 ).ثارگریاو  گوپاسخ
 تحقق اهداف مصوب است. زانیم ۀشاخص يدارا ی،اثربخش نظر از 
 است یپژوهش يورنرخ رشد بهره ۀشاخص يدارا ،رشد نظر از. 
 است. یعلم دیتول ۀشاخص يدارا ،دستاورد راز نظ 
 است يگذارهیسرما ۀشاخص يدارا ،تیفعال نظر از.
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 یمل تیامن جادیعوامل مؤثر در ا .6

 به دو دسته: ها راتوان آنیکشورها دخالت دارند که م یمل تیامن يدر برقرار يثر متعددؤمالحظات و عوامل م
  ] 10کرد. [ میتقس یداخل داتیتهد با مواجهه در یمل تیو امن یخارج داتیدرمقابل تهد یمل تیامن
  

   :اند ازی عبارتخارج داتیدرمقابل تهد یمل تیر امندعوامل مؤثر 
  ؛ میو حک شیدوراند ،شجاع خردمند، مقتدر، يرهبر وجود. 1
 ی؛ قدرت مل يهالفهؤم لیپتانس زانیم ،گریبه عبارت د ای یداخل يهاساختریقدرت ز .2
 ؛ثرمؤ یبازدارندگ تیقدرت و ظرف .3
  ي؛اقاره ینظام يو اتحادها يامنطقه يهامانیپ در مشارکت قیطر از مکمل قدرت جادیدر ا ییتوانا. 4
 ؛گررسلطهیغ و همسو يهاقدرت ریسا با مشترك یتیمنافع امن. 5
 ؛دوست يهادولت ریسا با مشترك یاسیو س يمنافع اقتصاد. 6
 ؛)کینزد ۀگذشت در ژهیوموفق به يهاجنگتجربۀ درخشان ( ینظام خیوجود تار. 7
 یالع رانیمد توسط رمترقبهیغ حوادث و یتیامن ،ینظام يهابحران تیریمد و تیدر هدا ییتوانا زانیم .8

 ي؛کشور و ینظام
 ؛جهان و منطقه در یکیتیداشتن وزن باالتر ژئوپل و ییایجغراف تیموقع. 9

 یدفاع و یتیامن يهابحران تیریمد يبرا قیال فرماندهان و) کل(ستاد  ینظام یعال يستادها وجود. 10
 ی. مل سطح در رمترقبهیغ حوادث و
  

   :ی به این شرح استداخل داتیدرمقابل تهد یمل تیر امندثر ؤعوامل م
  ي؛و اعتقاد یوحدت مل. 1
  ؛)یاسیعموم مردم به نظام س ي(وفادار ياعتماد متقابل ملت و رهبر. 2
  ی؛عموم افکار نزد حاکم نظام تیوجود مشروع. 3
  ؛اقتدار نظام در اعماق قانون. 4
  ی؛داخل يهابحران مهار و تینظام در هدا ییتوانا. 5
  ؛مرکز از زیگر يروهاین . نبود6ِ
  ؛داریپا ۀتوسع. 7
  ؛کشور يو ادار ياقتصاد ستمیس سالمت. 8
  .گانهیب یاز نفوذ عوامل فرهنگ یبوم فرهنگ يریرناپذیثأت. 9
  
 و الزامات بخش سالمت از منظر امنیت ملی پایدار با سالمت تیامن ۀرابط .7
 ایالدن یف ۀالحسن«د: ینفرمای(ص) ماکرم  امبریتنگاتنگ و الزم و ملزوم دارند. پ ۀرابط و سالمت تیامن

 ).است تیامن و تیعاف و یتندرست ا،یدن در بشر يبرا کین ریحسنه و خ( 1»ۀالعافی و ۀالصح

                                                             
  .  471، ص81بحاراالنوار، جمحمدباقر مجلسی،  .1
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  :امنیت بر تأثیرگذار سالمتی ابعاد از بعضی
 است مردم ایمنی و امنیت الزمۀ حیات، کنندةتهدید عوامل کنترل. 
 است یطیشرا هردر  هاانسان تمام يبرا منیسالم و ا یزندگ از ملزومات هیتغذسوء و ناسالم يغذا حذف. 
 افراد و جامعه است. سالمت ةکنندنیو تضم یقطع ۀالزم هیپا یِسالمت يهامراقبت به یدسترس 
 شودی میالمللنیب و يامنطقه تیامن دیتهد موجب جواربه مناطق هم تیکشور با سرا سالمت يدهایتهد. 
 رودشمار میبه یالمللنیب و يامنطقه ،یمل تیامن ةحوز ياز موضوعات راهبرد سالمت.   
 سازمان ملل متحد در سال  ۀتوسع ۀبرنام يبشر ۀکه در گزارش توسع »انسان تیامن« یۀنظر مفهوم

 ،از فقر) یی(رها ياقتصاد تیامن .1 شرح است: نیبه ا گانههفت يهامؤلفه يدارا ،مطرح شده 1994
 تیامن. 4)، مارانیاز ب تی(حق بر سالمت و حما سالمت تیامن. 3به غذا)،  ی(دسترس ییغذا تیامن. 2
 جنگ شکنجه، دربرابر یکیزیف تی(حما یشخص تیامن. 5)، هایدربرابر آلودگ تی(حمای طیمحستیز
 ییو رها ي(آزادی اسیس تیامن. 7، )یسنت يهافرهنگ ي(بقای اجتماع تیامن. 6)، ییجنا حمالت و
  ]11. [)یاسیسرکوب س از
 داتیدته از وزیشمانیل و فوسیت آنفلوآنزا، ا،یماالر سارس، دز،یا رینظ رداریواگ يهايماریب از یبعض 

ورد م یعموم سالمت لئمسا عنوانبه و بوده یالمللنیب و يامنطقه ،یمل تیامن ابعاد يدارا یسالمت
 .است گرفته قرار یالمللنیمجامع ب يتوجه جد

 و کیولوژیب یستیترور حمالت ،يسرمُ يهايماریب داتیتهد درمورد ندهیفزا يهاینگران به توجه با 
موضوع  ۀمثاببه سالمت متحد، ملل سازمان يهايریگموضع و یالمللنیب تعامالت در سم،یوتروریب

 سالمت عنف به آنکه از شیب است ممکن و ندارد جانبههمه تیمقبول کردیرو نیا. شودیم یتلق یتیامن
  .شود تمام آن انیز به باشد، یعموم

 از برخاسته یتیامن داتیتهد و هايماریب انتقال درمورد هادولت تمام ینگران موجب شدن یجهان 
بحران حل در هادولت يهمکار. است کرده جادیا را یالمللنیب يهايهمکار ضرورت و شده هايماریب

 . شودیسالمت انسان م تیامن نیتأم موجب سالمت يها
 يجد ةمخاطرو  جامعه سالمت میرمستقیغ و میمستق دیتهد موجب رمترقبه،یغ حوادث و هاجنگ 

 و ایبال در بحران تیریمد ،ینظام طب ،یرزم يبهدار معتبر يهابرنامه داشتن. شودیم یمل تیامن
 ]11[ .ی استمل داریپا تیامن یقطع الزامات از ،رعاملیغ پدافند
ثبات  و تیامن حفظ يبرا یلیبدیب الگوي کشور سالمت ۀجامع فراگیر و حضور مقدس دفاع میعظ تجارب

    .رودیم شماربه ،ایبال و سمیوتروریب ،یستیترور ،ینظام حوادث از اعم نده،یآ طیشراآن در 
  

 دهنیآ يبرا هاییآموزه ؛داریپا یمل تیامن میدر تحک یرزم يو بهدار مقدس دفاع نقش .8
 اندازه ،نوع نظر از که دش یباشکوه و میعظ ابتکارات خلق سبب یلیتحم جنگ در یرزم يبهدار و یدفاع یمهندس

 و ارزشمند تجارب. است مقدس دفاع افتخارات از و بوده رینظیب ایدن يهاجنگ طول در آن ياجرا تیموقع و
 صلح زمان در یحت و يامروز نامتقارن يهاجنگ در ،یروزرسانبه با ،مقدس دفاع دوران در یرزم يبهدار يکاربرد
  ] 12. [شودیم دشمن داتیتهد دربرابر کشور یدفاع یآمادگ جادیا و يسازمصون ،تیامن سبب رد ودا کاربرد

 قشن به گانگانیب اعتراف جانبه،همه دفاع راهبرد تولد ،یپژوهش و یعلم مراکز ۀتوسع صنعت، در تحول. 1
.است بوده مقدس دفاع دوران يهايفداکار ۀجینت ،فارسجیخل و انهیخاورم صلح تیامن نیتأم در رانیا
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 عراق، ه،یسور در اکنون هم مکتب نیا که کرد جادیا »مقاومت« نامبه يدیجد مکتب مقدس دفاع. 2
  .ی تجلی کرده استاسالم يکشورها گرید و منی
 نندتوایم که است یمظلوم يهاملت امیپ رساندن و مقاومت فرهنگ انتقال يبرا ییالگو مقدس دفاع. 3

 .برسند استقالل به و ستندیبا ظالم درمقابل
  است. یمل تیامن ضامن دفاع مقدس فرهنگ جیترو. 4
 تینام در کشورمان ةکنندنییتع نقش و رانیا در داریپا تیامن جادیا ،مقدس دفاع سالۀ هشت جینت. 5

، خواهانيآزاد تمام يبرا ییالگو به سالهشت  نیا در مقاومت مکتب. است بوده فارسجیخل ۀمنطق
 .است شده لیتبد اسالم جهان بخشيآزاد يهانهضت و طلباناستقالل

 .است جامعه در رعاملیغ پدافند فرهنگ يریفراگ و اجرا در عوامل نیرگذارتریتأث از مقدس دفاع. 6
 ندورا نیا »میتوان یم ما« به یعمل باور مرهون ،جهان در نظام یزدنمثال اقتدار و کشور داریپا تیامن. 7

  .است بوده مقدس
 
 یمل تیامن يداریپا ۀالزم ؛سالمتة در حوز یعلم تیاقتدار و مرجع .9

آن در طول زمان است. به عبارت  يو ارتقا از سالمت يبرخوردار ،هاآن يداریو پا تیامن و توسعه ۀالزم
متشکل از ارکان  یملت هر. نظام جامع سالمت هاستآن يداریو پا تیتوسعه و امن ۀسالمت الزم ،گرید

 و یآموزش يهارساختیز و ساختارها. است سالمت يهاخدمات و مراقبت ۀآموزش، پژوهش و ارائ
  بود. واهدخ یالمللنیب و یمل تراز در آن یوابستگ ای اقتدار و سالمت نظام مقدرات يهاکنندهنییتع ی،پژوهش

   
   مدتو کوتاه يجار طیدر شرا سالمت ةحوز در یعلم اقتدار يهامؤلفه. 1ـ9
 ؛سالمت و طب يکاالها و زاتیتجه ها،داروها، درمان ۀهم در يدگریتول یی وخودکفا ،یوابستگ قطع. 1
 ؛سالمت يهايفناور و داروها رینظ يکاربرد يهاحوزه در ژهیوبه یعلم داتیتول مستمر شیافزا. 2
 ؛المتس نظام يازهاین به گوپاسخ و روزآمد يهايفناور به هاآن لیتبد و یعلم داتیتول یاپیپ يارتقا. 3
 ؛جامعه يازهاین یابیو راه شدن حل يوسوسمتبه سالمت ةحوز يهاآموزش و قاتیتحق یدهسامان. 4
 ؛هاآن به ارجاع زانیم و یپژوهش و یعلم محصوالت يسازهینما يارتقا. 5
 ؛ نگارانهندهیآ یسنجعلم معتبر مطالعات با یپژوهش و یعلم رشد یآت و یفعل روند رصد. 6
 صادرات ،يفناور و علم دیتول توسعه، و قیتحق يهانهیهز نیتأم و الزم امکانات و منابع گسترش. 7

متناسب با  يو مراکز رشد علم و فناور یقاتیمراکز تحق ۀتوسع و 1شرفتهیپ يهايفناور با محصوالت
  ] 13ی. [بوم يازهاین و هاتیاولو
 
  سالمت يهاو خدمات و مراقبت يعلم و فناور ةحوز در یعلم تیمرجع يکدها. 2ـ9
 و یلمع يدستاوردها و یدکنندگیتول از یسطح به یابیدست ،يفناور و علم تیمرجع مفهوم ،سالمت ةحوز در

 نیتأم يرا برا رانیا یاسالم يجمهور کشورها گرید موجب شود که است يفناور و علم يهاقله به صعود
 القوهب و میعظ يهاتیظرف از ،و تحلیل آن سال گذشته ي چهلهاشرفتیپ در. تأمل کنندخود انتخاب  يازهاین

 دهنمو بروز و ظهور هااز آن یبخش فقطکه  ییهاتیظرف ؛کندیم يبردارسالمت پرده یانسان یۀسرما فراوان

                                                             
1. high-technology exports 
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 بزرگ ملت نیا يفردا و امروز گردانانصحنه و شمندانیاند يواالو همت  یمرهون عزم مل هاآن ةو عمد است

 از:  اندعبارت يفناور و علم تیمرجع مفهوم در دارتیموضوع يهامؤلفه از یبعض. بود خواهد سازتمدن و
 ابلق درحد يامنطقه و یالمللنیب سطح در کشور یپزشک علوم بزرگ و جامع مراکز يجار يبندرتبه. 1

  .ابدی شیافزا متناسب روند با است الزم و ندارد قرار ياستهیشا و قبول
 يهاسال در جهان، کشور 177 نیب یالمللنیب يهایابیارز براساس رانیا یانسان ۀتوسع شاخص نیانگیم. 2

) 1397 مهر /2018 اکتبر( گزارش نیدتریجد در یجهان بانکرا دارا بوده است.  82 ۀ، رتبم2010ـ2007
 در رانیا ۀرتب ،یانسان یۀسرما شاخص در رانیا به 59/0 ةنمر اختصاص با ،جهان کشور 157 يبندرده در
 از شتریب رانیا یانسان یۀسرما ،اساس نیا بر که) 1 جدول( است کرده اعالم 71 را جهان يکشورها انیم

 رشد 1.دارند رانیا ي ازشتریب یانسان یۀسرما جهان کشور 70 هنوز این، باوجود. است جهان کشور 86
   است. 1404تا سال  يامنطقه اول ۀرتب به یابیدست دبخشینو سال، 8 مدت در چشمگیر

  
 1397 مهر/ 2018 اکتبرجزئیات شاخص سرمایۀ انسانی ایران، . 1 جدول

  کل  دختران  پسران  اجزا یا شاخص
  59/0  6/0  56/0  انسانی ۀسرمای شاخص

  99/0  99/0  98/0  سالگیپنج تا ماندن زنده احتمال
  7/11  7/11  7/11  کودك یک مدرسه در حضور انتظار مورد هايسال

  432  446  420  شدهمتوازن تست نمرات
  1/8  3/8  9/7  یادگیري میزان با شدهتعدیل مدرسه در حضور انتظار مورد هايسال

  92/0  94/0  9/0  ساالنبزرگ ماندن زنده نرخ 
  93/0  -  -  ندارند کافی رشد که کودکان از جمعیتی

  
 مکک ستیز طیمح حفظ با که یصورتبه ط،یانسان و مح انیم یتعامل يریگجهت 2،علم يداریپا رشد. 3
 ] 14صورت گیرد. [ انسان به يشتریب

هاي (سرمایه ستهیشا پژوهاندانش داشتنگه و جذب و یافتگی،توسعه کنشگران یا عامالن به خاص توجه. 4
 .)مردم ویژهبه نفعانذي سایر و علمی مدیریت درخشان، استعدادهاي دانشجویان، و استادان خاصه انسانی،

 دیبا چهارگانۀ زیر مراحل از رانیا یعال آموزش در یعلم تیمرجع ]،15[ همکاران و تابان پژوهش در. 5
 کند:  عبور

  
مناسب  يبسترسازي، راهبرد يریگجهت، مناسب يگذارهدف و يزیربرنامه (ظهور): شیدایپ ۀمرحل
  ی.علم جهش شروع يبرا يسازو شبکه یو پژوهش یآموزش

  
  و یعلم مناسب بستر در افراد مهارت و دانش سالم، یرقابت يفضا در ):پرورش و(رشد  توسعه ۀمرحل

 داتیولت ،يمحور يهایستگیشا يارتقا و یعلم يایپو يهاشبکه لیتشک با بد وایمی شیافزا یاطالعات
.ونددیپیم وقوعبه یمل ةگسترد تعامالت و یگروه یعلم

                                                             
  .https://monitoreconomy.ir ، در:اقتصاد ناظرپایگاه اینترنتی .  1

2. sustainability science 
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و  رگلیتسه زاننده،یانگ ،يراهبرد مند،نظام يکردهایرو با کشور یعلم نظام :تعامالت ۀتوسع ۀمرحل

  .کندیم ربرقرا را یررسمیغ و یرسم ،یرونیب و یدرون طیمح با یعلم ارتباطات و تعامالت حداکثر محور،ستهیشا
 

 جادیا د،یجد يالگوها کشف با ،يفکر استقالل و شانهیآزاداند يفضا در ):يفکر(بلوغ  تکامل ۀمرحل
 شودیم حاصل دانش یمرزشکن تیقابل نده،یآ احتماالت ینیبشیپ ي وکاربرد و يادیبن دیجد يهادهیا
 و الگوها ها،دهیا صاحبان ،بیترت نیا به. ردیگیم قرار جامعه ی مورد پذیرشعلم شمندانیاند يهادهیا و

 .رندیگیم قرار گرانید محل مراجعۀ دیجد معارف
 يهاشالوده بر تیمرجع يهاصحنه در ینیآفرنقش ،يرهبر معظم مقام يمعمار و فرادست اسناد در
 یانسان يروین يهایستگیشا و تعهدات ظهور و یمل ةاراد و عزم و شده نهاده بنا قانون و ییدانا اخالق،
  ] 16. [دکر خواهد ینیع را سازتمدن آرمان نیا تحقق

  
 » یمل داریپا تیامن«با  »ییغذا تیو امن سالمت« ۀرابط .10
 يذاغ به مردم عموم یمئدا ياقتصاد و یکیزیف یدسترس به .است يبشر ۀجامع نیادیبن يازهاین از غذا
 گارساز ياهیتغذ میرژ يازهاین دیبا دسترس در يغذا. شودیگفته م ییغذا تیامن ي،مغذ و سالم ،یکاف
 اهدولت فیوظا از ییغذا تیامن تحقق کند. فراهم سالم و فعال یزندگ  يبرا را مردم عموم حاتیترج با
 عدبُ چهار FAO(1ملل متحد ( يسازمان غذا و کشاورز ]17. [است یمل تیامن يارتقا و حفظ ارکان از و

    ] 17: [است ی کردهمعرف ریز شرح به را ییغذا تیامن
 ؛واردات) ای یداخل دیتول قیاز طر تیفیبا ک ییمواد غذا ی(موجود بودن مقدار کافمواد غذایی  2بودن ایمه .1
 میمناسب و رژ يغذا یۀته يبرا یآحاد مردم به منابع و حقوق کاف ی(دسترسبه مواد غذایی  3یدسترس .2
 ؛)يمغذ میرژ
 ؛)يضرور یبهداشت يهامراقبت و سالم آب مناسب، ییغذا میرژ قیطر از ییغذا مواد از يبردار(بهره 4يوربهره .3
  . )یکاف يغذا به هاتیجمع و هاخانواده افراد، یمئهمواره و دا ی(دسترس 5ثبات .4
  

 يایبال و حوادث ،يعاد طیشرا دری مل داریپا تیامن با یاجتماع و یروان سالمتنسبت . 11
  و جنگ یعیطب

 ییتنهابه تیو معلول يماریاست. نبودن ب يو معنو یاجتماع ،یروان ،یخوب بودن جسم ۀنیحالت به سالمت
خوب بودن «و شامل  یروان يهااختالل نبود از فراتر يامرتبه زین یروان سالمت 6.ستین سالمت ۀمنزلبه

 »یلنسانیم یوابستگ« ،»یستگیشا و تیکفا«، »يخودمختار و استقالل«، »يخودکارآمدادراك «، »یذهن
روان افراد و جامعه،  بهداشت يارتقا با ]18. [است »یجانیه و يفکر بالقوه يهايتوانمند ییخودشکوفا« و

یفرهنگ ،یاسیس امور درمقابل جامعه و افراد يتوانمند و کاهش زابیآس عوامل دربرابر جامعه يریپذبیآس

                                                             
1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2006) 
2. availability 
3. access 
4. utilization 
5. stability 

  .بهداشت جهانی سازمان .6
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 سالمت روان، بهداشت تزلزل و فیتضع. ي خواهد یافتترامن يفضا جامعه و ابدییم شیافزا یاجتماع و

     ] 19[ .کندیم دیرا تهد یاجتماع تیامن انداخته، مخاطرهبه را جامعه و افراد
  : است ریبه شرح ز 1یاجتماع تیامنروان و نسبت آن با  سالمت ای بهداشت يهامؤلفه از یبعض

 یناامن موجب میرمستقیغ و میمستق طوربه ،یاجتماع يناهنجار و اختالل ايمعنبه ،یاجتماع بیآس 
 .شودیم یاجتماع

 یناامن به دامن زدن د و موجبدار شهیر هاي سالمت روانی در کاستیاجتماع انحرافات و هابیآس، 
  .شودیم یاجتماع یناامن ژهیوهب
 را به یمل تیتبع آن امنو به یاجتماع تیامن متعارف، و نیّمع زانیم از یاجتماع يهابیآس عبور

 .اندازدیمخاطره م
 شودیم سازنده و مثبت تعامل موجب و زیاد است انیاطراف و طیمح با یروان لحاظبه سالم فرد يسازگار قدرت. 
 با آمدن کنار و هاییتوانا استعدادها، ییشکوفا موجب مشکالت، با مواجهه يبرا الزم مهارت کسب 

  .شودیم گرانید و خود
 شودیم هاآن به احترام و گرانید با يسازگار موجب جامعه و خانواده خود،اعتنا نبودن به یب. 
 و تعامل ،یاجتماع مشکالت با مواجهه در مشکالت حل ییتوانا داشتن با یروان داراي سالمت فرد 

  . کندیم کمک زین گرانید به و دهدینم ازدست را خود کنترل
 ياجامعه تبعشود و بهمی در افراد هاییاز استعدادها و توانا ياریبس شکوفایی موجب یروان بهداشت 

 کند.بروز و ظهور می ترسالم و ترامن
 نیتمر ند،یناخوشا يدادهایرو با مقابله در یروح توان يارتقا مشکالت، با مواجهه در الزم يهامهارت کسب 

 ياریبس از مانع تواندیم یزندگ يهافرصت از يوربهره و موفق و دواریام افراد با معاشرت یی،بایشک و صبر
 ]20ـ19[ .دشو یو اجتماع یخانوادگ ،يدر سطوح فرد یروان سالمت حفظ جهیدرنت و یروح مشکالت

 
   داریپا ۀو توسع تیامن ۀالزم ي؛معنو سالمت .12
 ارکان از زین يمعنو عدبُ ،یاجتماع و یروان ،یجسمان ابعاد برعالوه ،سالمت ۀمقول به جامع نگرش در

 ور نش،یآفر مقصود تیغا مسئول، متأله، است يموجود انسان ی،اله مکاتب در. رودیم شماربه سالمت
 يدارا و پروردگار امبرانیپ رویپ او. یاله عقاب و ثواب و مرگ از پس اتیح به معتقدو  خداجو، کمال، به
  ]21. [است 2یاجتماع و یروان ،یجسمان ،یروحان تیهو

 يهاهیهمراه با ال یدرون ئیابعاد ماورا يدارا يمعنو سالمت ۀمقول ،یاسالم تیمعنو کامل و جامع یۀنظر در
 احات؛س ریسا با متوازن و) یبی(ترک یفراساحت هم و است يبشر ساحات از یساحت هم مفهوم نیا. است یرونیب

 ياریاخت امور از و مراتب يدارا و یرونیب و یدرون اتیتجلّ يدارا سالمت از عدبُ  نیا. است وارهنظام و شامل جامع،
 شئون همه با يمعنو سالمت ،یاسالم ۀجامع در ]22. [است یاسالم ریشعا قلب در آن يگرجلوه و یاکتساب و

ارف است. در مع یو تعال شرفتیو پ تیامن آرامش، ثبات، ۀالزم و دهیتن درهم یاجتماع و یخانوادگ ،يفرد یزندگ
ا هکه از جمله آن استاسالمی از زبان حضرات معصومین علیهم السالم بیانات مهمی در این زمینه ارائه شده 

   3]23[ .اشاره نمود» العافیةالنعیم فی الدنیا االمن و «، »وألعافیةنعمتان مهجورتان أالمن « توان به:می

                                                             
1. social security 
2. sprito, bio, psycho, social 

 دینی هاياز نظر آموزش بهداشتیخدمات  جایگاه نیزو  دینیعنوان ارزش مبحث سالمت و ابعاد گوناگون آن به اب بیشتر آشنایی براي.  3
ارتباطات  ةشده در ادارتهیه(ره) و همکاران،  اصفهانی دکترمحمدمهدي تألیف تندرستی ینئکتاب ارزشمند آ مراجعه شود به: اسالمیو فقه 
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  نظام ۀمقتدران يو راهبردها در دفاع مقدس یمل تیامن دیتهد از یخاطرات .13

  یاسالم يجمهور 
... موضوع ادامۀ جنگ پس از آزادسازي خرمشهر داراي دو بُعد نظامی و سیاسی است. 
وقتی خرمشهر آزاد شد، از نظر نظامی آن منطقه قابل دفاع نبود و در نقطۀ قابل 

عراق همچنان هزار کیلومتر از خاك ما را دراختیار توجه دفاعی قرار نداشتیم؛ چراکه 
جوري که پس از پذیرش توانست بار دیگر حمله کند؛ همانداشت و صدام می

)، بیش از دوازده لشکر خود را براي اشغال 1367تیر ماه  27(در » 598قطعنامۀ «
 رانمجدد خرمشهر به جنوب کشورمان آورد و از طرفی نیز از منافقان براي تصرف ته

تحمیل ارادة سیاسی یک کشور به کشور دیگر است.  ها،حمایت کرد. هدف از جنگ
خواست خوزستان را از ایران جدا و درنتیجه انقالب را صدام که به ما حمله کرد، می

ساقط کند. ما براي اینکه این هدف را ازبین ببریم، یا باید نیروي نظامی دشمن را 
صلح را  61قبول صلح کنیم. از نظر نظامی اگر سال منهدم کنیم یا او را مجبور به 

صدام اصالً قابل اعتماد «توانست مجدداً به ایران حمله کند. کردیم، صدام میقبول می
کردیم. بعد از فتح ما باید ارتش عراق را منهدم و رژیم بعث را تضعیف می» نبود.

رت گرفتن است و حامیان عراق حس کردند ایران درحال قد ،شلمچه، فاو و حلبچه
عنوان یک به ما امتیاز بدهند. من به» 598قطعنامۀ «درنهایت مجبور شدند در 

   ...دانستمیمفرمانده نظامی، تا آخرین روز، جنگ را دفاعی مشروع و منطقی و عاقالنه 
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 نیآفرحرکت میمفاه نیرگذارتریتأث ،یانسان هايارزش واالترین الهی، مفاهیم ترینعالی از شهادت و ایثار
 منزلت، ،يمعنو شخصیت ره،یس در تأمل و مطالعه. رودیم شمارهب جامعه در يمعنو برکاتبرترین  و یاجتماع
 ياعتال يبرا نافذ يکردیرو ،و درصدد شناساندن ایشان برآمدن ثارگرانیا و دانیشه ناب هايآرمان و عقاید
 ،اندهداشت ممارست آن در که مسیري با و نبوده معاصر ثارگرانیا و شهدا با که است هایینسل یارزش و يمعنو
      1رند.ندا ملموس ییآشنا

 ۀکلم و شهادت و ثاریا ترجمان »ریشمش بر خون يروزیپ«، رانیا بزرگ ملت یاسالم انقالب فرهنگ در
 در »(ع) نیحس امام يعاشورا نهضت ۀفلسف« از الهام با ی (ره)نیخم امام که است يسازخیتار و نینماد قصار
 هیعل حق یدائم نبرد در مقاومت با مانیا اهل یحتم يروزیپ رمز که یکالم ؛رساندند ثبتبه انقالب ۀفیصح

 امام نهضت«. است مقدس دفاع و انقالب لیاص و یاصل يهامضمون و عناصر از ینیحس يهاجلوه ؛است باطل
 دارچمپر و نائل يروزیپ به توانست) ع( نیحس امام ارانی به تمسک و عاشورا نهضت از يرویپ با ی (ره)نیخم

 در کـه یانسـان یعنـی دیشـه ]1». [بود ینیحس تیوال پرتو در راحل امام يرهبر و باشد همام امام آن امیق
 و هــدف يبــرا اســت، یانســان هـر یاصلـ یۀسـرما کـه را خـود جـان و شـتهکُ يمعنـو يهـاآرمان راه

 بــزرگ، گذشــت و ثــاریا ــنیا بــه پاســخ در هــم متعــال يخــدا و کنــدیم صــرف یالهــ يمقصــد
 .مانــدیم زنــده او آرمــان بدین ترتیب، و بخشــدیم تــداوم لتشم میان در را او فکــر و ــادی و حضــور

. انــدزنده شــوند،یم شــتهکُ خــدا راه در کــه یکســان. خداســت راه در شــدن شــتهکُ ــتیخاص ــن،یا
 یـیهاآن چـه ـ جـوان ۀمجموع ـنیا« .اسـت زنـده شانیقـیحق وجـود امــا ســت؛ین زنــده هــاآن جســم

 کـه یـیهاآن چـه ،شـدند ریاسـ که یـیهانآ چـه ،شـدند جانبـاز کـه یـیهاآن چـه ،شـدند دیشـه کـه
  2.»ماسـت زمـان در انقـالب معجـزات جـزو ـ سـتین مطلـع یکسـ هـاآن حـال از و داالثریجاو هنـوز
طلب با استقالل يملت و کشور ییارویرو ۀ، عرصمقدس دفاع دوران ژهیوهب ،یاسالم انقالب اتیح ۀنیشیپ
 سمیونیشرق و غرب، صه يهاهماورد نابرابر، ائتالف شوم ابرقدرت نیاست. در ا یاستکبار جهان ۀجبه تیتمام
و  يخودباور يهاو خاموش کردن شعله انینس يدر راستا ياتوطئه چیعرب، از ه ياو ارتجاع منطقه یجهان
 . دردندینورز غیدر یتیگ ناو مستضعف نامحروم ۀو هم رانیملت ا يبرا ینهضت انقالب اسالم یبخشیآگاه

که  يطورهب ؛شدمیافزوده  یانقالب اسالم ۀجبه ییایو پو یروز بر بالندگگسترده و بدون افول، روزبه نبرد نیا
 در ،یجهان ۀاست. در نبرد مستمر با نظام سلط دهش لیتبد شرفتیو پ تریح ،بخش استقاللبه کانون الهام

 یقابل توجه تیاز اهم یامت اسالم يداریو پا یهمراه ه،یفق یول ۀخردمندان يرهبر میو عظ لیبدیکنار نقش ب
 از شیو ب دیشه 220,000 از شیب میو شهادت و تقد ثاریا که با اتکا بر فرهنگ یملت بزرگ ؛برخوردار است

و تمسک به فرهنگ  يو امروزه وفاداراید میپبرا  شرفتیعزت و پ ریجانباز توانسته است مس 570,000
کشور  يو معنو يماد يبه اعتال یابیدست لیرا راهبرد اص یطلبو شهادت ثارگرانهیا یمش ،یازخودگذشتگ

 خــون پاســدار ــدیبا همــه کــه اســت ــنیا هــم دتشــها دربــاب گــرید بُعــد ــکی«. دنک یمعرف
 برکات و آثار ةدربردارند شهادت و ایثار فرهنگ جیترو و یمعرف] 7.» [کننـد حفاظـت آن از و باشــند دیشــه

 ترینیغن از شهادت و ایثار. دهدیم قرار ریتأث تحت را جامعه غیرمستقیم و مستقیم شکلبه که است عظیمی
 دفاع و انقالب هايسال طول در آن برانگیزاعجاب هايجلوه و است شیعی و اسالمی فرهنگ هايگنجینه
 .کرد لقخ یمل خیتار در را نیافتخارآفر يهاصحنه ترینعظیم و ترینشگرف ن،یترباشکوه ن،یباتریز مقدس،

                                                             
  .http://navideshahed.com ، در:راهکارهاي ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ،و شهادت ثاریا فرهنگ ینترنتیا گاهیپا . ر.ك:1
  .http://www.irna.ir :اي از مقام شهید، دراهللا خامنهمقام معظم رهبري، حضرت آیتتوصیف  .2



...ثارگرانیا و شهدا با ییآشنا ،ثاریو ا شهادت فرهنگ | 39  

 
 شهادت نینماد ةاسو کی و مرور شهادت و ثاریا فرهنگها و معارف مترتب بر ارزشاجمال، هب فصل نیا در

 تیشخص آن داشتبزرگ یمل نییآ و ، معرفیرهنمون دکتر محمدعلی دیشه یعنی پزشکی، ۀجامع در ثاریا و
  .بیان شده است واال
  

  يدیکل هايواژه .2
   .فرهنگ ،دیشه ،شهادت، رهنمون یمحمدعلدکتر  ،ثارگریا ثار،یا 

 
Key words 
Culture, Dr. Mohammad Ali Rahnamoon, Isar, Shahadat, Shahid. 
 

  دوینت روش .3
 از برداشت ،یشفاه خیتارمصاحبۀ  ن،یتدو کارگروه در یگروه متمرکز بحث ،ياکتابخانه ۀمطالع روش از

 در مطالعه جینتا. است شده استفاده فصل نیا نیتدو يبرا سندگانینو یشخص تجارب ثبت و یقبل انتشارات
 منابع از یمنتخب و مبسوط جینتا. است شده ارائه اجمالهب و ریز شرح به) 17ـ4شمارة  نی(عناو عنوان 14

   .است یدسترس قابل بانیپشت لیفا در موجود
  
  موضوع ينظر اتیادب. 4
   فرهنگ باب در یتأمل. 1ـ4
 عظمت، شکوه، معنوي، نیروى ىامعنبه »فر« .است شده  لیتشک »هنگ«و  »فر« جزء دو از فرهنگ ةواژ

 وقار و گروه وزن، سنگینی، کشیدن، ىامعنبه ،ى سنگیاوستا ۀریش از »هنگ« ، ودرخشندگى و جالل
 کشیدن بیرون ،آن از منظور که است کشیدن باال و کشیدن بیرون واژه دو این ى ترکیبىا. معناست

هاى خالقیت و هاپدیده کردن بارپر براى ملت افراد ۀنهفت استعدادهاى و نیروها ،هامجموع دانستنى
  ]3ـ2[ .است آدمى ۀناشناخت
 است. در فرهنگ برهان قاطع ذکر شده فرهنگ ي برايمتعدد فیتعار یفارس يهانامهفرهنگ در

سنجیدگى را  و بزرگى و ادب و عقل و دانش و علم که است فرهنج وزن بر فرهنگ« :است آمده نیچن
 برآورده سر دیگر جاى از خوابانیده زمین در که گویند نیز را درختى شاخ [...] فارسى و لغت کتاب و ندیگو
  ] 3». [آید زمین برروى آن آب که کاریز از گویند را ىیجا فرهنگ دهن اند چههگفت نیز را آب کاریز و

 
  يمطهر یمرتض ،دیمعلم شه دگاهیاز د فرهنگ يهامؤلفه. 2ـ4

 لیتشک را او تیشخص روحش و شخص ،انسان جسم که است باور نیبر ا يمطهر اهللاستاد شهید آیت
 به فرهنگ تیو شخص دارد یبستگ او يسو از شدهرفتهیپذ يهاارزش و باورها به تیشخص. دهدیم

  ند از:افرهنگ عبارت يهایژگیو ،دگاهید نی. در اشودیمربوط م
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 یمحدود م يبه امور معنو فقطفرهنگ  يو قلمرو ستندین جزء فرهنگ ي: امور ماداجزا بودن يرمادیغ

یدربرم را... و باورها علوم، ات،یاخالق هنجارها، و هاارزش رسوم، و آداب رینظ یقوالتم ي. امور معنوشود
 . ردیگ
 ُها، انسان گریبا د  ارتباطات و تعامالت انیدر جر ،دارد یاجتماع ی: انسان که زندگینظم اجتماع قوِمم

 . بود خواهد یاجتماع نظم کنندةتقویت و او یاجتماع یزندگ بر حاکم که کندیم دیرا تول يالگوها و قواعد
 مکان ا فرد است که يثانو تیهو دیقادر به تول فرهنگ: فرد از فراتر و مؤثر مستقل، ،یقیحق وجود کی

  . او متناسب و همگون باشد يفطر تیهو ای يزیغر تیبا هو دارد
 متفرق. ۀنه مجموع ،منسجم است ۀاجزا و عناصر مجموع ةدربردارند فرهنگ :اجزا یانسجام درون 
 است ریناپذمیخاص و تعم ياخود، مقولهيخوددر بدو امر و به فرهنگ :خاص بودن . 
 است فرهنگ همان روح نیا و روح يدارا زیجامعه ن دارد؛روح  ،جسمبر انسان عالوه: نسبت به جامعه یوارگروح. 
 یانسان يهاتیعامل يبر کنشگر ،یساختار اجتماع ۀمثاببه رهنگ: فهاتیعامل يبر کنشگر ياثرگذار 

 . کندیم لیتسه ای دیها را تحدو کنش گذاردیم ریتأث
 که بر وجود انسان  یتیانسان است؛ هو تیهو فرهنگی: اکتساب تیهو ۀمثابعارض شدن بر انسان به

نسان ا یفرهنگ همان صفات اکتساب ب،یترت نی. به اگرددیو درواقع انسان متصف به آن م شودیعارض م
 ] 5. [شودیجامعه واقع شدن)، فرهنگ خوانده م رشی(مورد پذ بودن یاست که به اعتبار جمع

  
   ثاریا فرهنگ. ایثار/ 3ـ4
 يرترب و دیبرگز خود بر را او« يمعنابه و است» ثریؤ ـ آثر« ةمادّ از افعال باب ثاریا ۀکلم ،لغات فرهنگ در
 از کردن گذشت و گرید یبعض بر یبعض دادن حیترج بخشش، و بذل یمعانبه کلمه نیا. است آمده »داد
 یعنی اصطالح در و کردن عطا دن،یبرگز ايمعنبه لغت در ثاریا«. است شده ریتعب گرانید يبرا خود حق

    1.»است داشتن مقدم خود مصلحت بر را ریغ منفعت و شیخو غرض بر را گرانید غرض
 مال بخشش و جود از است عبارت آن و است ثاریا ،سخا و جود درجات نیبرتر« ي،فرد سطح در
 یبه اعتبار جمع که سخا و جودانسان  یصفات اکتساب« ی،اجتماع سطح در 2».آن به اجیاحت و ازین باوجود

) ییو روا ی(قرآن ینیشوند و در منابع دیخوانده م ثاریا فرهنگ)، شدن واقع جامعه رشیبودن (مورد پذ
   ».قرار گرفته است دیو تمج نیتحس و دییمورد تأ

 
  . توصیف ایثار در قرآن مجید4ـ4
حشر/ ( خَصاصَۀٌ بِِهمْ کانَ لَوْ وَ أَْنفُسِهِمْ عَلى ؤْثِرُونَیُوَ  :به این شکل توصیف شده است دیمج قرآنایثار در  
   »).باشند ازمندین خود اگرچه ،دارندیم مرجح خود بر را آنان و) («9
  
  رسول خدا (ص) . توصیف ایثار در کالم5ـ4

  3»فَرَد شَهوتَه و آثرَ علی نَفسه غَفرَله شَھوةَ أَینَما أمرِء اشتَهی «): ص( خدا رسول کالم در ثاریا از یفیتوص
  ).شودیم دهیآمرز ،دهد حیترج خود بر را يگرید و دارد نگاه خواهش آن از را خود و بخواهد را يزیچ که يمرد هر(

                                                             
 .4 راستیو ،مقدس دفاع معارف و علوم با ییآشنا درسنامۀ .1
  .السعاداتجامع ی،نراق يمالمهد. 2
  . همان.3
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  ثارگرانیا. 6ـ4
 نیسرزم و اسالم از يپاسدار يبرا که شودیم اطالق یکسان به »ثارگرانیا« ،مقدس دفاع فرهنگ در

 ،»جانبازان« ،»رزمندگان« . ایثارگران شاملبرخاستند مبارزه به دشمنان تهاجم درمقابل یاسالم رانیا
  1شود.می هاآن ةخانواد و »دانیشه« ،»آزادگان«
  
   شهادت. 7ـ4
 که لیدبیب ثاریا نوع نیا. ردیگیم صورت یتعال و تبارك خداوند راه در جان نثار با ثاریا ،موارد یبعض در
 هادتش شود،برگزیده می نهادپاك و منزه يدانا يهاانسان توسط خداوند تیرضا کسب یمتعال ةزیانگ با

  .است گرفته قرار نیتحس و دییتأ مورد ینید منابع در و دارد نام
  
  دیدر قرآن مج شهادت فیتوص. 8ـ4

 انیم در) («207(بقره/ مَرضاتِ اهللاِ  هُ ابتِغاءَنَفسَ يشریَ: ومِنَ النّاسِ مَن دیدر قرآن مج شهادت از یفیتوص
  »).گذرندیم شیخو جان از ،خدا يخشنود يجووجست در که هستند یکسان مردم

  
 )ص( خدا رسول کالمدر  شهادت یفتوص. 9ـ4

 فى قُتِلَ ذِاإفَ اللّهِ  سَبیلِ  فى یُقْتَلَ  حَتّى بِرٌّ بِرٍّ ذى کُلِّ فَوْقَ«): ص( خدا رسول کالمدر  شهادت از یفیتوص
 خدا راه در فردى آنکه تا است دیگرى نیکى و خیر خیرى، کارى هر از باالتر( 2»بِرٌّ فَوْقَهُ  فَلَیْسَ اللّهِ سَبیلِ 

  .    )نیست نیکى و خیر خدا راه در شدن شتهکُ از باالتر و شود، شتهکُ
                                                                                                                     

    دیشه. 10ـ4
 با که شودیم اطالق یکس به ینید اصطالح در و است ...و ناظر حاضر، گواه، ايمعنبه لغت در دیشه

 انقالب دیشه ادیبن ۀناماساس در. رسدیم شهادتبه خدا راه در ،یشرع حجت براساس و آگاهانه انتخاب
 البانق راه در را خود جان که شودیم گفته یکس به دیشه«: است شده فیتعر گونهنیا ی، شهیداسالم
 تجاوزات و داتیتهد درمقابل رانیا یاسالم يجمهور انیک از دفاع ای آن يدستاوردها حفظ و یاسالم

   ] 6». [دینمایم ای نموده نثار اشرار و ضدانقالب عوامل و دشمن
  
  ی (ره)   نیخم امام بیان در شهادت. 11ـ4
. است عاشقانه مانیا همانا مان،یا تینها و معناست عالم در روسلوكیس و یبندگ اوج شهادت مقام«

 هادتش و افکندیم پرتو انقالب بر که است يدیخورش دیشه. رسدیم ما به ایاول از که است یارث شهادت
 کهنیا. رساند يروزیپ به را نهضت نیا و رفت شیپ شهادت به عشق با ملت نیا. هاستملت تیهدا چراغ
 دیبا همواره که فرخنده بود یتحول گذاشت، کنار را يویدن یزندگ به شیگرا و خواست را شهادت ملت

 يماد و يویدن قیعال شهادت، و عشق فروزان شعلۀ شدن رنگکم و سرد با نگذاشت و داشت پاس را آن
 میعظ فوز کی را شهادت ما .رود هدر شهدا پاك يهاخون فتور، و یسست نیا از کرده، مسخ را هاآن

                                                             
 .4 راستیو، فصل پانزدهم: فرهنگ شهادت و ایثار، با علوم و معارف دفاع مقدس ییآشنا درسنامۀ .1
   .21، ح10، ص11ج عه،یالشوسائل. شیخ حر عاملی،  2
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 جنگ مرد و دیهراس مینخواه جنگ از و کندیم قبول دل و جان به را شهادت هم ما ملت و میدانیم

  1.»بشود واقع جنگ که نیا به میستین لیما لکن م؛یهست
  
 شهادت فرهنگ. 12ـ4
 يخدا راه در جهاد و مبارزه شجاعت،  یۀروح يریگشکل انیبن که ییهاآموزه و اعتقادات از يامجموعه«

 ،يدالور شجاعت، صبر، یانسان یصفات اکتساب] 5.» [است دهیعق و مانیا راه در شدن شتهکُ  تاًینها و متعال
. دشویخوانده م شهادت فرهنگ)، شدن واقع جامعه رشیبودن (مورد پذ یاعتبار جمعبه ي،مردیپا و مبارزه

 آمده نیچن دیمج قرآن در آن عظمت و شرافت و در بیان است هدفمند و مقدس و آگاهانه مرگ شهادت
رگز ه«( )189عمران/ (آلوَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ  :است

  .  )»شونداند که نزد پروردگارشان روزى داده مىبلکه زنده ،اند مرده مپندارشته شدهدر راه خدا کُ کسانى را که 
  
   رزمنده. 13ـ4
 ودشیم گفته یمردم داوطلب يروهاین ای مسلح يروهاین ياعضا از يفرد به رزمنده ،دفاع مقدس فرهنگ در
ی نی. امام خمشودمی جنگ وارد یاسالم رانیا نیسرزم و اسالم از دفاع يبرا دشمنان تهاجم درمقابل که

  اند: فرموده هیتوص نیچن شانینمودند و در منزلت ایزنده خطاب م يرا شهدا ثارگرانیرزمندگان و ا (ره)
 يبها و اندداده انجام که یبزرگ کار به نسبت که شود رفتار يطور دینبا ثارگرانیا و رزمندگان با«
 که میاشداشته ب يرفتار آنان با دیبا .بشود ییاعتنایب و یاحترامیب اند،پرداخته جهاد يبرا که ینیسنگ

 ثارگرانیا با برخورد. میدانیم را اندداده راه نیا در که يانهیهز تیاهم و میشناسیم را هاآن کنند احساس
  2».باشد احترام و میتکر نماد دیبا رزمندگان و

  
   جانباز. 14ـ4

دفاع و حفظ دستاوردهاي انقالب شود که سالمتی خود را در راه تکوین، شکوفایی، به کسی اطالق می
اسالمی و کیان جمهوري اسالمی ایران، استقالل و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات 

هاي جسمی یا روانی دچار شده نقصدشمن و عوامل ضدانقالب و اشرار ازدست داده و به اختالالت و 
 شیخو یارادت قلب ند ودانستمی رانیا ملت يسربلند و افتخار یۀ) جانبازان را ماره( ینیامام خم 3است.

   :ردندکیم ابراز گونهنیا را ثارگریقشر فداکار و ا نیبه ا
 هن،یپا خاستند و در راه دفاع از مبه یما که در راه عزت اسالم و عظمت کشور اسالم زانیسالم بر عز«
 يسربلند هم و تأسف یۀما هم بزرگتان، ملت يبرا و افتخاریۀ ما خودتان يبرا و دیشد مجروح و معلول

ازدست  میقرآن کر يخود را در راه اعتال سالمت و اعضا که مصدومان و جانبازان شما بر درود. دیشد
. درود بر خواهران و برادران مصدوم بردینم ادیرا از زانیشما عز گاهچیو اسالم بزرگ ه فی. ملت شردیاداده

کردند و ملت را در جهان سرافراز کردند.  يو فداکار امیق ،يروزیو معلول که شجاعانه در راه حق و پ

                                                             
 .  261ص، 13ج ،نور فۀیصح ،ی (ره)نیخم . امام1

 . 1394، اردیبهشت رقوانین و مصوبات کاربردي ایثارگران وزارت کشوالعالی ـ در مجموعۀ بیانات مقام معظم رهبري ـ مدظله .2
 رسانی به ایثارگران.قانون جامع خدمات .3
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و از خداوند متعال سالمت و  کنمیاهدا م زانیام را به شما عزخالصانه يو تشکر و دعا ریتقد جانبنیا

   1».شما فرزندان اسالم را خواهانم يسعادت و بهبود
  

  آزاده. 15ـ4
 در جهشکن و تیاذ رغم، بهیر شدنداس ند،پرداخت نبرد به دشمن درمقابل که شودیم گفته یرزمندگان به

 انیدر پا نیرینائل شدند و سا شهادت شرف به شانیا از يتعدادکردند،  مقاومت جانانه دشمن يهازندان
صبور  ةو خانواد زیو مورد استقبال باشکوه مردم عز ندخود برگشت یاسالم هنیجنگ سربلند و عزتمند به م

    اند:شرح فرموده نیبه ا ینیدر وصف آزادگان مضام )ره( ینیو مقاوم خود قرار گرفتند. امام خم
 محور زیعز نیمفقود. کنندیم زمزمه را آنان جهان احرار و انديآزاد سرود خود مانیدژخ چنگال در سرااُ«

 با را ما شما. ندارتیح در شانیواال مقام حسرت در دون يایدن و یذات يفقرا و انديخداوند کرانیب يایدر
 مباهات سبب خودتان يکارها با شما. دیاکرده تمام ما بر را حجت شما .دیاکرده خجل خدمتتان و هايفداکار

 متعال خداوند شگاهیپ در شما ...دیاکرده دیروسف را) عج( زمان امام شما .دیاشده) ص( اکرم امبریپ افتخار و
. دیاتهگش ایدن در رانیا مردم و نیمسلم و اسالم عزت موجب شما ...میببر غبطه شما به دیبا ما که دیدار یمقام
   2».کرد نخواهد فراموش اهللا ۀمالئک را شما. دیاکرده زیافتخارآم و نیزر خود تیمعنو و عظمت با را خیتار شما

  

  نثارگرایامور ا یدهو جهاد و سامان ثاریا فرهنگ میتحک و جیترو یکل يهااستیس .5
اعم از  ،ثارگرانیاز حق ا يو پاسدار میتکر ، وو جهاد در کشور ثاریو ا يداریپا فرهنگ میتحک و جیمنظور تروهب

و نظام  یو اقتدار مل تیکه در عزت، امن یآنان و سهم يهاجانبازان، آزادگان و رزمندگان و خانواده دان،یشه
    :شده است نییتع لیشرح ذامور به نینظام در ا یکل يهااستیدارند، س یاسالم

 شه،یاند در آن سازينهینهاد و جامعه در یجیبس تفکر و شهادت جهاد، ،ثاریا فرهنگ میتحک و جیترو اعتال،  .1
  ؛آن ةکنندفیتضع و بازدارنده عوامل با مقابله و مسئوالن و مردم رفتار و منش باور،

 ۀجستنقش بر نییو تب ،بر مردم و کشور آنان میعظ حق و منزلت از يپاسدار و ثارگرانیا میتکر و میتعظ  .2
  ی؛مل تیو امن آن و دفاع مقدس يو دستاوردها یآنان در انقالب اسالم

دستگاه و کشور یآموزش نظام ما،یصداوس ژهیوهها برسانه در الزم يهاتیظرف ۀتوسع و جادیا ،يبسترساز .3
 ۀارائ ،ثارگرانیا آثار و ایوصا ها،آرمان اهداف، جیترو ،2و  1ي بندها تحقق منظوربه يهنر ی ـفرهنگ يها

  ؛به جامعه شهادت و جهاد ۀعرص قهرمانان یمعرف و ي،فداکار و حماسه ،جهاد يالگوها
  ؛ جامعه در شهادت و جهاد ،ثاریا فرهنگ ۀاشاع درجهت يهنر و یفرهنگ ةارزند آثار دیتول از تیحما  .4
ها اهمشارکت دستگ و ،شهادت و ثاریجهاد، ا فرهنگ ةدکننتیتقو عوامل مستمر جیترو و ییشناسا ق،یتحق  .5
  ؛ثارگرانیا به مربوط يهااستیس يدر اجرا یمختلف اجتماع يهاهیال ارکان نظام و و
 گرانثاریا یفرهنگ و یفن ،یعلم سطح يارتقا و استعدادها پرورش به اهتمام و یجمع و يفرد يتوانمندساز  .6
 ثارگرانیا از استفاده به دادن تیاولو و ،مختلف يهاعرصه در ثرؤم فعال و ینیآفرنقش منظوربه هاآن فرزندان و

 ي؛مساو طیشرا در یتیریمد يهابخش در
و صیتخص در زین و کشور يهانامهنییآ و نیقوان ها،برنامه ها،يگذاراستیس در ثارگرانیا به دادن تیاولو  .7

                                                             
  .462ص، 8ج . همان،1
   .24/5/96پایگاه اینترنتی حوزه، آزادگان در کالم امام خمینی (ره)، انتشار  .2
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 تناسببه کشور یاجتماع و یفرهنگ ،ياقتصاد يهانهیزم در هاتیفعال و یدولت يهاتیحما و امکانات عیتوز

  ی؛اسالم انقالب اهداف و اسالم يهاآرمان راه در جهاد و ثاریا
 ،یعلم ،یفرهنگ مختلف ابعاد در آنان يهاخانواده و ثارگرانیا به ثرؤم خدمات ۀارائ و یواقع يازهاین شناخت  .8

 یاستخدام و یرفاه ،يادار ،یحقوق مسکن، اشتغال، ،یشتیمع ي،امهیب ،یدرمان ،یبهداشت ،یاجتماع ،یآموزش
  ي؛ثارگرین اشئو و ییخوداتکا یۀروح و عدالت ،يعزتمند اصول حفظ با
 یۀنقل طیوسا و یورزش ی،حیتفر ،يادار مراکز ،يشهر معابر ،یعموم خدمات مراکز و بناها يسازمناسب  .9

  ؛مطلوب يارهایمع بر منطبق ،یرکتح و یجسم ناتوانان و جانبازان یجسم تیوضع با یعموم
آموزش و زاتیتجه نیمأت به اهتمام و هايفناور و هايتوانمند ها،تیظرف يارتقا ی،پژوهش و یعلم مراکز ۀتوسع  .10
  ؛ داتیتهد و جنگ از یناش یجمع و يفرد يهابیآس کاهش و درمان ،يریشگیپ يبرا الزم يهامراقبت و ها

 يسازوکارها جادیا با يثارگریا میحر از حفاظت و انتیو ص هاآن ةخانواد ران وثارگیا از ییقضا تیحما  .11
  ؛  هییقضا ةقو توسط مناسب

 يدارنگه و توسعه جاد،یا با مقدس دفاع و یاسالم انقالب تجارب و هاحماسه ها،ارزش آثار، جیترو و حفظ  .12
 دانیداشت قداست و منزلت تربت پاك شهپاس و ثاریا و مقاومت جهاد، يهانشان و نمادها ها،ادمانی ها،موزه

  1ی.صورت مراکز فرهنگها بهمناسب آن يدارو نگه یدهو سامان
  
 یاسالم در فرهنگ شهادت .6

 يمطهر دیشه. است ینید مقدس اریبس یثیحد و یقرآن مسائل و موضوعات از یطلبشهادت و شهادت
 یکی :داندیم یاساس رکن دو يدارا و مقدس هدف راه در ارانهیهش مقاومت و آگاهانه یستادگیا را شهادت

 هدف فداي را خود جان بخواهد انسان و باشد مقدس هدف یعنی ؛باشد اهللا لیسب یف و خدا راه در ،نکهیا
  .باشد گرفته صورت آگاهانه ،نکهیا گرید. دینما

 مؤمن، نخبه، مخلص، مجاهد، ،ثارگریا آگاه، خته،یفره خردمند، شمند،یاند یانسان طلبشهادت
 نیاول. است یقیحق و یواقع روزیپ و زیعز باطل، و حق کارزار در سربلند ،ینید یآگاه و رتیبص با خودساخته،

 از ییرها ت،ین یپاک ،یاله ةزیانگ اخالص، آن رکن نیدوم و اریاخت و اراده شناخت، ،یآگاهی طلبشهادت رکن
 ومس رکن .است نفس يهوا از يرویپ و یطانیش يهاوسوسه یی،اگرایدن از يدور ی، ورالهیغ و یانحراف مقاصد
 تیرضا يبرا تنها صبر و نابرابر و سخت يریدرگ يهاصحنه در يداریپا و مخاطرات، از اطالع ،یآمادگ حصول

 امبریپ دادن قرار الگو پنجم رکن و یشرع ۀفیوظ به عمل و ییگرافیتکل به اعتقاد چهارم رکن. است یاله
 امبریپ سنت ،یاله يایاول و ایانب راثیم شهادت. است یاله رهبري با همراه حرکت و (ع) تیباهل و (ص)
 )53البالغه (نامۀ در نهج )ع( یعل رمؤمنانیام ]7. [است طهارت و عصمت تیباهل ةریس (ص) و اسالم یگرام
 یل ختِمیَ أنرَحمَتِه [...]  بِسَعَۀِ اهللاَ أسألُ اَنَا وَ : «فرمودند نیچن ینخع اشتر مالک به یحکومت منشور انیپا در

خود و قدرت عظیمش در برآوردن هر مطلوبى  ۀطلبم که به رحمت واسعاز خداى مى» (الشَّهادَة وَ  بِالسَّعادَة وَلَکَ
ش در آن است، از داشتن عذرى آشکار دربرابر او و آفریدگانش و امرا و تو را توفیق دهد به چیزى که خشنودي

هاى نیک در بالدش و کمال نعمت او و فراوانى کرمش و اینکه کار من و تو نیک در میان بندگانش و نشانه ةآواز
 به نامه از يفراز در) ع( نیحس امام ).پایان رساند، به آنچه در نزد اوست مشتاقیمبه دترا به سعادت و شها

 نینچ و ی کردندمعرف خود شهادت و امیق ۀفلسف را منکر از ینه و معروف به امر ،هیحنف بنمحمد ،برادرشان
  : فرمودند

                                                             
 ي.رهبر معظم مقام یابالغ .1
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. همانا حسین بن حنفیه استبن علی به برادرش محمدمهربان. این وصیت حسین ةبه نام خداوند بخشند«

دهد که بهشت دهد به وحدانیت خدا و به رسالت محمد که از طرف خدا به حق آمده و شهادت میشهادت می
ر مردگان را زنده خواهد کرد. خروج من ب ۀو جهنم حق است و شکی در برپایی روز قیامت نیست و خداوند هم

ل خداست. رسو دمبلکه براي اصالح امور امت ج ؛تیزید براي ایجاد فتنه و فساد یا براي سرگرمی و خودنمایی نیس
طالب پیروي ابی بنو پدرم علی دمکنم و از سیره و روش ج منکر ام امر به معروف و نهی ازمن تصمیم گرفته

خواهم  صبر ،ول آن است. اگر کسی آن را نپذیرفتخداوند سزاوار به قب ،کسی دعوت به حق را پذیرفت کنم. اگر
این وصیت من است به  کنندگان است.کرد تا خداي متعال میان من و این جماعت داوري کند و او بهترین حکم

  1».نمایمانابه می سوي اوکنم و بهاو می توکل بر کمک خدا. با توفیقی نیست مگر و ،اي برادر تو
 
   یپزشک ۀدر جامع و شهادت ثاریا فرهنگ لیاتتج. 7
 در سالمت ۀجامع. اندداشته مشارکت رانیا بزرگ ملت هايقشر ۀهم معاصر، دوران یاجتماع تحوالت در

 مدافع و همراه ها،بیفرازونش تمام در ،یتخصص و یعلم اناتیجر رأس در و یمردم هايجنبش متن
ساز و قدم، حماسهشیپ دگانیدبیو درمان آس امداد و ملت سالمت میحر از حراست در و بوده مردم

  : اندفرموده نینقش چن نیا فیدر توص )ره( ینیبوده است. امام خم تیو معنو لتیعزت، فض ةنندیآفر
 با را کشور و اسالم فداکاران که هامارستانیب زیعز کارکنان و پرستاران و محترم يدکترها از دیبا«
 اندخاسته پابه قشرها نیارزشمندتر از يقشر کمک به و کنندیم ییرایپذ يخواهر و يبرادر مهر و ییروگشاده

 يفداکار مقدس هدف راه در که یفداکاران خصوصاً محترم مارانیب ۀهم به خدمت. کنم تشکر و ریتقد
 آنان يبرا یتعال و تبارك خداوند از. نمود یابیارز نتوان يماد و یعیطب نیمواز با که است یارزش اندکرده

یم رحمت و سعادت طلب ،ندینمایم يروزشبانه کوشش مقدس هدف راه در فداکارانِ  و مارانیب خدمت در که
 يبرداربهره شتریب هرچه ،است فرموده آنان بینص یتعال خداوند که یرحمت و نعمت نیا از است دیام. مینما

 مهر و لطافت با نداآنان خواهران و برادران که مارانیب ریسا و ارزشمند فداکاران نیا بر خدمت حجم بر و نموده
 و مارانیب و دگانیدبیآس يبرا سالمت و صحت و اسالم يبرا يروزیپ یتعال خداوند از .ندیفزایب عطوفت و

   2]».12/11/1360[ خواستارم دانیشه يبرا رحمت
  

   ی اسالم انقالب و مردم امیق دوران حوادث در یپزشک ۀجامع ۀثارگرانیا حضور .8
 و يزادآ ادگریفر ،یشاهستم میرژ خفقان دوران یط در ن،امبارز ریسا با همگام یپزشک انیدانشجو و پزشکان

 يهازندان در اسارت یطوالن يهاسال يریجر دکتر و نژادیلباف دکتر چون يدیشه پزشکان. بودند یطلبحق
 انیودانشج و پزشکان. دندینکش خود بلند يهاآرمان از دست هرگز یول کردند، تحمل را طاغوت ییوسطاقرون
مهم از را نامبارز و نامجروح به یدرمان خدمات ۀارائ ،1357 سال در مبارزه پرالتهاب يروزها در یپزشک علوم

 .کردند خلق يارزشمند يهاحماسه ،پناهیب مردم از دفاع در و برشمردند شیخو ياحرفه يهاتیمسئول نیتر
 سراسر در یپزشک يهادانشکده و یآموزش يهامارستانیب ،57 سال یمردم مبارزات ضطرابپرا يهاماهدر 

 در 1357 آذر 23 نیخون ۀحادثی همراه نیا ۀبرجستنماد  .رساندندیم ياری انقالب ةتوفند حرکت به کشور
 یممرد مبارزات در یعطف ۀنقط بهکه  است(شاه رضاي سابق)  مقدسمشهد (ع)  امام رضا یآموزش مارستانیب

 اتحاد که طاغوت میرژ مانیدژخ ،روز آن در. ی تبدیل شدشاهستم میرژ دیپل تیماه یمعرف و بزرگ خراسان
                                                             

 ،الحسینمقتل ، به نقل از سیدعبدالرزاق مقرم،54ص ،العوالممقتل بن نوراهللا،؛ عبداهللا188ص ،1ج ،نیالحسمقتل احمد خوارزمی، محمدبن. 1
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تینژاد و مرحوم آیهاشم دیشه ،يرهبر معظم مقام آنان، رأس در و مبارز یانروحان با انیدانشگاه یمبارزات

ه خاك را ب يو تعداد برد ورشی مارستانیبه ب یرانسانیغ یدر اقدام ،توانست تحمل کندیرا نم یاهللا واعظ طبس
همه یمردم، امدادرسان امیق يهادر صحنه پارچهکیحضور  قیمصاد نیتراز جامع گرید یکی. دیو خون کش

 یعموم جیبود. بسدر تهران  1357 وریشهر 17 اهیس ۀجمع ۀفاجع ناهزاران نفر از مجروح يجانبه و مداوا
بزرگ،  ۀدر آن حادث یمارستانیامکانات ب تمام يریکارگهوقت و ب یمارستانیب ۀ کارکنانپزشکان، پرستاران و هم

عملکرد  یۀماتجربه دست نیبود. ا یمردم انقالب امیبا ق یپزشک ۀکامل جامع یبستگو اعالن هم میعظ ياتجربه
 با اعزام آمبوالنس ی،عتیشر مارستانیب انیو دانشجو تادان، اس1357بود. در محرم سال  يدر حوادث بعد نهیبه

 .کردند تهران فراهم یابانیخ يهايریدرگ نابه مجروح یآن یامدادرسان يبرا یبه سطح شهر، پوشش دائم
 یرساندر آمبوالنس حضور داشتند. اطالع هیاول يهاکمک زاتیبا تجه یپزشک انیو عمدتاً دانشجو ارانیدست

 1357بهمن  22تجربه تا  نیکارساز بود. ا اریبس يریدرگ يهاآمبوالنس به محل تیدر هدا یمردم میمستق
 مارستانیب یلشکر گارد با مردم، حوال يهايریکانون درگها در از آمبوالنس یکی ،روز نی. در اافتیادامه 
یب نابه مجروح یرسانکمک ی، هنگامالملوك کاووسعزت ،دهیرش يتهران، دچار حادثه شد. دانشجو یجرجان

م اما مارستانیبا همان آمبوالنس به ب انتقال نیقرار گرفت و در ح یشاهستم مانیدژخ ۀپناه، مورد اصابت گلول
 یپزشک ۀعنوان نماد عزت و مقاومت در جامعمظلومه، به ةدیشه نینائل آمد. آرامگاه ا به شرف شهادت ،ینیخم

 ياریوقت در بس نظام سالمت عیقرار دارد. مشارکت وس ینیامام خم یمارستانیکشور، در مجتمع ب ییو دانشجو
ود وقت ب یارکان ساختار طب نظام نیاز ا یکیداشت. جریان  وقت يارکان لشکر یو بعض ياز شئون کشور

به  یامدادرسان يبرا یاز هر فرصت فیشر کارکناناز  یجمع بزرگ ،یشاهاختناق ارتش ستم فضاي رغمیکه عل
نمودند.  میبه انقالب و مردم تقد انیشهدا و مجروح ،خدمات مقدس نیدر ا یکردند و حتیمردم استفاده م

، 1357بهمن  22و  21 يساواك قرار داشت. در اوج حرکت پرشکوه مردم در روزها نیبذره ریها زتالش نیا
أموران م نیک ۀارتش، با گلول یکادر پزشک ياحمدوند، از اعضا اقدس دیو شه يصفو دعباسیدکتر س دیشه

 یپزشک ۀانقالب و جامع يشهدا لیمجروحان انقالب، به خبه  یرسانساواك، در راه خدمت ةنشانددست
   ! ندهی. روحشان شاد و راه مقدسشان پاوستندیپ

 ينهادها تیتثب يبرا یتالش چیه از یپزشک ۀجامع و پزشکان ،زین یاسالم انقالب يروزیپ از پس يهاسال در
 دندینورز غیدر هامارستانیب در مردم به یدرمان خدمات ۀارائ و ،کشور یدرمانـ  یبهداشت نظام ژهیوهب ،کشوری قانون

سید  دکتر و بخشاضیفمحمدعلی  دکتر نژاد،دکتر سیدرضا پاك ،هاشم جعفري معیريدکتر  چون یدانیشه و
فتر د انفجار ۀفاجع در یاسالم يجمهور مقدس نظام یتیحاکم يساختارها تیتثب ریمس در یلواسانمحمدباقر 

ها ، از آن ساليگزارخدمت قی. در استمرار طردندیرس شهادتبه 1360 ریدر هفتم ت یاسالم يحزب جمهور
    .جهاد و مبارزه داشته است يهامهم و ماندگار در تمام عرصه یکشور نقش یپزشک ۀتاکنون جامع

  
  کشور نقاط نیترمحروم در یپزشک ۀجامع محورمردم حضور جلیت ی؛سازندگ جهاد .9

به  یدگیرس يبرا ی (ره)نیخم امامبه فرمان  1358خرداد  27است که در  یانقالب ينهاد یسازندگ جهاد
 تیرفع محروم. 1 عبارت است از: نهاد نیا یشد. دو هدف اصل سیتأس رانیا ةمناطق محروم و دورافتاد

  يهاتیفعالي. کشاورز ییشکوفاو  در روستاها و رشد اشتغال جادیا. 2 ی؛درآمد کاف نیاز روستاها و تأم
را  یمشکالت ،گذاشت يبرجا يادیز اثرات زود یلیخ يجهاد تیریمد و یسازندگ جهاد در مردم پرشتاب
 تا شروع یجهاد سازندگ لیکوتاه تشک ةدور در 1.آورد دستهب را یقیعم و گسترده نفوذ و کرد برطرف

                                                             
 .http://ganj.info :ی، درجهاد سازندگ يهاتیفعال و ییدایپ یبررس .1
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استقبال و  نیشتریب ،یگروه علوم پزشک يهاها، ازجمله دانشکدهدانشگاه انیدانشجو ،یلیجنگ تحم

 جنگ، طول در یسازندگ جهاد به محوله فیاند. وظاداشته یمل نیآفرحماسه شیپو نیمشارکت را در ا
 حرکت ۀادام در 17.است بوده زدهجنگ مناطق ينوساز و يبازساز و هاجبهه یمهندس امور و یبانیپشت

 رینظ ،یسالمت یۀاول يهامراقبت بر دیتأک با ياگسترده خدمات ،سالمت ةحوز یسازندگ جهاد
 ةریس و شهیاند برخاسته از کشور یبهداشت خدمات ۀشبک نظام. شد ارائه مردم عموم به ون،یناسیواکس
. است رفتهشمار میبه کشور نقاط یاقص به سالمت ۀعادالن خدمات ۀارائ از یلیبدلیب يالگو ي بوده وجهاد

مجامع معتبر  ياریو بس جهانی بهداشت سازمان دییتأ مورد سالمت يارتقا در آن يدستاوردها و نظام نیا
    است.بوده  گرید يهاملت ي ازاریبخش بسالهام نیز قرار گرفته و یالمللنیب

  
    کردستان يهايریو درمان در درگ امداد در یپزشک جامعۀ ینیآفرنقش. 10
 يتارخودمخ يهايریدرگ ۀغائل انداختن راهبه با یجهان استکبار ،یاسالم انقالب يروزیپ نخست يهاماه در

 اطقمن به یمردم داوطلب يروهاین اعزام با. برخاست یاسالم يجمهور ينوپا نظام با مقابله به ،کردستان
 ارتش يروهاین از یبعض. شد احساس یرزم يبهدار سیتأس لزوم ها،آن از یبعض شدن مجروح و يریدرگ

 28 کرمانشاه، 81 و  حمزه 21 يلشکرها: از بودند عبارت کردستان يهايریدرگ در یاسالم يجمهور
 هر و بود موجود يبهدار ۀرست ،ارتش سازمان در. 1نوهد 23 و هوابرد 55 گرگان، 30 يهاپیت و سنندج،

 مجرب و دهیدشآموز کارکنان با يبهدار ۀدست ای و گروهان و گردان يدارا مورد حسب پیت ای لشکر
 نامجروح یۀتخل و درمان در گان،ی آن  نامجروح و نامصدوم برعالوه یاتیعمل گانی هر در يبهدار. بودند

. داشت مشارکت فعاالنه )جیبس و جهاد ،سپاهمانند ( هايریدرگ در حاضر يهاسازمان و هاارگان ریسا
      .ي بوداو حضور گسترده تیفعال داراي نامجروح انتقال در ارتش 205 و شنوك، 214 بالگردهاي

 مایا آن در کشور یارض تیتمام نامدافع یمردم يروهاین سپاه، و ارتش برکفجان کارکنانکنار  در
 یرماند رسانیخدمات يبرا یپزشک داوطلب هايگروه ،یپرآشوب طیشرا نیچن در. بودند دشوار و پرالتهاب

 یزشکپ خدمات ،یقبل منسجم ۀتجرب تنها. شتافتند يریدرگ مناطق به نامجروح و منطقه محروم مردم به
هب ،ندگرفتیم شکل کردستان به اعزام يبرا که یکوچک يهاگروه. است بوده یسازندگ جهاد یبهداشت و

. شدندتشکیل می امدادگر و پرستار پزشک، از ،خودشان قیعال و تجربه به بسته و بودند داوطلب عمده طور
 و شهرها یۀحاش مردم به یدرمان ـ یبهداشتخدمات  مشغول يعاد طیداوطلب در شرا يهاگروه نیا

 ،عرصه نیا در. شتافتندیم نامصدوم و نامجروح کمک به نیز هايریدرگ در و بودند دوردست يروستاها
 ارتوسط مزدوران استکب یگرکان نیحس دکتر یدو شه یقاض یدکتر مرتض دیشه چونهم آنان از يتعداد
 شروع با کردستان، يهايریدرگ ۀثارگرانیا تجارب اسارت درآمدند.به زین برخی و نددیرس شهادتبه یجهان

   ]8. [قرار گرفت مقدس دفاع یرزم يبهدار يریگشکل یۀمادست ،یلیتحم جنگ
  

     مقدس دفاع در یپزشک ۀجامع ۀجانبهمه حضور .11
 تصاصبه خود اخ مقدس دفاع ۀفیصح در را تابناك یفصل یپزشک ۀجامع درخشان خدمات و هايثارگریا دیتردیب

پس داد.  آتش و خون يرا در روزها یخوب امتحان یپزشک ۀجامع ،يمقام معظم رهبر شیو بنابه فرما داد
 ،ییصحرا مارستانیب 54طور داوطلبانه در هکشور ب یپزشک ۀدفاع مقدس، جامع ۀحماس يهادر طول سال

. ی پرداختو درمان يامداد رسانیو به خدمات افتیحضور  يست امدادپُ 840ست اورژانس و پُ 210

                                                             
  .یرانا یاسالم جمهوريتکاوران ارتش  یاسبزها کالهمعروف به  هوابرد ةیژو یروهاين. مخفف 1 
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م نظا نیهم ةبرعهد زین رانیبه عموم ملت بزرگ ا خدمات سالمت ۀارائ یشگیو هم میزمان رسالت عظهم

بخش اتیبزرگ و ح یعمل جراح 8000 شامل ،یخدمت درمان 180,000 با ،جنگ ةسالمت بود. در دور
 ۀخچیدر تار ،یرزم يبهدار ةحوز در یتخصص تیریاز مد يدیجد يالگو ،ییصحرا يهامارستانیدر ب

  شد.   یمعرف یالمللنیو در سطح ب دیثبت رسرزم به يبهدار
 یعلوم پزشک انی، پرستاران، دانشجوراپزشکانینفر از پزشکان، پ 3000از  شیب ی،نوران ریمس نیا در

 بسان ،دفاع مقدس دوران در یپزشک ۀجامع ي. شهدادشدننائل  شهادت عیرف ۀدرج و امدادگران به
مواره آنان ه ادیخواهند کرد. نام و  ینورافشان یاسالم رانیا سالمت نظام آسمان در ابد تا پرفروع ستارگان

 پزشکان. بود خواهد ياحرفه یشناسفهیوظ و یپزشک اخالق اوج و یدوستانسان ،ثاریشرافت، کرامت، ا یۀما
 چوبکار، محمد دکتر ،یهجرت احمد دکتر ،یقاض یمرتض دکتر رهنمون، یعلمحمد دکتر چونهم يدیشه

 درضااحم ،يموسو دعبدالرضایس ي ماننددیشه جهادگر و ختهیفره انیدانشجوو ... و یکرباس یدعلیس دکتر
 رضا ان،یعارف منصور ي مثلدیشه یرزم يبهدار فرماندهان و ان،یکاظم رضایعل و انیخوراک حسن ،ياحد

و  دیشه ازانبپاک و حق وصال به افتگانیره لیخ از تابناك يامنظومه ادآوری یممقاني و احمد یعل ،ياتحاد
ول در ط تیبوستان انسان ةآزاد يسروها نیا و درمان کشور هستند. بهداشت ۀدر عرص خیتار ۀشیشاهدان هم

 یپزشک ۀحضور و نقش جامع خواهند کرد. ادیجهاد و شهادت را فر قیطر تیاعصار، حقان ۀو در هم خیتار
عنوان برجستهبه ،و شهادت ثاریا بر فرهنگ که عالوه است یچندوجه يدر دفاع مقدس بسان منشور

 دامهدر ا .ردیقرار گ یمورد بازخوان زین اشیابعاد متعال ریاست سا ستهیشا وجه آن، نیترو درخشنده نیتر
   .شودیاز ابعاد آن اشاره م یاختصار به برخبه

  
از حضور  تیحکا حماسه نیا ۀختیفره انیراو ةزند تیو هم روا مقدس دفاع متقن اسناد حضور: فرهنگ

 سراسر شور و شعور که با آهنگ فراخوان، يحضور در دفاع مقدس دارد. یپزشک ۀجامع ۀداوطلبانه و عالمان
 تیاولو شیخو یشخص و کیآکادم امور نیترو حساس نیترمهم بر را حضور نیشناختند و ایسر از پا نم

 امتزاج آموزش لیدر دفاع مقدس بستر حضور داوطلبانه و تج یپزشک ياضطرار هايگروه .دندیبخشیم
  بودند.    یاخالق پزشک يهاتخلق به آموزه جیطب و ترو

              
 يهاستپُ ،ییصحرا يهامارستانیدر ب یدرمان گروه تیفعال :يریپذتیمشارکت و مسئول فرهنگ

مهم  يازاز اج یکی بود که ناو مجروح مارانیدرقبال ب يریپذتیمسئول لیتج امداد يهاستاورژانس و پُ
خدمت و  ۀخاص ارائ طیو شرا طیبا ادراك مح یدرمان گروه ياعضا .شدیمحسوب م ياتعهد حرفه

 و همگان ندکمک به رزمندگان مجروح داشت يمضاعف برا یتیولئاحساس مس از آن، یناش يهاتیمحدود
 نیا و در نددرمان داشت ندیفرا سوزانه دردل ی، مشارکتيادانش حرفه ياقتضاو به یدرمان ازیبراساس ن

و  ییهوا حمالت ریو... در ز ي، پرستاریهوشیب ،ی. خدمات جراحدندیورزینم غیدر یتالش چیه از ریمس
 افتییادامه م یطوالن يها، مدتدیجد یتخصص يروهایعدم امکان حضور ن لیدلهب گاهدشمن  ياخمپاره

نقش  يفایمنت، داوطلبانه و ایب يگزارخدمت یدرمان گروه ياعضا ،یسخت و بحران طیو در تمام آن شرا
     دانستند.یفرض م شیرا بر خو يجهاد

  
 انیدانشجو و اندااست يبرایی صحرا يهامارستانیب در یپزشک گروه حضور :يریادگیآموزش و  فرهنگ

 يبتداا همان از نگرش، نیا با. شدیم محسوب کیآکادم يهااندوختهی نیبال کاربست و آموزش يبرا یفرصت
 یعلم منابع نقد و بحث ممکن، فرصت هر در. نهادندیم ارج و کردندمی جیترو را يریادگی و آموزش حضور،

 نامجروح درمورد ،ینیبال يراندها يبرگزار با ،مناسب طیشرا وجود درصورتو  گرفتیم رونق مرجع کتب و
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 یکیکه  ياگونهبه ؛دمآیفراهم م یدانش و تجارب تخصص انتقال يبرا یفرصت متعدد، و دهیچیپ جراحات با

 نکهیمن از ا«: کرد بیان مهم ياپس از جنگ، در جلسه يهادر سال یبورد جراح ئتیه ۀبرجست ياز اعضا
یخدمت به رزمندگان مجروح سر از پا نم يبرا ییصحرا يهامارستانیکه در ب یجراح ارانیدست دمیدیم

یدست مممتاز به يهارتبه ،یبرخوردارند که در امتحانات بورد تخصص یعلم یستگیشناسند، از چنان شا
در  ینگاه علم نیا دیتردیب». دیگردیم يخوشحال شده، افتخار کرده و اشک شوق بر صورتم جار آورند،

 در دفاع مقدس یعلوم پزشک اندافرد استهتجارب ارزشمند و منحصرب دشها باعث در جبهه یدرمان ندیفرا
    .ردیگ قرار یالمللنیب ۀعرص در یعلم مجامع احترام و توجه مورد همواره

 
  ی پزشک ۀجامع دیشه انیدانشجو از یمنتخب تیوص و فیتوص خاطره، ام،یپ .12

  .22/11/1357: شهادت تاریخ ،28/8/1337: تولد تاریخ: یکاووس الملوكعزت دهیشه 
 از که پیدا کرد را فلج یکودک يروز ،انقالب مجروحان به یرسانامداد درحال: خاطره

. بودند اشتهگذ ابانیخ کنار مارستانیب ۀنیهز نداشتن علتبه انییایحیشفا مارستانیب
. بردیم آذوقه شیبرا و زدیم سر او به روز هر و گرفت مسافرخانه شیبرا
 ظهر در روزه زبان با مسافرخانه يهاپله از و گرفتیم کول به را او انیروزدرمکی

 از پس نکهیا تا بردیم یوتراپیزیف يبرا مارستانیب همان به و آوردیم نییپا تابستان
 داد درس او به. کرد منتقل يشهرر در یکارگاه به را او. گرفت لچریو شیبرا یمدت

   ... .  گرفت نامهیگواه تا
  

 شهر يبهدار اریبهوي  .25/5/1358: شهادت تاریخ ،2/2/1338: تولد تاریخ: ردلیش هیفوز دهیشه
 ۀحمل انیجر در. ي مشغول شداریبه به شهر نیا مارستانیب در و انتقال یافت پاوه به که بود کرمانشاه
 ارانی به کردن کمک مشغول که یدرحال ،يبهدار ةمحاصر و پاوه يبهدار به دموکرات ضدانقالب گروهک

 شتگذ از پس و گرفت قرار گلوله اصابت مورد بود، بالگرد ییراهنما يبرا چمران یمصطف دکتر دیشه
 مظلومه ةدیشه پرستار نیا رشادت وصف در چمران دیشه. دیرس شهادتبه يزیرخون ساعتشانزده 

  :نوشت نیچن
 هدف شیپهلو که يپرستار دختر [...] !دردناك چه! پاسداران ۀخان نیا داشت يامنظره چه ،خداوندا«   

 از ونخ و بود مانده ساعت شانزده بود، کرده گلگون را دشیسف لباس خون بود گرفته قرار دشمن ۀگلول
 انیم در بعد یساعات و کردندیم هیگر ،آمدیبرنم دستشان از يکار که هم پاسداران و رفتیم بدنش

  1».کرد میتسل نیآفرجان به جان هابچه يزار و ونیش
  

 ۀمنطق 17/11/1359 :شهادت خیتار مشهد، 1/2/1336 :تولد خیتار: انیخوراک حسن دیشه 
  . آبادان/ يذوالفقار

 
 تیرضا و خودت خاطرهب فقط و فقط يکرد بمینص شهادت اگر خواهمیم تو از ایخدا«: تیوص از يفراز   

 عشق جز هاعشق تمام از و خودت به یوابستگ جز هایوابستگ تمام از مرگ ۀلحظ در [...] .باشد مقدست
به  مؤمنان خودت، امر به مانیتسل از را ما ایخدا .يساز آزادم رحمتت به دیام دها جزیام تمام از و خودت

شبزرگوار بینا و) عج( يمهد حضرت االمرتیاول عانیمط و) ع( یعل تو یول به انیعیش ،)ص( محمد امبرتیپ
                                                             

  http://navideshahed.com.: ، درگناه)یب ۀدل (فرشتریفوزیه ش هشهید مۀنایزندگ .1
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 مکتب و غرب( مغضوبان و) اشيالحاد مکتب و شرق( ظالمان شمار از را ما ایخدا. بده قرار زیعز ینیخم

 بزرگمان امام زمان نیا در که یقیحق اسالم به را ما! بزرگ يهاد يا و قادر يخدا يا. گردان دور) اشيضدبشر
  ». باش رهنمون ،است آن دارپرچم ریکب ینیخم

  
 .5 يکربال اتیعمل ،12/12/1365 :شهادت خیتار اهواز، 5/8/1345 :تولد خیتار ي:احمدرضا احد دیشه
 ۀهم در و کشور کل در را نخست ۀرتب رزمندگان ۀسهمی در هادانشگاه سراسري کنکور در 1364 سال

  .پرداخت تحصیل به تهران شهیدبهشتی دانشگاه پزشکی ۀرشت در و آورد دستهب انتخابی هايرشته
 امام حضرت چون و ؛»همین .بماند زمین به امام حرف نگذارید فقط«: ۀ این شهیدنامتیوص از يفراز    
 سالمت و عافیت دنیاي بر تمام شگفتی با را جبهه در حضور ،ندبود خوانده امور رأس در را جنگ) ره(

     1.داد ترجیح دانشگاه و درس کالس
  

دنیا آمد و روز میالد امام حسن مجتبی (ع) به 1369در نیمۀ رمضان سال  :محمدحسن قاسمی دیشه
در ماه صفر مصادف با  10/5/1395 ایشان شهادت خیتاربه همین دلیل نامش را محمدحسن نهادند. 

  شهادت امام حسن مجتبی (ع) بود که در تأسی به همان موال، در جبهۀ مقاومت تفحص شد. وي
   ین بود:ایشان چن بارز صفات از یبعض. بود شهرکرد یپزشک علوم دانشگاه يهوشبر ۀرشت لیالتحصفارغ

یلذت م ياز بودن با و کرد،یهرکس با او معاشرت م اي کهگونه؛ بهطبع و باصفاشوخ ،مهربان اریبس«   
احترام  گانداشت. به هم يامروز پیو ت دیرسیبه ظاهرش م ؛مآب نبودمقدس اصالً ،نیتد نی. درعبرد

 يزد. معتقد به کار برمبنایمرد عمل بود و فقط حرف نم خدمت به همه آماده بود. يو برا گذاشتیم
    2.»بود روز يفناور و دانش نیآخر

  
 والفجر ی ـشرهان ،24/1/1362 :شهادت خیتار رجند،یب 3/1/1338 :تولد خیتار :یمیاحمد رح دیشه

  . بود تهران دانشگاه یپزشک ةدانشکد 1356 يورود یپزشک يدانشجووي . یمقدمات
 نهضت ایران ملت به اشخاصه عنایت با که را متعال خداوند سپاس و حمد«: شهید ۀناموصیت از فرازي   

 کشور این جوانان قلوب زنگار و ساخت متحد را متفرق هايقلب. داشت ارزانی را اسالمی جمهوري و اسالم
 من به را عملیات در شرکت توفیق که گزارمسپاس را تو پروردگارا،. کرد آمیزيرنگ اهللاصبغة با و زدود را

 دانیمی صالح اگر خدایا، بار. بزدایی قلبم از را معاصی تبعات و هاناخالصی وسیله بدین تا فرمودي عنایت
  3».بپوشان عمل جامۀ نیز اهللا سبیل فی  شهادت یعنی دلم بر مانده آرزوي تنها به

  
 رجب 13 مطابق 17/2/1361 :شهادت خیتار ،1335 :تولد خیتار: يموسو دعبدالرضایس دکتر دیشه

  . خرمشهر يآزادسازـ  المقدستیب اتیعمل دوم ۀمرحل ،1402
بعد از شهادت  خوزستان، نیسرزم لیاص و کشزحمت و محروم قشر ندةینما خرمشهر، دیرشفرزند «

 گفته بود کهرزمانش . به دوستان و همرفتیپذ تیعنوان فرمانده سپاه خرمشهر مسئولآرا بهجهان دیشه
[...] دیخرمشهر را نخواهد د يکه خودش آزادساز بود نموده حیآزاد خواهد شد و تصر يزودخرمشهر به

                                                             
1. http://navideshahed.com. 
2  . http://modafeharam.blog.ir. 

 .http://farhangi.tums.ac.ir: ، درمعاونت فرهنگی ـ اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران .3
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   1».داشت نیقیشهادت  يعروج به مقام واال بهکه  يدیشه

 ما که است ییهاارزش نمودار ،برسد دیجاو اتیح به و شود میتقد که يدیهر شه« :نامهتیوص از يادهیگز    
 نامیب و حرفیب و منانهؤم يهايفداکار و صادقانه يهاشهادت ما سعادت راه تنها و ؛خواندیفرام خودش به را

 و بخشدیم تکامل و تداوم را انقالب که است(ع)  نیحس امام امیق ةجوهر نیا ،. برادرانماستیریب و نشان
 روح در آن ساختن يجار و جوهر نیا حفظ است؛ تیفیک و امحتو نیهم ،دارد اصالت آنچه و داردیم مستمر

و مقاومت درمقابل  طانیسازش با ش ی(ع) نف نیحس امام امیپ .است متبرك و مقدس که هاستتوده قلب و
 خط رد که یارتش برادران و افراد از دسته آن و شما نیب تا کوشندیم که ییهاتالش از دیباطل است. شما با

 بانقال ۀجبه مبادا تا دیکن يدور شدتبه ،فکندیب ظنسوء و ییجدا بازندیم جان صادقانه انقالب ۀجبه و
   ».شود فیضع
  .و درمان کشور را ندارد بهداشت ۀعرص قامتانراست شهادت و مانیا اتیتجل شیگنجا محدود يسطرها نیا که غیدر   

  
  و مقاومت آزادگان پزشک ثاریا بر یتأمل .13

 انیدانشجو و پزشکان نقش به اشاره ،مقدس دفاع در یپزشک ۀجامع نقش نییتب مهم يهاسرفصل از
 انیجودانش و پزشکان. است یبعث میرژ يهااسارتگاه در رزمندگان به یدرمان خدمات ۀارائ در ر،یاس یپزشک
 ،يولودم مسعود دکتر نژاد،پاك دعباسیس دکتر جاللوند، دیمج دکتر چونهم يثارگریا و فرزانه یپزشک
 در اسارت يفرساطاقت و سخت يروزها در که یمقاوم دپوشانیسپ ریسا و یمانیفر محمدجواد دکتر

 در يتصور رقابلیغ و مهم نقش ،یپزشک امکانات نیکمتر از يمندبهره باوجود ،یبعث میرژ يهااردوگاه
 از،ین مورد يداروها کمبود ،یصیتشخ امکانات فقدان. کردند فایا سرافراز آزادگان از مراقبت و درمان

 ثاریا و تالش عظمت ،يسرمُ يهايماریب گسترش امکان و یجسم تیوضع ها،اردوگاه خاص طیشرا
 پزشک ی،گدلیب يهاد . دکترکندیم انیآزادگان نما یو روان یجسم پزشکان آزاده را در حفظ سالمت

  کند:یم تیروا نیچن را امیاز آن ا زیانگغم ياخاطره ،آزاده
داشت. مجبور بودیم پایش را  يدیو عفونت شد ی [شده]پایش زخم ياجوان آزاده... 

 و عمل و داروي بیهوشی نداشتیم، اتاق عمل نداشتیم طیشرا ،یجراح لیوسا .قطع کنیم
 دیموقعی که خیلی درد شدگفت یم [و] دادیم يساله بود به ما دلدار22این جوان که 

معمولی بود. استریل هم نبود. در اضطرار  ةار کی مانیاز امام حرف بزن. ابزار جراح ،است
 يادرمانده ماریتوانم به انسان بکشیدم که چرا نمی، من از وضع خودم خجالت میمیبود

این  يبراتوانم کردم، چرا نمیهاي عمل دنیا عمل میکمک کنم. من که در بهترین اتاق
نجات جان، مجبور بودم پاي این طفل معصوم  يعمل حداقل امکانات را نداشته باشم. برا

زده و نکروز شده بود. در دردناكقطع کنم، چون کامالً عفونت زیانگغم طیرا در آن شرا
به خودت مسلط باش. حالش الحمدهللا  ،امام دادم تو را به جدمش میبخش عمل قسَ  نیتر

 يضدبشر رفتار ننگ و ۀلک نیاما ا ؛میآمد رونیآزمون سربلند ب نیخوب شد و ما از ا
    . ... نقض حقوق بشر زدوده نخواهد شد ۀفیهرگز از صح یبعث مانیدژخ

 از و یستادگیا مردانهجوان عراق یبعث میمأموران رژ یضدانسان اعمالها و آزادگان دربرابر شکنجه
  .بودند آنان رنج و درد پناه و صبور سنگ هااردوگاه پزشکان و کردند دفاع خود يهاآرمان

                                                             
  . http://jamaran.ir در: پایگاه اینترنتی خبري جماران،. 1
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   ی مقاومت اسالم ۀو جبه یپزشک ۀجامع .14
 ۀصحن ر،یاخ يهادر سال ،یجهان ۀسلط نظام شوم ائتالف يهابا توطئه همبارز و مقاومت استمرار در

 به نظام مقدس بیآس ی آنکشور ما شکل گرفته که هدف اصل رامونیپ ۀدر منطق ییارویاز رو يدیجد
 رسانیپزشکان و پرستاران در خدمات ۀاست. تالش مخلصان یمقاومت اسالم ۀو جبه یاسالم يجمهور

 تمراراس ادآوری نبرد، خطوط به فاصله نیترکیدر نزد ،یمقاومت انقالب اسالم ۀبه رزمندگان جبه یدرمان
 تجارب از يریگبهره با ن،امجروح یتیفور درمان براست که عالوه در دفاع مقدس یپزشک ۀجامع نقش

متعدد را درمان  ياز تروماها یناش ةدیچیپ عوارض ،یعلم نینو يهاافتهی و مقدس دفاع دوران یتخصص
 دونیفر ،یقاسم نیمحمدحس دانیشه چونهم يشاهد دپوشانیسپ ،ینوران ریمس نی. در اکنندیم

 یدرمان يخدمات امداد يبرا ينقش جهاد يفایو ا یانقالب رتیبص دارانپرچم قنادپور، دیحم و ياحمد
   .هستند عالم ناو محروم یبه رزمندگان مقاومت اسالم

  
  یلیدر جنگ تحم یرزم ياز حضور و خدمت در مراکز بهدار یخاطرات .15
   رهنمونمحمدعلی دکتر  دیشه از ايخاطره. 1ـ15

 دزیو درمان استان  بهداشت کل تیریمدبا عنوان  یرهنمون حکم یمحمدعل دکتر يبرا
 من درد به کارها نیا« :گفت یصادر شده بود. حکم را گرفت و نگاه کرد و بعد از تأمل

 کی ستین یکس منطقه يتو ستم،ین بلد کارها جورنیا از و نشستن زیم پشت ،دخورینم
  ». ؟هچ هک زیم پشتبنشینم  نجایا من وقتآن رزمندگان، به کند وصل سرم

  
   خرمشهر سقوط از ياخاطره. 2ـ15

 رسیده خود اوج به خرمشهر در درگیري ؛ماهآبان اوایل هم شاید بود مهرماه اواخر... 
 یرودارگ در که نحويبه ؛شدمی تهدید بود بیمارستان نزدیکی که نیز آتش کوي و بود

 در عواق مصدق بیمارستان اطفال بخش توي تا عراقی تانک یک تن،بهتن هايدرگیري
 درصا بیمارستان ۀتخلی دستور آن، از پیش. شد وارد خرمشهر پل شرقی شمال ضلع
 بود الشیخکوت در که زایشگاهی به پرسنل و پزشکان و مجروحین همۀ و بود شده

 ا دستورم به. یارپزشک یک و راننده یک بودم من فقط بیمارستان در .بودند شده منتقل
 مقدماتی اقدامات آوردند، مجروحی چنانچه تا باشیم مستقر بیمارستان در بودند داده

 از تا بودیم زمین خوابیده روي مدت این طی در. بودیم آنجا ظهر تا. دهیم انجام را
 ینا. باشیم امان در مداوم هايبمباران و ندشدشلیک می مستقیماً که هاگلوله اصابت
 .دش صادر نیز ما نشینیعقب دستور سیمبی با باالخره داشت که ادامه غروب تا حالت
 ودب نزدیک و زیاد قدريبه درگیري. نداشتیم ايکنندهمراجعه هیچ مدت این طی
 عاًواق حالتی چنین در. بود رسیده تنبهتن جنگ به نقاط از بعضی در حتی که
 .اشدب مجروح انتقال انتظار در است ممکن پزشک یک که کردمی تصور کسی چه

 به ار همرزمش تا نبود فرصتی مدافعی هیچ براي که بود شدید يقدربه درگیري
 کنار از. افتادیم راه زایشگاه طرف به آمبوالنس یک با. برساند بیمارستان
.کردیم حرکت خرمشهر پل طرفبه و زدیم دور را میدان و شدیم رد فرمانداري
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 یفروشتبلی کیوسک چندمتري در خمپاره یک که بودیم پل به ورود ابتداي در
 ابتاص مورد کوتی آقاي ما ةرانند و فروریخت آمبوالنس هايشیشه. شد منفجر پل

 هاییشیشه اصابت اثر رد سرنشینان ۀهم هايدست و صورت .گرفت قرار ترکش
 هایماندست و صورت و سر تمام خون. شد زخمی کرد،برخورد ما به شدتبه که
 نآ از سرعت با. شد متوقف پل هاينرده به اصابت با آمبوالنس. بود پوشانده را

 در و دبو طوالنی نسبتاً که را پل تمام و خزیدیم جلو به خیزسینه و شدیم پیاده
 روز ود یکی خرمشهر. کردیم طی خیزسینه رسیدمی نظربه کیلومترها شرایط آن
 استان تمام .شدم منتقل ماهشهر به کوتاهی مدت از پس. کرد سقوط بعد

 ضایعات و هاخرابی که بود ریدرگ ايناخواسته جنگ در گرفتار و ناامن خوزستان
 مرتباً و نداشتم آرامش ايلحظه پزشک یک عنوانبه من و دربرداشت شماريبی
     ... .شدممی گرفته خدمت به بود نیاز مورد که جایی هر در

  
  رهنمون یعلدکتر محمد و شهادت ثاریا خدمات، ،یزندگ از ايمهش .16

که  يبه جهان گشود. و دهید زدی در نیمتد و یمذهب ياخانواده در ،1334هفتم مرداد  در رهنمون یمحمدعل
در  1352و در سال  پلمیموفق به اخذ د زدی انیرسول رستانیاز دب ،بود انیبخوش و هوشبا ی،ساع يآموزدانش
. ودب فعال زدی مردم یاسالم انقالب نهضت يریگشکلدر  يشد. و رفتهیشاپور اهواز پذيدانشگاه جند یپزشک ۀرشت
 او نگاشته و يبایبا خط ز ،قم و زیتبر مردم کشتار روز نیچهلم مناسبتبه ،1357 نوروز دیجشن ع میتحر یۀاعالم
 57سال  وریشد. اواخر شهر زدی یمردم انقالب 1357سال  نیدهم فرورد امیق ۀمقدم هیانیب نیشد. ا عیو توز ریتکث

 یدر محور امدادرسان ی،صدوقمحمد  اهللاتیآ ،محراب دیکرد. شه رانیآن را و ۀشهرستان طبس و حوم بیمه يازلزله
 ۀتیکم تیمسئول و شد زدهبتیمص ۀخط آن عازم رهنمون طبس قرار داشت. دکتر ۀزلزل دگانیدبیبه آس یمردم
ي اخامنه اهللاتیآ حضرت چونهم ییهاتیشخص کنار در ماه چهار و گرفت عهدهرب را ی (ره)نیخم امام درمان و امداد

 همت زدگانزلزله به به خدمت یصدوق هللاتیآ مرحوم و نژادیهاشمسیدعبدالکریم  دیشه)، يرهبر معظم(مقام 
 يهاگروهک با را شیخو مبارزات از يدیجد ةبه دانشگاه اهواز بازگشت و دور ی،اسالم  انقالب يروزیپ از پس. گماشت

 1358 بهمن لیس انیجر در. کرده بودند مطرح را هادانشگاه یلیتعط شنهادیکه پ ی آغاز کردالتقاط و يالحاد
 أو منش لیو دوستانش تشک يواستان خوزستان به همت  یو درمان جهاد سازندگ بهداشت ۀتیکم خوزستان،

 يروهاین یدهسازمان و جذب يبرا ،یانقالب تیبا احساس مسئول ی،لیشد. با شروع جنگ تحم یخدمات فراوان
 سپاه پاسداران انقالب يبه بهدار ،لیتحص اتمام از پس. هاي فراوانی کردتالش جنوب ۀمنطق در يامداد و یپزشک
 عهدهرا بتهران ر یۀنجم مارستانیب تیمسئول یفعال بود. مدت یمراکز درمان زیو تجه یدهو در سامان وستیپ یاسالم
 ،شکیمدان يکالنتر دیشه چونهم یی،صحرا يهامارستانیب تیمسئول رشیبه جبهه بازگشت و با پذ مجدداً. داشت

 یپزشک زاتیتجه و امکانات نیمأت و متخصص پزشکان دانشگاه و تاداناس جذب فراوان به دعوت و ریبا اخالص و تدب
 در ه،یطالئ ۀمنطق در بریخ نیغرورآفر اتیعمل در 1362 اسفند 6 دمدهیسپ در سرانجامگماشت.  همت ازین مورد

. قبل تافتش معبود يسوبه مارستانیب نبمبارادرپی  نماز صبح و ۀاقام حال(ص) در ایاالنبخاتم ییصحرا مارستانیب
 ، در مقاماتیعمل زمان در و کرد خدمت هاماه آن زیتجه و ییصحرا مارستانیب ۀمجموع ياندازراه يبرا ،اتیاز عمل

 ریمد خداپرست، يمهد دیشه بمباران، آن در. داشت برعهده را تیمسئول بار نیترنیسنگ مارستانیب سیرئ
 توسط که شدند مصدوم شدتهب مارستانیبکارکنان از پزشکان و  ینائل شد و جمع به شرف شهادت زین ،مارستانیب

    .افتندیشده، نجات  یجراح ییصحرا مارستانیب همان یجراح و یپزشک کادر
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   رهنمون یدکتر محمدعل دیشه یمل ةزیجا نییآ .17

ـ اجتماعیـ  است فرهنگ یتالش »رهنمون یدکتر محمدعل دیشه یمل ةزیجا نییآ« بلیغ ت يدر راستا یجیتروی 
 یکپزش ۀدر جامع ازخودگذشتگی يهاتالشگران عرصه لیو تجل میو تکر و شهادت ثاریا فرهنگ شناساندن و

 ۀجامع دیشه فرزانگان ادی و نام نکوداشت و شهادت و ثاریا يهادر حماسه یشیبا بازاند ی،مل نییآ نیکشور. در ا
 یانقالب يهالتیفض ۀو اشاع قیدر استمرار، تعم شیخو یخیو تار میعظ تیکشور به مسئول نظام سالمت ،یپزشک

 يهامارستانیدوره از آن در اسفندماه هر سال در محل ب شش تاکنون که نییآ نیا در. گرددیم دعوت یاخالق و
 علوم انیدانشجو پرستاران، پزشکان، از يتعداد است، دهشبرگزار  خوزستان استان در مقدس دفاع انردو ییصحرا
 تاس یمغتنم فرصت مراسم نیا. اندشده لیتجل و یمعرف دیشه امدادگران و یرزم يبهدار فرماندهان ،یپزشک

   آشنا شوند. یتخلق به اخالق پزشک دیجاو يکشور تا با الگوها یپزشک ۀجامع جوان نسل يبرا
  

  نییآة برگزارکنند ساختار و کارکردها اهداف،.  1ـ17
  :رهنمون یدکتر محمدعل دیشه یمل ةزیجا ياعطا و بیتصو اهداف
 ؛سالمت نظام و یپزشک علوم يهادانشگاه در یانقالب و ینید يهاارزش گسترش    
 ی؛پزشک علوم ارانیدست و انیدانشجو جوان، نسل به یپزشک اخالق برتر يالگوها یمعرف   
 ی؛پزشک آموزش درمان و ،بهداشت ۀعرص دیجاوهمواره شاهدان شامخ مقام از لیتجل   
 و جانبازان ثارگران،یا مقام داشتبا بزرگ ثاریو ا شهادت فرهنگ يمعنو گاهیجا میتکر و لیتجل 

   ی؛ پزشک ۀجامع رزمندگان
 در  یجیبس ۀشیو اند فرهنگ جیترو ۀنیزم در یمل ارزشمند اقدمات و برجسته يهاتالش داشتپاس

   ی؛پزشک ۀجامع
 و عالم نامستضعف به یدرمان و یخدمات بهداشت ۀارائ در ثارگرانهیا و فردنکوداشت مساعی منحصربه 

  ؛اسالم جهان يداریب يهانهضت
 ی. علم جهاد و يافزارجنبش نرم ۀنیزم در برجسته و نیآفرتحول اقدام داشتگرامی   

   رهنمون یدکتر محمدعل دیشه یملة زیجا ياعطا يهاشاخص. 2ـ17
   شرح است: نیبه ا زهیجا کنندگانافتیدر یعموم طیشرا
 باشند يثارگریا و یپزشک اخالق به لقتخ به مشتهر.  
 باشند. یجیبس فرهنگ و ینید يهاارزش دهندةترویج و مدافع  
 شند.داشته با هیفق ۀمطلق تیوال یبه اصل مترق یبوده و التزام عمل یاسالم يوفادار به نظام مقدس جمهور  
 باشند نامحروم حقوق به توجه و يدارمردم به مشهور . 
  

   اند از: عبارت زهیجا کنندگانافتیدر یاختصاص طیشرا
 يبهدار نمسئوال راپزشکان،یپزشکان، پرستاران، پ ،و درمان بهداشت ۀعرص مقامواال يشهدا ةخانواد 

  هستند. ثاریا ۀعرص دیجاوشهیهم  دارانامدادگران که مشعل ی ورزم
 ی.پزشک ۀجانبازان و آزادگان جامع   
 در دفاع مقدس یپزشک ۀجامع یتیریمد و یعلم نخبگان و برجستگان:  
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و  در زمان دفاع مقدس یرزم يبهدار ۀعرص در لیتحو نقش آنان ابتکارات و اقدامات که يافرادالف.  

  داشته است. یانقالب اسالم يجهاد يهاصحنه
 یماندگار و مستمر در ط يمحصوالت و آثار آنان یتیریمد و یعلم يدستاوردها و هاتالش کهب. کسانی 

  .است داشته یپدر زمان پس از دفاع مقدس
 جانبازان و مجروحان درمان در نینو يهاروش یمعرف و ییشناسا به منجر آنان اقدامات که يافرادج. 

   شده است.  مقدس دفاع
 یپزشک ۀجامع و یپزشک علوم يهادانشگاه نخبگان و ختگانیفره  :  
   .باشند یپزشک اخالق به تخلق به مشتهرالف.  

 ۀتوسع و جادیا در يانقش برجسته و بوده یجیبس فرهنگ و ینید يهاارزش دهندةترویجمدافع و  ب.
  داشته باشند. یپزشک ۀجامع جیبس يهاتیفعال
  .باشند یالمللنیب تراز در مرتبط خترعم و یتخصص روش فمعرِ ،یصاحب اثر علم ج.
 ی:اسالم يداریدر نهضت ب سالمت ۀعرص برجستگان   

  .باشند اسالم جهان مبارزان و عالم نابه مستضعف یدرمان و يخدمات امداد ۀدر ارائ مهمیي سهم دارا الف.
 در حوادث دگانیدبیبه آس یدرمان يخدمات امداد يبرا یارزش نهادتشکل مردم ةادار و جادیا در ب.

  باشند. نقش مهمی داشته اسالم جهان
  باشند. تأثیرگذار اسالم جهان يداریب يهاو درمان در نهضت بهداشت يراهبرد و یتیریمد امور درج. 
 یعلم ادابع در اسالم جهان یپزشک ورزانشهیاند یتعامل ۀشبک ةو ادار جادیدر ا کنندهتعییننقش  يداراد. 
  .باشند یاجتماع و

 داشتپاس يبرا تالش برعالوه ،یجیترو ی ـفرهنگ ی ـعلم کردیدکتر رهنمون با رو دیشه یمل ةزیجا
درصدد است  ندهیآ به نگاه با ،مقدس دفاع دوران در ژهیوهب ،یپزشک ۀجامع ثارگرانیا نقش و گاهیجا

 يهادر نهضت سالمت يارتقا ،ناخدمت به محروم ۀنیدر زم يارزشمند و بزرگ اقدمات و هاتیفعال
  .دهد قرار توجه مورد را یتخصص و یعلم يهاشرفتیو پ یاسالم يداریب

 يتحقق اهداف واال ریکشور در مس سالمت نظام یتخصص و یعلم يهاتیظرف ییافزاهم هدف با
 يبراذیل  مراکز مشروح ندگانیحضور فعال نما با ییامنا ئتیهدکتر رهنمون،  دیشه یمل ةزیجا
 ،یپزشک آموزش درمان و ،بهداشت وزارت :است شده ینیبشیپ امهنساسا در يزیربرنامه و يگذاراستیس
 يو درمان مجلس شورا بهداشت ونیسیکمی؛ پزشک علوم فرهنگستانی؛ پزشک علوم يهادانشگاه و

 ۀجامع جیبس سازمان ی؛مسلح و سپاه پاسداران انقالب اسالم يروهایو درمان ستاد کل ن بهداشت ی؛اسالم
 . رانیا یاسالم يجمهور ارتش و األعظم اهللابقیة یپزشک علوم يهادانشگاه ی؛پزشک

 يهاارزش شناساندن يبرا یفرهنگ يهاتالش يرهنمون و ارتقا دیشه ةزیجا یمل نییآ يبرگزار تداوم
 رفداکا يالگوها و قیصد فعاالن یمعرف .است يراهبرد تیاهم يدارا ،ثاریو ا شهادت فرهنگ لیبدیب

 ةحوز به یارزش دنیبخش جهت  و يبشر يهاآرمان نیباتریز به نهادن ارج تالش، و خدمت يهاعرصه
   جامعه خواهد بود.  فرهنگ سالمت

  
  منابع .18

 امیق به تمسک با شهادت و ثاریا فرهنگ جیترو در) ره(ی نیخم امام گاهیجا رقیه. شهرآباد، یمیابراه ،محمدرضا ی،وسفی ]1[
 . در:1390. نید اصولة دانشکد :قم .شهادت و ثاریا فرهنگ یمل شیهما ی).فارس شعرۀ نیآ در( ینیحس

https://www.civilica.com/Paper.  
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 در بشري، ۀجامع از بخشی عنوانهب ،سالمت ۀجامع آفرینینقش و حضور سرگذشت رزمی طب تاریخ
 ایران ملت حضور موازاتهب و راستاهم سالمت ۀجامع حضور ،تحمیلی جنگ در. است گذشته هايرزم
باري که براي گران ۀحماس ؛را خلق کرده است مقدس دفاع ملی ۀحماس آفرینعزت حضور این و بوده
سازان طب در دفاع مقدس، خدمتترین تاریخاست. شاخص بوده مباهات و الهام مایۀ هاي بعدينسل

اند. در تاریخ طب عمل شهیدان و ایثارگران بوده دانیها در مترین آنها و صادقها در صحنهگزارترین آن
 اها حاصل شده و دفاع مقدس نیز از این قاعده مستثنهاي علم طب در جنگملل، بسیاري از پیشرفت

نگاران داري تاریخمداري و امانتنبوده است. شناخت واقعی جریانات و تحوالت تاریخ طب مرهون اخالق
جانبه، مستمر، نظام سالمت کشور در دفاع مقدس همه ۀگران و مجموعاست. حضور امدادگران، درمان

تمرکز بر سه  خ،یتار تیواحضور به ر نیا میبخش بوده است. در ترسساز و الهامخیتار ثارگرانه،یو ا یحماس
 یحوادث طب رزم یوستگیاست. پ شتریب تیحائز اهم »عملکرد و دستاورد« و» اهداف«، »طیشرا«عنصر 

 خیاز تار یمقطع نوران نیا لیدر تحل زیبا حوادث قبل و بعد از آن ن سالۀ جنگة هشتدفاع مقدس در دور
داري در نگارش این بخش از تاریخ طب، تمسک هاي اخالق و امانتمایه. دستدارد فراوان تیطب اهم
  هاي جنگ تحمیلی است.گزاران صدیق صحنهآفرینی شهیدان و ایثارگران و خدمتبه نقش

  
  يدیکل هايواژه .2
 ،رزمی طب ،اضطراريتیم ، تاریخچه، ينگارخیتار، نظامیپزشکان ، ییصحرابیمارستان  ،بهداري رزمی 

   .مسلحنیروهاي ، نظامیطب 

  
Key words 
Armed Forces, Combat Medicine, Constraint Team, Field Hospital, Historiography, 
History, Martial Medicine, Military Medicine, Military Physicians. 

 
  دوینت روش .3
 خیارتمصاحبۀ  منتخب، هايکدواژه در ايکتابخانه ۀمطالع يهاوهیش از درسنامه، از فصل نیا نیتدو يبرا

 حاضر نظرانصاحب و اندااست حضور با نیتدو مسئول یمطالعاتگروه  (دری گروه متمرکز بحث ،یشفاه
 شده است.نگاري نقلی و تحلیلی استفاده ) و تاریخمقدس دفاع در
  
  موضوع نظري اتیادب .4
   / طبپزشکی. 1ـ4
 ۀمایبن و شهیر هنوز هزارسالههشت تحوالت باوجود که است رانییا ۀنیرید ةواژ کی پزشکی بايیز ةواژ«

 چمبه ’ ای زدابیآس يامعنبه ‘زه بئشه’ نامهب اوستا در واژه نیا ۀشیر نینخست .است مانده محفوظ آن
 در سپس و »بئشه زك« صورتبه پهلوي زبان در سپس ییاوستا ةواژ .»است آمده‘ برنده اشا يبسو

]1. [است درآمده پزشک و بزشک صورتبه بعدي ادوار
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   تاریخچه/ تاریخ. 2ـ4
ن زمان چیزي را معیّ « تحمیلی)، = مبدأ جنگ 1359شهریور  31(مانند  1»حادثه ای امر کیزمان وقوع «

. وقایع و : تاریخچه، سرگذشت، تذکرهاند ازعبارت مترادف تاریخ 2».حوادث پیشینیان کردن، سرگذشت و
 استیس و امبرانیپ ةریس ها،ملت سرگذشت انگریب حکمت، از گرفتهسرچشمه یدانش را خیتار 3خلدونابن

   .داندیم پادشاهان
  
  نگاريتاریخ. 3ـ4

 »ینقل خیتار«است.  گذشته و نگارش آن يدادهایحوادث و رو رةموجود دربا یخیتار یۀمنابع اول یبررس
» یعلم خیارت« .است نمونه نیا از هانامهفتح و هانامهیزندگ ؛است شدهيسپر حوادث و عیوقا به علم

 ذشتگانگ یزندگ بر حاکم يهاسنت و قواعد استنباط و گذشته عیوقا لیتحل و یبررس) عقلی تحلیلی(
 ]2. [است

  
    رزمی طب. 4ـ4

 يهاتیمصدوم و نامجروح رمترقبه،یغ حوادث ،یجنگ ،یرزم طیشرا و موضوعات براي از طب که شاخه
 آثار نیز ،ايهسته و ژیکبیولو ی،یشیمیا فیزیکی، از اعم افزارهاجنگ و آتشبارها سایر ر،یت ،ترکش از یناش

 و نامصدوم نوتوانی و بازتوانی راهکارهاي و معنوي و اجتماعی روانی، پیامدهاي انفجاري، امواج از ناشی
 ،یپزشک امکانات و زاتیتجه ها،سازه ها،دستورالعمل دربارة تحقیقات. است متمرکز حوادث این نمعلوال
  4.است طب از شاخه این موضوعات ةزمر در نیز حوادث از پیشگیري و ایمونیزاسیون ایمنی، ،امداد و انتقال

  
   نظامی طب. 5ـ4

 و ی آن حفظیرسالت غا نظامیان و سالمت ارتقاي و حفظ تأمین، آن ۀاولی مسئولیت که طب علم از ايشاخه
   3.تقویت امنیت جامعه است

 کامالً  يرفتارها با مقارن وعجین   و مسئوالنه تر،قیعم تر،قیدق یول مدرن، طب همان جنس از ینظام طب«
 يهاطهیح در ینظام پسوند. بردیم بهره زین (طب سنتی و...) کردهایرو ریسا مستند منافع از البته که ياحرفه

 و بولقبه که یفرهنگ ؛دارد فرهنگ کی از نشان بلکه ؛هاستآن 5شدننظامی  يمعنابه نه سالمت دانش مختلف
 ، 6يریشگیپ امور در رسته نیا شدگان. تربیتدارد داللت ینظام يروهاین در باالتر ياستانداردها يریکارگبه

شیپ و يادوره يهایابیارز  7،شیخو سالمت حفظ و نیتأم در آنان مشارکت و افراد سالمت سواد يارتقا
   ]3». [سرآمدند يفردي هاداده ۀیبرپا بلکه یگروه يهاداده بر یمبتن نه 8بالقوه خطرات از ترقیدق يهایآگه

                                                             
  .عمید فرهنگ .1
 .فارسی معین فرهنگ .2
  .ensani.ir، در: 1386، 29خلدون، مقدمه، به نقل از منیره نافع ستوده، مجلۀ تاریخ اسالم، شابن .3
   .نویسندگان پیشنهادي تعریف .4

5. militarize 
6. preventive 
7. participative 
8. predictive 
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   رزمی بهداري. 6ـ4
 هب پرداختن مسئولیت که ییهافعالیت و سازمان ساختار، ها،دستورالعمل مقررات، معارف، مجموعۀ به 

اطالق می رزمی بهداري دارد، برعهده را نظامی عملیات غیرمستقیم و مستقیم هايآسیب و هابیماري
حمایت و  بینی،ی، پیشگیري و پیشیشود. این امور مشتمل بر آموزش و آمادگی، پژوهش و شناسا

 ۀارائ امکانات آوردن کینزد با« ،این مجموعه در 1.پشتیبانی، اقدامات و عملیات، ارزیابی و بازسازي است
 يبهبود و ماندن زنده دیام نبرد، ۀمنطق مجاورت به یجنگ يهابیآس يبرا الزم خاص يهامراقبت انواع

    ] 4». [دهدیم شیافزا امکان حد تا را
 
 مراجعه شود.  یازدهم، تعریف تیم اضطراري فصل به جلد دوم همین کتاب، :اضطراري تیم. 7ـ4
  
 ود.مراجعه ش ییصحرا بیمارستان تعریفجلد دوم همین کتاب، فصل دوازدهم،  به :ییصحرا بیمارستان. 8ـ4
  
    اسالمی ةدر ایران قبل از دور رزمی طب و طب تاریخ به اياشاره .5

 از یطب خدمات اوستا، و زرتشت میتعال در 2.م).پ 330ـ648( است بوده زرتشت نید یرانیا طب اساس
 نقش یطب آداب يریگشکل و آن جیترو در میتعال نیا و شده دانسته یمتعال يهاارزش و عدالت مظاهر

بوده و در  گذارثراآفرین و هاي بشري نقشتمدن ۀطب در ظهور و افول هم ]5است. [ داشته ییبسزا
 ایران در طب تاریخیتطور  سیر انگیزي داشته است.ایران، مهد کهن تمدن بشري، فرازوفرودهاي عبرت

   :شودمی خالصه زیر شرح به
 ها در زادگاه نخستین خود در نزدیکی خوارزم اي است که پاتهپزشکی ایران از دور ۀآغاز تاریخچ

 کردند.زندگی می
 نامیده شده که درواقع مانند اسکلپیوس براي یونانیان و آسکوالپیوس  »تریتا« اولین پزشک آریایی

دهد که تریتا در جراحی نیز هاي مختلف زبان پهلوي نشان میهاي کتابنوشته 3است.رومیان  براي
ها را تهیه آن ةویژه خود عصارو به بوده آگاه کامالً خواص دارویی گیاهان مختلف به ودست داشته 

هندوستان نیز ۀ بلکه در منطق ،جا ماندهتنها در پزشکی ایران بهنه. نام این پزشک ه استکردمی
 .است شده شناخته آریایی پزشک نخستین

  گروهی توانست »یما« نامبه آریایی یپزشک ورایماکرت نامبه مکانی در آریاویژ ناحیۀ در تریتا، از پس 
 اکنانس. دهد تشخیص سالم افراد از را دیگر بیماران از بسیاري و دندانی استخوانی، پوستی، بیماران از

 اشاره 2 بند 60 پرسش مینوخرد، در. گرفتندمی بهره آفتاب هايپرتو از خود سالمتی جهت ناحیه این
 خوبیبه آنجا در پرندگان و ستوران و مردمان آیین هر و است یما ساختۀ ایران در ورایماکرت: کندمی

 بسیار هاآن زندگانی و آید پدید ايهخانواد و جدید نسلی سال چهل هر زنان و مردان از آنجا در و زیسته
 4.است شده یاد هنود کتب در تریتا مانند نیز یما نام. است کمتر بیماري و رنج و درد را ایشان و

 

                                                             
  .نویسندگان پیشنهادي تعریف .1
 . اوستا ۀتاریخچآزاد،  ۀدانشنام پدیا،ویکی .2
  .سنتی ایرانگروه تحقیقاتی طب  .3
  . همان.4
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 ا که از تا آنج«نوشته است:  یشرق خالفت يهانیسرزم و کتاب تاریخ پزشکی ایران در سیریل الگود

تر از آشور بود. حتی بهشود، در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفتهآمده معلوم میدستهاطالعات ب
به  ،اصول آن چیزي را که طب یونانی نامیده شدهن گفت که ایرانیا ،توان پا را فراتر نهادهت میئجر

انه بیگ ۀک فرضیخود را ی ۀطبایع چهارگان ۀها هم فرضیاند. حتی خود یونانییونانیان تعلیم داده
   1.»نامیدندآن را ایرانی می ،شناختند و به رسم آن زمانمی

 درهم یرانیا طب با ینوسیجال و یبقراط طب ،یونانی فرهنگ و علوم نفوذ و رانیا به اسکندر ۀحمل با 
  ] 6. [ختیآم
 نخستین  2.شد بنا تجدید ساسانی شاپور ۀوسیلهب ،شاپور که نقش مهمی در تاریخ طب ایران داشتگندي شهر

 آنان هايتخصص از استفاده و رومی و یونانی سراياُ استقرار براي محلی ایجاد بنا تجدید این از وي هدف
 .شد تبدیل جهان پزشکی و علمی مراکز ترینبزرگ از یکی به ابتدا همان از شهر این. است بوده

 ۀسلسل از ماندهيجابه آثار از یکی خواندند،یم شاپوريجُند را آن اعراب که شاپوريگند دانشگاه 
 ] 5. [است انهیخاورم يهادانشگاه نیتریباستان از و دارد قدمت سده هفده از شیب .است انیساسان

 که...) و جغرافیا نجوم،(طب،  غیردینی هايزمینه در اوستا آثار بود داده دستور شاپور ،سانینوخیتار ۀگفتهب 
 .شود ترجمه و آوريجمع مجدداً بود، شده پراکنده دیگر کشورهاي و یونان و هندوستان به عمده طورهب

 ] 7. [شد يدارنگه شاپورنديگ در و ترجمه يپهلو زبان به یونانی طب يهاکتاب از يادیز تعداد
 3.افزود آن یپزشک ةدانشکد ۀتوسع بر و ساخت یبزرگ مارستانیب شهر نیا در روانیانوش خسرو   
 8». [است ثروت و ریشمش از برتر هنر و دانش«: بود شده حک جمله این شاپوريندگ دانشگاه سر بر [  
 آن حامل که ـ هاي گوناگون بود. علم طب یونانیشاپور محل اجتماع دانشمندان با ملیتگندي 

 ایرانی پزشکی هايسنت با ـ یافت راه آنجا به سند سواحل از که ـ هند طب و ـ بودند روم نسطوریان
  ]  9. [بود اسالم ظهور زمان آن ییشکوفا اوج. گرفت شکل  عصر آن پزشکی مرکز ترینمهم و شد آمیخته

  
   آفرینی زنان در صدر اسالم طب در جنگ و نقش خیاز تار ییهادرس .6
 برعالوه و بوده(ص)  پیامبر ةاجاز با امر این. اندداشته چشمگیر حضور زنان ،اسالم صدر هايجنگ در

 بانوان توسط عمده طورهب مجروحان مداواي. اندداشته مشارکت نیز دیگر زنان(ص)،  پیامبر خاندان زنان
 يسازآماده و هیچون رزم، ته ییهانهیدر زم يعصر نبو يهاضور زنان در جنگح«. شدمی انجام داوطلب

صبر  ،یرساناطالع ،يآذوقه، حمل مجروحان و شهدا، کمک نقد ۀیته ،یرسانآب مجروحان، درمان رزم، آالت
همه ینیآفرنقش و حضور ايیگوتاریخ  ۀاست. مطالع بودهو...  (ص) امبریبا پ يهمدرد ،يبردبار و

 و مختلف نیسن در جنگ از بعد و جنگ هايصحنه از اريیبس در اسالم صدر بانوان مسلمان جانبۀ
  ]  11ـ10[ ».باشدیم ازین مورد هاينهیزم همۀ در
 نیعنوان نخستهب ،مشهور است رفیدة األسلمیۀ یا رفیدة االسالمیۀکه به  هیبنت اسد االســالم بهیکع

 عیرب م،یسل، امهیالغفار معاذةسلمه، ، امهیالقضاع کبشۀام، هیالغفار یلیلاز وي یاد شده است.  پرستار اسالم
و  ناتا مجروح شدندمی حاضر (ص) امبریهمراه پها به... در جنگو منیا، امهیاالشجع ادیز، اممعوذ دختر

مسلمانان به جنگ با : «ندیگویم» عماس«روز  ۀواقع ةدربار گرانیو د ي. مسعودکنند را معالجه مارانیب
                                                             

  .36ص ،تاریخ پزشکی ایران ،سیریل الگود .1
 روم ورتامپرا انوس،یوالر بر اول شاپور يروزیپ از پس . گرددبرمی ییاین شهر به قبل از تاریخ و زمان ورود قوم آریا ۀاولی بناي .2
 . شد ساخته و بنا تجدید یروم يسرااُ توسط شاپور دستوره ب )، م258ـ250(
 .آزاد ۀدانشنام، ایپدیکیو .3
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کردند و یها شهدا را دفن مگذاشتند و زنان و بچه سرآوردند، پس غالب شدند و آنان را پشت يآنان رو

و خاندان  تیبدر اهل یامر حت نیا 1».کردندیآمدند و زنان آنان را معالجه میزنان م يسوبهمجروحان 
نقل  خیدر تار .اندموضع مشارکت فعال داشته نیدر ا شانیا ،خیتار مشاهده شده و به شهادت زینبوت ن

 ؛کرد وارد زخم شانیسر ا(ص) شکست و کالهخود بر  اسالم امبریاست که در جنگ احد دندان پ شده
 چون فاطمه .آوردی(ع) با سپر آب می شست و علیرا م امبری(س) خون جراحت پ فاطمه ،در آن هنگام

 خون تا شتگذا زخم يرو را آن خاکستر و سوزاند را يریحصتکه د،یآیمشاهده کرد خون بند نم (س)
شدند یو مجروحان درمان م مارانیبود که ب یدر مسجد رسول، مکان: «دیگویم ی. دکتر جواد علدیآ بند

حضرت  ،عاشورا ۀواقع در 2».آوردندیم عمل به تفقد بودند، آنجا در که یمارانیو صحابه از ب خداو رسول 
 ند. عهده داشتبرزنان  گریاز د ترسنگین اریبس یتیلئو(س) مس نبیز
  
  هیبوعباسیان و آل ،دوران خالفت امویان از جنگ در طب خیتار ازهایی آموزه .7

ازجمله  ی،مهم يها. جنگافتیخاتمه  ق132و در سال  شد شروع ق41سال  از يخالفت امو ةدور
 عصر اطالعات وضعیت سیاسی، اجتماعی و علمی این . ازوستیوقوع پهدوران ب نیعاشورا، در ا ۀواقع

 هاي بسیاري بود.ایران دچار حوادث و آشوب ،است. در دوران حکومت امویان ی در دستاندک بسیار
  :است ریز شرح به یاسالم یۀاول قرون در طب علم شرفتیپ بر رگذاریتأث عوامل از برخی
 ۀبر روند توسع يدر دوران خالفت امو یو خارج یداخل یدرپیپ يهاجنگ و یداخل مشکالت 

 3اثر گذاشت.طب 
 نجوم و طببه  يامو يخلفا ةژیروم و توجه و يبه مرزها(دمشق) ي مرکز خالفت امو یکینزد 

 ]14. [شد یعلم يهارشته نیا گسترشموجب 
 عبدالملک بنولید دستور به دمشق در ق88 سال در اسالم بالد در درمانی ۀمؤسس نخستین 

 4.ساخته شد اموي
 بود. شتریببعد حضور اطباي ایرانی در دستگاه خالفت از زمان حکومت منصور به 
 درمان منصور به بغداد سفر کرد و بعد از  يبرا ،شاپوردانشگاه گندي رئیس ،جورجیس بختیشوع

الرشید شد وارد دستگاه خالفت هارون ،میکائیل و یوحنا ،همراه دو پسرشطبیب به ۀماسوی ي،و
ار آث ۀبه امر طبابت و ترجم ،مون، معتصم، واثق و متوکلأعباسی یعنی م ۀو در دوران چهار خلیف
  5.یونانی اشتغال داشت

 ـ علم ۀمؤسس نیاول کهشد  سیدر بغداد تأس 6الحکمهتیب ،شاپوريندگ مارستانیب از اقتباس با  یفرهنگی 
]12. [دیخود رس ییمأمون به اوج شکوفا رود و در عهدیشمار مهب یتمدن اسالم

                                                             
 .porseman.comهاي صدر اسالم، در: پایگاه اینترنتی پرسمان دانشگاهیان، نقش زنان در جنگ .1
سیدجعفر مرتضی عاملی، آداب طب و پزشکی در اسالم با مختصري از تاریخ طب. ترجمۀ لطیف راشدي با همکاري برزگري بافقی، پایگاه . 2

  .hawzah.netرسانی حوزه، در: اطالعی
  http://www.acmt.ac.ir. :ی، درتمدن اسالم و فرهنگ خیتار، قربانی الهیجی. 3
   .196همان، ص .4
بن قره، یوسف الساهر، بن ذکریا، ثابتتوان به اسرائیلها میکه از بارزترین آن طباء اسم تعدادي از این پزشکان آمدهاالدر کتاب طبقات .5

  بن ابراهیم اشاره کرد.هالل و ثابتبن سنان
 .دارالحکمة ای الحکمةخزانة .6
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 »و پزشکی شدن تخصصی براي زمینه ،سلسله این مردانسیاست دریغبی حمایت و بویهآل دولت ظهور با 

  ] 13.» [شد فراهم علوم نیا از ییهاشاخه گیريشکل
  
  ی در دوران اسالم ییصحرا و اریس مارستانیب و هانمارستایب ۀخچیبه تار ینگاه .8
 و هابیمارستان اسالم جهان در که زمانی در .بودند هابیمارستان پزشکی، آموزش در تحقیق مراکز ترینمهم«

 وارد فارسی زبان از نیز مارستان آن مخفف یا بیمارستان ۀکلم گرفت، پاي شاپورجندي روش با هاییآموزشگاه
خصوص عضدالدوله تالش فراوان وي براي احداث هبویه بهاي مهم آلازجمله کار]. 14» [دیگرد عرب فرهنگ

مارستان الگوي بی غالباً  ،شدهاي مختلف ساخته میدر شهر هایی که در دوران اسالمیبیمارستان بود. بیمارستان
پزشکی و پرستاري این  انسانی ة نیرويکنندمینأهاي متوالی تشاپور را داشتند و آن مرکز براي سالگندي

پزشکی و  امور برعالوه. داشت ییهاشباهتمراکز درمانی دانشگاهی امروزي  با مراکزها بود. این بیمارستان
 ةدور يهامارستانیب ةدربارگوستاو لوبون  پرداختند.جوان می انیدانشجواطباي باسابقه به تعلیم  ،ازيداروس
    1».بودند بهتر زیروزگار ما ن يهامارستانیمطابق و از ب یها با اصول بهداشتآن« است: هگفت یاسالم
 به سبک  ق195در سال  ،نام نهاد مارستانیتوان آن را بیم که یدرمان ـ یبهداشت ۀمؤسس نیاول

  . در بغداد ساخته شد يو استیو به ر شوعیشاپور، توسط جبرئل بختيندگ
 مورد شد و ساخته بغداد در ،هندي پزشک ،هندُابن ریاست به برمکیان توسط بیمارستان دومین 

 . گرفت قرار عموم ةاستفاد
 ة دور يهامارستانیب گرید از الشامباب در يالمقتدر مارستانیب و ق306 سال در دهیّس مارستانیب

 .است یعباس
 مارستانیب. نهادند بنا بغداد در ییهامارستانیب ق372 سال در عضدالدوله و ق355 سال در معزالدوله 

 ]14. [بود برپا عضدالدوله از بعد قرن چند تا يعضد
 شد سیدر قاهره تأس ق259سال  درطولون توسط ابن یاسالم ةمصر در دور مارستانیب نیترشاخص. 

  2.در آن معالجه شوند و نه بردگان انیمقرر کرد که نه نظام  يو
 شگاه،یبود؛ ازجمله آزما یگوناگون يهاو شامل بخش دبنا ش ق683قاهره به سال  يمنصور مارستانیب 

همۀ و  نمازخانه و ، آشپزخانه، گرمابه، کتابخانهیانبه زخم يفور یدگیبخش رس ،یعموم ۀداروخان
به  دیکه با یمارانی. به بشدندیدرمان م گانیرا ،از ثروتمند و مستمند، آزاد و برده، زن و مرد ،مارانیب

کار مشغول شوند. در به درنگیتا مجبور نشوند ب شدیپرداخت م ي کافیمستمر گشتند،یخانه برم
   ٣.شدیم يدارنگه سینفابن ییاز آثار اهدا ییهاآن، نسخه ۀکتابخان
 الحکمیاب ةدربار یقفط زیو ن خلکانابن. اندبوده اریس ییهامارستانیب يدارا مسلمان انینظام 

 مذکور، ابوالحکم که کندیم ذکر 4دهیخر در یاصفهان عمادو « :ندیگویم یمغرب مظفر بنداهللایعب
محمود کرده و همراه با سپاه سلطانیم حمل را آن شتر چهل که است بوده یمارستانیب پزشک

                                                             
  .tahoor.comاسالمی طهور،  بیمارستان در تمدن اسالمی، در:  المعارفدایرة. 1
در:  ،گلشن مهر ۀروزنام ، ترجمه و تلخیص عدنان فالحی، پایگاه اینترنتیمسلمانان تمدن در مارستانیب ،منصور یصبح احمد . 2

http://www.golshanemehr.ir. 
  . آزاد ۀدانشنام، ایپدیکیو ،يمنصور مارستانیمدرسه و ب .3
  ،رودشمار میبهة قرن ششم مورخ، ادیب و نویسند اصفهانی  ابوعبداهللا محمد عمادالدین کاتبجلدي که از آثار دهنام کامل این کتاب  .4 

  .است العصر جریدةالقصر و   خریدة
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م در آنجا رخّمُابن خدمت از سپس 1.»است شدهیم برده زده،یم مهیبوده و هرجا که او خ یسلجوق

 با پزشکان از یگروه ها،جنگدر «: دیگویم یرعلیدامیس .کندیم ادیعنوان پزشک و حجّام به
 نمودند،یم جاجابه شتران که یلیوسا با و کردندیم یهمراه را انیسپاه مجهز اریبس یمارستانیب

 ودب قاطر و شتر ياریبس شمار يدارا مأمون، و دیرش ییصحرا مارستانی. بکردندیم حمل را مجروحان
 یفیبعد که زمان حکومت ملوك ضع يهادوره در یحت و ندینما حمل را داروها و لوازم ها،مهیخ تا

 ]15[ ».گشتیبر چهل شتر حمل  م ینظام مارستانیلوازم ب د،یفرارس یمحمود سلجوقچون سلطانهم
 و شهرها به که آمدیم وجودبه نیز اریس درمانی هاياکیپ گاهی ثابت، هايبیمارستان برعالوه 

  .بروند نزدیک و دور هايآبادي و دهات به الزم داروهاي با همراه اطبایی تا شدمی اعزام روستاها
 که ثابت بنسنان. گرفت صورت مقتدر وزیر عیسی بنعلی دستور به بار اولین براي کار این 

 همکاران به سنان .بود برنامه این سرپرست 2،بود گذرانده سیار پزشک صورتبه را خود عمر از مدتی
 هايآفت و هابیماري انواع که مناطقی به ،دارند دراختیار که ايوسیله هر با که بود داده دستور خود

 ]14. [است یافته ادامه نیز بویهآل زمان در امر این زیاد احتمالبه. کنند حرکت است، شایع گوناگون
 شد جادیا ،دیآ شیپ یانسان یعموم اجتماعات يبرا است ممکن که يارمترقبهیحوادث غ يبرا يمراکز. 

ها و دواها یدنیآشام يبرا یمخزن آن آخر در: دیگویم طولونابن مسجد ةدربار الطولیۀالسیرة مؤلف جامع «
نمازگزاران  يبرا يانشست تا اگر حادثهیروز جمعه در آنجا م يداشت و دکتر یگزارانساختند که خدمت

  ]15». [دیدرمان نما ،اتفاق افتاد
  

   یوسطو قرون یبیصل يهادر جنگ یطب رزم .9
 به رمشهو يهاجنگ .است بوده ینیخون ينبردها شاهد است، مشهور زین اهیس ای کیتار ةدور به که یوسطقرون

 يالدیم ازدهمی قرن در) المقدستی(ب میاورشل تصرف سر بر انیحیمس و مسلمانان نیب اختالف علتبه یبیصل
 اریسب جمع هالکت ۀصحن رانگریو يهاجنگ نیا. فرونشست مسلمانان يروزیپ با چهاردهم قرن در وشد  ورشعله

 با مسلمان بانیطب یبرخ] 16. [بود يگرید شماریب جمع تیمعلول و جراحت و انیحیمس و مسلمانان از يادیز
 حاضر، »را دوستانش که کند مداوا یدادگدل روح همان با را دشمنانش یحت دیبا بیطب« که اصل نیا به اعتقاد

 نویانروح. داشت قرار متعصب نویروحان ةطریس تحت زیچهمه مقابل، ياردو در. بودند یحیمس مارانیب ۀمعالج به
 خواهد ریتکف ،برود یمیکل ای مسلمان پزشک شیپ که فتدیب فکر نیا به هرکس گفتندیم خود مردم به یحیمس
  .است داده شرح مبسوط را موارد نیا خود قیتحق در ]17[ هونکه دیگزیز. شد

   
  بوده است:   ریدوران به شرح ز نیا یطب جنگ يهاها و مؤلفهاز شاخص یبعض

 يافزارهاجنگ از یناش قیعم يهازخم لیدلهب اعضا قطع رواج و يامداد يچادرها در نامجروح يمداوا. 1
   .دوران آن
ها آن جیعمال رااز اَ یکیکه  یوسطقرون يدر اغلب شهرها 3شگرانیآرا توسط یجراح هايعمل رواج. 2

  . کردندیهدف استفاده م نیا يبود و بعضاً از زالو برا 4و حجامت یزنرگ
  علتهب. بود هایسلمان مرسوم فیوظا از زین یجنگ ةرندبُ يایاش ریسا و زهین ر،یشمش يهازخم درمان. 3

                                                             
    hawzah.net. رسانی حوزه، در:طب و پزشکی اسالمی با مختصري از تاریخ طب، پایگاه اطالعی مرتضی عاملی، آدابسیدجعفر . 1
   .211ـ210و  206، 202، 157، صصتاریخ پزشکی ایران ،سیریل الگود .2

3. barber surgeons 
4. bloodletting 
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 زمان در دیشد يدردها تحمل به محکوم نامجروح ها،آن بودن گران و یحسیب يداروها تیمحدود

  .بودند شراب ادیز ریمقاد دنینوش به مجبور ای یجراح
 مکرر دوره نیا در ییابتدا يهاروشبا  کاتاراکت عمالاَ  و مثانه سنگ خروج ،یپزشکدندان عمالاَ ن،یسزار. 4

  .انجامیدي میبعد يهاعفونت و عوارض به ای عمل تخت يرو مارانیب فوت به زین موارد ياریبس و شدمی انجام
 وضع پس از ارزیابی و شدندمی حاضر نبرد دانیم در جراحان ،ینظام يهايریدرگ انیپا در. گاهی 5

 از زهین و ریت خروج يبرا جراحان یبعض. کردندمی مراقبت ،بودند زنده هنوز کهیی هاآن ، ازنامجروح
 .داشتند مهارت مجروحان بدن

 یهوشیب ،یحسیب يبرا ومیشوکران و اپ ،ییدارو اهانیاز گ نامجروح يدر مداوا یوسطقرون جراحان. 6
    .کردندیاستفاده م یو ضدعفون

7 .trepanning  وcauterisation بود. یوسطمرسوم قرون يهااز روش  
 ،زدهمی. در قرن سافتی يشتریب تیها اولومارستانیب ساختن میالدي، دوازدهم قرن در یبیصل يهاجنگ یدر ط. 8

 ينتهاا تا. شد ساخته النیم در مارستانیب دوازده از شیب. شد نهاده بنا ،ایتالیخصوص در اهب ،مارستانیب يریتعداد کث
محسوب  يآثار هنر وجز يها از لحاظ معماراز آن یداشت که برخ مارستانیب سی از شتریفلورانس ب چهاردهم، قرن

  ]19ـ18. [شد  يشتریب يهامارستانیب ساخت ی موجبحت چهاردهم قرن در طاعون وعیشدند. شیم
  

  تنامیو جنگ انیپا تا م1900 از ینظام طب .10
 میالدي ستمیقرن ب يطب از ابتدا یعموم ۀاز جنب ،یرزمریو غ یاعم از رزم ،یبارز طب نظام کیتفک

حوادث قبل و بعد «، »یجنگ داخل«، »جنگ استقالل«دوران شامل  نیمطرح شده است. اتفاقات مهم ا
   .مرور شده است »تنامیکره و و يهاجنگ«و  »اول و دوم یجهان يهاجنگ«، »یابا اسپان کایمرا از جنگ

بهداشت  ۀمدرس نیاول سیآمار و اطالعات، تأس ةحوز يهاشرفتیپ ها،مارستانیب بهداشت مستندات یۀته
 هیآن در مبارزه عل ینیآفرو نقش  Walter Reedینظام یقاتیتحق ۀمؤسس لیتشک ،يریشگیو پ یعموم

  رود.یشمار مهدوره ب نیا مهم اتفاقات زا یو استفاده از آن در طب نظام کسیا ۀکشف اشع و تب زرد يماریب
. کرد هزاران نفر را مبتال يسانتریتب زرد و د ا،یماالر د،یفوئیت يهایدمیاپ ،ایبا اسپان کایمراجنگ  ةدور در

بود که  1جورج استرنبرگ نامبه ،یجنگ داخل ستیولوژیپزشک و باکتردوره دام نیدر ا کایمراسرجراح ارتش 
  انجام داد. ینیسرزم يهايماریب هیعل يامبارزات گسترده ،گرید یاز پزشکان و پرستاران نظام یجمع يبا همکار
    
 : از اندعبارت اول یجهان جنگ از بعد يهاشرفتیپ رئوس

فهیظو کارکنان و پزشک افسران به یرزم طب آموزش ،یمقاربت و رداریواگ يهايماریب از يریشگیپ. 1
شرفتیپ ،ییهوا یپزشک ا،یماالر با مبارزه 2،پرشتاب يهاپرتابه ییزابیآس سمیمکان شناخت ،یپزشک

و  یدرمان نینو يهاروش ،یها در جراحکیوتیبیو کاربرد آنت نیلیسیکشف پن ،خون انتقال يها
 درمان مرکز سیتأس ،یمصنوع يهااندام ،یمسائل روان در قیتحق فوس،یضدت ونیناسیواکس ،یجراح

 يهاشرفتیپ ،یتلفات سوختگ درصديپنجاه کاهش و Sulfamylon يضدباکتر يهاکرم و یسوختگ
 عروق و کاهش موارد یجراح انیشا يهاشرفتیپ ،یشناخت و درمان سرمازدگ ،یوتراپیزیو ف هیتغذ ةحوز

 آنفلوآنزا، يهاساخت واکسن ن،امجروح ییهوا یۀو تخل بالگرد آمبوالنس نیقطع اعضا، استفاده از اول
متحرك، و مدرن يهامارستانیب سیتأس ا،یاز ماالر يریشگیپ يبرا نیکاربرد قرص کلروک ،تیو آنسفال تیمننژ

                                                             
1. George Strenberg 
2. high velocity missiles 
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از جنگ رانهیشگیبه مواد مخدر، شروع اقدامات پ ادیاز اعت يریشگیپ يهاشرفتیپ ن،یکاربرد گاماگلوبول

 .خدمات سالمت یفرمانده يهاستمیس یدهسازمان و کیولوژیب يها
 ابدییم ادامه قاتیتحق گسترش و نینو نییآ م،1980 و 1970 يهادهه دیمف اقدامات با هاشرفتیپ نیا. 2
 انیپا از پس یدهسازمان دیتجد و مدبرانه مراقبت دات،یتهد يبقا د،یجد يهاجنگ به هم انتها در و

  ]20[ .شودیم یمنته سرد جنگ
  

  انقالب از قبل رانیا در ینظام طب .11
 از ینظام يهاکلتش ،هیقاجار از قبل تا. است بوده کشور سرحدات حافظ باستان زمان از رانیا ارتش

 مارستانیب ،شاهنیاند. تا زمان ناصرالدنبوده برخوردار یدرمان ـ یبهداشت مجهز يهاسازمان و امکانات
  کرد: توان خالصهیم ریرا به شرح ز يتحوالت بعد ریس .نداشت وجود رانیا در ینظام
 جراحان و بانیطب و کردندیم ریدا اریس درمانگاه ای مارستانیب ،ینظام يهااردوگاه ،قاجار دوران در 

 .پرداختندیم مجروحان و مارانیب درمان به جاآن در
 هرش خارج در یدولت مارستانیب پوالك، دکتر کوشش و شاهنیناصرالد دستور به ،ق1269 سال در 

 .بود ینظام مارستانیب کی ساختار، نیا. شد ساخته تهران
 ودب دارالفنون طب حصالنم آموزش محل سیتأس بدو از) یفعل ينایس مارستانی(ب یدولت مارستانیب. 
 ود،ب شده اعزام رشت به کایمرا سفارت از که میفر دکتر ت،یمشروط استقرار از بعد ،ق1325 سال در 

 .داشت تیفعال سال شصت بیقر که کرد ریدا رشت در را ییکایمرا مارستانیب
 دیرس بیتصوبه ق1325 سال در قشون یۀصح ۀنامنظام و یمل مارستانیب ۀنامنظام. 
 بهداشت از مراقبت آن ۀفیوظ که شد لیتشک قشون کل یۀصح واحد نامبه يواحد رضاخان، ةدور در 

  و سربازان بود. یافراد نظام و سالمت
 شد لیتشک يپهلو مارستانیب در یپزشک نیمع آموزشگاه ،ارتش ستاد دستور به ،1309 سال در. 
 بود يبهدار آن يهارسته از یکی که شد لیتشک ینظام دانشگاه نامبه يواحد  ،1312 سال در. 
 ییایو در ییوای، هنی(زم گانهسه يروهاین در ارتش يبهدار يهاگان، تمام ی1345ـ1320 سال از (

 .شدیم اداره ارتش يبهدار ةادار نامبه يمرکز سازمان کی توسط
 ستاد در يمرکز ةادار کی. شد لیتشک مجزا يبهدار ةادار ارتش يروهاین از کیهر يبرا ،1345 سال در 

  .شد لیتشک یهماهنگ و نظارت يبرا ارتش ۀگانسه يهايبهدار یبازرس ةادار نامبه ارتش مشترك
  

    اسالمی به انقالب یمنته ۀدر حوادث ده سالمت نظام تجارب. 12
قرار داشت.  ینامناسب طیدر شرا ۀ پنجاه شمسیدر ده یانسان يرویو ن سالمت يهاشاخص

    بوده است: ریمهم به شرح ز يهامؤلفه یبعض
  .بود ریوممرگ تعل تریناصلی رداریواگ يهايماریب. 1
   .داد رخ 1356 و 1354، 1349، 1344 يهاسال در وبا يهایدمیاپ نیترعیوس. 2
  .است بوده سال 55 ،انقالب يروزیپ از قبل) سالمت شاخص نیتری(اصل یزندگ به دیام شاخص. 3
   .دیرستولد زنده  1000 مورد در هر 111سال به  یک ومیر کودکان زیرمرگ، 1356در سال . 4
 .بودند یخارج پزشکان از ياریبس. بود نفر 1000 هر يزااِ به پزشک  38/5 به 1356 سال در تیجمع به پزشک شاخص. 5
 داشت تیمسئول يااداره آن يبرا و بود ایماالر با مبارزه ۀبرنام انقالب از قبل یبهداشت ۀبرنام نیترموفق. 6
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 .داشت شعبه خوزستان، ازجمله ،زیاخیماالر يهااستان در که
داشت. اغلب ی فراوان ناو مجروح انیقربان یشاهستم انینظام آنان توسط مردم و سرکوب ةگسترد امیق. 7
 يرایفعال آن زمان پذ يهامارستانیدر ب ،یمل امیبا ق یبستگضمن هم یپزشک ۀجامع یانسان يروین

 بودند.  دگانیدبیو آس نامصدوم
قرار داد.  یخیتار یکشور را در معرض آزمون یپزشک ۀجامع 1357 وریشهر 17 یمردم امیق سرکوب. 8
   امن مردم تبدل شد. يبه سنگرها هامارستانیب

 .شد لیتبد یمردم يهاگاهیپا به کشور فعال يهامارستانیب ،ینظام حکومت سرکوب و اختناق دوران در. 9
  .داشتند مشارکت ،ماه بهمن 22 خاصه، 1357 فجر ۀده حوادث نامجروح کنترل در کشور فعال يهامارستانیب ۀهم. 10
 

 سپاه يبهدار سیتأس ؛یلیانقالب تا شروع جنگ تحم يروزیدر حوادث  بعد از پ سالمت نظام تجارب .13
 انقالب  يروزیاز پي پس هاماه نخستین و درمان) در بهداشت يامنطقه يها(سازمان انقالب از قبل ساختار

  شد.یاداره م یاستان يهاسازمان نیا قیامور بهداشت و درمان مردم از طر ۀهمبرقرار بود و  همچنان
 شده بود. فیو درمان ارتش تضع بهداشت سازمان انقالب، يروزیپ به منجر حوادث لیدلهب 
 است داشته وجود یمارستانیب تخت 55,000 و یدرمان ۀمؤسس 565 کشور کل در ،انقالب بدو در.  
 نامتخصص ينفرسیصد تیجمع از درصد 40 از شیب ی،لیتحم جنگ شروع تا انقالب يروزیپ يابتدا از 

 .بودند کرده ترك را کشور ای شده رها خدمت از ارتش
 اریدراخت التیتشک طبق را خود یسازمان پزشکان درصد 25 فقط زین کشور سراسر یعموم يهامارستانیب 

  .بود هفرسود) آمبوالنس(مانند  زین امکانات ریسا و مواجه بودند دارو و زاتیتجه دیشد کمبود با و داشتند
 ودخ حداقل به ینیبال یتخصص يهادوره در دانشجو رشیپذ ،یعموم پزشکان به مبرم ازین لیدلبه 

 1.بود افتهی کاهش
 بود.  »بهداشت هايخانهو  بهورزي هايآموزشگاه«ارکان بسیار مهم مسائل بهداشتی اول انقالب،  از

ها ممتاز بود. در آن زمان در استان خوزستان و بسیاري از استان ریاز سانظر  نیاستان خوزستان از ا
 نیبود که در کمتر جاي کشور وجود داشت (ا ریهاي بهداشت و درمان داخانه ،آن يهاشهر

 .فقط در خوزستان، شیراز و ارومیه فعال بود) یبهداشت یۀپا يساختارها
 مناطق نامجروح و داشت وجود پراکنده طورهب يمرز يهايریدرگ ،یلیتحم جنگ شروع از قبل 

 .شدندیم منتقل آبادان یطالقان مارستانیب به شلمچه و خرمشهر آبادان، يمرز
  
  ی  سازندگ جهادالف. 
 بانهداوطل و یمردم کامالً و گرفت شکل داوطلب یپزشک انیدانشجو پرشور حضور قیطر از یپزشک ةحوز در جهاد
 روستاها و محروم مناطق به گذاشت،می ارشانیدراخت یسازندگ جهاد که یالتیتسه با یپزشک داوطلبان. کردیم اقدام

 ؛است درخشان اریبس یسازندگ جهاد یپزشک ۀتجرب .کردندیم شرکت یبهداشت يهاتیفعال در و رفتندیم
 هاجبهه درمان امداد به ،جنگ ضرورت بنابه تجربه نیا. 1359 و 1358 هايسال در جنگ، از شیپ مخصوصاً

 هکچنانتداوم یافت؛  ابعاد ریسا در یسازندگ جهاد اما .شد متمرکز آنجا در ضرورت، لیدلهب ینوعبه و شد منتقل
 امداد ستاد و ياضطرار يهامیت صورتهب درمان و امداد بخش. کندي فعالیت میکشاورز جهاد در قالب زین هنوز

  .کردیم اداره را هاجبهه و ریتدب را داوطلبانه و یقانون يهاطرح در پزشکان اعزام و شد ریدا هاجبهه در درمان

                                                             
 التحصیل در سال. . سه تا پنج نفر فارغ1
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  خوزستان 1358 بهمن لیسب. 

 آبرپ رودخانۀ شش ،استان نیا در. است سیل بحران يهانهیزم از یکی و خیزبحران بالقوه یاستان خوزستان
و  بیمه یلیانقالب، س يروزیسالگرد پ نی). در اول١شاوور و ریبهمنش دز، ،یجراح کرخه،(کارون،  است يجار

 از ياریبس ارتباط. کرد انیطغ استان يهارودخانه ۀهم. دیدرنورد را خوزستان )متریلیم هاده( یبارش ناگهان
خوزستان با ورود  لیس یرسانامداد يهاصحنه. گرفتند قرار لیس ةمحاصر در نفر هاهزارده و شد قطع روستاها

هم يهااستان یمردم یعموم جیبس روز،یهوان ةگسترد اتیعمل ،یو جوان جهاد سازندگ ینهاد مردم ۀجانبهمه
 نیشد. ا لیتبد رانیا یملت بزرگ و انقالب یپارچگکیو  یبستگهم ۀکشور، به صحن گرید يهاجوار و استان

و کنترل  یعیطب ۀرمترقبیمهم غ ۀواقع نیا ۀرخ داد. تجرب یلیروز قبل از آغاز جنگ تحم 220 بیحادثه قر
 يهاتوطئه نیترشوم مقابله با يبرا یمل یبزرگ آمادگ ناخودآگاه به مانور ران،یآن توسط ملت بزرگ ا قدرتمند

 يوقت، استاندار ياستان و وزارت بهدار يبهدار ياسازمان منطقه ینیآفرشد. نقش لیمرزوبوم تبد نیدشمنان ا
هم الگوي به روز،یو سپاه پاسداران، خاصه هوان رانیا یاسالم يارتش جمهور ،یو مل یاستان ينهادها ریو سا
 شد. لیتبد ایدربرابر بال یمل یبستگ

 
  و درمان در حوادث کردستان امدادج. 

 در ضدانقالب تحرکات با ییارویرو ی وداخل يهابحران يریگشکل و در جریان پاسداران سپاه لیتشک با. 1
 یبوم یدرمان تجارب و امکانات ینابسامان و کمبود. شدندیم مجروح روهاین از ة بسیاريعد مختلف، مناطق

 و پرستار پزشک، خود، قیعال و تجارب به بسته ،یاعزام داوطلب يروهاین که يطورهب ؛بود محسوس اریبس
 بردند. یبا خود به منطقه م امدادگر

   .دبو ایمه آن مقدمات فقط جنگ از قبل اما ؛شد احساس سپاه در يبهدار سیتأس لزوم ،جنگ شروع از قبل. 2
 یآموزش ةدور ، یکاقدام نیاول در و گرفت برعهده را سپاه يبهدار ياندازراه تیمسئول نژادپاك دکتر يآقا. 3

 با. ردی، برپا کعیطب پلمید حداقل مدرك با داوطلب يروین نفر ي پنجاه تا شصتبرا ،ماه کی مدت به يبهدار
 انتقال و يفور درمان ی،امدادرسان در یتحول کردستان، به دهیدآموزش يروهاین نیا ةشديزیربرنامه اعزام

 وجود آمد.هکردستان ب يهايریدرگ نامجروح
ر از سراس انهداوطلب یجمع در آن شد و لیدر تهران تشک ياریپزشک ی چهارماهۀآموزش ةدور بالفاصله. 4

 نیچن مورد نیا در ،کردستان نامنظم اتیعمل در يبهدارمسئول  ،انیفتح سردار. کردند کشور شرکت
  نقل کرده است: 

 کارمان کردستان در ،جنگ هنوز شروع نشده بود که 59سال  لیو اوا 58 سال اواخر... 
ضدانقالب بود. در کنار  هینامنظم عل یامنظم  اتیدر عمل زمانیعز نیبه مجروح یدگیرس

به  یدگیرس ،که داشتم ياو عالقه مبود دهیکه د یآموزش يهادورهخاطر هب فیوظا نیا
یکه م ییگرفت. هر جا در دستور کار قرار زین یدرمان ی [و]بهداشت ياوضاع واحدها

که ضدانقالب  یدرمان و یواحد بهداشت م،یشدیم اعزام که يشهر هر و محور هر میرفت

                                                             
 چشمهچند  وستنیپ همبه از) داحمدیس یۀ(قر هیجر يروستا یشرق ةدر کنار شوشغرب شهر  شمال يلومتریکهجده در رودخانه نیا. 1

 ةجاد موازاتبه ،یو غرب یشهر شوش به دو بخش شرق میشمال به جنوب، پس از گذشتن و تقس ریشاوور در مس ۀ. رودخانشودیم لیتشک
 به ،يلومتریهفتادک تا پنجوشصت یمسافت یو سرانجام پس از ط دهدیبه حرکت ادامه م دزو  کرخه ۀدو رودخان انیو م مشکیاندبه  اهواز

بر  یهمم ریدوم سال تأث ۀمیدر ن یفصل يهاانیاست که با طغ بامدژ تاالبة کنندهیاز منابع تغذ یکی نیرود همچن نی. ازدیریدز م ۀرودخان
 آزاد). نامۀدانش ا،یپدیکیتاالب مذکور دارد (و اتیح
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 زابه مردم آن منطقه  یخدمات سالمت ۀارائو  شده احیا و يبازساز دیاب ،کرده بود نابود
 گذاشت.یم يآن منطقه برجا ردمردم کُ يرو را ياالعادهفوق ریثأت که شدیم گرفته سر
 یوقت .میکرد جادیواحدهاي درمانی ا ،بهداشت يهاخانه نیا ازتا  دویکی در

که در قالب  ییردهاکُ از یبعض يهاخانم د،یرد رسخدمات ما به مردم کُ
با آن گروه يشان همکارانشدند که همسریممانع  ،ضدانقالب درآمده بودند

را  خود يهاجا آمدند و اسلحههمان شانمردان لذا ؛ادامه بدهند را معاند يها
 ،یمردم یو درمان يامداد خدمت کی ،یدرمان کار کیدرمانگاه دادند.  لیتحو
 فرونشاند را یشبرادرکُ و خصومت آتش که آورد وجودهب یتحول ،گذاشت ياثر
ها نیا هیعل ما ،خدمات بدهند ما مردماند به که آمده يافراد نیا بودند هگفت و

ی بهداشت خدمات .میکنآتش  میتوانیها نمنیا يرو ،میبکش سالح میتوانینم
     .. .داشت.دربرخاص خودش را  ریثأباالخره ت مردم به خالصانه یدرمان [و]

 
 رانیعراق با ا یلیو جنگ تحم مقدس دفاع در یرزم يبهدار تحوالت .14

   اول يهاهفته و روزها جنگ، شروعالف. 
 يجمهور هیعراق عل یمنحوس بعث میتوسط رژ یو طوالن رانگریو ن،یخون یجنگ 1359 وریشهر 31 در

و درمان در  بهداشت يامنطقه سازمان ساختار هنوز که جنگ اول يروزها درشروع شد.  رانیا یاسالم
بودند، کارکنان  يمناطق مرز یبوم یمردم و اهال زین نامصدوم ةنشده بود و عمد یمناطق مورد هجوم متالش

را برعهده داشتند. ساختار خودجوش  فیوظا نیتریاصل یبوم یدرمانـ  یبهداشتدر صحنه و مراکز  ماندهیباق
 نیترکیمراکز در نزد یکرد. بعضیمنتقل م يشهر يهامارستانیرا به ب نامجروح ،یمردم و انتقال امداد

  . شوش) یآبادان و نظام ماف یطالقان يهامارستانی(مثل ب قرار داشتند يریفاصله به خطوط درگ
 

    در شش سال اول جنگ لیبدیب رسانیآبادان، سمبل مقاومت و خدمات یطالقان مارستانیبب. 
 طخطو به مارستانیب نیترکینزد و داشت قرار جبهه دو نیب جنگ آخر تا اول از یطالقان مارستانیب

ت، نداش تیامن مارستانیب يباال طبقات. آوردتاب  دشمن امانیب يآتشبار ریز ،مدت تمام در. بود مقدم
 تیامن يبرقرار يشد. برایمجروحان جنگ و مردم شهر استفاده م يمداوا يبرا نییلذا از طبقات پا

 نیاحداث شده بود. با ا مارستانیاول اطراف ب ۀبه ارتفاع طبق يبلند زیخاکر ،درمقابل حمالت دشمن
 يهايریدرگ نامجروح نی). اول1 ریشد (همکف و اول) (تصویحفاظت م مارستانیدو طبقه از ب زریخاک
 مارستانیب نیساعات جنگ به ا نیباران دشمن، از اولر اثر بمباران و گلولهب یمردم بوم نیو همچن يمرز

. ودب به خطوط مقدم نبرد ترین بیمارستانهاي صحرایی، نزدیکمیان بیمارستان در منتقل شدند.
 يروزها يهاجبهه نیتراز فعال یفیاضیه بود که یک ۀترین مرکز درمانی به جبهبیمارستان نزدیکاین

چهارمش به اشغال خرمشهر بود که تقریباً سه، گریفعال د . جبهۀرفتشمار میبه دفاع مقدس نینخست
، از سقوط خرمشهر قبلقرار داشت.  مارستانیب نیآن تحت پوشش ا نادرآمده بود و همۀ بار مجروح

 يفور یجراح هايو عمل شدندمی ارجاع یطالقان مارستانیب به خرمشهر ولیعصر بیمارستان از مجروحان
 مارستانیدشمن، طبقات سوم و چهارم ب ینیزم و ییشد. با شدت گرفتن حمالت هوایانجام م آنجا در
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 تیریو مد يولوژیراد شگاه،یهمکف (اول) اورژانس، داروخانه، آزما ۀ. در طبقدش هیو تخل بیدچار آس

 ،دوم ۀطبقه قرار داشت. در طبق نیدر هم زین سیسروو سلف کارکنان مستقر بود. محل اسکان پزشکان و
 سات،یتأس انبار، زین مارستانیب ۀو محوط یجانب يها. در ساختمانبود عمل يهااتاق ي وبستر يهابخش

. بود دهش یطراح امن و مناسب دمانیچ با يپرستار و خدمات کارکنان اسکان ه،ینقل ،ینگهبان موتورخانه،
شد (همکف و یحفاظت م مارستانیدو طبقه از ب زیخاکر نیاحداث شده بود. با ا مارستانیاول اطراف ب

  ). 1 ریاول) (تصو

  

  مقدس دفاع در آبادان یطالقان مارستانیب .1 ریتصو

 تقراراس مارستانیب یکینزد در ییضدهوا ۀتوپخان. ي بودیمدیشد ییهوا بمباران ، شاهد1364 سال در
 حمالت انفجار شدت. کرد اصابت مارستانیب ۀمحوط به راکت نیچند ي مهیب،ریدرگ یک در .داشت

 .دید بیآس خیلی هاآمبوالنس و شد شکسته هااتاق درِ و هاپنجره و هاشهیش تمام که بود يحدهب ییهوا
 ،نویم ةریخرمشهر و جز يهاجبهه رزمندگان در به مقرّ  ياتوپخانه سنگینحمالت  لیدلهزمان ب نیدر هم

 نسبت عمل اتاق تعداد ،در اغلب اوقات .ندمنتقل شد مارستانیبه ب یمجروح در مدت کوتاه يادیتعداد ز
 تیوضع و جراحات شدت و محل براساس مجروحان. ماندندیم نوبت در دیبا و بود کم مجروحان شمار به

 عمل اتاق هب نوبتبه اژیتر مسئول پزشک میتصم با و شدندمی )اژیتر(ي بندطبقه یاتیح مئعال و یعموم
 ،پتو يرو و دادینم کفاف موجود يهاتخت که بود ادیز يحدهب نامجروح ی شمارگاه. یافتندانتقال می

  1.شدندیم مراقبت برانکارد  ای نیزم
  

                                                             
  . http://oral-history.ir :، دریطالقان مارستانیب در يامدادگر و آبادان در یزندگ ،خواهیساسان فائزه .1
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   مقدس دفاع در شوش یماف نظام مارستانیبج. 

  ینب الیحرم حضرت دان ائرانقبل از جنگ به مردم شهر شوش و ز ینظام ماف مارستانیب
شاوور قرار داشت. در ساحل مقابل تا ششصد  ۀدر ساحل رودخان مارستانیب نی. اکردیم رسانیخدمت

قرار داشتند که کامالً به  یتیو در موقع پیشروي کرده هایعراق ،شاوور ۀرودخان يهفتصدمتر ای
نظام  مارستانیب ،نیالمباز شروع جنگ تا فتح ،عبارت بهتر و اطراف آن مسلط بودند. به مارستانیب

 ریوقفه، زیقهرمان و سلحشور، با افتخار و ب کارکنان اعتباربه ،جبهه میشوش در خط مستق یماف
 خیادامه داد. در تار نبرد خطوط مقدم نابه مجروح ی درمانیاتیخدمات ح به ارائۀ میآتش مستق

 نکرده کسب یمیافتخار عظ نیچن یمارستانیب چیه ،یطب رزم خیو در تار ي جهانهامارستانیب
  :کندیم تیروا نیچن ،استان خوزستان يعامل وقت بهدارریمد ان،یریاست. دکتر وز

 از تبمرابه مارستانیب نیا تیموقع. دندیرسیم مارستانیب به قهیدق چند فاصلۀ به ما يهامجروح«
 نجایبود، ا قهیبه آنجا پانزده دق انتقال ۀفاصل اگر. بود ترخطرناك آبادان یطالقان مارستانیب تیموقع

 روزیپ اتی. در عملینظام ماف مارستانیشد به بیمجروح همان موقع منتقل م .بود قهیکمتر از پنج دق
 کیاورژانس قرار گرفت و نقش  يهاستو پُ امداد يهاستپُ یۀقطب بق مارستانیب نیا ن،یالمبفتح

  .»نمود فایمهم را ا ییصحرا یمراکز جراح
  

  یجنگ مناطق يهامارستانیب ریساد. 
 يهاساختمان يقابل استفاده و دارا یدرمان يواحدها از یبعض نیالمبفتح اتیعمل از قبل

 يلومتریکپانزده گلستان در مارستانیب ،اهواز در. داشتند قرار مقدم خط یکینزددر مستحکم 
 نیا ،پاوه و وانیمر ،بانه ،غرب النیگ یامثل سرپل ذهاب  ییها. در شهرواقع بود خط مقدم

 ریداشتند و خدمات خود را ز یو کوتاه کینزد ۀها فاصلتا خطوط مقدم جبهه هامارستانیب
 نیو حجم آتش دشمن، در ا سنگینی لیدلالبته آن موقع بهدادند. یمنجام دشمن ا يآتشبار

در طول دفاع  یمراکز با روند تکامل نیشد. خدمات ایانجام نم يعاد يهاتیفعال یمراکز درمان
 دیشه مشک،یاند يکالنتر دیشه ها،مارستانیب قبیلنیاز ا يگرید يهاادامه داشت. نمونه مقدس

در مناطق  یاسالم يارتش جمهور يهاواقع در پادگان ینظام يهامارستانیاهواز و ب ییبقا
    قابل ذکر است. یجنگ

 
  یرزم يبهدار و یرزم یمهندس. 15

 یبخش مهندس مقدس دفاع یرزم يبهدار یتعال و رشد در رگذاریتأث العادهفوق يهابخش از یکی
ی مناسب و امن يهامکان در یجنگ نارزمندگان و مجروح به یخدمات پزشک دیچون باالخره با ؛بود

. دشیم برپا اورژانس اقدامات يبرا مهم ساختار کی کوتاه، یمدت در بایستگاهی می .شدعرضه می
 در را یسازندگ يهاتیمأمور نیترمهم یجیبس ابتکارات و يجهاد یۀروح با یرزم یمهندس ۀمجموع

 جنگ عیروزشمار وقا با یرزم يبهدار یتکامل ریس. کردندیم ممکن مقدس دفاع یرزم يبهدار ةحوز
  سپاه لشکر) در و پی(گروهان، گردان، ت یجنگ دیجد يساختارها يریگاست. با شکل میقابل ترس
 مپرتالط دانیم وارد ،یرزم يساختار التیتشک با هماهنگ و لیتشک زین سپاه يبهدار پاسداران،

 .شد یلیتحم جنگ در ینیآفرحماسه و مقدس دفاع سال هشت
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 سالقدقیو طر )شکست حصر آبادان(االئمه ثامن اتیو درمان در عمل امداد .16

   )بستان يآزادساز(
 ۀمجموع جنگ، ۀادام و شروع در. بودند برخوردار يبهدار یسازمان ساختار از ارتش یاتیعمل يهاگانی

 يابتدا در. کردند ارائه ی رابخشاتیح و ستهیشا خدمات رانیا یاسالم يجمهور ارتش یرزم يبهدار
 اریبس تیموقع در خدمت، درحال خوزستان یزره 92 لشکر يبهدار گردان ،بستان ۀمنطق در جنگ

 نیا یجمع کارکنان از يتعداد. گرفت قرار محاصره مورد و استقرار یافت مقدم خطوط به یکینزد
 دکتر سرهنگ ا،ینیمیعظ يهاد دکتر سرهنگ پاکروان، يبهدار سرهنگ مانند يبهدار گردان

 در سالده  مدت و درآمدند دشمن يروهاین اسارت به جاللوند دیمج يبهدار سرهنگ و يکاکرود
   .بودند بند
 3 یت يبهدار گروهان ،1360اردیبهشت  31 در آن تصرف و اکبراهللا ارتفاعات به حمله اتیعمل در
 در مجهز اورژانس استقرار با. داشتند ياگسترده تیفعال خوزستان یزره 92 شکرل يبهدار دانرگ و

    .دشیم انجامسرعت مجروحان به درمان و امداد ي،ریدرگ خطوط یکینزد در سوگل يروستا
 به هم ،نامجروح به هم که بود بیمارستانی تنها یطالقان مارستانیب ،آبادان حصر مدت تمام در

 مهاالئثامن ۀروزمندانیپ اتیعمل با. کردیم رسانیخدمات منطقه گانرزمند به هم و آبادان شهروندان
 دستور به که روزیپ اتیعمل نیا نامجروح. شد آزاد دشمن ةمحاصر از 1360 مهر 5 در آبادان ،)ع(

 نیرتيفور. شدند مداوا یطالقان مارستانیب در شد، انجام )ره( ینیخم امام قوا کل فرمانده میمستق
 در معرض بارها یطالقان مارستانیب اطراف. گرفتصورت می مارستانیب همان در زین یجراح عمالاَ

 يعاد مردم ازها بودند و هم هم از رزمندگان جبهه نامجروح قرار داشت. دشمن يهااصابت خمپاره
 الس شش و اتیعمل نیا در مارستانیب قهرمان کارکنان عملکرد. سکونت داشتند آبادان در هنوز که
 یاقب سالمت و یپزشک ۀجامع افتخار و مقاومت سمبل رانیا بزرگ ملت خیتار در ،مقدس دفاع یۀاول

  .ماند خواهد
 آزاد دشمن اشغال از 1360آذر  9 در روز 420 از پس بستان شهر ،القدسقیطر اتیعمل در

 »احمرهالل«و  »سپاه يبهدار«، »جهاد یپزشک ۀتیکم« از متشکل يستاد ،اتیعمل نیا از قبل 1.شد
 یتایعمل مناطق در را اریس عمل اتاق بار نیاول يبرا ستاد نیا. بود شده لیتشک 1360آبان  29 در

 نامجروح. شد ياندازراه اکبراهللا يهاتپه دل در یکانکس مارستانیب نیا. گرفت کارهب و دید تدارك
یمحل انجام م نیدر ا ،داشت یاتیح ۀکه جنب هاییعمل. شدندمی اژیتر مارستانیب نیا در اتیعمل

 يهاها و گرداندسته ،اتیعمل نیشدند. در ایاهواز منتقل م يهامارستانیبه ب نامجروح ریشد و سا
داشتند  تیرزمندگان حضور و فعال يپادر خطوط مقدم و پابه رانیا یاسالم يارتش جمهور يبهدار

   نمودند. میتقد یاز کادر پزشک یناو شهدا و مجروح
  

   نیالمبفتح اتیعمل در هاجبهه ياضطرار يهامیت و یرزم يبهدار کلتش .17
 محسوب یرزم يبهدار عطف ۀنقط . این عملیاتشد آغاز 1361 نیفرورد 1در  نیالمبفتح اتیعمل

 ییصحرا يهامارستانیب ۀسامان نیاول بستان، فتح در یکانکس مارستانیب ۀتجرب از بعد. شودیم
سامانه نوع نیا. گرفت قرار استفاده مورد نیالمبفتح اتیعمل در که بود چادر و کانکس چند از یبیترک

                                                             
 . http://www.aviny.com :، درالقدسقیطر اتیعمل .1
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 يهاروین توسط عباس دشت یعموم ۀمنطق در یکی :دش برپا نیالمبفتح اتیعمل از منطقه سه در

و  )کانکس صورتهب(فقط  (ع) نیحس امام پیت توسط يپر دال ۀمنطق در يگرید ،یسازندگ جهاد
 نوع نیاز ا بعداً. )سنگر و کانکس از یبیترک( (ص) اهللارسول محمد پیت توسطبِلتا  ۀمنطق در سومی
 خطوط ییصحرا اورژانس 15 از شیب ،نیالمبفتح در. استفاده شد زین المقدستیب اتیعمل در سامانه
 اریبه و پرستار 1000 از شیب ،پزشک 200 از شیب ،هااورژانس نیا در. دادیم پوشش را نبرد مقدم

و درمان و  امداد اقدامات ی،کوتاه یزمان ۀفاصل در و نددکریم خدمت ثارگرانهیا امدادگر 2000 و
ها، بسته به اورژانس نیدر ا يخدمات فور افتیدر پس از نادادند. مجروحیرا انجام م هیاول يایاح

شوش،  يشهرها يهامارستانیب ای و یی مذکورصحرا مارستانیاز سه ب یکی به یی،ایجغراف طیشرا
 ،استان يبهدار کارکنان عمومدر این عملیات،  شدند.یآبادان منتقل م و دزفول، اهواز مشک،یاند

کردند. یم یهمراه را یرزم يکشور بهدار سراسر از یاعزام ياضطرار يهامیو ت ياسازمان منطقه
ر د ار،یامکانات دراخت ۀبا هم زیدر منطقه ن یاسالم يارتش جمهور انسانی و یامکانات سازمانتمام 

 لیدر سطوح مختلف از وسا نامجروح انتقال يو فعال داشتند. برا میمشارکت مستق اتیطول عمل
امکان  یراتییبوس، اتوبوس (که با تغینیسبک)، م يامداد يو خودروها کوچک (آمبوالنس یۀنقل

 ییایارتش) و در يماهایو هواپ روزیهوان ي(بالگردها ییامداد هوا نیو همچن یافته بود) حمل مجروح
کشور  سالمت خیدر تار میعظ ايتجربه نیالمبدر فتح یرزم يبهدار اتیشد. عملیم هگسترد ةاستفاد
  است. یرزم يبهدار خیدر تار یعطف بزرگ ۀو نقط

  
  خرمشهر يآزادساز و المقدستیب اتیعمل در یرزم يبهدار میعظ یدهسازمان .18
 از بعد که مقاوم خرمشهر. انجامید خرمشهر يو به آزادساز شد مرحله انجام سه المقدس درتیب اتیعمل
 در) ماه 19( روز 578 از پس بود، درآمده دشمن اشغال به 1359 آبان 4 در مقاومت و يپایدار روز 34
 ،یرزم يبهدار یاختصاص تدارکات برعالوه .بازگشت یاسالم میهن آغوش به دیگر بار 1361خرداد  3
 ،دبو نبرد يهاجبهه به مرکز نیترکینزد و یمارستانیب گاهیپا نیترمهم که آبادان یطالقان مارستانیب

 اتیعمل نامجروحة گسترد حجم يتکاپو اتیعمل از قبل موجود تیظرف. داد انجام ياگسترده خدمات
 مارستانیب چهارم و سوم طبقات از ی،حفاظت لیدالهب زمان آن تا. نمودینم را خرمشهر يآزادساز بزرگ

آماده و  مارستانیسوم ب ۀطبق ،المقدستیرزم ب ۀدر بحبوح امدادگر خواهران ابتکار با. شدینم استفاده
 4500 ،ییصحرا مارستانیب 3 اورژانس، 15 ،المقدستیب اتیاستفاده شد. در عمل از آن اتیعمل ۀدر ادام
    1.بودند اتیعمل نیاز ا یبانیپشت ریدرگ یاتیدر مناطق عمل مارستانیب 8رسان و امداد

  
  ي  اسوله يهااورژانس د،یجد ابتکارات رمضان، اتیعمل .19

در  لومترمربعیک 1600 وسعت به شکلمثلث نیمز در ،در شرق بصره یبزرگ و طوالن اتیعمل نیا
 تیهدا یفرع قرارگاه چهار با کربال يمرکز قرارگاه، مقارن با ماه مبارك رمضان واقع شد. 1361 ریت

  .داشت برعهده را اتیعمل
در این  ناو درمان مجروح و انتقال امدادی، نظام يهاکیو تاکت ییایجغراف يهایژگیودلیل به

  ،یاستحکاماتمهین ییصحرا يهامارستانیب ،اتیعمل نیدر ا متفاوت بود. یقبل هاياتیعملعملیات با 

                                                             
 مقدس،دفاع  ، خبرگزاريالمقدس و گردآوري خاطرات آناناز امدادگران حاضر در عملیات بیتنفر  800شناسایی  ،اخوان مهدوياحمد  .1

  http//defapress.ir. در: 
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 یِضلعشش يهاقاب آن يفلز ةساز. گرفت قرار استفاده مورد ياسوله صورتبه ،يفلز ةساز يدارا

 ییبرپا محل به ازین مورد تعداد به و ساخته کارخانه در که بود مشخص ابعاد با شدهیطراح ازقبل
سوله یکوتاه مدت در یرزم انمهندس و جهادگران. شدیم منتقل ییصحرا مارستانیب ای اورژانس

 لیتحو یرزم يبهدار به را یامن نسبتاً يفضا و کردندمی نصب شدهيحفار يسنگرها در را ها
 نامصدوم و نامجروح رشیپذ ةآماد درمان، و امداد يروهاین انتقال و زاتیتجه نشیچ با تا دادندیم

 شدمی هارائ دیاب که ودب یخدمات به ازین يبرمبنا کار اساس و مارستانیب وسعت. و مداواي آنان باشند
اورژانس  ،CSR اتاق عمل، اتاق ،يولوژیراد خون، بانک شگاه،یآزما ،داروخانه ،و با توجه به آن

اي شکل سولهشد. اولین بیمارستان صحرایی با سازة فلزي و بهیو... احداث م ییایمیش نامصدوم
 خرمشهر کیلومتري35حدود  رمضان،در عملیات  ،1361تا خرمشهر در سال  حسینیهبین ایستگاه 

 .شد احداث خرمشهرـ  اهواز جادة کنار در
جانبه بوده است. و همه ثارگرانهیداوطلبانه، ا ،یاتیح زین اتیعمل نیدر ا یپزشک ۀجامع نقش

  کرده است:  تیروا نیمورد چن نیدر ا رانیجراحان ا ۀجامع سیرئ
 اریبس يها. ازجمله بخشمیشد ریگو غافل میشد، ما اهل جنگ نبود لیبه ما تحم جنگ واقعاً«

 دندیجنگیبود که در خط مقدم م یت قلب سربازانقوّ یۀما یپزشک میبود. ت یمهم جنگ، بخش پزشک
 شهیهم ،ر طول جنگددر دوران جنگ بود.  یدفاع شیاز آرا یبخش مهم یپزشک میو درواقع ت

را پوشش و  هااورژانس و ییصحرا يهامارستانیاز پزشکان، ب یبزرگ و عاشق اریبس يهاگروه
  )2 ری(تصو 1».نداشتند یاز نظر پوشش پزشک يادغدغه چیمسئوالن ه

  
  بریخ اتیعمل در اصفهان از یابوتراب دکتر پیاک یجمعدسته عکس .2 ریتصو

   )یبتوني و اسولهی، کانکسي، (چادر مقدس دفاع در ییصحرا يهامارستانیب کوینت ریس .20
 دفاع خیتار از یبخش ییصحرا يهامارستانیب عملکرد و هاتیمأمور ها،نقش و تکامل، ریس و احداث روند

هاي صحرایی و (بیمارستان درسنامه نیادوازدهم جلد دوم  است. با توجه به اختصاص فصل مقدس
  شده است. هحسب مورد اشار قیبه مصاد فقط ها در دفاع مقدس)عملکرد آن

  

                                                             
 . آبادان نی(ع) در دارخو بیمارستان صحرایی امام حسین ،)1393اسفند  7طب رزم ( ةدر پنجمین کنگرجراحان،  ۀجامع سیرئ فاضل رجیا دکتر .1
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  ی لیتحم جنگ یانیم يهاسال در یرزم يبهدار .21

 يبارآتش ياجرا يبرا یتیمحدود چیه نکهیا و دشمن يبارآتش غلبۀ و ییهوا يبرتر ،آتش نیسنگحجم 
 .کردیمواجه م يدشوار طیرا با شرا یرزم يبهدار نمسئوال ،نداشتند یـ درمان یبهداشت يهاکانم يرو

شد تا خدمات اورژانس، اقدامات یو اجرا م یمستحکم طراح یرزم يمراکز بهدار دیبا ی،طیشرا چنیندر 
صورت، آسیب نیا ریدر غ؛ شدیامن و مناسب انجام م هاينادر مک یجراح هايبخش و عملاتیح
وقفه یشد و خدماتشان بیم سیسأباال و پرحجم ت تیظرف با دیبا یدرمان يواحدها یطرف ازبود.  ي زیادریپذ
 يریکارگهب با  مستحکم يهاسازه ساخت و یطراح. یافتمی ادامه يو پدافند يآفند طیمستمر و در شراو 

 يهامارستانیب کوینت ریادامه داشت. س مقدس دفاع طول در یرزم یمهندس ابتکارات و یقبل تجارب
  شده است. بیان درسنامه نیهمجلد دوم  ،دوازدهمدر فصل  تفصیلبه دفاع مقدس ییصحرا

  
   رزمندگان هیعل دشمن ییایمیش حمالت ۀخچیتار و بریخ اتیعمل .22

 ضربات عراق، ارتش تسلط از یاشغال مناطق يآزادساز يهااتیعمل سلسله ياجرا با رانیا یاسالم يجمهور
 يهانیسرزم يآزادساز از رانیا ینظام راهبرد دوره، نیا از پس. کرد وارد عراق یجنگ نیماش بر يکار

 یخاک ی ـآب اتیعمل به یخشک در اتیعمل از زین یاتیعمل راهبرد و افتی رییتغ متجاوز هیتنب به یاشغال
 رقرا جنگ یعال فرماندهان کار دستور در چارچوب، نیهم در بریخ یخاک ی ـآب اتیعمل. شد داده رییتغ

 2000 یبیو شمال بصره به وسعت تقر زهیهورالهو یعموم ۀ، در منطق1362 اسفند 3 و گرفت
  . افتیاسفند ادامه  22 مربع آغاز شد و تالومتریک
  

    عراق ییایمیش ۀرانیگتهاجم گسترده و غافلالف. 
 1362اسفند  6روز  و... از صبح یسیانگل ،یروس ،ییکایامر نینو يهامستشاران جنگ مشاورة با عراق انینظام
 سابقۀیب و گسترده اریباران بسممتعارف، به ب يهابا سالح دیشد اریبس يهابارانها و گلولهزمان با بمبارانهم
 1000 به کی(نزد نیسنگ يهاافکنفروند انواع بمب 33از  شیب يریکارگهبا ب تیجنا نیاقدام کردند. ا ییایمیش

 يماهایهواپ از استفاده زیو ن )ییایمیش توپ گلولۀ 3000 از شی(ب نیقبضه توپ سنگ 100 و حدود )راکت و بمب
 شد. انجام بالگردها در شدهنصب ییایمیش يگازها از پر مخازن با يموارد در و یسیسوئ PC7 ةموتورتک

 جبهه مقدم خطوط: از بودند عبارت بریخ اتیعمل در عراق ییایمیازجمله مناطق مورد هدف حمالت ش
 دیشه يهااسکلهی، جنوب و یشمال مجنون ریجزا ممقدّ يمحورها و یشرق يپدها ،هیطالئ تا زهیهورالهو در

 د،یحد ن،یحن نجف، ت،ی(ص)، نصرت، کربال، هدا خاتم يهاقرارگاه ،يلومتریکهشتاد تا عمق ییو بقا يباقر
  .رانیاس کمپ یحت یی وصحرا يهامارستانیب و هااورژانس ،یاتیعمل يهاگانی يهاعقبه و مقرها ،...و نصر فتح،
، در 1363 نیفرورد 16تا  1362اسفند  6از  ،روز 40به مدت  ییایمیش رینظیجنگ ب نیعراق در ا 

 پوست يهابافت ةبرندنیو ازب دیشد يزاهاشنده شامل تاولکُ  ییایمیش يسه مرحله با انواع عوامل و گازها
 لیدلکه به ـ )دموستار سولفور( »خردل«چون گاز هم ،يمنجر به کور یچشم دیشد عاتیو ضا هیبدن، ر
و گاز  »نتابُ« اعصاب ستمیب سگاز مخرِ ـ شودیم دهینام زین فیخردل کث ای ظیخردل غل زیادش غلظت

 .دیشکآتش به را منطقه يزارهاین زین يزا (ناپالم) و فسفرآتش يهابا بمب يو در موارد» سژنفُ« ةکنندخفه
 بود دیشه 1000 و حدود مصدوم 5000 ازجمله ریناپذصدمات جبران ییایمیش ممنوع جنگ نیحاصل ا

.شد زین ستیز طیمح یفراوان، سبب آلودگ يو ماد يمعنو يهابر خسارتعالوهکه 
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 رانیا یاسیو س يااقدامات رسانهب. 
سازمان ملل متحد، خواستار  رکلیجداگانه به دبۀ سازمان ملل متحد در دو نام در مقرّ رانیا مئدا ندةینما

 ن. همچنیدشعراق  اتیجنا يایآثار و بقا ةمشاهد ياز کارشناسان برا یکشور و اعزام گروه نیا تیمحکوم
 ،یهانج سرخ بیصل يهاتهیکم يرؤسا با دارید در یاسیس ندگانینما خصوصبه و رانیمقامات مسئول ا

 77جنبش عدم تعهد و گروه  ،یسازمان کنفرانس اسالم ،یجهان بهداشت ،ییایمیش سالح خلع سازمان
آنان گذاشتند  اریاز کشورها، مستندات و مدارك متقن مربوط به حمالت عراق را دراخت يتعداد يو رؤسا

 یضدانسان اتیعمال فشار و نفوذ خود مانع تکرار جناحکومت عراق شدند تا با اِ  تیو خواستار محکوم
 ی،هانج يهارسانه بار،غم حوادث نیا ریانکارناپذ اسناد و ریباوجود اقدامات گسترده و انتشار تصاو .شوند

 به حاضر آن، اخبار کوتیبا و دارامعن یسکوت در یالمللنیب يهاسازمان و کشورها مقامات و مسئوالن
 مصدومان از يتعداد اعزام باوجود نیهمچن. نشدند باره نیا در موضع اعالم و هامصاحبه و هاگزارش انتشار
 ایتالیا ا،یپاناس ک،یبلژ سوئد، س،یسوئ س،یانگل ش،یاتر فرانسه، آلمان، يهامارستانیب به مداوا يبرا بدحال

 مهادا همچنان يخبر سکوت نیا عراق، اتیجناة زند و ایگو اسناد با هارسانه میمستق ییارویرو و ژاپن و
 روز ی دهعنی، 1362اسفند  16 داده نشد. سرانجام در زیمصاحبه به پزشکان معالج ن اجازة یحت و افتی

 دائم ریسف ی،خراسان ییرجا دیدکتر سع يآقا يارسانه ۀعراق، با مصاحبشیمیایی آغاز حمالت  از پس
 شانیا ۀمصاحب متن فیضع انعکاس به ناچار هارسانه و شکست يخبر سکوت نیا ملل، سازمان در رانیا

  .شدند
 حیبا تشر، 1984 مارس 7 /1362اسفند  17 ۀدر ژنو در مصاحب یسرخ جهان بیصل تۀیکم يگوسخن

 افتیآنان و در نۀیکه با مشاهده و معا ییاروپا يدر کشورها ينفر از مصدومان بستر 160 ناتیمعا جینتا
 ییایمیش يهادست آورده بود، اعالم کرد مطمئن است که عراق از سالحبه یشواهد و مدارك متقن پزشک

   جنوب استفاده کرده است.  يهادر مرداب رانیسربازان ا هیعل
 و شیاتر س،یانگل کا،یامر مقامات زین و ،رکلیدب ازجمله ،ملل سازمان مقامات ،يافشاگر نیباوجود ا

 ي(شورو تاس يهايخبرگزار و نشدند عراق اتیجنا نیا کردن محکوم به حاضر عرب یۀاتحاد رکلیدب
 بالفاصله ران،یا از نقل به ییایمیش حمالت خبر رنگکم انتشار با زین) سابق يوگسالوی( وگیسابق) و تان

    .کردند بیتکذ را یحمالت نیچن وقوع عراق مقامات از نقل به
  

 رانیا به ملل سازمان ییایمیش يهاسالح کارشناسان اعزام و ملل سازمان فیواکنش ضعج. 
 کارشناس که کرد اعالم 1362 اسفند 19 در ناچاربه ملل سازمان رکلیدب ران،یمستمر ا يهايریگیبا پ

 يکشورها مقامات از یبرخ ران،یبا محرز شدن اعزام کارشناسان به ا .کرد خواهد اعزام رانیا به را خود
 به مجبور... و دپرسیآسوشت ،یسیبیب ا،یتالیا ونیزیتلو ازجمله یغرب يهارسانه از گرید یبرخ و یغرب

 .عراق شدند یجنگ تیاخبار جنا دةیگز انعکاس ای فیضع يریگموضع
 عراق، ییایمیش حمالت شروع از روز پانزده از بعد و ریتأخ هفته دو از پس ملل سازمان رکلیدب

 ياعضا .شدند تهران وارد 1984 مارس 13/ 1362 اسفند 23 در که کرد رانیا در قیتحق مأمور را یئتیه
 یگزارش در را خود يهاافتهی ران،یا جنوب يهاجبهه در و تهران در قیتحق هفته کی از پس ئتیه

عراق  استفادة ،گزارش نیا در. کردند ارائه رکلیدب به 1984مارس  21 /1363 نیفرورد 1 در ياصفحه28
 رکلیدب ،اریدوکوئ پرز ریخاو يآقا .بوده شد دییخردل و اعصاب تأ يگازها يحاو ییایمیش يهااز بمب
 سیرئ میتسل 1363 نیفرورد 6 /1984مارس  26  ۀنام یط را رانیا به یاعزام ئتیه گزارش ملل، سازمان

   .داد رانتشاعنوان اسناد سازمان ملل را بهاعضا کرد و متن آن  انیدر م عیتوز يبرا تیامن يشورا
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 عراق ییایمیحمالت ش ةدربار تیامن يشورا ۀیانیب نیصدور اولد. 

 یموضوع را ط نیا ،رانیا يهايریگیو بعد از پ کشورمان به یاعزام ئتیگزارش ه افتیپس از در تیامن يشورا
صادر  باره نیدر ا ياهیانیب 1363 نیفرورد 10 /1984مارس  30کرد و سرانجام روز جمعه  یدو جلسه بررس

و بدون نام بردن از کشور استفاده یاز گزارش کارشناسان اعزام ییهابا اشاره به بخش هیانیب نی] در ا5[. دنمو
 ،یاعزام ئتیدر گزارش ه کهیدرحال ؛ها محکوم شده استسالح نیاربرد اکصرفًا  ،ییایمیش کننده از سالح

 ،شمانانیپهمو  کایعمال نفوذ امراِ  لیدل. اما بهبودشده  حیتصر رانیا هیعل ییایمیش يهاعراق از سالح ةاستفاد
 ] 12. [امدین انیبه م يها ذکرسالح نیا رندةیکارگعنوان متجاوز و بهکشور عراق به از هیانیب نیدر ا

 عیعراق سبب شد تا فجا یبعث میرژ اتیسازمان ملل به جنا تیامن يشورا ۀدارانجانب نگاه و يانگارسهل
حلبچه در  ۀو فاجع 1366 ریت 7سردشت در  پناهیبا حمله به مردم ب اهیس ۀکشنبی ۀفاجع رینظ یانسان
 خیو ش 1367 ریت 31و زرده در  رهیزنان و کودکان در د ۀرحمانیو کشتار ب 1366 اسفند 28 اهیس ۀجمع

سال  انیبلکه سال ،تنها تاکنونکه آثار شوم آن نه وندندیوقوع بپو... به1367مرداد  11در  هیعثمان اشنو
  .خواهد ماند یباق یآت يهابر نسل

 
  هابیآس کنترل در یرزم يبهدار نقش و شهرها به یموشک حمالت .23

 ز،یدر تهران، زنجان، همدان، بستان، تبر یمناطق مسکون ،یاتیعمل سلسله یط یلیتحم جنگتش عراق در ار
 آباد را موردو صالح رانشهریبانه، پ وان،یدزفول، رامهرمز، آبادان، رشت، اصفهان، نهاوند، مر مشک،یبروجرد، اند

اعالم شد ارتش عراق در طول ها . بعددیوطنان را به خاك و خون کشاز هم يادیز يحمله قرار داد و تعداد
 هاآموزه از يریگبهره با ،مواقع نیا درباران کرده است. را موشک رانیا يبار شهرها 246درمجموع  1363سال 

 و تخصصم یانسان يروین ازجمله یرزم يبهدار يهاتیظرف و هايتوانمند و ،مقدس دفاع ینیع اتیتجرب و
بیوطنان آسرساندن به هم ياریخدمت  در یمارستانیو فضاها و امکانات ب و انتقال امداد لیوسا کارآزموده،

به  یرساندر خدمات یرزم ي، مهارت و سرعت عمل رزمندگان بهداریآمادگ يگرفت. سطح باالیقرار م دهید
  داشت. نامصدوم یو روح یجسم يهابیدر کاهش صدمات و آس يمؤثر ارینقش بس نامجروح

  
  ی  مسکون مناطق به دشمن ییایمیش حمالت .24
را بمباران  رانیا بار 3500 چند روز بعد از اتمام جنگ) ی(و حت مقدس دفاع سال هشت طول در هایبعث
 29( 2والفجر  اتیو عمل 1362 رخ داد. در سال یمورد در مناطق مسکون 30، تعداد نیکردند. از ا ییایمیش

 100 دشمن شروع شد. حدود عینسبتاً وس ییایمیش اتیعمل نیاول رانشهریپ یعموم ۀدر منطق )1362تیر 
به حمله  نیاول دیمورد را با نیبود. ا انهیحمالت وحش نیماحصل ا يمردم عاد یاز رزمندگان و حت دیشه

ود، محل قرار گرفته ب ییایمیش يهاکه مورد اصابت بمب رانشهریپ ةاز جاد یدانست. بخش زین یرنظامیمناطق غ
وجه قابل کنترل چیهبه یکروبیو م ییایمیحمالت ش ۀدامن نکهیا هدشمن با علم ب .بود زین یرنظامیتردد افراد غ

   تکرار شد. زین یرنظامیمناطق غ ریها در ساواقعه بعد نی. ای یورش بردرنظامیغ ۀمنطق به ست،ین
 مارشبه دشمن ییایمیش بمباران در یعطف ۀنقط بانه شهر از قهمنط سه بمباران و 1362 وریشهر 19 ۀواقع

 مایهواپ و خمپاره توپ، از استفاده با بار 12 حدود، 1362 آذر 4 تا وریشهر 19 از هایبعث چراکه ؛رودیم
 انشهر،ریپ یرنظامیغ و ینظام مناطقمانند  کردند؛ کشور غرب در عمدتاً ،ییایمیش يهاگاز کاربرد به اقدام

 5 ساعت :است شرح نیا بهگانه ي دوازدههابمباران نیا از مورد دو. پاوه و نیپنجو بانه، وان،یمر دراز،يباز
 ر آن،که د کردند ییایمیش بمباران را ،بانه توابع از ،نجانیبا يروستا یعراق يهامایهواپ 1362 آبان 3 بامداد
تیر 8و  7 در تاریخ سردشت شهر ییایمیبمباران ش. مجروح شدند برخی و دیشه روستا یاهال از یجمع
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 ثیح نیا از و بود تیپرجمع و بزرگ نسبتاً ،یرنظامیغ کامالً يشهر سردشت. است خاص مورد کی 1366 

 که کرد بمباران را يشهر عراق ؛ چراکهبرشمرد معاصر يهاجنگ خیتار در یعطف ۀنقط دیبا را آن بمباران
 هارزمنده که کردیم یمناطق بمباران به اقدام ،یقبل اردمو در اگر. نداشت این کار يبرا ینظام هیتوج چیه
    .ی حمله کردرنظامیغ شهر کی به صرفاً سردشت در وجود داشتند، هادر آن توأمان هاینظامریغ و

، یرنظامیغ مکان در همآن یی،ایمیش بمباران به دوباره ،زیبس نآتش يعراق چند روز بعد از برقرار
 خود زهر نیآخرصدام  .کردند بمباران را رانیا یۀاشنو شهر 1367 مرداد 11 در هایعراق بار نیا. دست زد

  .بود ختهیر ،جنگ اتمام از پس همآن ی،رنظامیغ شهر بمباران با را
  

  هامارستانیدشمن به ب ییو هوا یحمالت موشک .25
 یتمام به وکرد ن ارذفروگ یتیجنا چیه از مقاوت یۀروح شکستن هدف با دشمن ،مقدس دفاع دوران در

 انمستث قاعده نیا از زین هامارستانیب کرد؛ حتی حمله ،جنگ مقررات به توجه بدون ،دسترس در نقاط
باهر و  ،ینیامام خم يهامارستانیباران بموشک و بمباران و اهواز، گلستان مارستانیب بهحمله  .نبود

    .است عیفجا نیا يهازاده در تهران از نمونهوضیع
  

  (س) الزهراۀفاطم ییصحرا مارستانیردانه به بنمناجوا حمالتالف. 
  (س) در سال الزهرافاطمة ییصحرا مارستانیب ییایمیبمباران ش ۀواقع نیتربتوان گفت مهم دیشا اما

 ،8 والفجر یاتیعمل ۀمنطق به یکینزد ۀواسطهب(س)  الزهرافاطمة ییصحرا مارستانیب .است بوده 1364
 آغاز زمان از دلیل نیهم به ؛بود اتیعمل نیا مصدومان يرایپذ آبادان، در ریبهمنش ۀرودخان کینزد یعنی
 از شیب ،ییصحرا مارستانیب نیا به حمله نیآخر در که گرفت قرار ییهوا ۀحمل مورد بار 4 ،اتیعمل نیا

ادامه داشت،  قهیدق 15 از شیحمله که ب نیاکردند.  بمباران را مارستانیب یعراق يمایهواپ فروند 10
 یآلودگ یاما آنچه عامل اصل .افتیخاتمه  ییایمیآغاز شد و سپس با بمباران ش یبیابتدا با بمباران تخر

 ؛اصابت کرد مارستانیاورژانس ب درِ متر به 15 کمتر از ۀها بود که در فاصلاز بمب یکیشد، یمحسوب م
ستفاده ا رقابلیغ یمدت ،»خردل«با گاز  داریپا یآلودگ سبببه مارستانیبمباران باعث شد تا ب نیلذا ا
 نیبه هم ؛رسیدند شهادتبه مارستانیب یدرمان کادر و رزمندگان از نفر 36 از شیب حمله نیبر اثر ا. شود

  شده است. يگذارنام »یپزشک ۀجامع جیبس«روز  ،روز نیا لیدل
  

    )1365دي  10( سومار 528 ۀمنطق ییصحرا مارستانیب به ییایمیش ۀحملب. 
 1365دي  10 روز 16 ساعت در ی،انسان و یالمللنیب ضوابط و قواعد ۀهم از خارج ی،بعث ثیخب دشمن

لغاف علتبه. داد قرار )موستارد سولفور( خردل نوع از ییایمیش يهابمب تهاجم مورد را مارستانیب نیا
 دندش مصدوم مارستانیب کارکنان از يادیز تعداد محافظ، لباس و ماسک از استفاده امکان عدم و يریگ
در کرمانشاه منتقل شدند و پس  ژهیو ۀافتیبه محل اختصاص نا. مصدومدندیرس شهادتبه شماري هم و

احمد دکتر  شهید آور، سرگردتأسف ۀحادث نی. در اشدند به تهران اعزام ییهوا يبا ترابر ،هیاز اقدامات اول
 اریبه شرف شهادت نائل شد. آن بزرگوار دست ،مارستانیب ثارگریخدوم و تالشگر و ااز پزشکان ،یهجرت
از  گریبود. دو نفر د رانیا یاسالم يکادر ثابت ارتش جمهور وتهران و جز یدانشگاه علوم پزشک یجراح

 ییصحرا مارستانیب ،حادثه نی. بعد از ادندیشهادت رسبه کیپزشکان در تهران و قبل از اعزام به کشور بلژ
   ]20. [شد يگذارنام یتهجر احمد نام دکترسومار به
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  مقدس دفاع در یرزم يبهدار سازمان و ساختار طورت ریس .26

 دفاع و یلیتحم جنگ اقتضائات و اتفاقات و حوادث ریتأث تحت یرزم يبهدار یتکامل روند و يریگشکل
  خالصه شده است: ریبه شرح ز يبوده است. روند اتفاقات و تحوالت ساختار مقدس

و درمان  بهداشت ۀشبک جهاد، ارتش، نیب یهماهنگ ستاد کی »یو درمان مناطق جنگ امداد ستاد. «1
 ؛احمراستان و هالل

 ؛ هادر مراکز استان »و درمان امداد یبانیپشت يستادها. «2
 ؛وقت ریوزنخست یدفاع معاون تیمسئول با »و درمان در تهران امداد يمرکز ستاد« لیتشک. 3
  ؛سپاه يدر ستاد مرکز يستاد بهدار لیتشک. 4
 ؛سپاه يستاد مرکز يدر بهدار بهداشت و يبهدار بخش لیتشک. 5
 ؛)شدیم نیتأم مربوطه يهااستان از یتخصص يروهای(ن سپاه در لشکر و پیت يبهدار لیتشک. 6
 :القدسقیطر اتیعمل از بعد غرب شمال و غرب جنوب،(ف.ب.)  يبهدار یفرمانده لیتشک. 7
 کربال یاتیعمل قرارگاه امر تحت جنوب. ب.ف، 
 نجف یاتیعمل قرارگاه امر تحت غرب.ب. ف، 
 دالشهدایس حمزه یاتیعمل قرارگاه امر تحت غرب شمال.ب. ف، 
 نامجروح یۀتخل«، »امداد« تیمأمور چهار (با 1361 تابستان در ایاالنبخاتم قرارگاه يبهدار لیتشک« ،

 ، )»بهداشت« و »درمان«
 یرزم بهداشت« و »و انتقال امداد«، »ییصحرا مارستانیب«( یرزم يبهدار یاتیعمل يهامعاونت لیتشک«( . 

 
  جنگ تبعات و آثار ریسا و ،آزادگان و مجروحان دان،یشه یینها و یکل آمار .27

 1نفر شهید رسید. 222,085 به یلیتحم جنگ در اسالم رزمندگان يشهدا تعداد ،1392 انیپا تا. 1
 . است بوده نفر  505,000ی لیتحم جنگ در جانبازان تعداد ،1392 انیپا تا. 2 
 دگانرانن و امدادگران ،راپزشکانیپ پرستاران، پزشکان،(ی پزشک ۀجامع کارکنان از نفر 4000 از شیب. 3

  .دندیرس شهادتبه مقدس دفاع در) آمبوالنس
  

  براي آینده یهایی از تاریخ طب رزم. درس28
و  هاهیسرما نیتراز بزرگ یکیدارد و  ياهیسرما یهر ملت :فرمودند ی ـالعالظلهمدّ ي ـمقام معظم رهبر

در مواجهه با  »يجهاد یۀروح«از  يراستا برخوردار نیآن است. در ا فرهنگ ران،یملت ا يهاییدارا
 مقدس دفاع سال هشت  آن در لیجت نیترکه مهم رودیشمار مبه رانیملت ا يهایژگیدشمنان از و

از  یبخش کرد. منتقل يبعد يهارا حفظ و آن را به نسل یروح يهایژگیو نیا دیبا نیبنابرا. شد مشاهده
 ملهازج زین یدر هشت سال دفاع مقدس بود. علوم پزشک »مختلف علوم از يریگبهره« ران،یملت ا يهاییدارا

 جبهه »در خطوط مقدم یپزشک ۀضور جامعح« .مورد استفاده قرار گرفت نهیزم نیبود که در ا هاییدانش
(ره)  ینیبه فرمان امام خم یپزشک ۀبود که جامع یخطر ازجمله اقدامات بزرگ رفتنیآتش دشمن و پذ ریو ز

 و ییصحرا يهامارستانیب در بخشاتیح یعمل جراحصدهزار  حضور، نیا ۀجیدر آن دوران انجام داد. نت
 شیب حضور .شدیم شتریب شهدا آمار نداشت، وجود جانانه حضور نیا اگر ماًمسلّ . بود یاتیعمل يهااورژانس

 يهامارستانیو ب هااورژانس در یمختلف جراح يهاگروه ، پزشک، پرستار وامدادگر يروین 100,000 از
                                                             

 .ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن سیرئ اتاظهار طبق .1
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ي رهبر معظم مقام و(ره)  ینیخم امام حضرت نیتحس که است یپزشک ۀجامع يبرا ینیزر برگ ،ییصحرا

هشت  ۀدر عرص یتخصص يهااز مجموعه یکی دفاع مقدس یرزم يبهدار .دربرداشت را ی ـالعالظلهمدّ ـ
و  مدادا ستپُ  هزاران و ییصحرا مارستانیبپنجاه  از شیب ییو مقاومت بود که با برپا يداریپا ۀسال حماس

مارستانینبرد، از خط مقدم تا بۀ دالورمردان عرص يو حضور رزمندگان، همپا یاتیعملي اورژانس در محورها
  . بخش آالم مجاهدان راه اسالم بودندامیو الت اگریاح ،يو شهر ییصحرا يها
  

  منابع. 29
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  مسئله انیب و مقدمه .1
 طیشرا نیا و شوندیم منهدم ای خارج تیفعال ةرد از يریدرگ مناطق یبهداشت يساختارها ،یجنگ طیشرا در
 یناگهان و انبوه ییجاهجاب ،يعاد طیشرا رییتغکند. سرایت می زین يبعد مناطق از یفیط به درجاتبه

 بردکار ،یجنگ نامصدوم و نامجروح از یناش یاضاف بار ،یدرمان و یبهداشت خدمات توقف ،یانسان يهاتیجمع
 يورین دیتهد و فیتضع و هارساختیز بیتخر ی،عموم وحشت و رعب ناشناخته، بعضاً و بمخرِ يافزارهاجنگ
 فراهم بارمرگ و دکنندهیتهدهاي گیريهمه بروز يبرا را طیشرا که هستند یعوامل از سالمت مسئول یانسان

 آب ،ياهیتغذ ،یبهداشت يهارساختیز دیتهد ي، واقتصاد و یاجتماع ،یتیامن طیشرا فیتضع. سازندیم
، معاصر يهاجنگ نیترمهم در. سازندیم فراهم را جنگ از یناش یانسان عیفجا بروز امکان ...و یدنیآشام

زمان جنگ  بهداشت نمسئوال. اندداده ازدست را خود جان بارمرگ يهايریگهمه لیدلهب انسان هاونیلیم
 یانسان عیفجا نیاز بروز ا ی،اتیعمل و يا، منطقهیمل يراهبرد يهايزیرو برنامه طیشرا قیدق لیتحل با یلیتحم

 يهاهیها، توصها و برنامهاستیرئوس س یضمن مرور اجمال فصل، نی. در اي کردندریشگیحالت پ نیبه بهتر
  شده است. بیان زین ندهیآ طیشرا يبرا يو کاربرد يراهبرد

  
  يدیکل هايواژه .2
 ،طیمح بهداشت ،یعموم بهداشت ،رزمندگانبهداشت ، انیجوپناهبهداشت ، یبهداشت عیسر یابیارز 

  .مقدسدفاع ، هیاول یبهداشتخدمات ، بهداشت
  

Key words 
Environmental Health,  Health, Holley Defense, Primary Health Care (PHC), Public 
Health, Rapid Health Assessment, Refuges Health, Veterans Health. 
 

  موضوع تیو اهم انیب .3
 زدهجنگ مناطق و عام طورهب کشور یبهداشت یۀاول امکانات، 1359 وریشهر در یلیتحم جنگ شروع در

 یعموم سالمت دیتهد. بود بحران تیریمد یدهسازمان فاقد یبهداشت نظام و محدود اریبس خاص طورهب
 ۀلئمس سوي دیگر از .بود يجد و ریچشمگ اریبس جوارهم و زدهجنگمناطق  یمردم و خاصه اهال ۀهم

 و یقطع یتیاولو ازی اسالم هنیم دالور و شجاع نامدافع و زیعز رزمندگان سالمت حفظ و بهداشت
 1500 از شیب یطول در کشور، غرب و جنوب در مقدس دفاع در يریدرگ ۀمنطق. بود برخوردار يضرور

 یطیحمستیز و ییوهواآب و ییایجغراف تنوع يدارا لومتر،یک هاده از شیبگاه  و ریمتغ یعمق و لومتریک
 رشد، درحال سرعتهب و نفر 40,000,000 حدود کشور تیجمع .بود ایدر و دشت و کوه از متشکل و

 مقدس دفاع طول در رزمندگان تیجمع و نفر 12,000,000 از شیب مجاور و یجنگ يهااستان تیجمع
 یعلم و ارزنده و خوب ریتداب و یاله ذات تیعنا و لطف با خوشبختانهنفر بود.  3,000,000از  شیب

 ةعمد مشکالت و یانسان ۀفاجع بروز از حاضردرصحنه، و میفه مردم رینظیب ياریهم و وقت نمسئوال
 خیتار یقبل بزرگ يهاجنگ تمام در که يبارمرگ هايگیريهمه و شد يریشگیپ یسالمت ریناپذجبران

 یظامن دیشد يریدرگ و جنگ سال باوجود هشت بود، گرفته را گناهیب انسان هاونیلیم جان و کرده بروز
 یبهداشت نظام اجمال مساعیهب ،فصل نیا در. نداد رخ هرگز ،یمسکون مناطق به مردانهناجوان حمالت و

 کنترل ،طیمح يسازسالم و يبهساز جهت یانقالب ينهادها و مسلح يروهاین و مردم یهمگان ياریهم ،کشور
سرانجام و نیآفرمشکل امراض موقعهب صیتشخ منظوربه الزم يهاآموزش ۀارائ و ریپذتیسرا يهايماریب
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 حیتصر ندهیآ يبرا هاآن ةآموزند يهادرس ؛ همچنینشودیم مرور شدهکشف يهايماریب یآن درمان

 ییغا تیاهم. شودیم یمعرف مندانهعالق شتریب ۀمطالع يبرا دیمف مرتبط و معتبر منابع و گرددمی
 ردکیرو در آن، سلحشور رزمندگان و رانیا ملت سالمت میحر مدافعان ۀجانان مقاومت و گسترده اتیعمل

 و سالمت آحاد ملت و رزمندگان نیتضم ی وانسان ۀاز فاجع يریشگیپ ،یلیتحل ينگارخیتار و 1نگرگذشته
سالمت مردم در  نیتضم ،یعقل ينگارندهیو آ 2نگرندهیآ کردیرو در بوده است و رانیبزرگ ا ۀجامع کل

   به نظام سالمت مقاوم و مرجع خواهد بود. یابیو دست ندهیآ
  
    تدوین روش .4
و در کارگروه  کار گرفتهي بهاو کتابخانه یروش بحث متمرکز گروه فصل، نیامطالب  میتنظ يبرا

شده است.  يبردارکنندگان بهرهو شرکت سندگانینو یو ثبت تجارب شخص یاز انتشارات قبل ن،یتدو
شده در ثبت یآت ةو ارزند دیها، تجارب مفدر سطح دانشگاه سیمنابع تدر يسازشبکه ةویبا اتخاذ ش

 ر دوازدهد جی. نتاشده است آن استفاده کردن و روزآمدن شتریب يغنا يبرا گر،یمنابع د ای يمجاز يفضا
 بانیشتپ لیفا در موجود منابعاز  یمبسوط و منتخب جی. نتااجمال بیان شده استبه شرح زیر و به عنوان
   .است یدسترس قابل

  
 موضوع نظري اتیادب .5

   بهداشت فیتعر. 1ـ5
 قیها، از طرانسان يو توانمند سالمت سطح يارتقا و عمر شیافزا کردیرو با هايماریب از يریشگیپ هنر و علم

 منظوربه الزم يهاآموزش ،رداریواگ يهايماریکنترل ب ،طیمح يسازو سالم يجهت بهساز یتالش همگان
    3 .هايمارینگام بهو به یدرمان آن تیدرنها و نیآفرمشکل يهايماریموقع امراض و بو درمان به صیتشخ

  
   سالمت فیتعر. 2ـ5

 و یروان ،یجسم کامل یآسودگ حالت کی از است عبارت یسالمت جهانی بهداشت، سازمان فیتعر طبق
 يبرا یاساس امري است هاانسان سالمت. شودینم اطالق انسان یناتوان ای يماریب نبود به فقط و یاجتماع

 م،1979از سال  ]1[ .ها وابسته استمردم و دولت نیب يهمکار زانیم نیکه به باالتر تیامن و صلح به یابیدست
 فیبه تعر ،عد چهارمعنوان بُبه آن را نموده، توجه زیانسان ن سالمت نیدر تضم »يمعنو«سازمان به عوامل  نیا

  ] 2نیز افزوده است. [ را يمعنو عدبُ ICD-10در  هايماریب يبندمیدر تقسکرده و  سالمت اضافه
  
  (سطح اول) هیاول یبهداشت خدمات. 3ـ5
 ی استاجتماع قبول قابل و یعلم قیدق يهايفناور و هاوهیش یۀبرپا 4»یبهداشت یاساس يهامراقبت«

 ]3. [دهدیم قرار دسترس در جامعه در هاخانواده و افراد ۀهم يبرا را یسالمت یعموم يهامراقبت که
 در تاآآلما 1978 یۀبراساس اعالم بهداشت یو ابتکار سازمان جهان ریبه تدب 5خدمامت بهداشتی اولیه

                                                             
1. retrospective 
2. prospective 

  . مختلف منابع در موجود فیتعار از سندگانینو يبندو جمع يشنهادیپ فیتعر . 3
4. Essential health care 
5. Primary health care (PHC) 
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 يفناور 3ی،بخشنیب و يامنطقه عملکرد ،2مشارکت ،1اصول عدالت مبنايشود که بریقزاقستان اطالق م

    ] 4. [است استوار 4سالمت نظام يمحور نقش يفایا و مناسب
 
  ی  بهداشت شاخص. 4ـ5
 استفاده با و کندمی گیرياندازه را هاوضعیت یا وقایع تغییرات غیرمستقیم یا مستقیم طوربه که معیاري«
 زمانی هايدوره یا مختلف هايبخش بین استانداردها، با مقایسه جهت مفیدي اطالعات خام هايداده از
  ]5.» [سازدمی فراهم را
  
 ملی شاخص. 5ـ5
 و ملی دو سطح در هاسازمان نیاز مورد معموالً و است کشوري سطح در آن تولید و محاسبه که یشاخص«

ریاست نهاد ایران، آمار مرکز ،پزشکی آموزش و درمان ،بهداشت وزارت ازجمله ؛باشدمی المللیبین
 ] 5.» [٥ WHO-UNICEF -UNDP  ،یاسالم يشورا مجلس جمهوري،

  
   مترقبه  ریو حوادث غ ياضطرار طیدر شرا بهداشت. 6ـ5

 ،ییغذا مواد کمبود م،یوخ طیشرا در عیسر يهاییجاهجاب علتهب ینظام منازعات در یانسان يهاتیجمع
 تیرعا عدم دیشد يامدهایپ ریتأث تحت 6سالمت یۀپا خدمات یفروپاش و سالم یدنیآشام آب فقدان
 ار يفور ۀشده، خدمات بشردوستان یانسان ۀعوامل موجب بروز فاجع نی. ارندیگیقرار م یعموم یبهداشت
 و ستین یاسیس مالحظات و ییایجغراف يمرزها تابع سالمت يهانظام فیوظا از سطح نیا. کندیطلب م

  ] 6ید انجام شود. [با طیشرا ۀهم در
  
  ی بحران طیدر شرا 7یبهداشت عیسر یابیارز. 7ـ5
 و کمبودها و ازهاین نییتع ،ياضطرار طیشرا سطح گیرياندازه و تیموقع از یکل یینما آوردن دستهب

  : تاس ریز ياجزا شامل تیاولو يدارا اقدامات مشخص کردن
   : اطالعات در سه سطح لیو تحل هیو تجز يآورجمع. 1

 يجار تیوضع ر،یوممرگ ،یآوارگ شرایط در جیرا يهايماریب آوارگان، ختیشناتیجمع يهاداده .الف
 يازهاین و ،يسازمنیا وضع صورت، و دست يشووشست امکانات ط،یمح يبهساز ،یدنیآشام آب ه،یتغذ

  ؛ سالمندان و باردار زنان ماران،یب کودکان، مانند ریپذبیآس يهاگروه ةژیو
 يهايماریب از،ین مورد يانرژ منابع وهوا،آب وضع ینیبشیپ اسکان، يهامحل يهایژگیو و اطالعات .ب

ی؛فصل يهايریگهمه و دکنندهیتهد ریفراگ

                                                             
1. equity 
2. participation 
3. intersectoral action 
4. health system 

و  UNICEFترتیب سازمان ملل متحد به ۀو برنامه پیشرفت و توسع حدصندوق کودکان ملل متدو بخش مهم سازمان ملل شامل  .6
UNDP شوند.نامیده می  

6. collapse of basic health services  
7. rapid health assessment 
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 کنترل يزیربرنامه يبراHIS(1( سالمت اطالعات ةشدیطراحازقبل مناسب ستمیس يریکارگهب .ج
 دمتخ داوطلب سالمت يروهاین جیبس از،ین مورد یانسان منابع یابیارز ها،يریگهمه و یاسهال يهايماریب

  2.مختلف يهابخش در اتیعمل یهماهنگ و خدمت، شروع از قبل آنان آموزش و هااردوگاه در
 خشونت از ممانعت :هايماریب کاهش و ریوممرگ از يریجلوگ يبرا اقدامات نیمؤثرتر دادن انجام. 2

 کودکان ونیناسیواکس ،یاسهال يهايماریب کنترل ،یبهداشت یدنیآشام آب ،یکاف ییغذا ةریج ،یاحتمال
   ] 6[ .مادران و کودکان بهداشت نیتأم و

 
  ی  جنگ طیدر شرا بهداشت .6

، هاو حل آن هاها و بحرانچالش با زده، مواجهه و مقابلهو جنگ یدر مناطق جنگ سالمت شامل حفظ
سالم،  يبشردوستانه (غذا يهاکمک و یسالمت یۀخدمات پا ۀارائ ردار،یواگ يهايماریب ۀاز اشاع يریشگیپ

 .ی است...) به آوارگان جنگو ونیناسیواکس ،ياورژانس، اسکان اضطرار يهاکمک ،یبهداشت یدنیآب آشام
ی به این شرح ئابعاد و اجزا يجنگ دارا طیشرا در بهداشت نیبشر، تأم ةپرورددست يایبال ریمانند سا

 ،یگجن ةدیچیپ طیدر شرا عیواکنش سر ۀبرنام یۀته ،یبهداشت يروهاین يو راهبر يتوانمندساز است:
برنامه و دستورالعمل  ،یجنگ طیشرا استاندارد متناسب با يهادستورالعمل يریکارگهآموزش و ب ،نیتدو

خاص  يو راهنما يبندطبقه ،ياو هسته یکروبیم یی،ایمیحوادث ش با مواجهه و يریشگیپ براي خاص
 یابیارز و اهداده يآورمنظم جمع ستمیس ،یو هماهنگ یفرمانده ،یسطوح مختلف مداخالت بهداشت يبرا
   ] 8ـ7. [طیشرا مناسب با یپروتکل ارتباط و ،يو بعد عیسر يهایابیارز ازها،ین يبندطبقه و
  

 يماهو تفاوت طیشرا ریسا با یجنگ طیشرا در بهداشت اصول، در: یجنگ طیشرا در بهداشت ابعاد
ملدستورالع در معموالً که است ياژهیو نیمواز تابع یجنگ خاص طیشرا در یبهداشت اصول نیتأم. ندارد

دستورالعمل در که بهداشت يضرور ابعاد ح،یتوض نیا با. شودیم داده میتعل ینظام افراد به و میتنظ ها
  :است ریز شرح به شود، تیرعا دیبا مربوط استاندارد يها
  3؛یعموم بهداشت معضل کی جنگ. 1
  ؛)است يضرور افراد همۀ يبرا یطیشرا هر در( 4يفرد بهداشت. 2
 ؛)دارد يریچشمگ اریبس نقش( 5یهمگان بهداشت. 3
 شرح نیا به یاختصاص ياجزا يدارا که) است آن به وابسته کامالً سالم یزندگ ارائۀ( 6طیمح بهداشت. 4

 : است
 یکروبیم ،یروسیو ،یانگل يهايماریب از ياریبس( یمصرف و یدنیآشام آب خصوصبه 7آب بهداشت 

 ؛)ابدییم انتقال آب قیطر از... و

                                                             
1. Health information system (HIS) 

  .    http://doc.mui.ac.ir ، در:پناهنده و آوارگان يهاتیدر جمع یبهداشت عیسر یابیارز.  2
3. war as a public health problem 
4. personal hygiene 
5. public health 
6. environmental health 
7. water sanitation 
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  و روز مشکالت از یکی کشورها از ياریبس در هم حاضر درحال و دارد اقسام و انواع( 1فاضالبمسئلۀ 

  ؛)است یاساس و
 تیرعا /غذا مصرف و عیتوز ،هیته(مراحل آن  يهاتیمسموم انواع و 2ییغذا مواد یمنیا و بهداشت 

 ؛)ییغذا ةریزنج
 یعلم يهاخشک و تر به روش يها(اعم از زباله 3هاآن یبهداشت دفع و يآورجمع پسماندها، ۀلئمس 

 ؛خطر)یو ب
 ؛ )است يریگنفس و بزرگ اریبس معضل هم حاضر حال(در 4هوا تیفیک شاخص و هوا بهداشت 
 ؛)یجنگ طیشرا در بودن ریمتغ به توجه(با  یعموم هاينامک و 5مسکن بهداشت 
 ؛)رزمندگان اعزام أمبد از( آن انواع و ونیناسیواکس 
 ؛...و ملحفه پتو، البسه، موضوع 
 ها نیا ۀاست هم یهی... (بدو ییایمیش ،یکیزیف از اعم هاکنندهیضدعفون انواع و گندزدا مواد بحث

 يضرور ومقدس اسالم الزم  عتیشر که در ه استالصحّحفظ اصطالحو به درجهت حفظ سالمت
 ]؛9[ )است شده دانسته

 ي؛او هسته کیولوژیب ،ییایمیش دیتهد ریخاص، نظ طیدر شرا یبهداشت مسائل  
 ي و...)؛ انفجارمواد ، نیسنگ(فلزات  ینظام يهاطیمح در جیرا يهاندهیآال 
 6؛انیجوآوارگان و پناه بهداشت 
 ی؛جنگ يسرااُ  بهداشت  
 ؛)هامکان ریزده و سامردم مناطق مختلف (مناطق جنگ و انیرنظامیغ بهداشت 
 ي. بازساز جنگ و از دوران بعد در بهداشت      

                                       
  یلیتحم قبل و آغاز جنگ طیدر شرا یبهداشت يهاو شاخص سالمت نظام يهایژگیو .7
 یبهداشت متعدد يهادهیپد و مشکالت با کشور ،یاسالم انقالب يروزیپ يابتدا و قبل يهاسال در 

  ] 10[ :بوده است ریشرح زه در آن دوران ب سالمت نظام يهامؤلفه از یبعض. بود مواجه
 سال یک ریز کودکان ریوممرگ زانیمراي (ب داشت قرار نامطلوب طیشرا در یبهداشت يهاشاخص، 

  .)بود سال 55 حدود یزندگ به دیام زانیم ،1000 در 126
 در اغلب روستاها  یبهداشت يهاو خانه بهداشت يهاشبکه از ،سالمت خدمات ۀارائ نظام ساختار در

 .نبود يخبر
 بارز بود. در اغلب شهرها و روستاها  اریبس سالمت ةحوز یانسان يروهاین ریسا و پزشک کمبود

 ،رهنگکه با ف کردندطبابت می )ینیپیلیف ای یبنگالدش ،یپاکستان ،ي(هند یپزشکان خارج
   آشنا نبودند. ما ملت زبان و آداب

 بود ریفراگ و گسترده یپزشک زاتیتجه و ییدارو يکمبودها . 
 بود محسوس اریبس کشور معدود يهامارستانیب در یمارستانیب خدمات يهایینارسا . 

                                                             
1. waste water sanitation 
2. food safety 
3. waste disposal 
4. air quality index 
5. housing and health 
6. refuge’s health 
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 و نابالغ در ایماالر و هچسرخ سرخک، د،یفوئیت سل، ازجمله یعفون و دارریواگ يهايماریب 

 . بود ریفراگ و جیرا کودکان
 بودنعمدتاً کامل  ونیناسیواکس پوشش .  
 شدیم محسوب ایماالر يماریب کانون ،کرمانشاه و المیا خوزستان، ژهیوبه ی،جنگ يهااستان  . 
  درصد 13و در سایر مناطق کشور، فقط  متخصص پزشکان درصد 87شهر بزرگ،  5در تهران و 

 1.بودند شاغل
 به  درصد 46 در سایر مناطق کشور، و یعموم پزشکان درصد 56 ،بزرگ شهر 5 و تهران در

 پرداختند.طبابت می
 مشغول درصد 34 و در سایر مناطق کشور پزشکاندندان درصد 66 ،بزرگ شهر 5 و تهران در 

  .بودندکار 
  

  یلیقبل و آغاز جنگ تحم طیدر شرا يامنطقه يهاو سازمان سالمت نظام ساختار .8
وقت بود. سازمان يوزارت بهدار ةعهدرب یلیجنگ تحم يانقالب و ابتدا لیدر اوا سالمت رسانیخدمات

ها کنترل سازمان نیاز تجارب موفق ا یکیو نظارت داشتند.  تیها مسئولدر استان يبهدار يامنطقه يها
 ةداشتند. ادار ياژهیو به ازبین بردن آن اهتمام بودند و یاماالر یکنشهي براي ریااداره داراي که بود ایماالر

رد که میمبارز طور گستردهبه (آنوفل) ایبالغ ماالر ۀصورت فعال با الرو و پشساله بههمه ایماالر یکنشهیر
 در تاآآلما ةمعاهد در رانیجنگ، ا باوجود شد.یانجام م انیو درمان مبتال یابیماریب و در این روند،

  .شودیم یبهداشت يهاو شبکه بهداشت يهاخانه ياندازقزاقستان متعهد به راه
اما استقرار  ؛آغاز شده بود 1354در سال  هیدر شهرستان اروم بهداشت خانههاي اولیه دربارة پژوهش

نظام  نو مسئوال نامتفکر ریو تداب ی. با طراحدشمقارن  یلیزمان با جنگ تحمو هم 1360سال  اآن ب
شد و تا دورافتاده ریسرعت فراگبه )PHCی (بهداشت یۀاول يهاسالمت و مراقبت یۀخدمات پا سالمت

  عبارت بود از:  نقاط کشور را تحت پوشش قرار داد. رئوس اقدامات نیتر
تیو جمع سالمت نظام در نظر مورد کارکنان ،PHCمناسب با اهداف  یآموزش يهادوره یطراح. 1
   ؛مورد نظر يها
  ؛مدتکوتاه یآموزش ةدور گذراندن با اریبهداشت و بهورز شامل یبوم یبهداشت کارکنان تیترب. 2
  ؛در روستاها یبوم ارانیبهداشت و بهورزان استقرار و استخدام. 3
مادران  د،یموال ون،یناسیمردم روستا (شامل واکس یبهداشت یۀآمار پا يآورو جمع یاتیح جیز لیتشک. 4

  ؛ اطالعات يموارد فوت) و روزآمدساز و باردار
  ؛منابع آب روستا يبه بهساز کمک. 5
  ؛مردم روستا سالمت يارتقا و دهیآموزش به مبادرت. 6
 رد یبهداشت يهاگاهیپا به دسترس در يهادستورالعمل و ماتیتعل براساس مارانیب از یبرخ ارجاع. 7

 .بودند پزشک داراي که ییروستا یدرمان ی ـبهداشت مراکز ای شهر
 تیولوا استوار بود: هیسه پا بر عمدتاً یدرمان ـ یخدمات بهداشت ۀاز نظام شبک سالمت نظام يهااستیس   

 رب ییخدمات سرپا تیاولویی؛ روستا و محروم مناطق تیاولوی؛ درمان خدمات بر يریشگیپ خدمات

                                                             
  . 1360کشور در سال  بهداشت تیوضع گزارش.  1
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 در رکشو سراسر در را یبهداشت يهاشبکه گرفتن این سه اصل، درنظر با يبهدار وزارتي. خدمات بستر

و آحاد مردم شهر و روستا را در  سالمت حفظ در بزرگ تیموفق يسازنهیزم و داد گسترش 1360 سال
و  یبهداشت يهاشبکه و بهداشت يهاخانه چگونگی ارتباط کی. شماتکردفراهم  یلیجنگ تحم طیشرا

  ]15ـ11[براي مطالعۀ بیشتر ر.ك:  .شده است میترس 1سطوح آن در شکل 

  
  و سطوح آن یبهداشت يهاو شبکه بهداشت يهاخانه نمودار. 1 شکل

  
  یلیتحم جنگ شروع در یبهداشت یۀپا خدمات ۀارائ نظام يهایآمادگ زانیم یابیارز .9

 داراي و نارسا یلیتحم جنگ شروع طیشرا در کشور یبهداشت تیوضع و یبهداشت خدمات ۀارائ نظام
و درمان  بهداشت يامنطقه يهاسازمان در این میان، تقوّ ۀنقط نیتربزرگ. ي بوداریبس يهایکاست

ها بهسازمان نیرا برعهده داشتند. ا یبهداشت یۀخدمات اول نیتأم وظیفۀ یبودند که با ابتکارات محل
کشور،  یبهداشت طیشرا فیتوص ي. برای بودندانسان يرویساختار، امکانات و ن ضعف ریدرجات تحت تأث

  ] 16، 14ـ11: [از منابع استخراج شده است ریز يهامؤلفه
 وقت ۀسکن درصد 60 از شیب که روستاها در خاصه ،یبهداشت خدمات ۀارائ ۀشبک و منسجم ساختار 

  .نداشت وجود دادند،یم لیتشک را کشور
 لجف و نوزادان کزاز سرخجه، سرخک، مالت، تب د،یفوئیت ا،یماالر(سل، ی عفون و رداریواگ يهايماریب 

 شد.مشاهده می کشور نقاط یاقص در گسترده صورتبه) اطفال
 بود ،کودکان در ژهیوهب ،ریوممرگ علت نیترعمده رداریواگ يهايماریب. 
 بود زیادمادران  ریوممرگ میزانشد و یارائه نم ،خاصه در روستاها مان،یو زا يبارور یبهداشت خدمات .   
 نبود کامل کودکان ونیناسیواکس پوشش . 
 بود ناسالم کشور يشهر بعضاً و ییروستا مناطق از ياریبس در یدنیآشام آب . 
 ی رواج گسترده داشت. انگل يهايماریب
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 هجوم مورد(مناطق  جنوب و غرب يمرز يهااستان ازجمله کشور، مناطق یبعض در يجلد وزیشمانیل 

 شیوع داشت.  )جنگ در
 شایع شده بود. خوزستان استان در سیازیستوزومیش 
 شد.مشاهده می کشور مختلف مناطق در )التور( گیري وباهمه مکرر بروز 
 دیخوزستان را درنورد بیمه یلیس ،یلیماه قبل از آغاز جنگ تحمهفت  ، حدود1358 ماه بهمن در 

 یمل جیمنهدم شد. بس یی آنو روستا يو منابع شهر یبهداشت يهارساختیاز ز ياریبس درنتیجه و
داروها  ةریو ذخ عیوس يهایآمادگ شیدایپ موجب ،هادولت، ضمن جبران خسارت ةو اقدامات گسترد

   .شد جنگ استفاده يهاماه نخستین شد که در یو ملزومات بهداشت
 شدتهب ایماالر شدن ورشعله خطر خوزستان، از یعیوس مناطق در راکد يهاآب حجم شیافزا علتبه 

 .  بود دکنندهیتهد
  

 نگج مختلف مقاطع در آن تطور ریس و ینظام مناطق و رزمندگان یبهداشت يازهاین نیتأم .10
   ی  لیتحم

 ،مقدس عدفا در متجاوزان با ییارویرو يهاصحنه در نفر هاونیلیم حضور ینیبشیپ و یجنگ طیشرا یابیارز با
 .شد آغاز یآموزش يهاپادگان از جنگ یبهداشت خدمات. داد انجام یجامع يهايزیربرنامه وقت یبهداشت نظام
 یۀولا يهامراقبت آموزش و تیمننژ و کزاز هیعل ونیناسیواکس ،یبهداشت ةپروند لیتشک ،یعموم ناتیمعا

 و یبهداشت کنترل الزم، یهماهنگ و هیاول تجارب کسب ازپس  .شدیم انجام سطح نیا در یبهداشت
 حدود، 1364 سال انیتا پا خیتار نیا از. شد انجام ياجبار صورتهب 1362خرداد  22 خیتار از  ونیناسیواکس

 تیمننژ درمقابل نفر 200,000 بیقر 1364 ـ1362 ۀفاصل در. شدند نهیواکس کزاز هیعل نفر 773,000
 خدمات نیا 1.است بوده ریز شرح هب يریدرگ مناطق و رزمندگان خاص یبهداشت اقدامات ریسا. شدند نهیواکس

  ] 19ـ17سیر صعودي داشته است: [ مقدس دفاع سال هشت در
 ؛هاي بهداشتی به رزمندگان قبل از اعزامسطح آگاهی ياصول بهداشتی فردي و عمومی و ارتقا آموزش. 1
مشکالت  یابیراه ومنظور بررسی به »در جنگ بهداشت« موضوع با يادوار یعلم ينارهایسم يبرگزار. 2

 ؛بهداشتی جنگ
 ؛عیتوز و نقلوحمل طبخ، و يورافر ،يدارنگه و هیته يمباد در رزمندگان یمصرف ییغذا مواد کنترل. 3
  ي؛ضرور هايشیآزما ی وکلرزن ،یدنیآشام آب منابع کنترل ةژیو ۀبرنام. 4
ی محیط، مبارزه با حشرات یآب، فاضالب، زباله، گندزدا منابعمحیط (شامل کنترل  اقدامات بهداشت ریسا. 5

 ؛)هامکانو جوندگان و کنترل 
 ؛هرهادر ش ای يریبه خطوط درگ کیدر مراکز مناسب نزددار احتمالی و مراقبت از بیماران واگیر یابیماریب. 6
 ؛رزمندگان میان در یخاک ۀپش تب و) 2ونیزاسیمانی(لش يجلد وزیشمانیل ةکنندکنترل ةژیو اقدامات. 7
 در ایماالر با مبارزه ادارات توسط رزمندگان درمان تداوم و یجنگ مناطق در ایماالر کنترل ةگسترد اقدامات. 8

  ؛جنگ طول

                                                             
  . 5/7/1365 ،انقالب امیپ ۀمجلبه نقل از  . 1
 به بیقر یلیتحم جنگ انیپا تا و دش آغازي جنگ هاماهنخستین  همان از رزمندگان نیب در يماریب مهار يبرا ونیزاسیمانیلش .2

دانشگاه علوم  بهداشت ةدانشکد توسط اقدام نیا. دیگرد یابیارز درصد 86 حدود آن یاثربخش و شدند ونیزاسیمانیلش رزمنده 2,000,000
زمان هم نیز یخاک ۀتب پش يماری. کنترل بافتیجنگ ادامه  انیپا تا وشد  آغاز 1360وقت از سال يوزارت بهدار يتهران با همکار یپزشک

 . ستینبوده و ن اریاخترآن د هیعل اکنونجنگ و هم  پس از یحت در زمان جنگ و یشد و واکسنیانجام م یپاشم با سمأتو ایبا مبارزه با ماالر
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  ی؛و عموم يفرد بهداشت ۀتوسع با همراه آن درمان و یابیماریب و گال، با مبارزه. 9

 ؛و آموزش کاربرد آن 1رزمندگان یپشتکوله زاتیافزودن آن به تجه و يفرد بهداشت يهاتیک یۀته. 10
 و واکسن ۀمؤسس در شدههیته یدرمان يهاسرم عیتوز قیطر از یدگیگزعقرب و مار با مبارزه. 11

   .تنباکو و توتون و هاکشحشره قیطر از رانهیشگیپ دفع و يراز يسازسرم
 

  خدمات بهداشتی در دفاع مقدس از اتیخاطر .11
  1359در آبان  2ابوذر پادگان در رزمندگان ونیناسیواکس

 با همراه میت و یصائب لیاسماع دکتر، 1359 ماهآبان يروزها از یکی بعدازظهر... 
 دیشه درمانگاه از) تیمننژ واکسن يمحدود مقدار و DPTـ (کزاز واکسن ۀمحمول

به پادگان ابوذر در  تیو با حکم مأمور یارتش پیج نیسرپل ذهاب با ماش ینجم
مجوز ورود بود. دکتر  یارتش ةپ و رانندیشد. ج سرپل ذهاب مأمور يلومتریکشصت

 ،لداعلیرضا ی دکتر ،یعفون يهايماریب رید ریخود را از زبان پ تیاهداف مأمور یصائب
او قائل بود،  يبرا يادیشناخت و احترام زیرا م لدایبه فرمانده پادگان که دکتر 

کردند. به دستور فرمانده ینمود. اواخر بعدازظهر بود و سربازان استراحت م حیتشر
درمورد  یدست يبلندگوبا  یخط شدند. دکتر صائبسربازان حاضر در پادگان به ۀهم

 سابقه، برحسب. یی کرداغرّ یآن سخنران یاتیح تیو اهم ونیناسیواکس
 از عضاًب. شدند نهیواکس ،بود الزم که يافراد ۀهم! ینظام نظم با ،یقبل ونیناسیواکس
تر از واکسن کم گلوله درد :گفتیم مزاح با سرباز کی ؛دندیترسیم شدن نهیواکس

گردان از  کی !...دینوبت به فرماندهان و کادر پادگان رس انیاست!... به هر حال در پا
ها آن ونیناسیواکس تیارتفاعات دشت ذهاب مستقر بودند و وضع ۀپادگان در جبه

م بار با حک نیروز بعد و ا ونیناسیواکس میسربازان حاضر در پادگان بود. ت هیشب
از سربازان در  یشد. جمع خط مقدم یراه پیج نیفرمانده پادگان و همان ماش

فرموده است که  الدیگفت دکتر یم یصائب دکتر شدند... نهیهمان خط مقدم واکس
 ،وبوم مقدسمرز نیمتجاوزان به ا هیبرعل یما پزشکان و پرسنل بهداشت ۀاسلح
هاست. در سال اول به آن یخدمات بهداشت نیبهترۀ رزمندگان و ارائ ونیناسیواکس

در  شد و سربازان گمنام بهداشتیها انجام مدر جبهه ونیناسیجنگ خدمت واکس
در زمان  ونیناسیکردند. بعدها واکسیم فهیوظسان انجام نیها، بدنقاط جبهه یاقص

 یصورت الزامهاعزام به جبهه و ب قبل از داوطلب و يروهایعموم ن يبرا یآموزش نظام
شاهد همه در طول دفاع مقدس ،یهمگان ونیناسیواکس يگرفت... با اجرایصورت م

مورد  کی یجنگ و بعد از آن حت ةو در تمام دور مینبود يسرمُ يهايماریب يریگ
  ... .کزاز گزارش نشد

                                                             
   .شدیم زین اعصاب عوامل نمودن یخنث یقیتزر يدارو شامل تیک نیا دشمن، توسط ییایمیش عوامل کاربرد از بعد1. 
 دیفق اداستبالفصل  شاگردان از و یعفون يهايماریب استاد(ی صائب لیاسماع دکتر  یبهداشت خدمات از یمحقق یمحمدعل دکتر تیروا . 2

   .)لدای رضایعل دکتر
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 یانیم يروزها از ياخاطره لدا؛ی رضایعل دکتر ادیزنده استاد رهنمود و دیفوئیت یدمیاپ  از ینگران
  جنگ

و عدم امکان کنترل  ینامناسب بهداشت طیشرا لیدلهب ،مقدس دفاع لیاوا در... 
 نیمسئول يرا برا یموجبات نگران رداریواگ يهايماریب یدمیاحتمال اپ ن،یناقل

اتفاق روز به کیبود.  دیفوئیت هايماریب نیاز ا یکیفراهم ساخته بود.  یرزم يبهدار
. میجنوب بود يهاجبهه یبهداشت تیاز وضع یعباس فروتن درحال سرکشدیدکتر س

استفاده  يابر دیفوئیاز ت يریشگیپ يبرا يمؤثر ونیناسیواکس ایآ« :ال کردؤس شانیا
 دانشجو کیعنوان هبرگشت به تهران، ب از بعد »موجود است؟ یجنگ طیشرا نیدر ا

 از وجود طیشرا حیو ضمن تشر دمیرس )ره( لدای رضایدکتر عل قدریخدمت استاد عال
 يبا رو شانیال نمودم. اؤس دیفوئیت هیبرعل یخوراک ای یقیتزر ونیناسیواکس ریتأث ای

ت در بهتر اس دیفوئیکنترل ت يبرا« :فرمودند نیو چن [دادند] ال پاسخؤگشاده به س
 به يازین و دیینما یضدعفون را جاتیسبز و يسازرا سالم ییها آب و مواد غذاجبهه
 هداشتب ۀتوسع دنبال ،قبل از ترراسخ یعزم با رهنمود نیا با. »ستین ونیناسیواکس

آب شرب سالم، دفع مواد زائد، بهبود  نی(کنترل آب و تأم میها رفتدر جبهه طیمح
بسته). براساس رهنمود  هايناو کنترل کارکنان شاغل در مک ییبهداشت مواد غذا

 ریگاگرچه موارد تک ؛شد يریدر طول جنگ جلوگ دیفوئیت يهايریگاستاد، از همه
  . ...گرفتندیتحت درمان قرار م عاًیسر انیشد و مبتالیکشف م شیوبآن کم

  
 ي؛ریدرگ مناطق ةآوار مردم و انیجوپناه به يضرور خدمات و یبهداشت يازهاین نیتأم .12

 ی انسان ۀفاجع از يریشگیپ
از اوطان  یطور ناگهانهمورد هجوم ب يشهرها و روستاها ۀها نفر از مردم و سکنونیلیم ،شروع جنگ با

 یلیجنگ تحم از یناش یبحران انسان نیتربحران بزرگ نیمألوف خود به مناطق اطراف آواره شدند. ا
 یانسان ۀاست. بروز فاجع ی صورت نگرفتهقیدقهاي پژوهش کنترل آن ةنحودرمورد ابعاد و که  بوده
  بوده است.  يجد اریبس يدیتهد

 مرهون دستاورد نیا و شد يریجلوگ زیانگغم ۀفاجع نیا از ي،رینظیب ۀدوستانانسان و مسئوالنه ریتداب با
 تیروا ياکتاب و نوشته چیه ها دربوده که سرگذشت آن یداوطلب يهاوقت و انسان سالمت نظام خدمات

  ]  20، 21ـ7، 10: [شده است ییشناساشرح ه این ب یجنگ انیجوپناه یۀبحران اول يهانشده است. رئوس مؤلفه
 یسالمت يضرور خدمات ۀارائ يعاد روند توقف و یبهداشت يهارساختیز شدن خارج رده از و انهدام. 1
 ی؛ جنگ مناطق مردم به
 يهاگروه در خاصه ،یآوارگ و یجنگ طیشرا از یناش دیجد يازهاین از یعیوس فیط شدن اضافه. 2

 ؛ ریپذبیآس
 ؛شانیا یو اسارت جمع يریمناطق درگ یبوم انینظامریاز غ شماريبی تعداد یو جراحات جنگ شهادت. 3
 ؛بود شده زده نیتخم نفر 600,000 حدود خرمشهر و آبادان مناطق از خوزستان یجنگ نامهاجر. 4
  ؛شده بود ریپذبیمواج و آس تینفر جمع 150,000ي رایپذ نفر، 15,000ی قبل تیشادگان با جمع ۀمنطق. 5
؛است بوده یجنگ نامهاجر یدنیآشام آب نیتأم اول يروزها در بحران نیترمهم. 6
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 آب يهاشبکه که یمناطق ۀهم در پناهندگان ياردوها و نامهاجر يبرا تانکر ۀلیوسبه سالم آب یۀته. 7

 ؛بود شده بیتخر ای دهید بیآس جنگ اثر رب یدنیآشام
 یلتبد طیمح بهداشت مهم مشکل به سوسنگرد، رینظ ،یجنگ مناطق از یبخش در سرگردان يهادام. 8

 کردند؛ آن را کنترل یو به کمک اهال یبوم ریوقت با تداب نکه مسئوال شده بود
، انکودک، باردار(زنان  ریپذبیآس يهاگروه خاص يازهاین نیتأم يبندتیاولو و ياضطرار يزیربرنامه. 9
 ؛سالمندان)و  مارانیب

 و جنگ يهاجبهه و روستا و شهر در طیمح یبهداشت يهامیت نظارت با سالم يغذا عیتوز و هیته. 10
 یی؛غذا تیمسموم موارد عیسر کنترل و ییشناسا

 ؛)2و فلبوتوموس 1آنوفل(ی بوم ةکننددیتهد نناقال با شدهيزیربرنامه و يجد ةمبارز. 11
  .رزمندگان تیجمع در) ونیزاسیمانی(لش يجلد وزیشمانیل ةکنندکنترل ةژیو اقدامات. 12
 

ن ای ،دیمج اهللاکالم اتیآ استناد به :آواره مردم و انیرنظامیغ سالمت بر جنگ میمستق بمخرِ آثار
    :است شده برشمرده جنگ بمخرِ و شوم تبعاتاز  مصائب و ایبال
 ی؛ و آرامش و ابتال به ترس و وحشت دائم شیو آسا تیامن سلب  
 ؛لوفأم اریاز خانه و د یآوارگ 
 ی؛ بردگ و اسارت 
 ی؛دام و يکشاورز يهانیزم دادن ازدست و کاشانه و خانه و نیاشغال سرزم 
 ؛)یروان و یروح(آثار  گرانید و خود سرنوشت و ندهیآ از ترس 
 ؛هاو ازدست دادن دست و پا و مانند آن یجنگ يهاتیجراحت و معلول  
 ؛آباد يهانیسرزم یرانیو و یخراب  
 ؛انیاقوام و آشنا فقدان و یجان يهاخسارت  
 ؛دشمن يبزرگوار از سو يهاانسانها و تیشخص ریو تحق يذلت و خوار  
 ؛و رفاه تیامن و آب و غذا یۀته در هایسخت شیافزا  
 ؛ اجانب بر سرنوشت جامعه و مردم تیو حاکم گانگانیب ۀسلط  
 ؛دام و هانیزم به يجد يهابیجهت آسبه یو دام يکمبود محصوالت کشاورز 
 22ی. [قحط خطر و یگرسنگ شیافزا  [ 

 
 یبهداشت خدمات یاصل هدف :آوارگان و پناهنده يهاتیجمع در یبهداشت تیوضع عیسر یابیارز
 و ریوممرگ عیسر کاهش و مهار ،یانسان يهاتیجمع انبوه یآوارگ به منجر ۀفاجع کی حاد ۀمرحل در
افراد و عوامل  سالمت یاصل عناصر گرفتن درنظر با ]23[ .ستجوهپنا تیجمع یبهداشت تیوضع تیتثب
  : ارائه شده است ریز یاتیعمل يهاتیاولو ،یآوارگ یبحران طیبه مرگ در شرا یمنته یاصل يهايماریو ب
 ؛مورد نظر تیجمع سالمت تیوضع عیسر یابیارز 
 ؛سرخک هیعل عیوس ونیناسیواکس 
 ی؛بهداشت یدنیآشام آب يآورفراهم 

                                                             
  . ایناقل ماالر ۀپش.  1
 یخاک ۀشپ تب و نبود ثرؤآن م یپاشو سم کردیم یجوندگان زندگ ۀکه در داخل الن یخاک ۀ(فلبوتوموس) عامل ناقل تب پش یخاک ۀپش . 2

   .کردیمرا منتقل 
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 1ي؛اهیتغذ يایاح و کمبودها جبران ةژیو يهابرنامه و ياهیتغذ يهاتیحما 
 ی؛ حفاظت اقدامات و اردوگاه یابیمکان و سرپناه 
 از استفاده با و استاندارد يهاپروتکل براساس حاد يهايماریب کردن مهار يبرا یدرمان اقدامات 

 2ی؛اساس يداروها
 ها؛آن و پیشگیري از دکنندهیتهد و بالقوه هايگیريهمه و رداریواگ يهايماریب کنترل 
 3؛هشدار و شیپا 
 ی؛عموم سالمت کارکنان عملکرد بر نظارت و آموزش ،یانسان منابع یابیارز  
 24. [مختلف یاتیعمل ارانکهم نیب یهماهنگ [ 

 
  سال دفاع مقدس هشت در طول سالمت نظام يساختار تحوالت .13

 .بود وقت علوم وزارت ةعهدرب یپزشک آموزش تیمسئول ،1364 سال از قبل. 1
از وزارت  یندگیها به نماو درمان در استان بهداشت يامنطقه يهاسازمان ،1364 سال از قبل. 2

 . سالمت استان را برعهده داشتند تیوقت، مسئول يبهدار
 آموزش نظام ادغام و 1364 مهر در یپزشک آموزش و درمان ،بهداشت وزارت لیتشک قانون بیتصو. 3

سالمت  يگذارقانون خیواقعه در تار نیرگذارتریو تأث نیتر(مهم سالمت خدمات ۀارائ نظام در یپزشک
   ؛کشور)

  ؛به بعد 1365از سال  هااستان ۀها به همآن میو تعم یعلوم پزشک يهاها و دانشکدهدانشگاه ۀتوسع. 4
 يهاشاخص ۀهم يها و ارتقاو درمان استان بهداشت يهاشبکه یفیک و یکمّ عیسر. گسترش 5

 ؛به بعد 1365 يهادر سال سالمت
 شیو افزا دیجد يهاها و دانشکدهدانشگاه تیبا فعال سالمت بخش یانسان يروین تیترب در جهش. 6

 ؛ هادانشگاه ریسا تیظرف
  ؛جامعه يازهاین درجهت یپزشک آموزش تحول و تیفیک يارتقا. 7
  ؛کشور ازین مورد یراپزشکیپ و یپزشک یانسان يروین نیمأت. 8
    ؛ سالمت خدمات تیفیک زین و یکمّ رتقايا در یپزشک آموزش امکانات از يمندبهره. 9

 يریکارگبه و کشور در یدرمان ی ـبهداشت يهاشبکه يریگشکل و بهداشت يهاخانه ۀتوسع. 10
 هیاول یبهداشت خدمات(راهیابی  بهداشت وزارت در شدهتیترب راپزشکیپ و پزشک جوان يروهاین

 )؛ترکوچک يشهرها و روستاها اعماق به
  ؛واکسن با يریشگیپ قابل دارریواگ امراض ژهیوبه دارریواگ يهايماریب وعیش کاهش. 11

 در جامعه سالمت سطح يارتقا و حفظ موجب يساختار قیعم تحوالت و هااستیس نیا ياجرا
 بهداشتها، و درمان جبهه امداد بهداشت ساختار و یرزم يبهدار عۀتوس با نیهمچن. شد جنگ زمان
طور به کشور مناطق ریسا در یجنگ آوارگان و زدهجنگ يهااستان یمردم بوم و رزمندگان یعموم

  .افتیبهبود  یريچشمگ

                                                             
1. nutritional rehabilitation 
2. essential drugs 
3. surveillance and alert 
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   یلیدر مقاطع مختلف جنگ تحم سالمت یۀپا خدمات ۀارائ تیریمد لیتحل .14
 یلیتحم جنگ مختلف مقاطع در :رزمندگان و جامعه به سالمت ۀیپا خدمات ارائۀ تیریمد

 يهدارب وزارت میمستق خدمات برعالوه یی داشته است. رئوس این تحوالت به این شرح است:هابیفرازونش
درمان  ،بهداشتوزارت « عنوانا ب پژوهش، و آموزش در ادغام از پس بعد،به 1363 سال از مردم، ۀهم به

 افتهیوزارت ادغام فیوظا نیترجامعه را برعهده گرفت. مهم مقدرات سالمت ۀهم »یو آموزش پزشک
  یسالمت خدمات يتداوم و ارتقا ،نیسالمت بود. تأم یانسان یۀسرما تیریو مد یانسان يروین عیسر تیترب

 نیو مجروح نیستاد  مصدوم« لی. با تشکبود هاتیمأمور تیدر اولو زینبرد ن يهابه رزمندگان و جبهه
 مردم به یتوجه انیشا خدمات ،ماههکی طرح عنوانبه یراپزشکیپو  یپزشک يهامیو اعزام ت »جنگ

منظور به »و درمان جنگ امدادستاد « ادامه در. شد یارزان اسالم رزمندگان خصوصبه و یجنگ مناطق
 ۀدر هم زیآن ن یندگیوقت و نما يریوزنهاد نخست لیذ و خدمات سالمت، در یدر منابع انسان یهماهنگ
 »جنگ يهامعاونت«جانبه، و همه یگسترش دفاع مل يشد. در اواخر جنگ، در راستا لیها تشکاستان

 تبهداش ستاد لیتشک باشکل گرفت.  یازجمله وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشک هاهوزارتخان تمامدر 
عمده و بعد، نقش مؤثربه 1366 سال از ،یو انسان يامکانات ماد تمام جیوزارت بهداشت با بس جنگ، عمالًّ 

جنگ برعهده داشت. عمالً وزارت بهداشت، با  نامجروح يو مداوا هیبهداشت پا رسانیدر خدمات يا
جنگ  انیتا پا ،یانتظام يرویسپاه، ارتش و ن ج،یجهاد، بس ،یمردم يها و نهادهادستگاه ی تمامهماهنگ
 یدرمان ،ییسرپا ،يریشگیاعم از پ ،و مردم سراسر کشور خدمات سالمت نامهاجر ،رزمندگان ۀبه هم
جامع و همه افته،یخدمات ادغام ۀارائ ي. الگوکرد و ارائه یدهرا سامان ی،بخشو خدمات توان يبستر
 سهیو در مقا یالمللنیراز بتنمونه در  نیترموفق ،در دوران دفاع مقدس یجنگ طیدر شرا ،سالمت ۀجانب

انسان ۀو فلسف تیریمد يهامدل ها،وردها، شاخصاالگو و دست نیست. اایمعاصر در دن يهاجنگ ۀبا هم
  بخش است. جنگ، الهام ایصلح  طیدر شرا ،ملل عالم ۀهم يآن برا ۀدوستان

  
 یلیتحم جنگ بمخرِ آثار موازاتبه :يفرد داوطلبانۀ خدمات و هااستان ریسا يامداد نقش لیتحل

 هاتاناس تمام در ینظام و یدولت و یمردم سراسري دفاع گرفتن شکل کشور، یبهداشت يهارساختیز بر
 نامصدوم و نامجروح رشیپذ در هم کشور يهااستان ۀهم. داشت موجود طیشرا بر غلبه در ییبسزا نقش
 يهاتشکل از اعمی (بهداشت و یپزشک يهامیت اعزام با هم و داشتند مشارکت جنگ يهاجبهه از یاعزام

 هر مردم. ی کردندنیآفرنقش )پزشکان ۀماهکی طرح رینظ هاوهیش ریسا ای ياضطرار يهامیت به موسوم
مناطق  خود در یتابع استان يهاگانیاز  تیدر حما یو درمان استان بهداشت نمسئوال با همگام استان

بهداشت  ۀتیکم لی. با تشکنکردند فروگذار یکوشش چیاز ه یو انسان یامکانات و منابع مال تمامبا  ،یجنگ
ها) و مقصد (جبهه تا (استان تابعه)أ مبد رزمندگان از سالمت نیدر تأم میمشارکت مستق ،یجنگ استان

بهداشت  ۀتیکم ي از سويریچشمگ یشد. نظارت و هماهنگیم نیتضم یاتیو عمل ینیصورت عهعکس برب
بهداشت  يازهاین ون،یناسیواکس ،یابیماریب رینظ یها خدماتتهیکم نی. ای صورت گرفته بودجنگ استان

 يهاکمک تیهدا و جذب يستادها. کردندیم ارائه بهداشت آموزش یی وغذا مواد بهداشت ،طیمح
 ر، دایتکا و مساجد در جیبس تیهدا و تیحما با ،بود شده ياندازراه کشور نقاط یاقص در که ی هممردم

 جنگ مهم يهامؤلفه از. کردندیم اهتمام رزمندگان ییدارو و پوشاك غذا، يازهاین از یبخش نیتأم
 مناطق در گاهچیه روها،ین عیسر ییجاهجاب و شیآرا رییتغ و یجنگ طیشرا رغمبه که بود نیا یلیتحم
 ریاس و دارو ،یبهداشت لوازم ،یپزشک ملزومات و زاتیتجه واکسن، غذا، کمبود هاجبهه پشت و یاتیعمل

 احمرهالل تیجمع ینیآفرنقش. دشن احساس ای مشاهده نامجروح و رزمندگان به مرتبط يازهاین
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 هیاول يهاکمک و هامراقبت و خدمات ۀارائ و آموزش ،انتقال ،امداد رینظ یبزرگ امور در یاسالم يجمهور

. است ۀ قدردانیستیشا رانیمد و کارکنان ریسا و امدادگران يهايثارگریا و مجاهدات با فیوظا ریسا و
 يایبال و حوادث در مردم از انتیص یشگیهم پشتوانه ،مقدس دفاع يبهاگران تجارب با میعظ تیظرف نیا

 . استبوده ، 1398 نیفرورد عیوس لیس ازجمله، کشور یعیطب
  

 لیتشک و »یسالمت خدمات ۀارائ نظام در یپزشک آموزشادغام « یاجمال لیتحل. 15
 یۀاپ خدمات ۀارائ در آن ریثأت و »یدرمانی ـ بهداشت خدمات و یپزشک علوم يهادانشگاه«

  ی  جنگ طیدر شرا سالمت
وزارت « زمان. همبرعهده داشت وقت »وزارت علوم« را یآموزش پزشک تیمسئول ،1363سال  قبل از
 تیظرف از یآموزش پزشک یمتول ۀ. مجموعبود سالمت يهاخدمات و مراقبت ۀمسئول ارائ وقت» بهداري

 بیسالمت محروم بود. با تصو يهاخدمات و مراقبت یواقع نیادیو م یاز مؤسسات سالمت یبزرگ اریبس
وزارت بهداشت،  التیقانون تشک« و »یدرمان و آموزش پزشک ،وزارت بهداشت لیقانون تشک« يو اجرا

یمدت و طوالنانیم ،جنگ) یانیسال پاپنج مدت (در کوتاه یمیتحوالت عظ »یدرمان و آموزش پزشک
  اند از:عبارت هااز آن یمدت رخ داد. بعض

 ی؛ پزشک آموزش تیفیک پیشرفت  
 ؛کشور ازین مورد یراپزشکیپ و یپزشک یانسان يروین نیمأت  
 ی؛کشور در آموزش پزشک سالمت بخش تیظرف از يمندبهره    
 ؛ سالمت خدمات یفیک و یکمّ بهبود  
 ؛ سالمت يهاشاخص ۀهم عیسر يارتقا   
 ؛)جنگ از بعد عمدهطور ه(ب کشور یعلم دیتول يهاشاخص و پژوهش عتاليا  
 مربوطه يهاحوزه در یوابستگ قطع و ازهاین رفع ی،تخصصفوق و یتخصص مقاطع ۀتوسع و جادیا.   

جوان  يروهاین يریکارگهدر کشور و ب یدرمان ی ـبهداشت يهاو شبکه بهداشت يهاخانه ۀتوسع با
 و به اعماق روستاها هیاول یخدمات بهداشت عمالً ،شده در وزارت بهداشتتیپزشک تربرایپزشک و پ

قابل  دارریواگ امراض ژهیوبه دار،ریواگ يهايماریب وعیروز از شبه. روزافتیتر راه کوچک يشهرها
و درمان  يسترب يبرا يشتریدر نظام شبکه از مراقبت ب مارانیکاسته شد و ب ،ونیناسیبا واکس يریشگیپ

نوز بزرگ است، ه ياز نظام شبکه که شامل استقرار پزشک خانواده در شهرها یبخش برخوردار شدند.
 یرچشمگ عموم مردم، خاصه مردم کمتر برخوردار کشور، يبرا شدهحاصل يدستاوردها ؛ ولیافتهیتحقق ن

توانست سبب  و خدمات سالمت یآموزش پزشک قیاست. تلف یعدالت اجتماع ۀافتیتحقق يهاو از مثال
رزمندگان و  یبهداشت عمومدر زمان جنگ بر  امر نیکه اشود  سطح سالمت جامعه يحفظ و ارتقا

 رد یشگرف ریتأث نیز نبرد يهادر جبهه یبهداشت عموم بهبود. گذاشت میمستق اثر زیآنان ن ةخانواد
  .داشت کشور یعموم بهداشت پیشرفت

  
 و به رزمندگان سالمت یۀپا خدمات ۀارائ در ینظام يهاسازمان يهايتوانمند لیتحل. 16

    یجنگ طیو شرا رمترقبهیغ طیعموم مردم در شرا بانیپشت يهاروین
 سازمان. دارند اریاختجوان کشور را در یانسان یۀسرما از نفر هاونیلیم همواره کشور ینظام يهاسازمان

 و دهیدآموزش داوطلب مردم از نفر ونیلیمهااز ده آمادهشهیتشکل هم کی نیمستضعف جیبس
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 يبرا تیظرف نیشتریب يدارا هامجموعه نیا ی،عیرطبیو غ یعیطب يایبال در. است شدهیدهسازمان

 يبرا یمل میعظ يهاتیظرف نیاز ا ي،هستند. در تجارب متعدد ی در هر اوضاعیکنترل هر بحران
 تریعال ،یرفشگ جیو نتا به بیشترین میزان استفاده شده )لیس و زلزله ری(نظ دگانیدحادثه به یامدادرسان

در  میعظ یمل تیظرف نیا ۀشیحاصل شده است. ر ،ایدن يکشورها ریسا موجود در الگوهايۀ هم از
  بوده است.جلی و پس از آن مت مقدس دفاع يهاصحنه در حضور و خدمات و هايثارگریا

    
   ي ریگجهینت. 17

گان به رزمند یدرمان ی ـبهداشت بخشاتیح رسانیخدمات يبرا یمل کامل یبستگهم ی،لیدر جنگ تحم
 نیآفرخدمات ارزش ۀمجموع نیا محصول. رفتیپذ تحقق ممکن حالت نیترو جامع نیباتریو مردم، در ز

 فاعد دوران تمام در دکنندهیتهد دارریواگ يهايماریاز ب ياریبس يریگهمه وقوع از يریشگیپ ،سالمت
 ،فوسیوبا، طاعون، ت ریوحشتناك نظ هايگیريهمه از مملو گذشته يهاجنگ خیبوده است. تار مقدس

ر تمام کشور د بهداشت یانسان یۀسرما ۀجانبحضور همه ۀجیاست. نت بوده ...و آنفلوآنزا سرخک، د،یفوئیت
 طیدر شرا مخوف يهايریگهمه ما از ابتال به زیملت و رزمندگان کشور عز تیمراحل دفاع مقدس، مصون

 یاسالم رانیآحاد ملت بزرگ ا يسالمت را برا یۀسرما يدر ادوار بعد شدهتجارب حاصل .بوده است یجنگ
ضامن سالمت  هايتوانمند و هاتیظرف تمامو استفاده از  یمل اریعتمام یبستگهم يالگوارمغان آورد و به
  .ملت خواهد بود ندةیآ

  
  ندهیآ يبرا يراهبرد و يکاربرد يهاهیتوص. 18
 سالمت يارتقا و حفظ جهت نینو داتیتهد اساسمسلح بر يروهاین بهداشت سازمان يروزآمد لزوم 

  ؛ و رزمندگان یعموم
 يریگشیپ و شناخت با مسلح، يروهاین در هیتغذ و اغذ یمنیو ا بهداشت ترقی حفظ و بایسته بودن 

  یی؛ غذا مواد يبندبسته و يدارنگه دیجد يهاو روش ي جدیدهايفناور کاربرد ن،ینو داتیتهد از
 ي تمام ضرور (مننژیت، کزاز، دیفتري، آنفلوآنزا و هپاتیت و...) ونیناسیواکس ۀبرنام تیرعا به التزام

 رد توسعه و قیتحق يهابرنامه داشتنضرورت و  شانیا يهاخانواده مسلح و يروهاین یجمع کارکنان
  ؛ طهیح نیا
 اطالعات،  ری(نظ نینو يفناور از استفاده Telemedicineو Telehealth (کیالکترون ةپروند و 

   ؛مسلح يروهایو ن یسالمت عموم بهبود و حفظ يراستا در سالمت
 ؛جیبس و یانتظام ،ینظام يهارده ریرزمندگان و سا سالمت یابیارز و يراواد ناتیمعا لزوم   
 يروهاین سطوح تمام در روزآمد يهايو استفاده از فناور یدنیآب آشام بهداشت نیمواز به التزام 

  ؛  جامعه کل و مسلح
 مناطق در خاصه ها،آن یبهداشت و حیصح دفع و پسماندها رساندن حداقلبه يهادستورالعمل کاربرد 

 ی؛ اتیعمل
 هاآن کردن مجهز و حوادث در یخودمراقبت يهابه عموم رزمندگان و روش آموزش بهداشت پیشرفت 

  ی؛بهداشت يهابسته به
 هرگونه کشف و مداوم طورهب هیهمسا يهادر کشور و کشور ییایجغراف يپاتولوژ تحقیقات انجام 

؛رانهیشگیپ اقدامات عیسر ياجرا و یمیاقل و یکیولوژیب راتییتغ
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 يسازرهیذخ و یبهداشت مواد و کشحشره کش،آفت هرگونه  از استفاده به التزام و یداخل دیتول 

  ؛هاناز آ یمناسب ریمقاد
 در هایآمادگ يارتقا يبرا سالمت نظام ابعاد ریسا با مشترك ،یرزم يبهدار یآمادگ يمانورها انجام 

 ١؛نگامهبه هشدار ستمیس جادیا زین و یپاندم و یدمیاپ عیوقا با مواجهه
 طیو بهداشت پوشاك رزمندگان با توجه به شرا ياحرفه بهداشت ،طیمح بهداشت نیمواز تیرعا 

 ی؛میاقل و ییهواوآب
 ابله مق یدائم یو از نظر آمادگ يعاد طیشرا يمسلح برا يروهاین و سالمت بهداشت تیوضع کالن يزیمم

  ؛و جنگ ایبا بال
 در (ع) رضا امام حضرت طرح همانند درمان بر يریشگیپ تقدم حق با محورسالمت يهاطرح ۀتوسع 

 . کشور و مسلح يروهاین
  

  منابع . 19
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[3] Primary healthcare-Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Primary_healthcare. [4]  
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  مسئله انیب و مقدمه .1

یم استفاده متخاصم يروهاین یناتوان ای ينابود يبرا یمتنوع يزابیآس عواملاز  ،معاصر يهاجنگ در
 وعمتن يهابیاز آس یعیوس فیانسان ط کیولوژیزیف طیعوامل به بدن و مح نی. محصول اصابت اشود
 1یعیطب ۀرمترقبیغ حوادث و يعاد طیشرا در که ییهابیآس ۀهم برعالوه ی،جنگ طیشرا در. است
 ةکننددیتهد و مهم يهابیآس نیشتریب يانفجار و یجنگ يهاپرتابه ةژیهستند، صدمات و دکنندهیتهد

 در. است مبحث نیا موضوع هاپرتابه نیا یۀثانو و میمستقیرغ م،یمستق آثار. کنندیم جادیرا ا اتیح
به کاررفتهي بههاتوسط سالح مختلف يهایو سوختگ 3رنافذیغ 2،نافذ ةژیصدمات و ی،جنگ مناقشات

 مستلزم نامجروح حیصح ةو آلوده هستند و ادار عیوس ،قیعم هاي ناشی از آنهازخم. دیآیم وجود
 یکیزیف يهاپرتابه يهایژگیو فصل، نیا در. هاستبیآس نوع نیا با متناسب و دیاک و ژهیو اصول تیرعا

ة و نحو هاي ناشی از آنهازخم هستند، جنگ در سالح کاربرد شکل نیترجیرا که يانفجار يهاسالح و
  .ی شده استبررس یلیاز جنگ تحم یبر تجارب دیبا تأک هاآن از مراقبت

  
  يدیکل هايواژه .2
 ،ترکش ،پرتابه ،یشناسپرتاب ،سرعتکم ۀپرتاب ،پرشتاب ۀپرتاب ،انفجار ،نافذ بیآس ،رنافذیغ بیآس 

  .موشک ،انفجار موج ،گلوله ،يانفجار صدمات

  
Key words 
Ballistics, Blast Injuries, Blunt Injury, Bullet, Explosion, High Velocity Missile, 
Low Velocity Missile, Missile, Penetrating Injury, Projectile, Shrapnel. 
 

  تدوین   روش .3
جارب ت ثبت)، منتخب هايگردآوري مطالب مرتبط با کلیدواژه( ياکتابخانه روش از فصل، نیا نیتدو در
  . است شده استفاده یگروه متمرکز بحث و یشفاه خیتار ۀمصاحب سندگان،ینو
  
  ي موضوعنظر اتیادب .4
  4پرتابه. 1ـ4

 فوتبال توپ کی که چند. هرشودیپر) پرتاب م ای ی(ته فضابه  رو،ین کردن است که با وارد یجسم پرتابه
ثل ها (ماز پرتابه ياریافزار اشاره دارد. بسبه جنگ شتریعبارت ب نیپرتابه است، اما ا کی دراصل زین

 ،جارانف بار از نظررا حمل کنند. صرف یستیز ای ییایمیمواد ش گرید ایمواد منفجره  توانندی) مخمپاره
  5.تیموممس ای ییزاآتش مثل بشوند، زین ژهیو يهابیآس باعث که کرد یطراح یشکلبه توانیم را هاپرتابه

                                                             
1 . natural catastrophes   
2. penetrating injuries 
3. blunt trauma 
4. projectile 

  .آزاد ۀدانشنام ،پدیاویکی .5
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  1یشناسپرتاب. 2ـ4

 شناسیپرتاب یا بالستیک. ندیگویم کیدر هوا بالست ایحرکت و پرتاب اش یسربه علم بر ،کیزیدر ف
 واقع. درپردازدمی حرکت هنگام مختلف هايپرتابه دینامیکی کارکرد و رفتار بررسی به که است دانشی

 هايبخش دانش این. است بهتر کارایی با و تردقیق هايافزارجنگ طراحی براي ايمقدمه بالستیک علم
 بالستیک خارجی، بالستیک میانی، بالستیک داخلی، اند از: بالستیکعبارت که شودیم شامل را مختلفی

 احتراق که است ايلحظه در فرایند این علمی ۀمطالع داخلی بالستیک ]2ـ1[ .جراحت بالستیک و نهایی
  . شودمی آغاز پیشرانه

  
 2افزارجنگ. 3ـ4
 را پیشرانه احتراق اثر در آزادشده گرماي که کرد تعریف مکانیکی ابزاري عنوانبه توانیم را افزارجنگ«
] 2.» [است مشخص هدفی سمتبه گلوله پرتاب یند،افر این ۀنتیج و درآورده جنبشی انرژي صورتبه
  )1 شکل(

  
  ]1(آمادة شلیک) [ شدهمسلح افزارجنگ اصلی بالستیکی اجزاي. 1 شکل

  
   3کیبالست بیضر. 4ـ4

 انیجر اومتمق يرویبرابر ندر یمرم يانرژ حفظ ییتوانا و یکینامیدرویآ زانیبه م گلوله کیبالست بیضر
 ردیگیرعت مس شتریپس ب ؛دبا هوا دار يگلوله مقاومت کمتر ،باشد شتریب کیبالست بیضر قدرهواست. هر

 بیر. ضردیگدربر راصفر تا یک  نیاعداد ب دناتویم کیبالست بید. ضرهدیازدست م را يانرژ رتریو د
 يباد يهاتفنگ ۀساچم لیدل نیبه هم ؛ستاتر نییپا و بدتر اریبس يتفنگ باد يهاساچمه کیبالست

 کیبالست بیها مقدار ضر). اما در گلوله020/0 ـ /010دارند ( يادیافت ز زین و ادیز اریبس کیقوس بالست
مربوط به فشنگ کیبالست بیضر نیشتری). ب500/0 و 400/0 ـ 250/0 ازست (اباالتر از ساچمه  یلیخ
  ]2. [درسی) مممکن یکینامیرودیآ زانیم تینها یعبارت(به 1000به  یکه حت است 4VLD يها
  
   5گلوله. 5ـ4
. گلوله معموالً از فلز شودیم کیشل يباد سالح ای گرم سالحاست که از  یپرّانه جسم ای یمرم ،گلوله«
صرفاً  ،کندیکه به هدف وارد م یبیاست. آس منفجره موادو معموًال فاقد  شودی) ساخته مسرب شتری(ب

 یارسف ۀاست. کلم فشنگاز  یبخش تفنگ ای يکمر سالحجسم جامد آن است. گلوله در  ۀاز ضرب یناش
                                                             

1. ballistics 
2. armament 
3. ballistic co-efficiency 
4. very low drag 
5. bullet 
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است که گلوله در  يادوره ادگاریگلوله  ةرفته است. واژ کاربه زین ’گولوله‘ و ’غلوله‘ صورتگلوله به

 دهیصورت کشکرد و به رییها تغ. از قرن نوزدهم شکل گلولهشدیساخته م يکروصورت گرم به يهاسالح
 يااژهکه و زین  ’یمَرم‘  ةواژ ي،راندازیتو  شکارمربوط به  يهااز متن یدرآمد. در برخ تزریاسپ ای زیتو نوك

    )2 شکل( 1.»رودیم کاربه گلوله يجااست، به یعرب

  

  آن نشدةکیشل فشنگ کیبا  3ژ تفنگ گلولۀ عدد سه. 2 شکل

  )  پرسرعت ۀپرتاب( 2پرشتاب ۀپرتاب. 6ـ4
 این از باالتر هايسرعت در. شودمی گفته ثانیه در متر 700تا  600 از بیشتر سرعت با هايپرتابه به

  ]3. [مشاهده خواهد شد 3آثار انفجاري ،آستانه
  
   4سرعتکم ۀپرتاب. 7ـ4

  ] 4. [هستند متر در ثانیه) 350( 5صوت سرعت از کمتر سرعت با هايپرتابه
  
   6بینابینی یا متوسط سرعت با هايپرتابه. 8ـ4
  .دارند متر 600 تا 350 معادل سرعتی هاپرتابه نیا

  
  7ترکش. 9ـ4

یمبا سرعت در هوا حرکت  شود ومی بمب یا سالح مشابه ایجاد انفجار اثر رب که فلزي کوچک قطعات
  8.براي آسیب رساندن به افراد طراحی شده است کند.

  
  

                                                             
  . آزاد ۀدانشنام ،ایپدیکیو .1

2. high velocity projectile 
3. explosive effects 
4. low velocity projectile 
5. subsonic 
6. medium or intermediate velocities 
7. shrapnel 

 ، در:کمبریج انگلیسی  دیکشنريدر  shrapnelبرگرفته از تعریف  .8
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shrapnel.  
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  1انفجار. 10ـ4

به  نفجارااست.  عیسر ونیداسیاکس ۀجینت که ادیز اریبس سرعت با يانرژ شدن آزاد از است عبارت انفجار
 گازو آزاد شدن  دما شیبا افزا که معموالً ندیگویم يانرژ یو آزاد شدن ناگهان حجمدر  دیشد شیافزا

 موج و حرارت نور، صدا، با همراه يانرژ عیسر شدن آزاد: از اندانفجار عبارت يهمراه است. پارامترها
 ،»ربخا« ،»یکیالکتر« ،»ياهسته« ،»ییایمیش« ،»یعیطب« یاصل ۀدستهفت  به انفجارها ]5[ 2.شوك

  3.شوندیم میتقس »یکیمکان«و  »ینجوم«
  
    انفجار موج. 11ـ4
 باال فشار در) گرادیدرجه سانت 4000ـ3000 نیب يمتراکم گرم (دما يگاز ةماد کی انفجار اثر رب
)kbar300( نیا ۀجیدرنت. بردیم هجوم رونیب سمتبه نبسطمدما و فشار گاز  نی. تحت اشودیم جادیا 

 ةآزادشد يانرژ تیاکثر شامل(که  گاز حجم نیا يجلو در) انفجار(موج  فشرده يهوا هیال کی انفعالوفعل
 موج نیا. رسدیم طیمح فشار از شیب يفشار به سرعتبه انفجار موج ]6ـ5[ .شودیم لیتشک انفجاراست)

 سرعت با فشار. کندیم حرکت رونیب سمتبه یشعاع صورتبه انفجار منبع از صوت از فراتر یسرعت با
 دیو شا یابدمیعبور انفجار قرار دارد، انعکاس  ریکه در مس یو در زمان برخورد با سطح ابدییم کاهش

 وممینیم با و است کوتاه عمر يدارا و ابدییم کاهش زمان گذر با انفجار. شود تیتقو برابرسیزده حدودتا
 که خأل ییجا ،موج پشت. ندکیکشش م جادیا شده، یموج منف ،زمان گذشت با. شودیم يریگاندازه هیثان
   ] 5. [کندیم جادیانفجار ا ریسطح مس يباد پرقدرت رو انیجر و آوردمیشده، هوا هجوم  جادیا

  
   4رنافذیغ ای بالنت بیآس. 12ـ4

 چوب مثل زیترنوكیغ ۀلیوس ای ءیبر بدن توسط فشار، ش شدهوارد یکیمکان يرویر اثر نب کیترومات ۀصدم
 ایوذ نف کند، ولیمی برخورد نیزم ای وارید رینظ یکه بدن با سطح آیدي پدید میاصدمه ای بالسیب

 رینظ ای احیا اقدامات تجاوزات، تهاجمات، حوادث، در صدمات نیا. شودینم جادیدر سطح پوست ا یزخم
   5.شودیم عارض هاآن

 يهابیآس از هاآن صیتشخ که شودیم يدیشد صدمات موجب و جیرا جنگ در بالنت يهابیآس
 و) کسی(ا مجهولۀ اشع عیوس و نگامههبه کاربرد ب ی،کیزیف قیدق ناتیمعا برعالوه و است دشوارتر نافذ
  ]6[ است. ازین دهیچیپ يهايورافن ریسا
  
 يهاگلوله کیست(بال انسان بدن در هاآن ییزابیآس سمیمکان و پرشتاب يهاگلوله. 5

    )یجنگ
. است ادیز اریبس انسان بدن در هاآن بیتخر زانیم و هستند پرشتاب نوع از یجنگ يهاگلوله اغلب

. است ثانیه در متر 700تا  600 از بیشتر اسلحه، از خروج و کیشل از بعد یجنگ يهاگلوله سرعت
  ]7: [است ریبه شرح ز ،هستند یجنگ يهاسالح نیترجیکه را هاپرتابه نیا یکیبالست مشخصات

                                                             
1. explosion 
2. shock wave 

  پدیا، دانشنامۀ آزاد.ویکی .3
4. blunt injury 
5. Segen's Medical Dictionary, 2012 Farlex, Inc. 
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  یی نها کیبالست ؛خارجی کیبالست ؛داخلی کی. بالست1ـ5
زن اندازه و و یتابع سه شاخص اصل ،داخل اسلحه تا قبل از خروج از آن گلوله حرکت :یداخل کیبالست. 1

     .است افزارجنگ ایتفنگ  ۀلول طول و پوکه در 1انفجار یگلوله، مقدار چاشن
  
 ابشت از یحالت در آتمسفر در هدف يسوتفنگ به یاز خروج گلوله حرکت ریمس :یخارج کیبالست. 2

و  باشد، سرعت شتریتا هدف ب کیشل ۀفاصل هرچه. شودیم انجام کیآتمسفر اصطکاك علتبه یمنف
   . دهدیقرار م ریگلوله را تحت تأث يمتعدد ةدیچیحرکات پ ،ریمس نیا در. شودیشتاب کمتر م

  
 ۀاسلح ییازبیآس لیپتانس جملهاز ي،ادیدر بدن انسان به عوامل ز یجنگ ۀگلول عبور :یینها کیبالست. 3

دارد.  یمورد اصابت، بستگ ياعضا یگلوله و مشخصات بافت یکیزیآن، شکل ف یمورد استفاده، طراح 2گرم
 يارفش موج و کم بدن به اصابت زمان در گلوله سرعت اگر کند،یگلوله به بدن انسان اصابت م یوقت

عبور  ةمحدود همان در نسوج و شودیم جادیعبور گلوله ا ریدر مس یدائم ي3حفره باشد، زیناچ آن همراه
 يانفجار ةامواج فشارند ،موارد اغلب در. نندیبیم بیآس شدتهخروج از بدن ب ایتوقف  ۀگلوله تا نقط

 200 معادل يکه بعضاً فشار ياز موج انفجار یناش 4يااثر حفره جادیبا ا و کنندمیاطراف گلوله را احاطه 
 موجب را بدن از گلوله عبور ریمس در یبافت عیوس اریبس بیتخر آورند،یحفره وارد م ةوارید بر آتمسفر

  .شوندیم
  
  پرشتاب يهاگلوله توسط ییزابیآس يهاسمیمکان. 2ـ5

  پرشتاب به بدن دخالت دارند: یجنگ ۀگلول اصابت علتبه بیآس و زخم جادیا در یاصل پارامتر چهار
 که دنب به گلوله ورود و اصابت محل بافت یکیولوژیب و یکیزیف مشخصات :گلوله 5نفوذ طیمح طیشرا. 1

  .گردد آن شکل رییتغ ای ریمس رییتغ موجب است ممکن
  
 نیدر بدن. ا گلوله عبور ریمس در شدهبیتخر يهابافت توسط شدهاشغال يحجم و فضا 6ی:دائم ةحفر. 2

گسست  ایشکاف  یدائم ةحفر واقعدارد. در یگلوله بستگ يرفولوژو) و مینفوذ (پارامتر قبل طیحجم به مح
  .شودیم جادیا بدن يهااست که توسط گلوله در زمان عبور از بافت یبافت
  
ه داخل ب گلوله وسیلۀبه شدهمنتقل یجنبش ياست که توسط انرژ یدائم ةانبساط حفر 7:موقت ةحفر. 3

. شودیم جادیبدن ا

                                                             
1. gunpowder   
2. firearm 
3. cavity  
4. cavitation 
5. penetration medium 
6. permanent cavity 
7. temporary cavity 
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 که است استخوان يهاخرده ای گلوله قطعات از یناش ندیفرا نیا 1:شدن قطعهقطعه ای یردشدگخُ. 4

 ياعضا ای یعروق خون ،مجاور يهابافت شتریب بیموجب آس یدائم ةبا عبور از حفر ،شده بدن وارد
   ]8[ .شودینم دهید گلوله يهازخم تمامپارامتر در  نی. اشودیم یاتیح
 
 يهاگلوله کی(بالست انسان بدن در هاآن ییزابیآس سمیمکان و شتابکم يهاگلوله. 6

  )شتابکم
 سرعت از کمتر یسرعت با که ییهاپرتابه و هاگلوله. است هیثان در فوت 1100 هوا در صوت سرعت
 يانرژ زانیم به بیآس شدت. شوندیم دهینام شتابکم يقرارداد صورتبهکنند، یم حرکت صوت

 رتابهپ سرعت و اندازه اب نیز شاخص نیا. دارد یبستگ بدن يهابه بافت توسط گلوله شدهمنتقل
 عارض هم گلوله عبور مجاور يهابافت 2شدن ردخُ و برش شتاب،کم يها. در پرتابهمرتبط است

    ]9[ .شودیم
  
   ییایدر يهانیم .7
 مورد يپدافند و يآفند سطوح در یلیتحم جنگ در که هستند ییافزارهاجنگ از ییایدر يهانیم

 يهاسمیمکان با ییایدر يهانیم. ستایدر کنترل ییایدر يزیرنیم از هدف. ندگرفت قرار استفاده
  ] 10: [نندکیم عمل مختلف

  
 ییرباآهن تیخاص که است شده یطراح ياگونهبه ییایدر یسیمغناط نیم :یسیمغناط سمیمکان. 1

 هیتعب یسیمغناط ۀعقرب ،هانیم گونهنیا در. شودیصادر م و فرمان انفجار ردگذامیبر آن اثر  یکشت
 يوالدف ۀبا بدن ییایردریز ای یکشت کیاز حضور  یناش یسیمغناط دانیم نیم ۀشده است. حساس

یم ایبه سطح در ایدر نیریاز سطح ز نیآن، م ياز باال ییایدر ي. با عبور شناورهاکندیرا کشف م
 تایعملمتناوب با  طوربه توانیم را یکشت کی یسیمغناط دانیم. شودیو سپس منفجر م رسد
   کنترل کرد. نگیدگاز

   
 ریاو س هایکشت توسط جادشدهیا يصدا شکلی است کهی بهصوت نیمطراحی  :یصوت سمیمکان. 2

 يبرا سونار به مجهز است ممکن نیم. شودیصادر م و فرمان انفجار ردگذامی ریر آن تأثدشناورها 
  . دهد صیتشخ را مختلف اهداف دهدیم اجازه نیم به تیخصوص نیا. باشد شناور یصوت اثر کشف

  
 هایشتک تحرك از یناش فشار رییتغ که است شده یطراح ياگونهبه يفشار نیم :يفشار سمیمکان. 3

  .شودیصادر م و فرمان انفجار ردگذامیو شناورها بر آن اثر 
  
 ،یسیمغناط تیوضع در رییتغ صورتی است که هرگونهبه یبیترک نیم کی عملکرد :یبیترک عملکرد. 4

یصادر م و فرمان انفجار گذاردتأثیر می آن رد شناورها و هایکشت تحرك از یناش يفشار ای یصوت
.شود

                                                             
1. fragmentation 
2. laceration and crashing  
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   ضدنفر يهانیم از یناش نافذ يهازخم: يمورد ۀمطالع. 8
ی رنظامیبه مردم غ یرسانبیآس موجب مخاصمه، ترك از پس هامدت تا مخوف يافزارهاجنگ نیا

 ياهو ترکش انفجار موج براساس ضدنفر يهانیم. دارند یفراوان ياقتصاد و یانسان شوند و تبعاتمی
  :کنندیم جادیا عهیضا از آن، سه نوع حاصل

 يو موج انفجار انفجار رد،یگیقرار م 1يانفجار نیم فشار ۀصفح يرو يفرد يپا که يموارد در: اول نوع   
 ساق يهازخم). 1 ری(تصو شودیهمان پا و ساق م دیصدمات شد ای کیموجب قطع ترومات ناشی از آن

ر موجود د ةمنفجر ةبه مقدار ماد هازخم شدت. است محتمل زین لگن و شکم ،یتناسل ینواح مقابل، يپا
  دارد.  یبدن بستگ ةبا تود سهیدر مقا نیم

 ارانفج موجب نیم يانفجار یچاشن به متصل میس با بدن تماس که است يانفجار يهاتله: دوم نوع   
 رینظ هاترکش ریسا با مشابه صدمات موجب شدهحاصل يهاترکش ،انفجارات گونهنیا در. شودیآن م

ر انفجا یمصدوم با کانون اصل ۀهم به فاصل هاترکش نیا از جادشدهیا عاتیضا شدت. شودیم نارنجک
  دارد.  یبستگ

 يدیدش صدمات انفجار. است نیم با کودکانه يباز ای نیم کاشت ي،سازیدر زمان خنث انفجار: سوم نوع   
  ]11[ .کندیم وارد يصدر ۀقفس و چشم ،صورت به اغلب و بازوها ساعد، ها،دست به
  
   ضدنفر يهانیم از یناش يهابیآس و هازخم مشخصات. 1ـ8

 قابل فتا و هاترکش یکینامیرآئرودیغ تیخاص علتباشد، به شتریب انفجار کانون با مجروح ۀفاصل هرچه
 اریبس فواصل در عکسرب. بود خواهد تریسطح هازخم انفجار، کانون از شدن دور با ،سرعت ۀمالحظ

 ،نفجارا موج ریتأث تحت زین و پرسرعت و متعدد يهاترکش اصابت علتبه انفجار کانون محل به کینزد
 يهاگلوله و ینیزم يهانیم انیقربان. شودیم جادیا بارمرگ اغلب و کنندهناتوان ق،یعم صدمات

 يهايریدرگ و جنگ زمان در که ینظام يروهاین و سربازاند: کر میبه سه گروه تقس توانیم را نکردهعمل
 که ییروهاین ؛دارند تردد آلوده مناطق در جنگ انیپا از بعد که یانیرنظامیغ ؛روندیم نیم يرو ینظام

  ]11[ .کنندیم تالش جنگ از ماندهیباق ةنکردعمل يهاگلوله و نیم به آلوده مناطق يسازپاك يبرا

  

آسیب ناشی از انفجار مین ضدنفر در جنگ تحمیلی .1 ریتصو

                                                             
1. pressure plate of a blast mine 
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دفاع از  يبرا يوسال داشت.  هجده فقط ،1361 است که در سال يارزمندهعکس  نیقهرمان داستان ا

   1.ادد ازدست را چپش يپا و رفت نیم يرو بر دیز پاسگاه ۀمنطق در بریخ اتیدر عمل و شتافت به جبهه هنیم
مالحظه  یلیجنگ تحم انیدر پا ماندهیباق ةمنفجرنشد مهمات و نیم نیادیم ۀنقش ،3 شکل در

 ورکش غرب در نکردهعمل يهاو گلوله نیم انفجار از یناش یرنظامیغ انیقربان پژوهشی درمورد شود.یم
 انیقربان نیشتریب ]11. [انددهید بیآس نفر 3,713 حدود ،)1383ـ1367( سال 14 طول در که داد نشان

 1/12  با آن نیکمتر و کرمانشاه استان از درصد 4/34نکرده با عمل يهاگلوله و نیم انفجار از یناش
 8/67 ،التیتحص نظر از. بودند مذکر درصد) 3/93( انیقربان اکثر. است شده گزارش خوزستان از درصد
 18 انیقربان از درصد 6/40 در زمان وقوع حادثه، .بودند کمتر و ییراهنما مقطع التیتحص يدارا درصد

 و 2 بیترتبه افراد نیترمسن و نیترسنکم و بوده سال 2/24 انیقربان یسن نیانگیم. سال یا کمتر داشتند
 نیباالتر به 1375 سال در که ییجا تا افزوده شده؛ انیقربان تعداد ، بر1368از سال  .اندداشته سال 98

 شده دنید بیآس به منجر که ییهاتیفعال درخصوص. است افتهی کاهش سپس و دهیرس) نفر 239( تعداد
. است بوده دام يراچَ) درصد 4/28( نفر 1056 با تیفعال نیترعیشا که داد نشان طرح نیا جینتا است،

 6/61( افراد اکثر درمورد و شده حیتصر) درصد 8/7( نفر 291 در یمارستانیبشیپ يهامراقبت افتیدر
نفر  1492 و دادند ازدست را خود جان) درصد 7/37( نفر 1397 از قربانیان، .ه استبود نامعلوم) درصد

 در. ندبود کمتر یا 18 سن يدارا درصد 2/37 فوت، به منجر موارد از. شدند عضو قطع دچار) درصد 3/40(
  ]11. [) از استان کرمانشاه گزارش شده استدرصد 6/40مرگ ( زانیم نیشتریحوادث، ب گونهنیا

  
  یلیتحم جنگ انیپا در ماندهیباق ةمنفجرنشد مهمات و نیم نیادیم ۀنقش. 3 شکل

: رنگياقهوه مناطق ن؛یم به آلوده: رنگیصورت مناطق منفجرنشده؛ مهمات به آلوده: زردرنگ مناطق
  نیم به آلوده يمورد يهاگاهیپا

  
  ضدنفر يهانیم از یناش داتیتهد و هابیآس از يریشگیپ. 2ـ8

 و نیم زا یناش تلفات بردن نیازب يبرا اقدام نیمؤثرتر و نیاول آلوده مناطق و نیادیم يسازپاك يبرا تالش
پاك يهانهیهز و بودن برزمان به توجه با ]11[ .است جنگ دوران از ماندهيبرجا ةنکردعمل مهمات ریسا

. بود خواهدیاریگر  زین یمارستانیبشیپ خدمات ۀارائ و دهیآموزش همچون يگرید اقدامات ،يساز

                                                             
1 .http://www.tabnak.ir/fa/news. 
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 و تلفات کاهش يبرا هاروش نیمؤثرتر از یکی خطر، معرض در افراد آموزش که داده نشان هایبررس

 ابزار کردن ایمه و دادن آموزش عالوهبه ]12است. [ نکردهعمل مهمات و نیم از یناش یانسان خسارات
 نقش ی،مارستانیبشیپ رسانیخدمات نیهمچن و نامصدوم به هیاول يهاکمک و خدمات ۀارائ يبرا

 يهاگزارش ةعمد شود،یم مشاهده که گونههمان ]13. [دارد هاتیمعلول و تلفات کاهش در ناپذیريانکار
 و نکردهعمل يهاگلوله انفجار اثر بر و جنگ انیپا از پس که شودیم مربوط یانیرنظامیغ به موجود

 کنند،یم نیم نیادیم يسازپاك به اقدام که يافراد. انددهید بیآس جنگ زمان از ماندهیباق يهانیم
 هاتن در. است محدود کشورمان در افراد نیا درخصوص اطالعات. روندیم شماربه انیقربان از يگرید گروه

 الانتق مارستانیب به مداوا يبرا که انیمصدوم انیم در بیآس نیترعیشا که شده اشاره موجود گزارش
 و  56 با بیترتبه صورت و فک و چشم يهابیآس ؛است بوده) درصد 86( هااندام يتروما اند،داده شده

  ] 14. [دارند قرار يبعد يهارتبه در درصد 50
  
 نارنجک، تانک، خمپاره، و توپ يها(گلوله يانفجار يهاپرتابه از یناش يهابیآس .9

    )هاآن مانند و بمب ،موشک
 عوامل نیتریاز اصل یمهمات نظام انفجار از حاصل يهاو ترکش گلوله اصابت از یناش نافذ يهازخم

 ی،جنگ نامجروح از نفر 1000 در پژوهشی، در. است بوده یلیتحم جنگ در اسالم رزمندگان در بیآس
اندام  ،نامجروح نیمهم در ا بیمورد آس 1897مصدوم شده بودند. از  ترکش اصابت علتبه درصد 3/58

 مورد کیآناتوم يهامحل نیتر، فراواندرصد 24با   یو اندام فوقان درصد 5/30با  یو لگن استخوان یتحتان
 19سر و گردن ( :عبارت بودند از یفراوان بیترتبه دهیدبیآس کیآناتوم ینواح ریسا. اندبوده اصابت
ستون فقرات  و )درصد  4/6)، مغز (درصد  4/6( نهیس ۀ)، قفسدرصد 5/10لگن ( اتی)، شکم و محتودرصد

  ]15[ .)درصد  2/3و نخاع (
 هاآن مانند و بمب ،موشک نارنجک، تانک، ،خمپاره و توپ يهاگلوله ن،یم شامل يانفجار مهمات

. کنندیم جادیا مختلف يهااندازهبه 1نامنظم موسوم به ترکش يقطعات فلز یتعداد فراوان ،انفجار از پس
 يهاتابهپر نیا ییزابیآس سمیمکان. هستند پرشتاب هاترکش اغلب ،انفجار کانون به کینزد فواصل در

 عاتقط متعدد، يهاترکش اصابت از یناش يهابیآس برعالوه. است پرشتاب يهاگلوله هیشب پرشتاب
 يهاپرتابه صورتبه زین هاآن رینظ و یاستخوان يهاخرده ،یخارج اجسام و ایاش ذرات زه،یرسنگ لباس،

 و انفجار مجاورت در باال اریبس حرارت. ندیافزایم مربوطه يهایآلودگ و عاتیضا شدت و تعدد بر 2هیثانو
 عوامل ریسا. آورندیم وجودبه یحرارت يهایسوختگ و هابیآس نامصدوم در زین هاآن به پرتابه انتقال

: زا نداعبارت هاپرتابه و مهمات نیا از یناش تیمعلول و ریوممرگ و بیآس وسعت و شدت بر رگذاریتأث
 ياهبافت یاتیو ح یکیزیو مشخصات ف ،بدن به اصابت زمان در هاآن سرعت و هاپرتابه وزن سالح، نوع

   ]16. [مورد اصابت
 

 ی در انفجارات موشک تروما سمیمکان .10
 بوده گذشته سال ي مورد استفاده در هفتادهاسالح نیترباز مخرِ یکی )نیزمبهنیزم( کیبالست موشک

 یانیپا سال در. استفاده کردند  هاموشکاین  اولین بار نیروهاي آلمان نازي در نبرهاي نظامی از .است
مورد حمله قرار  یآلمان V2و  V1 يهاموشک با اروپا يشهرها دوم، یجهان جنگ

                                                             
1. fragmentation munitions 
2. secondary projectiles 
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 اثر رب. بود یآلمان يهاموشک يبرا یرنظامیغ هدف نیتریدر انگلستان، شهر لندن اصل ]20ـ19. [گرفت

] 21. [دندید بیآس شدتبه گرید یرنظامیغ 6500 و شده شتهکُ نفر 2700 لندن، به یموشک حمالت
 به موشک 3000 از شیب اصابت دنبالبه. بود هاآلمان یموشک مهم هدف گرید کیبلژ در آنتورپ بندر

نوع موشک  سه  ارتش عراق از ]21. [شدند مجروح نفر  6000 از شیب و ندباخت جان نفر 3772 ،شهر نیا
 نیآغاز يروزها از. نیالحس و اسکاد، 7 فراگ: کرد استفاده کشور مختلفهدف قرار دادن مناطق  يبرا

 حمالت دوم دور در و 1361 مهر 12 در. شد شروع 7 فراگ ی با موشکعراق يهاموشک کیشل ،جنگ
 يهاموشک ،1367 نیفرورد و 1366 اسفند در تیدرنها. استفاده شد اسکاد موشک از ، عراق یموشک
مورد استفاده قرار  رانیمهم در عمق خاك ا يشهرها گریمنظور هدف قرار دادن تهران و دبه نیالحس

 ةادآم یخارج) بود که به کمک کارشناسان یموشک اسکاد (ب ۀافتیمدل ارتقا نیموشک الحسگرفت. 
 یختس زانیم و پیدا کرده کاهش اسکاد موشک به نسبت موشک نیا ی. وزن سر جنگاستفاده شده بود

 بُرد که بود گرفته صورت هدف نیا به راتییتغ نیا. بود افتهی شیافزا کند، حمل موشک توانستیم که
 هشت طول در. دهد قرار هدف این کشور خاك عمق در را ي ایرانشهرها بتواند تا یابد شیافزا موشک

 کیشل رانیا خاك داخل در یاهداف به را کیبالست موشک 533 حدود عراق ارتش ،یلیتحم جنگ سال
 مراکز به يتعداد و رانیا يشهرها به) عدد 414( شدهکیشل يهاموشک از درصد 7/77 حدود. کرد
) درصد 2/9) (ابانیب و(کوه  يشهر مناطق از خارج در یمابق و کرد اصابت) درصد 1/13( یصنعت و ینظام
 تمد به حمالت نیا. صورت گرفت جنگ شروع از پس بالفاصله رانیابه  عراق یموشک حمالت. آمد فرود

 31 در زین حمله نیآخر وشد  آغاز 1359 مهر 16 از ،گرید عبارتبه ؛داشت ادامه) ماه 91( روز 2749
. شلیک شد عراق کیبالست هايموشک رانیا شهر 27 به ،یلیتحم جنگ خالل در. بود 1367 نیفرورد

 نیشتریب). ماه 76 حدود /روز 2291( دش متحمل را حمالت از دوره نیشتریب دزفول ،شهرها این انیم در
 نیو فرورد 1366(اسفند  یدور از حمالت موشک نیدر آخر رانیا يشهرها شده بهاصابت يهاموشک تعداد
نفر  11,625 و نددیرس شهادتبه یرانیشهروند ا 2312ها، موشک نیا انفجار اثر بر) اتفاق افتاد. 1367

  ] 17. [مجروح شدند گرید
را  آن افراد واقع در مجاورت انفجار موج. کندیم جادیا ياشندهکُ و دیشد صدمات یموشک انفجارات

. ندکیم وارد انیقربان به ياشندهکُي هابیآس زین هیثانو يهاپرتابه و هیاول يهاترکش. کندینابود م
 کیبالست يهاموشک. فرستدیم هالکت کام به را يادیز انیقربان زین هاساختمان شدن آوار و یسوختگ

  ]  18ـ17[ .ستا شده یطراح زین ياهسته يهاکالهک حمل يبرا
 

 ی جنگ يهاسالح از یناش نافذ يهازخممشخصات  .11
 بیآس موجب و آزاد هابافت در يانرژ بدن، به هاآن ورود و اصابت با. هستند یجنبش يانرژ يدارا هاپرتابه

. شوندیم جادیا 1،هاترکش ها وگلوله یعنی ها،پرتابه از یکل گروه دو توسط یجنگ يهازخم. گرددیم
 6ینیزم يهانیو م 5ياخوشه يهابمب ها،راکت ،4نارنجک انواع ،3توپ يهاگلوله انواع 2،بمب انواع

 درنم يهاسالح. بودند نامنظم شکل و اندازه نظر از هاترکش نیا گذشته، در. کنندیترکش م جادیا
 کمتر وزن به معموالً و شکل و اندازه نظر از منظم و ادیز تعداد به ییهاترکش ،خاص يهایطراح با

                                                             
1. bullets and metallic fragments (or splinters, shards and shrapnel) 
2. exploding bombs 
3. shells 
4. grenade 
5. cluster bomblets 
6. landmines 
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 .شوندیم منتشر اطراف به باال اریبس سرعت با هاترکش ،انفجار از پس. کنندیم دیتول گرم یک از

 هاهپرتاب نیا سرعت ک،ینامیرآئرودیغ تیخاص علتبه شود،یم شتریب انفجار محل از فاصله هرچه
 اصلفو در. بود خواهد تریسطح هازخم باشد، شتریب اصابت مورد انیقربان تعداد هرچه. شودیم کمتر

 و هکنندفلج صدمات ،يپرانرژ متعدد يهابا ترکش انفجار موج یعیتجم اثر انفجار، محل به کینزد
 سنگ يهاخرده رینظ يگرید پرسرعت قطعات ها،ترکش برعالوه هاانفجار. کندیم جادیا يبارمرگ

 لیپتانس زین هاپرتابه نیا. ندیگویم يثانو يهاپرتابه هاآن به که آورندوجود میبه شهیش و آجر و
 محل در زخم ریمس و هستند متعدد اغلب ترکش يهازخم یکلطور هب .دارند را نافذ يهازخم جادیا

شده از پرتاب ۀنداشته باشد. گلول حتی ایداشته  2یو ممکن است زخم خروج 1است ترعیوس ورود
ها معموالً زخم نیکند. ایم جادیا بیب و مهمخرِ يهاو زخم استاز نوع پرشتاب  یجنگ يهاتفنگ
گلوله (رگبار)  نیو معموالً بزرگ هستند. اصابت چند ریمتغ یبا خروج ،کوچک يبا ورود ،واحد

آن در  پرتابه، سرعت یکیزیمشخصات ف لیازقب یبه عوامل یبافت بیتخر زانیبار است. ممعموالً مرگ
  دارد. یمصدوم بستگ یزمان اصابت به بدن و محل ورود و مشخصات بافت

  
  3یجنگ يهازخم ةادار و مراقبت اصول .12

  يهاجنبه یاما در بعض ؛است تروما انواع ریسا از حاصل يهازخم هیشب یجنگ يهازخم از مراقبت اصول
 اقدامات به نسبت دمان،یدبر و هازخم از هیاول يهامراقبت و اقدامات. است متفاوت هاروش و ژهیو

 دیبا ،مهیا باشد طیشرا چنانچه .است برخوردار يشتریب تیاهم از ،کیوتیبیآنت زیتجو رینظ يبعد
 اندمیدبر اصول. شود انجام دمانیدبر از قبل يربرداریتصو و واسکوالرنورو يهایابیارز و هایبررس
  ] 22: [است ریز شرح به یجنگ يهازخم
 دشو حذف تؤیر قابل یخارج اجسام و البسه. 
 يبرا) نیسال نرمال حاًی(ترج شووشست گرم يهامحلول ادیز ریمقاد با زخم عیوس يشووشست 

 .است يضرور هابیآس تمام قیدق کردن مشخص و پوست و زخم يهایآلودگ حذف
 يدارنگه ماریب ةپروند در و انجام هازخم از یفوتوگراف دمانیدبر شروع از قبل صورت امکان،در 

 شارز با اریبس مهم، میتصم نیا لیدل دادن نشان يبرا ونیآمپوتاس موارد در هاعکس نیا. شود
  .است

 به دنیرس و خون يهالخته و نکروزه و مرده نسوج کیماکروسکوپ حذف دمانیدبر از هدف 
 .شوند دمانیدبر دیبا هیالبههیال زخم، طیمح حول هابافت. است سالم يهابافت

 يانجام شود. استفاده از کوتر برا 4یجراح یچیق ای غیت رینظ برنده ابزار با دیبا هیاول دمانیدبر 
ماندن نسوج  یچون موجب باق ؛شودینم هیتوص یانقباض عضالن یابیو ارز يزیرکنترل خون

 .است يبعد يهاساز عفونتنهیو زم شودمی مرده و سوخته
 مکک عمل دانیم بهتر تیرؤ به اگرچه ها،اندام دمانیدبر زمان در کیپنومات کهیتورن از استفاده 

 یول دهید بیکه ازقبل آس شودیم ینسوج به شتریب کیسکمیا استرس و بیآس موجب کند،یم
هنوز زنده هستند.

                                                             
1. the wound tract is always widest at the entry 
2. exit wound 
3. management of the ballistic wounds 

4. sharp dissection using scissors or scalpel 
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 استامپ پوشش يبرا هافالپ از دینبا هیاول عمل و دمانیدبر در ها،اندام ونیآمپوتاس موارد در 

 و ماندن زنده قابل که شودیم ییهاچهیماه رفتن نیازب موجب اقدام نیا چون ؛شود استفاده
ها آن يرو یبرش اضاف جادیهستند. تمام پوست زنده بدون ا يضرور يبعد يهايبازساز يبرا
 حفظ شود.  دیبا
 شود محدود ،هستند نکروزه و مرده واضح طوربه که ینسوج به دیبا پوست یۀاول دمانیدبر .

خون یحواش به دنیرس مرحله نیا در ها،نهیموئ انقباض و یپوترمیه رینظ یعوامل علتبه
 ردد،گ ازین یپوست برش به یعمق نسوج به یدسترس يبرا چنانچه. ستین يضرور دهندهيزیر

 .شود انجام اندام یطول محور يراستا در دیبا ونیزیانس
 محدود لحرمسیغ چشم با تیرؤ قابل ةدیدبیآس نسوج به دیبا ایفاس و پوست ریز یچرب دمانیدبر 

 يبرا ازیمورد ن 1ییایفاسی ـ پوست يهافالپ و نشود مختل یرسانخون المقدوریحت تا شود
 . فتدیخطر نبه يبعد يهامیترم

 به بروز آن در زمان  دیتهد ایدر موارد سندرم کمپارتمان  2یعضالن يهاکمپارتمان یوتومیفاس
انجام گردد.  دیشود، بایم ینیبشیمدت پیطوالن يدردیکه ب يموارد ایمجروح  يبعد انتقال

 . ردیرا فراگ یطول کامل کمپارتمان عضالن دیبا یوتومیفاس
 خون و استحکام انقباض، تیقابل رنگ، شاخص چهار ،یجنگ نامجروح در یعضالن يتروما در

 کیکروسکوپیم يهابیآس یابیارز يبرا يمعتبر يهاممکن است شاخص  3يانهیموئ يزیر
استفاده شود و در موارد  دیزنده بودن عضالت با یابیارز يعضالت نباشند. از هر چهار شاخص برا

 آن به جلسات بعد موکول شود.  ۀو ادام صورت گیرد يتاحد دمانیدبر د،یترد
 شود مشخص دمانیدبر و عمل گزارش در وضوحبه دیبا دهیدبیآس عروق و اعصاب ها،تاندون .

 .شودیم الزم یعروق یۀاول وندیپ ها،اندام مالیپروگز يهازخم یبعض در بزرگ، عروق بیآس در
 ؛شود انجام دینبا دهیدبیآس يهاتاندون و اعصاب وندیپ ،یجنگ يهازخم هیاول دمانیدبر زمان در

   شود. دارنشان هیبخ يهانخ با هاآن يانتها یول
 حذف نکروزه قطعات و شود حفظ وستیپر دیبا ،باشد سریم زمان هر ی،استخوان يهابیآس در 

 .دگرد
 گفتهپیش اصول تیرعا و يزیرخون کنترل از نانیاطم از پس و دمانیدبر يانتها در، 

 نیسال که يموارد در. شود انجام) لیاستر گرم نیسال محلول با حاًی(ترج دیبا زخم يشووشست
 يهاحلولم ای کیوتیبیآنتفزودن ا. است یمناسب نیگزیجا گرم یدنیآشام آب ست،ین دسترس در

 .شودینم هیتوص رد ودا معکوس اثر یجنگ يهازخم يشووشست عیما به یضدعفون
 است محدود خاص يهاپانسمان يبرا شواهد و باشد یمعمول دیبا یجنگ يهازخم پانسمان. 
  

   4مقدس دفاع دوران از واقعی مثال یک و موردمعرفی . 13
. کردند منتقل ییصحرا بیمارستان به را بدحالی مجروحی، 8 والفجر عملیات در... 

 ناحیه به خمپاره متعدد هايترکش اصابت مورد که بود ايساله22 ةرزمند مجروح
 ۀاولیقرار گرفته بود. با توجه به انبوه مجروحین در مراحل  هااندام و لگن و شکم

                                                             
1. fascia coetaneous flaps 
2. fasciotomies of muscle compartments 
3. the 4 c’s of colour, contractility, consistency and capillary bleeding 

 . مقدس دفاع جراحان از ربانی، عباس دکتر و معتمدي کالنتر محمدرضا سید دکتر استاد روایت به .4
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 و اهاستخوان وسیع شکستگی علتبه. بود شده منتقل تأخیر با فوق، عملیات
 با اولیه ياحیا از بعد هموراژیک عمیق شوك و ران و باتوك و لگن عضالت
 ایلیاك شریان آسیب ترمیم از پس و الپاراتومی شریانی ریزيخون احتمال
 پره ۀشبک از شدید ریزيخون ۀادام و ساکروم تخریب علتبه چپ، مشترك
 ۀاماد و یافت خاتمه عمل و شد گرفته لگن کامل نمودن پک به تصمیم ساکرال،

وخامت وضع عمومی بیمار و عدم  لیدلبه. شد موکول بعدي مناسب زمان به آن
 ۀجنگی، تصمیم به ادام اضطراريدسترسی به بخش مراقبت ویژه و شرایط کامالً 

 و شد آنوریک بیمار عمل از بعد. شد گرفته مراقبت از بیمار در فضاي اتاق عمل
 تانبیمارس مدیریت هماهنگی با. دیرس اثباتبه کلیه حاد یینارسا يهاآزمایش در

به اهواز منتقل و با همکاران بخش دیالیز  آمبوالنس با فوري دیالیز انجام براي
اهواز تماس گرفته شد. قرار شد بالفاصله بعد از دیالیز مجدداً به همان بیمارستان 

. ردیعمل جراحی وي توسط جراحان اولیه انجام گ ۀارجاع شود تا ادام ییصحرا
ساعت بعد از عمل اولیه، عمل  24این مراحل طبق برنامه انجام و حدود  ۀهم
 ازدحام و بهتر شرایط نسبی طوردد وي در شرایطی انجام شد که اتاق عمل بهمج

 دبریدمان و انجام وسیع شويوشست خارج، هاپک عمل این طی. داشت کمتري
 و برقرار مجدداً ادرار جریان خوشبختانه. شد انجام نیز نکروزه نسوج تمام

 اسبمن شرایط در بیمار و نمود برگشت عادي حالت به تدریجاً کلیه فونکسیون
  .... شد اعزام بعدي مراکز به شدهتثبیت و

کار به بوده است که در جنگ تحمیلی بارها 1»آسیب ةکنندکنترل جراحی« مذکور جراحی روش :توضیح
. این روش علمی در زمان شد ن جنگ تحمیلیاترین مجروحموجب نجات جان طیف بزرگی از وخیمرفت و 

 ةکنندن بدحال کاربرد فراوانی دارد. جراحی کنترلاجراحی تروماي متعدد در مصدومحاضر نیز در کنترل 
 دشدی وخامت با نامصدوم در اورژانس الپاراتومی در عمدتاً  و بود نشده شناخته خوبیبه زمان آن در آسیب

 نشده گزارش احتماالً ) ویتنام و(کره  قبلی مهم هايجنگ نامجروح در و داشت کاربرد شهري تروماي در
 براي ویژه مراقبت اصلی، آسیب ةکنندکنترل حداقلی جراحی 2ايِمرحلهسه پارادیم یک بر شیوه این. بود
 باجتنا جراحی ةشیو این در اصلی هدف. است استوار قطعی جراحی براي عمل اتاق به بازگشت و احیا ۀادام

 باال در مثال ]23. [است ،برگشت غیرقابل هموراژیک شوك نظیر 3ناپذیر،برگشت فیزیولوژیک آسیب از
 مرگ موجب »انعقادي اختالل و اسیدوز هیپوترمی،« معیوب سیکل مثلث ،یافتمی ادامه عمل چنانچه

 رفتهگ کاربه جنگی نامجروح در آسیب ةکنندکنترل جراحی ةشیو اساتید، ۀمدبران اقدام با. شدمی بیمار
   .رسید اثباتبه آن ییاجرا قابلیت و ایمنی و شد
  

  ناشی از آنو صدمات  انفجار موج .14
 جادیا) آب ریز انفجارات موارد در آب در ای( هوا در متحرك و يپرانرژ و پرفشار یموج انفجار

 شارف نیا متعاقب. شودیم یرونیب يآتمسفر فشار در عیوس و عیسر راتییتغ موجب موج. ندکیم
 انفجار، موج از بعد بالفاصله. )4شکل ( شودیم جادیا یمنف فشار فاز کی ،انفجار موج مثبت

                                                             
1. damage control surgery 
2. damage control trilogy  
3. irreversible physiological insult 
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 در حفاظت بدون يفرد. اگر شودیم دهینام 1يانفجار طوفان که شودیم واقع هوا انبوه ییجاهجاب

 در یعیطب طوربه که ییهابخش ژهیوبه بدن يهابخش تمام رد،یگ قرار انفجار موج عبور معرض
 شتهندا یرونیب زخم است ممکن انفجار موج یقربان. ردیگیم قرار ریتأث تحت است، موجود هوا هاآن

. انفجار کند را مصدوم يادیافراد ز زمانهم است ممکن ،موشک اصابت مانند ،بیمه انفجار. باشد
  چهار نوع هستند:  انفجار موج از حاصل صدمات ست.اآزاد  يفضابارتر از مرگ بسته يدر فضا

 وجم نوع نیا بیآس نیترجیرا تمپان ةپرد یپارگ. شودیم جادیا میر اثر فشار مستقباول:  نوع 
 ارانفج(موج  هاآن يلرهایکاپ و يویر يهاآلوئول یپارگ مانند،یم زنده که يافراد در. است يانفجار

  است. انفجار موج بیآس نیبارترمرگ) 2هیر
  .آیدپدید می ونیتاسیکاو ةدیپد و پرشتاب یۀثانو و هیاول يهار اثر پرتابهب نوع دوم:

 ،بالفاصله مجاور انفجار یۀو در ناح گرددمی جادیا يطوفان انفجار میمستق ریسوم: تحت تأث نوع
در   3احشا خروج ای ياعضا کیترومات قطع بدن، کامل یۀتجز و یفروپاش موجب است ممکن
  .شود هاممکن است موجب آوار شدن ساختمان یشود. موج و طوفان انفجار حت نامصدوم

 ای ندکربیمونوکس از یناش یخفگ ،یسوختگ علتو به است نوع متفرقه ي اینهابیآسنوع چهارم: 
  .شودیم جادیا هاندهیآال ریسا ای احتراق از یناش يگازها استنشاق

  

  و حرکت موج انفجار مراحل انفجار .4شکل 
  

 اتیاما با توجه به خصوص ؛برساند بیشدت آسبدن به يواحشااقادر است به گوش و امع ج انفجارمو
تا  تواندمی اغلب در زمان وقوع انفجار بدن انسان دارد، را يانرژ جذب تیکه قابل بدن انسان بیعج

 اغلب افراد دیشد یدگیدبیجذب کند. لذا آس ،ندینب بیکه آس ينحورا به از موج انفجار ییباال زانیم
موج  سببپرتاب شدن افراد به لیدلبه انفجار از یناش بیاز آس ی. بخشاست انفجار گرید اثرات از یناش

د. شویم یدگیله و یشکستگ دچار و ندیبیم بیبدن انسان آس وار،یبرخورد با د یطانفجار است که 
 یبر پوست ممکن است موجب سوختگاست که عالوه یعلت سوختگبه یدگیدبیآس از يگریبخش د

گردد. یم یدردناک مرگ موجب و بوده عیشا اریبس یسوختگ نوع نیا که شود هیر یۀناح در دیشد
هم قطعات  یکند و گاهیم جادیاست که انفجار ا ییهاترکشعلت به یدگیدبیآس از يگریبخش د

 یخش. بشودیم دیشد یدگیدبیموجب مرگ و آس ،گرددیم اضافه آن به که یقطعات ایخود بمب  يفلز
. دشویم خون و هیر وارد تنفس قیاست که از طر ياز مواد انفجار تیمسمو سبببه یدگیدبیاز آس

                                                             
1. the blast wind 
2. blast lung 
3. evisceration 
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 لیدال از یکیتواند یآوار که م ریز درافراد و مدفون شدن  يساختمان بر رو ختنیرفرو تیدرنها

    1.باشد دیشد يهایدگیدبیآس
  

   مقدس دفاع از ياخاطره: انفجار موج .15
  :صبح 10ساعت  دزفول، يزهرا ای مارستانیب ،1360 نیفرورد 2 ن،یالمبفتحعملیات 

 تانمارسیب به بوسینیم و اتوبوس دستگاه دو با اتیعمل نیمصدوم از يامجموعه... 
 اژیمسئول تر 2جانبنیا آوردند،یم مجروح مرتباً  هم هاآمبوالنس. شدند منتقل

 یحال جراحراتاق عمل اورژانس دائماً د کیو  یاتاق عمل اصل سه بودم. جراحان در
بود که به  نیآن دسته از مجروح صیتشخ اژیتر یاصل ۀفیبودند. وظ نیمجروح

قرار  مارستانیب اطیح يمجروح در فضا شصت داشتند. حدود ازین یاتیعمال حاَ
 و یخارج و یداخل دیشد يزیرخون علتمورد به کیاول  ۀقیداشتند. در چند دق

 انساورژ به و انتخاب) وبیت چست یۀتعب ي(برا هیر نافذ صدمات لیدلبه مورد کی
 انداختن قیتعو قابل هاآن عمل که یبدحال نیمجروح ،دوم راند در. شدند منتقل

قبتمرا يبرا عمل اتاق به متصل اورژانس يفضا به و انتخاب) نفر چهار یا پنج( بود
 يفضاها به و ییشناسا زین یسطح ای متوسط نیمجروح. شدند منتقل الزم يها

 پرستاران توسط که مارستانیب اطیبرپاشده داخل ح يامداد ي(چادرها مربوطه
 اوضاع یوقت. شدند منتقل) بودند پزشکان نظارت تحت و شدندیم اداره دهیورز
 یوقت. کرد توجه جلب داشت قرار ياگوشه در حرکتیب که مصدوم کی شد، يعاد
شوك  تیرا مشاهده نمودم که در وضع یسالانیم مرد شدم حاضر يو نیبال بر
را  شیبر تن داشت و خار و خاشاك سر و رو یرنظامیقرار داشت. لباس غ قیعم
 از را آلودخاك يهالباس ،احیا اقدامات شروع يبرا روال طبقداده بود.  نتیز

 ناتیمعا در .نداشت وجود یزخم چیه بدنش سراسر در م؛یساخت خارج بدنش
 و دهیپررنگ کامالً هامخاط لمس، قابل یسختبه و عیسر هانبض ،یسطح تنفس
 اقدامات شروع با زمانهم بود، یقطع یداخلي زیرخون. بود حساس ماریب شکم
. شد هماهنگ اورژانس یجراح يبرا عمل اتاق با اورژانس، در ونیانتوباس و احیا
 ماچ کراس با و داد نشان را يویر حاد عاتیضا وجود عدم ه،یر پورتابل یوگرافیراد

 روده لوپ کی و یمتالش طحال ،یالپاراتوم در... شد وصل زوگروپیا خون ییصحرا
 ،يبه مراکز بعد يو انتقال از قبل و حال بهبود از بعد... داشت یپارگ زین کیبار

 خط در یسازندگ جهاد لودر ةرانند عنواننمود که به تیروا نیچن زیمجروح عز
ر خودرو منفج يکاپوت جلو يتوپ رو گلوله کی که بوده يسنگرساز سرگرم مقدم

 ریتأخ ساعت دو یکی از بعد نداشته، یزخم چون .کندیپرتاب م رونیرا به ب يو و
   ... .کنندیم منتقل را يو امدادگران شکم، در دیشد درد ابراز و حال وخامت علتبه

                                                             
 . http://mojepishro.net: ، درانسان براثر موج انفجاري  .1
 . تهران ينایس مارستانیب یجراح وقت اریدستی، محقق یمحمدعل دکتر: يراو .2
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 ندهیآ در یجنگ بیآس کاهش و يریشگیپ يبرا يکاربرد و يراهبرد يهاهیتوص .16
 حداکثري کاهش بازدارنده، و دفاعی راهبردهاي انتخاب در ایران اسالمی جمهوري مقدس نظام 

  .دهد قرار اهتمام مورد را نظامی متعارف هايسالح از ناشی هايآسیب
 و جانبهراهبردهاي نافذ دیپلماتیک، بر اجراي همه کارگیريبه نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران با 

 ايهبمب بیولوژیک، اي،هسته ی،یشیمیا هايسالح کاربرد منع المللیبین معاهدات ةکنندتضمین
 دستور در توان ۀهم با را ممنوعه مهمات و جمعی کشتار هايسالح سایر و زاآتش و فسفري اي،خوشه

  .دهد قرار کار
 وسایل و البسه سایر و ایمنی کفش ایمنی، کمربند ،ضدگلوله ۀجلیق ایمنی، کاله طراحی و پژوهش 

 اريج ةاستفاد مورد هايسالح با متناسب هايویژگی با...)، و ماسک دوربسته، عینک(نظیر  حفاظتی
 و بهداشتی هايتوصیه از و گیرد قرار نظامی ربطذي مراکز کار دستور در دشمنان توسط جدید و

الزامی از البسه و ابزار ایمنی براي نیروهاي  ةنیز استفاده گردد. استفاد رزمی بهداري سازمان ایمنی
نظارت و مورد نظامی و رزمنده در شرایط عملیاتی (اعم از آفندي و پدافندي) هم آموزش داده و هم 
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 سالمت يهانظام هايتیاولو و هاضرورت از همچنان مشابه طیشرا و یجنگ منازعات در نامجروح از مراقبت
 انداوطلب، پزشکان و مراقب يهامی. تاست زده و مورد مناقشهخصوص مناطق جنگبهکشورها و  ۀهم در

 يهايریدرگ انیدر قربان ياگسترده یو روان یکیزیف يهابیشاهد آس ریاخ يهاها و دههسالمت در سال
 یجنگ يکنترل تروما يبرا ياژهینظام و یطراح ،یها و مناطق جنگبیآس يماهو يهااند. تفاوتبوده یجنگ

 ییضمن آشنا ،فصل نیده است. در اکر جابیرا ا ،یستیمانند حوادث ترور ،جنگ هیشب طیشرا در و تروما
 یجنگ يآن در تروما تیو اهم اژیطور خاص، ترهب یجنگ يکنترل تروما ستمیطور عام و سهب 1تروما نظام با
ها، یاست. حصول آمادگ ندهیآ يگفتار برا نیا یاصل امی. پشودبیان می از دفاع مقدس یذکر تجارب همراههب

 يضرور يهامختلف، از برنامه طیشراشواهد و متناسب با  بر یمبتن يهاو دستورالعمل هاها، نظاممهارت
 يازهاین نیسالمت است. شناخت و تأم يهاعموم نظام يراهبرد يهاتیآموزش سالمت و اولو يهانظام

 رفتنیپذ يسالمت، برا ةها و مقاطع مختلف حوزآموختگان رشتهو دانش انیعموم دانشجو یآموزش
و حوادث  یجنگ یلیتحم طیشرا رمترقبه،یغ طیمقابله با شرا يالزم برا يهاو کسب مهارت تیمسئول
انسان خدمات و تجربه دانش، بر یمبتن يتروما نظام است. تیحائز اهم نده،یدر آ یستیترور یاحتمال
ها، موجبات کاهش آالم بشر از خشم آن یشأن انسان میو تکر نابه مصدوم یرسانامداد با ،ياحرفه ۀدوستان

 جاد،یا ،یتروما و طب رزم يها. در نظامکرد هم خواهدارا فر یجنگ يهاطیحاکم بر مح ۀرحمانیو خشونت ب
مراقبت  ةدر حوز شرفتیرصد پ يبرا يموجب کسب توانمند 2»ثبت تروما ستمیس«و استفاده از  تیریمد
  ]1. [شودیمرتبط م يهادر عرصه دیدانش جد دیاز تول تیها و حمااصالح دستورالعمل ،ینیبال
  
  يدیکل هايواژه .2
  .یراقبت از مجروح جنگم ی،جنگ مجروح ،اژیتر ،ستمیستروما ، یجنگ يتروما ،تروما 

  
Key words 
Combat Casualty, Military Trauma, Tactical Combat Casualty Care (TCCC), 
Trauma System, Trauma, Triage. 
 

  تدوین   روش .3
 يهاواژهدیکل با مرتبط مطالب میو تنظ ي(گردآور ياکتابخانه روش از درسنامه از فصل نیا نیتدو يبرا

   .است شده استفاده) نیتدوکارگروه  (در یگروه متمرکز بحث و تروما قطب تجارب ثبت ،)منتخب
  

  ي موضوعنظر اتیادب .4
  تروما. 1ـ4

 یآزردگ موجب کهاست  بدن يهابافت به ییایمیش ای یکیزیف عوامل علتبه صدمه ای بیآس هرگونهتروما 
 و لگن شکم، ،يصدر ۀقفس گردن، صورت، جمجمه، ری(نظ بدن مختلف ینواح و اعضا به عوارض و

                                                             
1. trauma system  
2. trauma registry  
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سقوط  ي،موتور یۀل نقلیاز وسا یدر حوادث ناش تروما. است کالیمکان هابیآس اغلب 1.گرددیم) هااندام

ها بیانواع آس ریاست. سا کالیمکان بیآس يهااز مثال و ترکش گلوله ایاصابت جسم نافذ  ،آوار زشیر ای
  است.پرتوي  و یکیالکتر ،و...) یصنعت ،ی(جنگیی ایمی)، شی(انواع سوختگی شامل حرارت

  
  ییتروما ماریب ای مصدوم. 2ـ4

 یاقعو صدمات نگامهبه درمان و صیتشخ به که است یمصدوم ییتروما ماریب نوشته، نیا هدف براساس
حذف خطر مرگ و  ایکاهش  يبرا ،یمتشکل از صاحبان حرف سالمت یچندوجه میتوسط ت 2بالقوه ای

 یزاتیتجه تیو حما 3نظام معتبر کنترل تروما کیاز  يمهم مستلزم برخوردار نیدارد و ا ازین یدائم یناتوان
 مردان نایقربان نیشتریب. است مربوط به تروما رانیا در هايماریب بار نیشتریب ]2. [و منابع مناسب است

  ] 3ي است. [اجاده کیتراف تصادفات رانیا در تروما علت نیشتریب و جوان
  
 انفجار از یناش يهابیآس. 3ـ4

؛ ها به بدنعلت اصابت پرتابهنافذ به يتروما؛ انفجارموج  :است شرح این به تروما انواع از يامجموعه
ی سوختگ يهابیآسي؛ ر اثر امواج انفجارب ای وارید ای نیبرخورد فرد به زم سببنافذ (بالنت) بهریغ يتروما

  عفونت مواد واردشده به بدن.  ای تیسم ؛از انفجار یناش
  
   4یجنگ يتروما. 4ـ4
 کیولوژیزیفی، کیزیف(اختالالت  بدن مختلف يهاستمیس ای ینواح ،اعضا به شدهوارد صدمات و هابیسآ
تحت  ای) يانفجار يهاپرتابه ایها، مهمات (گلوله جنگ در زابیآس يهاسمیمکان و عوامل توسط) یروانو 
تیو حما ینیهماهنگ بال يهامراقبت يبه سطح باال تروما نوع نیا تیریمد ی است.جنگ طیشرا ریتأث
 6؛قطع اعضا  5ي؛مغز يهاموارد است: ضربه این و شامل عیها وسبیآس فیدارد. ط ازین يبعد يها
 اختالالت 10؛یاستخوان یعضالن يهابیآس ؛9هایسوختگ 8یی؛شنوا و یینایب اختالالت 7ی؛نخاع يهابیآس
  ] 4[ ي.اهسته و کیولوژیب ،ییایمیش يهابیآس و هاتیمسموم 11؛یروان
  
   تروما) ستمی(س نظام. 5ـ4
 نظارت و یبخشتوان درمان، ق،یتحق ،ثبت ،يریشگیپ ،یآمادگ ،ینیبشیمسئول پ تروما نظام ای ستمیس
 و مشخص، ییایجغراف ةمحدود در شدهيزیربرنامه و منظم هماهنگ، یتالش تروما نظام. است تروما بر

 يهااز مراقبت یکامل فیط ۀارائ تیاست و مسئول یمحل یعموم و بهداشت سالمت نظام با افتهیادغام

                                                             
  .http://ems.muq.ac.ir: ، درکلیات تروما .1

2. actual or potential injuries 
3. trauma  
4. combat-related  trauma 
5. traumatic brain injury 
6. amputation 
7. spinal cord injury 
8. visual and hearing impairment  
9. burns 
10. musculoskeletal injuries  
11. post-traumatic stress disorder 
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تروما از  ستمیس یبرعهده دارد. ارزش واقع را دهیدبیمصدوم و مجروح و آس مارانیبه عموم ب ازیمورد ن

 ارانمیب يبهتر برا جیحصول نتا يهر مرحله از مراقبت و ادغام منابع موجود برا نیب انتقال یپارچگکی
سالمت  ینظام عموم از سوي تیو حما تیمقبول زانیطور عمده به مهنظام تروما ب تی. موفقآیددست میبه

در  ]2. [دنک دیجامعه تأک یسالمت عموم ۀنیها در زمبیاز آس يریشگیبر پ دیدارد. نظام تروما با یبستگ
 ای یعیطب ۀرمترقبیو حوادث غ يقادر باشد خدمات خود را در موارد اضطرار دینظام تروما با ی،سطوح مل

تروما  نظام ي. اجزاکندبحران را کنترل  ،یپزشک يازهاینگام نهبه نیو با تأم دهد مصنوع بشر گسترش
 و یارتباط ستمیس ،یمارستانیبشیسالمت، اقدامات پ ةحوز یتروما، منابع انسان یشامل آموزش همگان

  است. یمراکز اداره و درمان تروما و بازتوان ،و ترانسفر اژیتر ،یپزشک تیهدا ،یاطالعات
  
   1ینظام يتروما سیستم. 6ـ4
 ةحوز ياز مشکالت جد زین تروما و است ینظام يروهاین ریناپذییجدا جزء »نظم« که آنجا از

 ستمیس نیترقیو دق نیترشرفتهیپ غالباً ینظام يتروما ستمیس شود،یها محسوب مآن سالمت
 مختلف و مواجهه با انواع تروما و از يهاو جنگ هايریدرگ اتیتجرب از یک سو .استیتروما در دن

 یبه استقرار نظام )وفانطزلزله و  ،لیهمچون س( ي طبیعیهابحران گریانواع د ۀسو حضور در صحن گرید
کمک  به تواندیتوانسته و بازهم م اتیتجرب نیاست. ا دهیمسلح انجام يروهاین يتروما ةجامع در حوز

    و به کاهش آمار و تلفات تروما در کشورها منجر شود. دیایب ینظامریغ يتروما ستمیس
  
   اژیتر. 7ـ4
 یاختصاص منطق يبرا نامصدوم يبندطبقه یاتیعمل ندیو شامل فرا trier ۀشیاز ر يلغت فرانسو اژیتر

زمان ،یامکانات پزشک ةبالقو تیمحدود لیدلهب یجنگ طیهاست. در شرامنابع و امکانات محدود به آن
از  يترعیوس فیمؤثر به ط یدگیدر رس يبندتیو اولو يبنددشوار، طبقه طیشرا ی وطوالن انتقال يها

و  نامجروح ي ازشترینجات جان تعداد ب اژیاست. تر زیبرانگحال چالش نیو درع یالزام نامجروح
 ۀمصدومان، ارائ يبندتیو اولو اژیتر یاست. هدف اصل یرزم تیبه فعالشمار زیادي از آنان  بازگرداندن

و امکانات موجود در محل  طیبراساس شرا ن،اتعداد مجروح نیشتریمراقبت و کمک به ب نیشتریب
    ]5[ .است به حادثه یدگیرس

  
  تروما) ستمیسنظام ( اهداف و اجزا ابعاد، ها،یژگیو .5

  ت. ي اسدیکل رساختیو هشت ز یاتیو عمل يادیشامل چهار جزء بن تروما موفق و جامع معتبر، هر سیستم
  

  :تروما ستمیسي ادیبن جزء چهار
  2؛بیآس از يریشگیپ. 1
   3ی؛مارستانیبشیپ يهامراقبت. 2
   4؛حاد مراقبت التیتسه. 3
     5.مارستانیب از بعد يهامراقبت. 4

                                                             
1. military trauma system 
2. injury prevention 
3. prehospital care 
4. acute care facilities 
5. post-hospital care 
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  :تروما ستمیس کنندةتیحما يدیکل رساختیز هشت

  1ي؛رهبر .1
  2ي؛احرفهمنابع  .2
  3؛تیحما وآموزش  .3
   4؛اطالعات تیریمد .4
  5ی؛مالمنابع  .5
  6؛قاتیتحق .6
   7ي؛فناور .7
    8ی.ررسمیغ و یرسم ا،یدر بال ییگوو پاسخ یآمادگ .8
 

  :تروما معتبر ستمیس زیآمتیموفق ادارة و جادیا دیفوا
  ؛تروما از یناش مرگکاهش . 1
  ؛تروما از یناش يهایناتوان شدت و مواردکاهش . 2
  ی؛و ناتوان ریومکاهش مرگ قیاز طر 9جامعه در دمولِ کار يروین شیافزا. 3
  ؛تروما انیقربان 10مستمر یبازتوان و هیاول درمان يهانهیهزکاهش . 4
  ؛هاخانواده یعنی 11تروما یۀثانو انیقربان بر يماریب آثارکاهش . 5
 ریسا ن،گذارااستیس تیحما جلب قیطر(از  یناتوان و ریمومرگ از يریشگیپ و ندهیآ يبرا ینیبشیپ. 6

  ؛)جامعه و سالمت يهامراقبت و خدمات کنندگاننیتأم
   .  ندهیآ يایمقابله با بال يجامعه برا يهایآمادگ شیافزا. 7 

 
 دهندةلیتشک يشامل اجزا تروما جامع سیستم :تروما جامع ستمیس يادیبن و یاصلاهداف 

 يریشگیپ یو اهداف اصل کندمی عمل 12گریکدیو هماهنگ با  افتهیصورت ادغامهاست که ب يمتعدد
تداوم خدمت و مراقبت قرار دارد  ،سیستمسازد. در قلب یرا  فراهم م 14ماریو مراقبت از ب 13بیاز آس

مراقبت حاد و مراقبت بعد از  التیتسه ،یمارستانیبشیپ يهامراقبت ب،یاز آس يریشگیکه شامل پ
  ] 6. [است مارستانیب
   

                                                             
1. leadership 
2. professional resources 
3. education and advocacy 
4. information management 
5. finances 
6. research 
7. technology 
8. disaster preparedness and response, conventional & unconventional 

   است. productive working years . منظور9
10. continued rehabilitation 
11. second trauma victims 
12. integrated and coordinated 
13. injury prevention 
14. patient care 
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 و نامجروح به يضرور يهامراقبت و خدمات نظام 1:یجنگ يتروما سیستم  ياجزا و ابعاد ها،یژگیو

  تیاهو م طیاز نظر شرا یول ؛است تروما کنترل نظام مشابه ،یعلم یمبان و اصول نظر از یجنگ نامصدوم
 ادامه آن در يها، ابعاد و اجزایژگیاز و یبعضبه کامالً متفاوت است.  ،یدگیرس يهاطیجراحات و مح

تجارب متعدد جنگ .است يمراجعه به منابع روزآمد و معتبر ضرور شتریبگاهی آ يشود و برایاشاره م
 دنیقبل از رس یجنگ نا) موارد مرگ در مجروحدرصد 90از  شی(ب تینشان داده است که اکثر ریاخ يها

 ۀبر مرحل یجنگ يتمرکز نظام کنترل تروما ،اساس نیدهد. بر ایرخ م یدرمان التیبه مراکز مجهز به تسه
    ] 7. [است مارستانیقبل از ب

و  حیزمان صح ح،یمکان صح ح،یصح ماریبچهار اصل استوار است:  بر دیجد یجنگ يتروما سیستم
 یی ـهوا ای ییایدر ،ینیزم يروین در ـ رزمنده هر که است آن ستمیس نیا يدورنما 2.حیمراقبت صح

   .باشد برخوردار یاساس يبهبود و ماندن زنده شانس نیباالتر از نبرد، دانیم در شدن مجروح درصورت
  

 در ریز ياعضا تیمسئول و تیعضو با دیبا تهیکم نیا ی:جنگ يتروما يزیربرنامه و يرهبر ۀتیکم
 طب متخصص پزشکان؛ ستیتروماتولوژ جراحان :کند فهیوظانجام و شود لیتشک یرزم طب ۀمجموع

  ی.نظام نمسئوال؛ دهندهآموزش نمسئوالی؛ نظام راپزشکانیپ و پرستاران پزشکان،؛ ژهیو مراقبت و اورژانس
  

 ،هیاول يهاکمک ۀارائ ی:جنگ نابه مجروح يضرور يهاخدمات و مراقبت ۀارائ يهاو محل سطوح
 شرح به و مختلف مراحل یط یجنگ نامجروح یی ازنها و یقطع يهامراقبت و ونقلحمل، احیا اقدامات

   :شودیم انجام ریز
  ؛از صحنه يخروج فور ،صورت نیا ریدرصورت امکان و در غ هیاول يهاکمک فقط :حادثهدر محل . 1
  ؛احیابدون  ایبا  هیاول يهاکمک :)يست امدادپُ نی(اول يآورجمع ۀدر نقط. 2
  ي؛اورژانس در حداقل ضرور یجراح یبدون اقدامات درمان ایبا  احیا: )خط(اورژانس  ینینابیب ۀمرحلدر . 3
  ؛هیاول یجراح درمانیی: صحرا مارستانیب. 4
   . ...ی ووتراپیزیف م،یو ترم يشامل بازساز ییو نها یقطع یجراح اقدامات ی:تخصص مرکز .5
  .است شده بیان لیتفصبه مربوط فصول در موارد نیا

  
در  ریز موارد ،یتجارب قبل يریکارگهبا ب :یجنگ طیشرا در نامجروحاز  مراقبت یدانیم دستورالعمل

   :شودیم هیتوص یجنگ يقالب نظام کنترل تروما
 ؛هااندام ةشندکُ و دیشد يهايزیرخون کنترل يبرا کهیتورن از استفاده 
  ؛هااز اندام ریبدن غ ینواح ریسا یخارج يهايزیرکنترل خون يبرا 3یجنگ گاز باپانسمان 
  ی؛موضع يزیرخون کنترل يبرا آمادهکالمپ 
  کاربردtranexamic acid 4؛کمپرس رقابلیغ يهايزیرخون يبرا  
 ؛هوایی  يتروما به مبتال نامجروح در ییهوا يهاراه داشتن نگه باز يبرا یجراح از گسترده ةاستفاد

                                                             
1. Tactical Combat Casualty Care (TCCC) 
2. right patient, right place, right time, right care 
3. combat gauze 
4. no compressible hemorrhage 
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  ١؛فشارنده پنوموتوراکس به مظنون موارد در سوزن با فشار يفوررفع  
 ؛نافذ يتروما به مبتال مارانیب در فقرات ستون با مرتبط اطاتیاحت لیتعد 
 ی؛جنگ نامجروح در يدیور داخل یدسترس از استفاده یتمحدود 
 با  2نییپا خون فشار با يایاحhextend ؛ شوك تیوضع يدارا نامجروح يبرا 
  داخل  عاتیما قیکه تزر يدر موارد 3استخوان مغز داخل) قی(تزر ونیانفوز کیتکن ازاستفاده

 ؛دشوار است يدیور یدسترس یول ،است يضرور يدیور
 تراتیس لیفنتان زیتجو اي یدیور داخل نیرفوم قیتزر با نبرد یدانیم طیشرا در درد بهتر نیتسک 

 4؛دهان مخاط قیطر از
 ی؛ جنگ نامجروح در يانعقاد اختالالت از يریجلوگ بر دیتأک 
 يهاخمز يهاعفونت اثر رب ریوممرگ از يریشگیپ يبرا یجنگ نامجروح در هاکیوتیبیآنت زیتجو 

 ؛شودیانجام م ریبا تأخ نامجروح انتقال و هیخلت که يموارد در خاصه ،یجنگ
 ی؛جنگ يتروما استاندارد يهادستورالعمل آموزش بر دیتأک  
 8ی. [جنگ يتروما در نامجروح يایاح در پالسما از استفاده شیافزا [ 

اضافه  یجنگ يتروما کنترل نظام قالب در ریز يهاهیتوص ،باال موارد برعالوه ،ریاخ يهاسال در
  :ه استدشاصالح  ای
 ؛)ییهوا يهاماندن راه باز يبرا تیوضع نی(بهتر 5جلو سمتبه لیتما و نشستن ماندن، داریب 
 ی؛خون يهابا خون و فراورده احیا 
 ی؛پوترمیه از يریشگیپ  
 ي (دیروئاستریضدالتهاب غ يداروها زیاجتناب از تجوNSAIDs؛( 
  1 شکل( ]9ی. [جنگ نادر مجروح کهیاستاندارد و تورن یلگن ياستفاده از کمربندها  ( 

  

 کمربند لگنی .1 شکل
  

 با تروماي غیرجنگی (شهري) . تفاوت تروماي جنگی6
تفاوت نی) دارد. رئوس اي(شهر یجنگریغ يبا تروما یفراوان يو ماهو يصور يهاتفاوت یجنگ يتروما

  است: ریها به شرح ز
 ؛ دشمن يآتشبار تحت یامدادرسان. 1
 ؛طیشرا بودن مخوف و یرگیت ابهام،. 2
  ؛متفاوت کامالً یطیمح طیشرا. 3

                                                             
1. tension pneumothorax 
2. hypotensive resuscitation 
3. intraosseous infusion techniques 
4. oral transmucosal fentanyl citrate 
5. sit up and lean forward airway positioning  
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 ؛جراحات متفاوت يولوژیدمیاپ. 4
 ؛زاتیتجه تیمحدود. 5
 ؛نامجروح تعدد. 6
     ی؛نظام يهاکیمانورها و تاکت يریکارگهب لزوم. 7
 ی؛مارستانیب یتخصص يهامراقبت به دنیرس تا یطوالن ریتأخ. 8
 .خدمات کنندگانارائه ۀتجرب و آموزش تفاوت. 9
  .است شده پرداخته موضوع نیا به شتریب لیتفص با هجدهم جلد دوم این درسنامه، فصل در
  
تروما در  یبا جراح یجنگ طیشرا و ییصحرا مارستانیب در یجراح و تروما تفاوت .7

   )يعادي/ (شهر یجنگریغ طیشرا
 ریبه شرح ز ییهاتفاوت یجنگریغ طیدر زمان جنگ با تجارب مشابه در شرا یو جراح تروما تجارب

   دارد:
 دوستانهانسان حقوق یالمللنیب قانون طبق )IHL(، حقوق و  و مارانیها و بیزخم حفاظت از

  .شود تیرعا دیبا یپزشک کارکنانالزامات 
 کندیم یرا الزام یمتناسب یجراح کار گرفتن اصولهدر جنگ، ب تروما متفاوت سمیمکان . 
 توان آن رانمی و شود انجام دیبا ياضطرار طیشرا در و یاورژانس صورتهب یجراح عمالاَ اغلب 

 .ختاندا ریتأخبه
  ،يریکارگهب و مانور قدرت و دارد تیمحدود زاتیتجه و ابزار امکانات،در شرایط جنگی 

 . است يعاد طیشرا از محدودتر اریبس مربوطه ياهيفناور و ابزار و دیجد و روزآمد يهاکیتکن
 ینظام يهاتیمحدود و مقررات تحت و زیآممخاطره و زیدآمیتهد طیمح در یجراح و هادرمان 

 . شود انجام دیبا
 تیظرف از جراحات تیفیک و نامجروح میّتک(که  عاتیضا و مارانیب انبوه با مواجهه موارد در 

 است.  یالزام اژیتر اصول کاربرد )،است شتریب یدرمان مرکز
 گردد و در سطوح و  تیریمد دیبا یو جراح و انتقال امداد ةریدر زنج یجنگ طیدر شرا اژیتر

 . مختلف تکرار شود طیشرا
 مؤثر اقدامات به يبعد یمارستانیب خدمات و نامجروح یینها سرنوشت ،هاتیمحدود ۀهم رغمبه 

 . دارد یبستگ ییصحرا مارستانیب و یمارستانیبشیپ سطوح در معتبر و
 يهاسالح ،انفجار موج ،موشک ،نارنجک ،بمب ،(گلوله مختلف عوامل و سمیمکان به بسته 

 میتنظ به یجنگ نامجروح در یجراح و مراقبت يهاتیاولو و  هاکیتکنانتخاب  ...)و رمتعارفیغ
 ] 10. [دارد ازین لیتعد و

 
   )ۀ شصتده ،رانیا هی(جنگ عراق عل در دفاع مقدس تروما نظام اتیتجرب .8
 ران،یا زمانیعز کشور به عراق یبعث میرژ یناگهان ۀحمل و انقالب يروزیپ يابتدا طیشرا به توجه با

 بودند) ینظامریمصدومان و مجروحان (که اغلب هم غ ةجهت اداردرمان و  بهداشت نظام یآمادگ
درمان و بهداشت  نظام مسلح با يروهاین ينظام تروما ییو همسو گیپارچکیبا  جیتدرنبود. به یکاف

 امداد يهامیاستقرار ت ،بعد به 1361 يهاسال روزمندیپ اتی. در عملافتیروند بهبود  نیا ي،کشور
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 یاقدامات جراح ،ییصحرا مارستانیبه پشت خط و سپس ب عیسر نجات در خطوط مقدم، انتقالو 
مختلف کشور و درمان  يبزرگ شهرها يهامارستانیاعزام به ب تیدر آن مراکز و درنها بخشاتیح

مجهز  يهامارستانیساخت ببا  روند در اواخر جنگ و نیبود. ا تروما ستمیازجمله اصول س یقطع
 شتریو مکرر، سرعت ب ترقیدق اژی. تري یافتبهتر تیوضع ،به خط مقدم کیدر مناطق نزد ینیرزمیز

کنترل  یخصوص کاربرد روش جراحه(ب شانیدرمان ا ةکسب تجربه در حوز انتقال مجروحان و
 يو دگرامداد يخودامداد يهادوره)، به کاهش تلفات رزمندگان اسالم منجر شد. گسترش بیآس
رزم به  يهاگانیها در آن عیدرحد قابل قبول و توز یاتیعمل ارانیپزشک تیو ترب روهایکل ن يبرا

   کرد. یانیمهم کمک شا نیا
  
ۀ ه(د پنهان داتیتهد و کشور يبازساز  دوران در ینظام  يتروما سیستم اتیتجرب .9

   هفتاد و هشتاد)
 ياهاتروم ةادار در لیدخ پرستاران و پزشکان ي وبهدار رانیمد اتیتجرب ی،لیتحم جنگ انیپا از پس
 کادر يبازآموز متعدد جلسات و هاکنفرانس در و آمد ینظامیرغ مارانیب درمان کمک به یجنگ

 يهاکشور به روش ینظام يتروما ستمیس ،مدت نی. در ادیو درمان کشور مطرح گرد بهداشت
و  همت گماشت و درمان مصدوم انتقال ،امداد ،اژیتر ۀدر چرخ يخود و بازنگر يبازساز بهمختلف 

) و یاتیعمل ياریپزشک ي،و دگرامداد يمسلح (خودامداد يروهایکادر ن یعموم يهابه امر آموزش
 اهتمام) محور ترومامخاطب يبازآموز يهادروه ي،و پرستار یدرمان (پزشک بهداشتکادر  یاختصاص

 طوفان زلزله، ل،ی(س عتیطب از یناش يهابحران تمام در مسلح يروهاین يتروما ستمیس ارکان. دیورز
 زیمردم عز ياریداوطلبانه به  ایدر حوادث و بال سالمت ةحوز در لیدخ عوامل ریسا با همسو...) و

  اریو اتاق عمل س ییصحرا مارستانیمختلف ب يهاسازه زیساخت و تجه ،راستا نیکشور شتافت. در ا
رش گست يادیز زانیاستفاده در امر امداد و انتقال به م يبرا شرفتهیپ يهاآمبوالنس يسازآماده  زیو ن
جهه با موا يبرا ینظام يتروما ستمیس یآمادگ ،یاحتمال داتیبا توجه به نوع تهد سو، گری. از دافتی

رو به  يکشور ةپراکند ياینامتقارن در جغراف يهاجنگ نیبار و همچنو خشونت یستیحمالت ترور
جهت کاهش تلفات و  تواندیم ا،یدن يکشورها ریدستاوردها، همچون سا نیاست. تمام ا شیافزا

  .ردیکشور قرار گ يتروما ستمیدر خدمت س ینظامریغ يعوارض تروما
  

در مقابله با افراط و  یمشترك اسالم ۀدر محور مقاومت (جبه تروما نظام اتیتجرب .10
  نود)  ، دهۀخشونت

 و یستیترور يهااتیعمل ،ۀ هشتادده در افغانستان و عراق به متحده االتیا ةگسترد حمالت از پس
 توجه با. شد ي وسیعیهاتیمصدوم و تلفات باعث که گرفت شدت هیهمسا کشور چند در بارخشونت

 داوام جهت مصدومان نیا از يتعداد کشور، در قبول قابل امکانات و یرانیا پزشکان ۀ بسیارتجرب به
 یافراط يهاگروه ۀ نود،ده در. شدند مواجه بشردوستانه خدمات با و وارد ما کشور به درمان ۀادام و
 و کردند اشغال را هیسور و عراق از یعیوس بخش »شام و عراق یاسالم دولت« اصطالحبه لیتشک با
کمک ی ایراناسالم يجمهور ،کشور دو نیا يهادولت درخواست با. دندیرس رانیا يمرزها کینزد به
کمک موارد نیا ۀازجمل. کرد لیگس تیوال میحر از دفاع ۀجبه رزمندگان به را خود يمستشار يها
ا و ب ینظام يتروما ةکشور در حوز یقبل اتیبود. با توجه به تجرب یمنیو ا سالمت ةحوزدر  ییها
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م و عل یاستفاده از منابع معتبر جهان نیمقاومت، همچن ةگسترد ۀخاص جبه طیدرنظر گرفتن شرا

مهم ز. امنجر شد و عوارض تروما یتلفات انسان چشمگیر به کاهش ی صورت گرفت کهروز، اقدامات
اورژانس به خط مقدم و  يهایجراح زاتیامکانات و تجه شتریشدن هرچه ب کینزد اقدامات نیتر

اکثر  در مناطق بود. نیو طب اورژانس در ا یهوشیو تروما، ب یعموم یحضور متخصصان جراح
امات و اقد اژیو پس از تر دندیرسیم ست امدادبه پُ بیآس بعد از قهیچند دقفقط مصدومان  ،اتیعمل
 تانمارسیبه ب گرید یۀل نقلیوسا ای سرعت با آمبوالنس) بهیطیمح يزیرخصوص کنترل خونه(ب هیاول

د. ساعت بو کیتا حداکثر  میحدود ن زمان عموماً نی. اشدندیقل متمن اریس یجراح ةساز ای ییصحرا
 شدیانجام م یخون يهاوردهابا خون و فر احیا ۀادام ،مجدد، درصورت لزوم اژیمراکز پس از تر نیدر ا

و  يزیرسر و اندام جهت کنترل خون یو گاه نهیس ۀشکم و قفس یجراح يهاعمل ،و حسب مورد
با  يشهر يهامارستانیبه ب انتقال ت،یوضع ینسب يداریپس از پا .گرفتیفرد صورت م اتیحفظ ح

    ] 12ـ11. [شدیآمبوالنس مجهز انجام م
  

  یجنگ نادر مجروح اژیتر .11
از آن  ،1بارون لري بار جراح ارتش فرانسه، نینخستاست که  trierي از ریشۀ فرانسوکلمۀ  اژیتر

 ابداع هجدهم قرن در یزخم سربازان به دنینظم بخش يبرارا  يسازوکار ؛ وي درواقعدکراستفاده 
 فاتتل سرعتبه آن در که کرد یطراح را یستمیس ،بناپارت ناپلئون ارتش جراح عنوانبه ،وا. کرد

 ازمندیکه امکان زنده ماندن داشتند و ن ییهایزخم در این فرایند، .شدندی میابیارز بررسی و
 ۀخود را در بحبوح یاصول ابداع بارون لريشدند. یسرعت از صحنه خارج مبودند، به يمراقبت فور

 يهاجنگ در اژیگرفت. بعدها اصول تریکار مافراد به ینظام ۀجنگ و بدون درنظر گرفتن درج
 یابیارز اژیکار گرفته شد. تربه ستمیمنازعات قرن ب ریو سا ،اول و دوم یجهانجنگ  کا،یمرا یداخل
 تیزیو یو توال تیاولوکند که زمان، یو جراحات است و مشخص م يماریبشدت  یو اجمال عیسر

 يبرا و مداوم است و وستهیپ يندیفرا اژیترباشد.  دیچگونه با اورژانس در ای بیآس ۀدر منطق ماریب
 .محدود به منابع الزم است یدر زمان دسترس دگانیدبیتمام آس يبندتیمجدد و اولو یابیارز

   ] 14ـ13[
 

    اژیتر ۀخچیتار. 1ـ11
 جراحی اقدام بودن براي مؤثر گفتۀ او،به .دکر ترکامل را تریاژ مفهوم ویلسون جان، م1846 سال در

 آنان جراحت که نیامجروح براي نه و رفتگ کارهب ،دارند را نیاز بیشترین که کسانی براي را آن باید
 در. کرد موکول دیگري زمان را به آنان به رسیدگی توانمی کسانی که ای شودمی منجر مرگ به

  شد. یمنته یخوب پزشک جیبه نتا اژیتر ستمیس ياجرا ،اول یجنگ جهان
 ،کار گرفته شد. در جنگ کرههدوم ب یبار در جنگ جهان نیاول يبرا اژیتر در يبندطبقه ستمیس

 يو بهبود شد ) استفاده2و در انتظار يفوري، ریتأخ، (حداقل تیبراساس چهار اولو اژیتر ستمیس
دپارتمان و هاستمیوارد س اژیتر ،ستمیاول قرن ب ۀمیدنبال داشت. در نهب نامجروح يدر بقا چشمگیري را

 یمارستانیبی ـ مارستانیبشیاورژانس پ يهاستمیدر س اژیتر ي،بعد يهااورژانس شد. در تالش يها
   شد. نییتب یخوبهمترقبه بریحوادث غ و

                                                             
1. Baron Dominique Jean Larrey 
2. minimal, delayed, immediate, expectan 
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  ي عاد اژیبا تر ینظام اژیتر تفاوت. 2ـ11
 انتقال ،یکاف یامکانات درمان نبودِ است. زیبرانگچالش اژیتر و محدود یدرمان منابع ،یجنگ طیشرا در

 عالوه برخالف افرادهاست. بهچالش نیا ۀازجمل یمسائل اخالق سخت و یطیمح طیبر، شرازمان
 ییشناسا ،ینظام اژیتر یۀاز اهداف اول یکیاست.  ینظام يهاتیمورأم ریناپذییتلفات جزء جدا ،يعاد
نبرد فراهم بود. در جدول  ۀبه صحن آنانفرستادن مجدد  و عیبود که امکان درمان سر یسربازان عیسر
  ]15. [شده است ی بیانرنظامیغ اژیبا تر ینظام اژیتر يهاتفاوت ی، برخ1

  یرنظامیغ اژیتر با ینظام اژیتر يهاتفاوت. 1 جدول
  )ي/ عادي(شهر ینظامریغ اژیتر  ینظام اژیتر

  کنترل قابل و محدود تلفات  یجنگ طیشرا در متعدد تلفات يباال احتمال
  تیریمد قابل و محدود يهابیآس  یجنگ يهاسالح از یناش يهابیآس وسعت

  ندارد  تیموضوع یدرمانریمالحظات غ معموالً  اژیتر يبرا يریگمیتصم در یجنگ کیتاکت و تیمورأم نوع دخالت
  ندارد وجود يدیتهد یدرمان کارکنان يبرا معموالً  جنگ ۀصحن در یدرمان ي کارکنانبرا بیآس وقوع احتمال

   ندارد وجود يرگذاریتأث یجانب مالحظات معموالً  سربازان قادر به جنگ به جبهه عیجهت بازگرداندن سر »معکوس اژیتر«

     اژیتر اهداف. 3ـ11
 منابع از استفاده ةشیو مؤثرترین کارگیريهب. 2، مصدومان شمار بیشترین براي خدمات بهترین تأمین. 1

 یجنگ طیشرا در از اهداف عمدة تریاژ است. فعالیت و زندگى به افراد ترسریع هرچه بازگرداندن. 3 و موجود
. نوع و شدت است نبرد يهابه جبهه سربازان قادر به جنگ شتری، درمان و بازگرداندن هرچه باژیتر یاصل هدف

تعداد  نیشتریها به بمراقبت نیبهتر ۀارائ کردیدرمان با رو تیاولو نیاحتمال زنده ماندن و همچن ب،یآس
 يهاستمیاغلب س ]16. [گذار استریتأث ،هااز گروه یکیدر  ناو قرار دادن مجروح يبندمیمجروح، در تقس

شدگان استفاده فوت يبرا D) و T1, T2, T3, T4(شامل  نامجروح يدبندکُ يبرا Tاز حرف  ینظام اژیتر
کار به شدگانفوت يبرارا  P-holdو  نامجروح يدبندکُ يبرارا   Pها حرفستمیس ریکه سا یدرحال ؛کنندیم

  ] 17گیرند. [می
  

     . اجزاي سیستم تریاژ 4ـ11
  باشد: ریز ياجزا داراي دیبا اژیتر ستمیس جه،ینت نیبهتر حصول يبرا
 .متخصص اورژانس باشد ایو  یهوشیمتخصص ب ایکه بهتر است جراح  اژیتر مسئول. 1
 و ینیبال یابیارز تفکر، قدرت ،يتوانمند عمل، سرعت يدارا و ده،یدآموزش ر،یپذتیمسئول دیبا کارکنان. 2

  . باشند یبحران طیشرا در يریگمیتصم
 . باشد موجود لیوسا دادن قرار و مارانیب ۀنیمعا ماران،یب ورود کارکنان، استقرار يبرا مناسب يفضا. 3
 . باشد دسترس در طیشرا و تیمأمور با مناسب زاتیتجه و لوازم. 4
 . افراد و مراکز مسئول و... موجود باشد ه،ینقل لیها و وساآمبوالنس با یارتباط لیوسا. 5
 ،يندبتیاولو ،یاتیح عالئم جراحات، شدت و نوع مار،یب کیدموگراف يهاداده شامل اطالعات، ثبت ستمیس. 6

  .  شود تیرعا... و انتقال زمان يهاهیتوص ،انتقال ةنحو
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   اژیتر در اخالق. 5ـ11
رکت با ش بایدمطرح است که  یپزشک نیمهم اخالق، حقوق و قوان ارینکات بس اژیتر يهاروش از کیهر در

 يکار ۀطیها و موضوعات در ححوزه نیا يمورد يریادگیبه  ،مخصوص يهاو کالس یهیدر جلسات توج
  . اهتمام شود

  
   ایدر بال اژیتر .12
 نامصدوم يبندتیاولو م،یمواجه یناگهان و زمانهم طورهب نامجروح انبوه با که یطیشرا و ایبال در
 کزمرا و موجود التیتسه و منابع از نهیبه ةاستفاد ،يضرور و يفور يهامراقبت و رسانیخدمات يبرا

 اژیحادثه است. تر تیریمد يدیاز اصول کل اژیتر ستمیس از استفاده و حادثه طیمح در واقع یدرمان
 و همکاران اریجعفر باز يمرور پژوهشدارد. در  ییهاتفاوت طیشرا ریبا سا سهیدر حوادث در مقا

 ستمیکودکان و دو س يبرا هیاول اژیتر ستمیو دو س نابالغ یۀاول اژیمتفاوت تر ستمیس ستی، ب]18[
توافق  حقیق،ت نیشده است.  براساس ا یو معرف ییشناسا یمارستانیب اژیتر ستمیو دو س ه،یثانو اژیتر

مانند  ییارهایاند که برحسب معگرفته جهینت سندگانیوجود ندارد. نو اژیتر یچگونگ يبرا یعموم
و  نابه مصدوم ییگوپاسخ يبرا ازیمورد ن التیمنابع و تسه ن،امصدوم یمشکالت اصل ،یاتیعالئم ح

 ستمیمروري س پژوهش نی. اشود استفادهها از آن ایو در بال میتنظ ییهاکنترل حادثه، دستورالعمل
منابع  اختصاص و ایبال ۀدر صحن نامجروح تیریمد يارتقا ماران،یب يبرا ینیبال جیرا از نظر نتا اژیتر

   :است ریز شرح به ایبال در اژیتر يهایژگیو از یبعض. ها برتر دانسته استوهیش ریسا از محدود،
 بیآس تیجمع يفور ازین نند،یبیم بیزمان آسو هم یطور ناگهانهب يریکه جمع کث ایبال در

 ه ازاستفاد یچگونگ اوضاعی نیچن در یاصل ۀاز منابع موجود است. مسئل شتریفراتر و ب دهید
 مردم دربرداشته باشد.  يرا برا جهینت نیکه بهتر ياگونهبه ،منابع است

 نجات  اتیپاسخ به بحران، شامل عمل يهاو تمام جنبه ستیواحد ن يندیفرا اژیتر ،طیشرا نیا در
 ،هاآن امثال و 3یآلودگ رفع ،یمارستانیب خدمات افتیدر ،و انتقال مصدومان 2هیتخل 1،در صحنه

  .گیردفرامی را
 يرویمنابع موجود، ن واطالعات  ن،امصدوم ینیبال طیاست و برحسب شرا کینامید يندیفرا اژیتر 

یم رییتغ يبندتیاولو ط،یشرا ریو سا يامداد یۀنقل یلوسا ،یمراکز درمان یسطح آمادگ ی،انسان
 ] 19. [کند

تیفور نیسیحادثه توسط تکن ۀدر صحن مرحلۀ نخست، شود:یمعموالً در سه مرحله انجام م اژیتر
 صورتی الزامدر دوم ۀمرحل. شودانجام می )یبه مراکز درمان و انتقال نامصدوم عیسر یابیها (ارز

حادثه  محلدر  ناتوقف مصدوم ،یمارستانیبشیعلت وسعت حادثه و فقدان منابع پکه به یابدمی
جراح  ایتوسط دکتر  اژیتر مارستان،یبه ب نامجرد انتقال مجروحموارد به نیشود. در ایم یطوالن

شامل انتقال  ،يفور يهامراقبت افتیدر يبندتیاولو يبرا اژیتر مرحلۀ سوم شود.یاورژانس انجام م
  ]20گیرد. [صورت می ،ژهیو يهامتخصص مراقبت ایتوسط جراح  ژهیبخش مراقبت و ایبه اتاق عمل 

                                                             
1. on-site rescue 
2. evacuation 
3. decontamination 
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     مصدومان ادیدر تعداد ز اژیتر .13
 ستمیس نیا يها. مؤلفهشود افراد توجه کیژوولیزیف طیبه شرا باید ابتدا ،باشد ادیتعداد مصدومان ز اگر

   ند از: اعبارت وارخالصه
 یا وهیمتر جیلیم 90 ریز کیستولیفشار خون س ،14 ریز )GCS( گالسکوِ يکوما اسیکه مق يفرد هر. 1

   دارد. نیاز تريبه اعزام فور ،داشته باشد قهیدر دق 29از  شتریب ای 10تعداد تنفس کمتر از 
 يهابیآس تمام. شوددرنظر گرفته می مصدوم کیآناتوم طیشرا برده وجود نداشت،نام موارد از کیچیه اگر. 2

 .هستند تیاولو در) زانو ای آرنج به مالیپروگز( هااندام و تنه ،گردن سر، به نافذ
ها، قطع اندام دیشد يهابیبلند، آس يهادر استخوان شتریب ای یدو شکستگ 1،مواج ۀنیس ۀقفس. 3

وارد جمجمه و فلج ازجمله م ۀفرورفت ایباز  یلگن، شکستگ ياهیاندام قبل از مچ پا و دست، شکستگ
 هستند. تیفور ارجاع با

  6 يمؤثر است. سقوط از ارتفاع باال اژیتر يریگمیتصم در بیآس یسممکان ،بود یمنف یقبل موارد ۀهم اگر. 4
 یسمتق ایافتادن تمام  رونیب يموتور یۀل نقلیاز وسا یدر حوادث ناش ایقدشان)  برابردو تا سه هامتر (در بچه

 بیبا خودرو ازجمله موارد شدت آس ادهیبرخورد عابر پ ای لهیوس یخودرو، واژگون گرید نیاز بدن، فوت سرنش
  .دنشویمحسوب م

شوند یم زیالید ایکنند یضدانعقاد مصرف م يکه داروها یمارانیسال، ب 55 بیشتر از ای 15 کمتر از نیسن. 5
    .ي هستندشتریتوجه ب مندازیهفته ن 20 يباردار باال يهاخانم زیو ن
 صورت، نیا ریغ در شوند؛یم اعزام یسوختگ مرکز به باشند، نداشته را تروما انواع ریسا اگر یسوختگ موارد. 6
  شوند.  یارجاع داده م تروما مرکز به
  

  مصدومان ادیز اریدر تعداد بس اژیتر. 14
 simple triageاست  که مخفف    START اژیتر ستمیس نیترمعروف ،باشد ادیز اریبس مصدومان تعداد اگر

& rapid transport ند از: اطور خالصه عبارتهب ستمیس نیا يهاه. مؤلفرودشمار میبه  
 روندیم نارک سبز برچسب گرفتن با شانیا. دارند رفتن راه امکان که است یکسان تمام کردن جدا کار نیاول 

  .شود یدگیرس صدماتشان به مناسب یفرصت در تا
 اقدام ستنف عدم درصورت. گرددیم یبررس شانیتنفس تیوضع ابتدا ،اندمانده یباق که یکسان میان در ،

 ۀچرخ از فعالً و ردیگیم اهیس برچسب ،نداشت نفس بازهم مصدوم اگر. شودبه باز کردن راه هوایی می
   شود.یکنار گذاشته م اژیتر
 تی(اولو رندیگیبرچسب قرمز م ،دنباش داشته قهیدر دق 30 از شتریب ای يکه تعداد تنفس مساو انیمجروح 

  .)اژیاول تر
 قرمز برچسب با ،الیراد نبض نداشتن درصورت و چک الیبود، نبض راد 30کمتر از  تعداد تنفس اگر 

 .شوندیم دارنشان
 شود. اگر دستورات را اطاعت کنندیم یبررس ياریهش تیبعد وضع ۀدر مرحل ،حس شد الیاگر نبض راد، 

.شوندیو اعزام م کننددریافت می برچسب قرمز در غیر این صورت، و گیرندمی برچسب زرد

                                                             
1. flail chest 
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  انمصدوم ادیز اریتعداد بس اژیتر تمیلگورا. 2 شکل
  

   و دفاع مقدس یلیدر جنگ تحم اژیتر ستمیساز  یتجارب .15
 امکانات از شیب کردند،یم دایپ ازین یجراح مداخالت به که ینامجروح تعداد ،1361 وریشهر از قبل

 يترکوتاه يهازمان در نامجروح ،ياروندهشیپ صورتهب) 1367( جنگ انیپا تا خیتار آن از. بود موجود
 يهامارستانیب ن،مسئوال تجارب يارتقا و جنگ شدن یطوالن با. شدندیم درمان تیمصدوم شروع از

 ۀلحظ(از  زمان انتقال چشمگیر به کاهش استیس نیاحداث شد. ا يریمناطق درگ یکیدر نزد 1يمجهز
 حصول و طیشرا يارتقا به که يگرید عامل. شد منجر) ییصحرا مارستانیب به ورود زمان تا یتمجروح

 و عوارض ریوممرگ زانیم ،اساس نیا بود. بر ناتر مجروحیبهتر و علم اژیتر شد، یمنته جینتا نیبهتر
   ]21کاهش بسیاري یافت. [

  
  يو کاربرد يراهبرد يهاهیتوص .16
 2یلمللانیب ۀبشردوستان مقررات و یرانیای ـ اسالم یپزشک اخالق از اعم ،یپزشک اخالق اصول تیرعا 

است.  یالزام یجنگ يتروما ةاقدامات حوز عیها و جميزیرها و برنامهتیعموم فعال ط،یدر تمام شرا
 باید اجرا شود.   طیشرا ریبعد از آن و سا ،ینظام يریاصل در زمان درگ نیا
 و  یاثربخش يعالمانه، هوشمندانه، مدبرانه و درحد اعال دیبا یجنگ طیمنابع محدود در شرا تیریمد

  باشد.  معیّن ازقبل يهاطبق دستورالعمل
 ن،امجروح تعداد نیشتریب يبرا »اعضا و اتیح حفظ«شود، یکار گرفته مهب اژیتر اصول که يموارد در

  .بود خواهد تیاولو يدارا منابع، و زمان حداقل صرف با
                                                             

1. well equipped 
2. international humanitarian law 
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  مسئله انیب و مقدمه .1
 ،دامدا ».است آفرینش نظام و هستی جهان منابع واالترین و ترینارزش با ترین،مهم جان از انتیص«

بوده  نظام سالمت يهاارزش نیمنطبق با واالتر يندیفرا یجنگ ناو مجروح نامصدوم انتقال و نجات
 که است یامدادگرانة برعهد نبرد نیادیم در یاتیح ۀفیوظ نیا. شودیم آغاز حادثه ۀلحظ زو ا

 خطوط به فاصله نیترکینزد در يامداد يهاستپُ در و کرده کسب را الزم يهامهارت و هاآموزش
 يهاارتش متر بوده است. در 200تا  150 فاصله نیا ،مقدس دفاع ۀتجرب در. هستند مستقر مقدم
 یشود. همراهیخطوط نبرد برپا م از کیلومتريۀ چهار تا پنجفاصل ست امدادگران درپُ ،کیکالس

تجارب شگرف دفاع مقدس است که  با رزمندگان، از يپدافند و يفعال آفند اتیعمل امدادگران در
به حداقل  را يفور يهایدگیرس نیاول یزمان ۀو فاصل یشدن را آنمجروح  پس از یدگیسرعت رس

 و نیتریاتیح توسط امدادگران خطوط مقدم، يمداخالت امداد نیاول ممکن کاهش داده است.
 يست امدادپُ نینبرد به اول ۀصحن رود. انتقال ازیم شمارهب يفور یاقدامات درمان نیسازترسرنوشت

و  یمنیاصول ا تیاست. رعا ریخط اریو بس یاتیح يندیفرا زیو از آنجا به مراکز اورژانس مجهزتر ن
را  يادیها مخاطرات زو نقض آن بسیار زیادي دارد تیاهم طیشرا نیتریدر بحران يامداد نیمواز

 و 1مناسبي هاراهبرد کارگیريبا به یرزم يبهدار ۀ. مجموعدنکیو امدادگران م نامتوجه مجروح
 اعدف دوران تجارب .داد کاهش کمترین میزان به را انسانی تلفات میزان مأموریت، نوع با متناسب
 یتکامل روند و اتیتجرب نیا .است بخشالهام گانندیآ يبرا و آموزنده اریبس انتقال و امداد در مقدس

 فصل نیا دراجمال هب آن، از بعد و قبل مهم يهاجنگ تجارب با سهیمقا در ی،لیتحم جنگ در هاآن
  .شده است مرور

  
  يدیکل هايواژه .2
  .یجنگ مجروح ،تیفور ،امداد ستپُ ،اریپزشک ،انتقال ،امدادگر ،امداد ،آمبوالنس 

  
Key words 
Ambulance, Casualty, Emergency, Paramedics, Relief Post, Relief Worker, Relief, 
Transportation Veterans Health. 
 

  موضوع نظري اتیادب .3
   امداد. 1ـ3

 از قبل و تیمجروح از پس بالفاصله مصدوم، و مجروح شخص به کمک يبرا که ی استاقدامات تمام
 هايشامل مراقبت امداد. شودیم انجام دهیدآموزش يفرد طتوس ی،درمان و يامداد مرکز به او رساندن

 و یروان يهایآزردگ و یجسم جراحات از مراقبت حیاتی، عالئم کنترل ن،امجروح و نامصدوم از اولیه
   ] 1. [تا پیش از رسیدن به مراکز درمانی است انتقال زمان در درد، کاهش

                                                             
1. relevant strategies 
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    انتقال و امداد. 2ـ3
 و مکان و زمان يهاضرورت برحسب و گرندیکدی ملزوم و الزم رکهیناپذکیتفک و وستهیپهمهب موضوع دو

 اقدامات است، تیاولو در رزمنده جان حفظ که يموارد در ]2: [ابدییم تیارجح يگرید بر یکی ات،یعمل
 اقدامات امکان دشمن دیشد آتش علتبه که يموارد در؛ ابدییم انتقال سپس و شودمی انجام هیاول یاتیح
 ای مناسب مکان نیاول به ورود از پس ای انتقال درحال شود ومی منتقل مجروح ابتدا ندارد، وجود هیاول
  گیرد. صورت می هیاول يایاح اقدامات ،يامداد ستپُ

  
  امداد و انتقال  ۀخچیتار بر يگذر. 3ـ3

سانی طرحی بود که براي ۀسازي صحنپاك  جنگ از مجروحان و مراقبت از آنان براي بازسازي نیروي ان
ـــ1835 هايسال ۀکه در فاصل دایفلور يمربوط به نبردها سمینل يهاطی جنگ بار نیاول  درم 1842ـ
ست شده گزارش رخ داد، کایامر صدر این طرح پس از پاك 1.ا آنان را در  ،نبرد از مجروحان ۀسازي عر

 .دادندانتقال می و بقیه را به عقب ندکردمیها را ســرپایی مداوا از آنبندي و بعضــی پشــت جبهه طبقه
 .استصورت گرفته  ، طی ادوار تاریخیهاهاي پزشکی در جنگفوریترشد و پویایی اقدامات اورژانس و 

لی الملبراي تدوین قوانین بین يهاي متعددافراد و انجمن ،کنوناز نیمۀ دوم قرن نوزدهم تا این میان در
شمنديتالش شتکار این افراد و نهادها، فوریتاندکرده هاي ارز شکی در جنگ. به همت و پ ها به هاي پز

ـــورت قانونی و مقبول جوامع بیندور از منازعات طرفین به طوري که ابتدا با تدوین به ؛المللی درآمدص
در جنگ جهانی  گذاري شد.پایه 2صلیب سرخالمللی بین جمعیتچند معاهده بین چند کشور، درنهایت 

اشی از تأخیر در نکه درصد بود  60 ومیر ناشی از جراحات شکمی بالغ بر) میزان مرگم1918ـ1914اول (
در جنگ جهانی دوم  که این میزاندرگیري به مراکز درمانی مجهز در عقبه بود  ۀمجروحان از منطقۀ تخلی

   رسید. درصد 30) به م1945ـ1938(
مجروحان ایجاد  ۀدر تخلی را تحرك بیشـــتري هاي موتوريکارگیري آمبوالنسبه ،در جنگ جهانی اول

شدبودن تعداد مرگ زیاد کرده بود. از طرفی سبب  شکی هوایی نیز ایدة ومیر خلبانان ارتش  در  .شکل بگیرد پز
دلیل به ،کار گرفته شد. در این جنگ) بهم1953ـ1950( اولین بالگرد آمبوالنس در جنگ کره ،م1951 سال

ستفاده از بالگرد براي تخلی ساعت  2/6ساعت در جنگ جهانی دوم به  9زمان انتقال از حدود  ،نامجروح ۀا
ــد 12ومیر مجروحان را به حدود تقلیل یافت و این کاهش زمان، میزان مرگ تا پایان جنگ کاهش داد.  درص

جا شدند. این تجربه سبب مجروح جنگی با بالگرد از طریق هوایی جابه 17,000 م بیش از1953کره در سال 
اي گونهبه ؛، از بالگرد براي انتقال مجروحان بیشتر استفاده شود)م1975ـ1955( ع جنگ ویتنامشد تا با شرو

در  یافت.درصـــد کاهش  10تا  5/2 به تلفات جانی دقیقه و میزان 35ن به امیانگین زمان انتقال مجروح که
ستان ،این جنگ سیلۀ کامیون، بهاي متحرك، بهبا توجه به کاربرد نوعی از بیمار ی و الگرد و یا هواپیما، کارایو

  3 برابر شد.سرعت عمل انتقال مجروحان به پشت خطوط نبرد چندین

 

                                                             
1. https://en.wikipedia.org/wiki/Seminole_Wars. 
2. International Federation of Red Cross (IRFC) 

 
 
  .طب نظامی: تاریخچه طب نظامی از دوران ایران باستان تا پایان هشت سال دفاع مقدس ۀتاریخچ ،نیکخسرو نامجوير.ك: . 1
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   هیاول يهاکمک. 4ـ3

تا  ،شخص مصدومبه  حادثهاست که بالفاصله پس از وقوع  یو آن يفور يهااقدامات و مراقبت ۀمجموع
 ی. هدف اصلشودارائه می دهیدمجهز، توسط شخص آموزش یمراکز درمان ای يامداد يهاستبه پُ دنیرس
 ؛(زنده نگه داشتن مصدوم) مرگاز  يریجلوگند از: اعبارت (جسمی و روانی یا روحی) اقدامات نیاز ا

 از شدت يریجلوگ ؛مصدومو رنج  درد کاهش ي؛صدمات و عوارض بعد عات،یضا شرفتیاز پي ریشگیپ
  .تیدوبرابر شدن مصدوم ایعارضه  افتنی

  
  1هیاول يهاکمک یجهانو   یمل يهانشانه. 5ـ3

  
  احمر جمهوري اسالمی ایراننشان جمعیت هالل. 1شکل 

  
   هاي اولیهنشان جهانی کمک. 2شکل 

   امدادگر. 6ـ3
 اقدامات يبرا يضرور يهاآموزش که یلیتحم جنگ در داوطلب و کیکالس يهاارتش در یسازمان يروین

متصل به خطوط  امداد ستپُ و یرزم يهاگردان در اند،فراگرفته را جنگ طیشرا در نامجروح یاتیح یۀاول
   ]3[ .کنندیم فهیوظانجام حالت رزم و داخل آمبوالنس رزمندگان، در با مجاور يسنگرها در ای نبرد

  
   ییایمیش مجروح و مصدوم انتقال. 7ـ3
 انتقال شود، رعایت عمل سرعت هم و ایمنی هم که مصدوم ییجاهجاب هايروش و تدابیر ۀمجموع به

 مرکز ای و ترامن یمحل به یاتیعمل ۀصحن از یجنگ مجروح ییجاهجاب ندیفرا یعبارتبهو  شودگفته می
 در مالحظه نیاول یمنیا حفظ. ي استفور و هیاول يهاکمک تداوم يبرا ،ییصحرا یدرمان و يامداد

 یصلا عوامل به یدگیرس .است يبعد ۀمالحظ شتریب صدمات از يریشگیپ و است نامجروح انتقال
يهايزیرخون در کهیتورن از استفاده ،یخارج يهايزیرخون یۀاول کنترل( 2مرگ از يریشگیپ قابل

                                                             
1. signs first aid.svg 
1. potentially preventable causes of death  
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 ییهوا يهاراه داشتن نگه باز و عاتیما محدود يایاح ،)یتنفس يمجار حاد انسداد رفع و هااندام دیشد

 حلهمر نیا در دهیرورزیغ افراد توسط تراشه يگذارلوله. است یجنگ نامجروح انتقال گرید مالحظات از
  1.شودینم هیتوص

  
   و انتقال امداد ةریزنج. 8ـ3
که  يااز لحظه ؛است در مراحل مختلف انتقال يبخش و امداداتیح اقدامات ۀوعمجم ندایو فر ریس

 ةریزنج بد،اییدرمان انتقال م ۀادام يکه برا يانقطه نیخرآتا  شود،می مجروح و مصدوم يارزمنده
 ۀشود. الزمیشامل م جنگ را مانند یعیرطبیغ و یعیحوادث طب رهیزنج نی. انام دارد و انتقال امداد
 یو سازمان يفرد يهایکسب آمادگ جنگ، حوادث و بروز قبل از ند،یفرا نیا يهاتیبه قابل یابیدست

 يهاو نقش خدمات ،يو دگرامداد يشامل خودامداد اول یۀال در انتقال و امداد ةریاست. زنج
امداد  يهاستو نقش و عملکرد پُ ياریپزشک يهاکوله ،يامداد يهافیک اران،یزشکپ و انامدادگر

    2.شودیم
  
     امداد ستپُ. 9ـ3
 گردان احداث و يشناخته و توسط بهدار یاتیخطوط عمل در یو درمان يمرکز امداد نیاول ست امدادپُ

 فیوظای، اتیعمل ۀمنطق و یاتیعمل طیشرا امداد براساس نوع سازمان رزم و يهاستد. پُوشیاداره م
 و یدرمان و يامداد می، سازه و تهاتیمورأم و فیوظا نیو براساس هم ندبرعهده داشت يمتعدد

  متفاوت بود. شانزاتیتجه
  
  و انتقال امداد گروهان و گردان. 10ـ3
 مدادا گردان هر بوده است. و انتقال امداد عنوان با یگردان يدارا یاتیعمل لشکر هر یلیتحم جنگ در

  بود: ریگروهان به شرح ز سه شامل و انتقال
و  ناصحنه به مجروح در هیاول يهاکمک ۀارائ فیوظا يها: داراگانیانتقال افراد  و امدادگروهان  .1

 ه،یاول يهاکمک زاتیتجه عیتوز ،يامداد يهاستپُ ةو ادار ياندازامداد، راه يهاستبه پُ انتقال
 یتو مواصال یامدادگران و رانندگان نسبت به خطوط مراسالت هیتوج ن،ال انتقال مجروحیوسا زیتجه

 ي بود.و انفراد يپدافند زاتیاز تجه يدارنگه ةو نحو هیاول يهاو آموزش کمک
ها و ستاز پُ ناو مصدوم نا: امداد و انتقال مجروحناو مصدوم نامجروح و انتقال امدادگروهان  .2

  . گروهان بود نیا ةمحور خطوط مقدم به اورژانس مادر برعهد يهااورژانس
 يهااورژانس از نامجروح و ناانتقال مصدوم عملکرد امداد و يدارا :ژهیانتقال و و امدادگروهان  .3

 و ییهواوآب طیشرا ات،یعمل نوع با متناسب تیفعال و یارس و ییصحرا يهامارستانیب به مادر
  ]4[ 3بود. اتیعمل ۀمنطق ییایجغراف

                                                             
  .یسندهنو پیشنهادي تعریف.  1
  .http://maghalatshohada.blogfa.com: ، دردر جنگ يبهدار یتاهم: . مقاالت دفاع مقدس 2
 برعهده را یرزم يبهدار خدمات امدادگر 371 و راپزشکیپ 731پزشک،  140، شمال غرب کشور در 1362 زییپا در، 4 والفجر اتیعمل در .3

 در و کوپتریهل يبوس، تعداد محدودینیاتوبوس و م 80 ،آمبوالنس 440رانندگان با استفاده از  انتقال توسط امدادگران و و امداد. داشتند
 ]4. [شدمیانجام  انیچهارپا از استفاده باحتی  ای گرید طرق به ،یکوهستان العبورمناطق صعب
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  مقدس دفاع یرزم يبهداردر  امداد و انتقال سازمان وساختار . 4

  ارتش جمهوري اسالمی
 ؛و...) یآموزش، درمان، مهندس قات،یتحق ،یطب رزم اتیعمل ،يریشگیو طب پ (بهداشت نزاجا يبهدار  
 ؛)ییو صحرا ي(شهر اریس و ثابت مارستانیب  
 يهادسته گروهان،(ارکان  يبهدار خدمات گروهان ،يبهدار تیری(مد مناطق یبانیپشت ةرد در يبهدار خدمات 

   ؛ )ییمتحرك صحرا مارستانیب و )، گروهان آماديریشگیگروه پ و مجروح يآورجمع ۀدست ،آمبوالنس
 خدمات یی وهوا طب ،يریشگیپ(طب  يبهدار تیریمد شامل یاتیعمل يهالشکر و پیت يبهدار 

 تیمأمور که یبانیپشت و ،ارکان گروهان کی و يبهدار گروهانسه  شامل يبهدار گردان)، يبهدار
 است. مارانیب و ییایمیش نامصدوم و نامجروح درمان و انتقال، امداد آن

 
  ی اسالم انقالب پاسداران سپاه
 درمان، دارو و  ،بهداشت يهاتیری(مد نوح و حمزه نجف، کربال، يهاقرارگاه يبهدار یفرمانده

   ؛)یستاد فرمانده ی وفرهنگ ی ومال یبانیپشت ،یانسان يرویطرح و برنامه، ن ،یپزشک زاتیتجه
 ؛ هانقاهتگاه و) ییو صحرا ي(شهر هامارستانیب  
 اورژانس، يها(آمبوالنس ینیزم)، کوپترهایهل پد و ها(فرودگاه ییهوا نامجروح یۀتخل يستادها 

   .نامجروح يآورجمع نقاط و )ایدر و رودخانه هور، يها(اسکله ییایدر)، قطار و آمبوالنس اتوبوس
 لیتشک نامجروح انتقال و يامداد خدمات منظوربه و پیت سطح در ستادها نیا ی،لیتحم جنگ طول در

(دفتر  درمان)، تعاون و نامجروح آمار ن،امجروح رشی(پذ رشیپذ يهاشد. هر ستاد شامل قسمت
 غات،یتبل ،ی(پرسنل یداخل تیریمد و) وییسيآو  نقاهتگاه ها،بخش خون، بانک داروخانه، ،يپرستار

 ندرتبه و ییهوا و ینیزمصورت ستادها عمدتاً به نی) بود. ابهداشت و خدمات ،يترابر ه،یتغذ تدارکات،
  .کردندیم نقش يفایا نامجروح انتقال در ،ییایدر

  
   1ینیزم انتقال
و  نامجروح ییجاهو شامل جاب رفتشمار میی بهجنگ طیو انتقال در شرا ستون فقرات امداد ینیزم انتقال

امداد  يهاستتر مانند پُامن ةشدنییبه نقاط تع يریدرگ ۀمشابه از صحن يهاروش ایبا برانکارد  نامصدوم
عقبه است.  یمراکز درمان ریو سا ییصحرا یها و مراکز درمانبه اورژانس آمبوالنس رینظ یلیو از آنجا با وسا

مثل  یراتییبوس و اتوبوس با تغینینفربر، م مانند( نی) و سنگیآمبوالنس معمول ریسبک (نظ یۀنقل یلاز وسا
  ] 2. [شدیاستفاده م ینیانتقال زم ياز قاطر برا یالعبور کوهستانمناطق صعب در ها) ویبرداشتن صندل

  2انتقال هوایی
از  يادیز شمار یا بدحال نامجروح براي انتقال العبور،صعب مناطق رینظ ،خاص طیشرا و موارد در

که درون  هستند T14و  نوكیش يانتقال نوعاً بالگردها لیشد. وسایاستفاده م از طریق هوایی نامجروح
شده است. سرعت انتقال و کاهش زمان رساندن مجروح به  هیتعب ناانتقال مجروح يبرا ییهاها تختآن

)5ـ3] (شکل 2. [نوع انتقال است نیا يایاز مزا وسیعقدرت عمل و مانور  شرفته،یپ یمراکز درمان

                                                             
1. ground transportation 
2. air transportation 
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  سازمان بهداري رزمی قرارگاه.  3شکل 

  

  ايسازمان بهداري رزمی مراکز منطقه. 4شکل 

  

  یاتیعمل يلشکرهاو  هاپیت یرزم يسازمان بهدار. 5شکل 
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 1در دفاع مقدس و انتقال امداد ةریزنج .5
  :)3 شکل( بود یمختلف يهاهیال يدارا و انتقال امداد ةریزنج مقدس دفاع طول در

  
  )یاول (گردان یۀال. 1ـ5

 و ياریپزشک يهاکوله ،يانفراد امداد يهافیک ،ياریپزشک ،يامدادگر ،يو دگرامداد يشامل خودامداد
 بخشنجات اقدامات ۀنیزم در مهارت و یآگاه کسب ،يدگرامداد و يخودامداد هدف از .است امداد يهاستپُ

 امداد فیک لیوسا و زاتیتجه يریکارگبه يتوانمند با ند،یفرا نیا در. است گرانید و خود يبرا رزم ۀصحن در
 ،یرزم يبهدار يامداد يروهاین نیاول عنوانبه ،ارانیپزشک و امدادگران. شودیم انجام الزم خدمات ،يانفراد

را در  انتقال و امداد بخشاتیح خدمات ۀارائ تیولئمس ياریپزشک و يامدادگر ۀکول داشتن اریدراخت با
 رسانی بهداشتی نیز مشغول بودند.خدمات به افراد نیا. داشتند عهدهرب دشمن آتش ریز در و هاگردان

بیشترین «کردند. هاي عملیاتی خدمت مییاران در گردانهاي عملیاتی و پزشکامدادگران در دسته
  »دفاع هستند.سالح و مدافعان بیشهداي بهداري رزمی نیز از امدادگران شجاع و دالورمردان بی

  
  
  
  

باري دشمن، امکان تردد آوري و اعزام مجروحان: با توجه به شرایط عملیاتی، حجم آتشنقاط جمع
، هاي اولیهرزمندگان در هر عملیات و بعد از دریافت اقدامات امدادي و کمک، میزان پیشروي آمبوالنس

 امدادست (پُ مقدم خطوط ۀعقبها به آن شدند تا شرایط انتقالتري منتقل میهاي امنمجروحان به مکان
  ) فراهم شود. ییو اورژانس صحرا

. است امداد ستپُ ،شودیم ریدا یاتیعمل خطوط یکینزد در که یدرمان و يامداد مرکز نیاول: امداد ستپُ
 ییسنگرها در منطقه ییایجغراف تیموقع و دشمن يآتشبار طیشرا ،یرزم شیآرا به توجه با امداد يهاستپُ
 ازقبل یانسان يروین و زاتیتجه و امکانات ي،آفند اتیعمل در. شدیم برپا مقدم خطوط با محدود ۀفاصل با

     شد.یاستفاده م نیز مانده از دشمنجابه امکانات و فضا از بعضاً. شدیم مستقر اتیعمل ساعت نیاول در و آماده
  

                                                             
   .، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس4ویراست  ،با علوم و معارف دفاع مقدس ییآشنا :كر..  1

بخش رزمندگان و فرماندهان  نجاتبخش و فریاد پرصالبت نشین حیاتآواي دل
انداز است... .هاي مناطق عملیاتی طنینامدادگر هنوز در آوردگاه  

»یاد شهداي امدادگر گرامی باد!«  

یاران در همین بسیاري از امدادگران و مسئوالن بهداري رزمی، بعضی از پزشکان و پزشک  
شهادت رسیدند. شهیدعباس پیکري (جانشین بهداري)، شهید دکتر هاي امداد بهپُست

امام حسین (ع) در  14سیدعبدالحمید قاضی میرسعید، شهید دکترمهدي کرباسی  از لشکر 
در فاو، شهیدعلیرضا کوهستانی (جانشین بهداري) و تعدادي از پزشکان و  8عملیات والفجر 

شهید در کانال ماهی، ازجمله دالورمردان  5کربال در عملیات کربالي  25یاران لشکر پزشک
هاي امداد هستند.پُست شهداي دالور  

روانشان شاد!
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   )لشکر و پی(ت دوم یۀال. 2ـ5
 اقدامات و اورژانس به نامجروح انتقال. است دوم یۀال نیهم و انتقال امداد يهاهیال نیترمهم از

 ،ییصحرا يهامارستانیبه ب ناو مصدوم ناو انتقال مجروح اژیتر ها،اورژانس در یدرمان و يامداد
 اقدامات نیترشاخص از یاتیعمل خط به نامصدوم و نامجروح از يتعداد بازگشت و یگانی نقاهتگاه

  .رودشمار میبه هیال نیا
 ای) دار(کمک روخط يهاآمبوالنس ۀلیوسبه نامصدوم و نامجروح تمام دوم: یۀدر ال و انتقال امداد

آتش دشمن به  ریو رانندگان شجاع در ز و انتقال امداد گروهان تالش با یرزم گانی يخودروها ریسا
  .شدندیاورژانس منتقل م

 ۀدر منطق یو تخصص یدرمان ،يمرکز امداد نیدوم ییاورژانس صحرا ایاورژانس خط  یی:صحرا اورژانس
. (در شدیم اداره و ياندازراه ز،یتجه احداث، لشکر ای پیت يبهدار توسط عمدتاً است که رزم یاتیعمل
 و ياندازو راه زیاز طرف قرارگاه احداث، تجه ياورژانس مرکز ت،یعلت محدودبه ،هااتیعمل از یبعض

شاخص از متخصص گاهی و یعموم پزشکان حضور.) دشیم اداره يانوبه صورتبه هاگانی يبهدار توسط
 حضور با اورژانس ۀفیوظ نیتربوده است. عمده مقدس دفاع در ییصحرا يهااورژانس يهامؤلفه نیتر

 خطوط به محل نیترکیبود. اورژانس در نزد نامجروح تیوضع نییو تع احیا يضرور اقدامات پزشکان
را  گانی نیچند ای امداد ستپُ نیچند بتواند تا شدیم احداث یمواصالت يهاراه کنار در و یاتیعمل
 نامجروح ینیبشی(استعداد) هر اورژانس به برآورد بار قابل پ تیظرف ،کند. در دفاع مقدس یبانیپشت

 يروهای(ن يخود استعداد از یتابع ینیبشیپ نیا. داشت یبستگ) جراحات تیفیک و نامجروح(تعداد 
 ،هااورژانس احداث در مهم يهامؤلفه از یکی. بود آتش شدت و دشمن استعداد)، اتیعمل در کنندهشرکت

 در یول ؛است داشته را کاربرد نیشتریب يفلز ياسوله يهااورژانس مقدس، دفاع طول در. است آن ةساز
 ی ورنظامیغ ای ینظام(مناطق  یاتیعمل مناطق در موجود يهاساختمان از ،جنگ اول يهاسال

  .است شدهمی استفاده زین کانکس و چادر) يشهر یا ییروستا يهاساختمان
  
   (قرارگاه) سوم یۀال. 3ـ5
 يهاگانی از الزم يهایبانیپشت... و یهماهنگ يزیربرنامه از بعد قرارگاه یرزم يبهدار فیوظا نیترمهم از

 يهامارستانیب ،رهیزنج نیا در که است عقبه يشهرها تا هاگانیاز حد  و انتقال امداد ةریزنج جادیا رزم،
ی جاي کیتاکت قرارگاه و یبانیپشت يهانهبُ ه،یتخل يستادها ،يشهر يهامارستانیب ها،نقاهتگاه ،ییصحرا
  . دارند

  
 :)، فصل دوازدهمهمین کتاب ر.ك: جلد دوم( و انتقال امداد ةریزنج در ییصحرا يهامارستانیب نقش

در  یاتیاز اقدامات ح یکی و مقدس دفاع یرزم يبهدار ابتکارات از ییصحرا یمارستانیب يهاسامانه
 و نامجروح هب بخشنجات و بخشاتیخدمات ح ۀبوده است. الزم یاتیها و مناطق مهم عملجبهه

 یجراح عمالاَ  رینظ یتخصص يهامراقبتدرمان و نیز  ی جهتامکانات کردن فراهم بدحال، نامصدوم
 خطوط نزدیک بودن علتبه جنگ، اول يهاسال در .است شدن مجروح زمان از یکوتاه ۀفاصل در

 بعد. شدیم استفاده ییصحرا يهامارستانیب جايي بهشهر يهامارستانیب از عمدتاً ،شهرهابه  یاتیعمل
و شدت  نامجروح شمار شیافزا ،بُعد مسافت سببو رمضان، به المقدستیب ،نیالمبفتح هاياتیعمل از

بخش اتیح یعمال جراحکه بتواند اقدامات و اَ  ییصحرا یمارستانیمستقل ب ۀصدمات، ضرورت سامان
 رفت.یشمار مهتداوم دفاع مقدس ب يبرا یاتیح يمحسوس بود و راهبرد اریانجام دهد، بس یتخصص
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 اتیعمل در یجراح واحد. است بوده) ثابت و اری(سی کانکس صورتبه ییصحرا يهامارستانیب نیاول

 یمقدمات والفجر و نیالمبفتح اتیعمل در و ثابت یکانکس المقدستیب و(ع)  األئمهثامن القدس،قیطر
 يهاتانمارسیب يبرا تیامن شاخصۀ دشمن، يآتشبار شدت به توجه با آن از بعد. است بوده یارس یکانکس
به و درجا و ساختهشیپ ثابت، هايشکلبه يبعد ییصحرا يهامارستانیب. دش ریناپذگریز و الزم ییصحرا

 بودن باال دوره، نیا در هامارستانیب یژگیو از. کرد دایپ یتکامل ریس ینوبت و يفلز ،ياسوله يهاصورت
 ورحض و) نقاهتگاه و اورژانس تختچهل  ،یکینیپاراکل امکانات عمل، اتاقهشت ( امکانات تنوع ت،یظرف

   .است بوده نامجروح يبرا یجراح هايعمل انواع انجام و یجراح يهامیت
  

 :ییصحرا يهامارستانیب محل انتخاب يبرا ضوابط و اصول نیترمهم
  ؛و خطوط مقدم هااورژانس از هفاصل. 1
  ؛)رزم یبانیپشت يهاگانی و اورژانس چند ۀعقب در(استقرار  یاتیعمل ۀمنطق ةگستر ةرندیدربرگ. 2
  ی؛احتمال نامصدوم و نامجروح تعداد. 3
  ی؛ و معابر مواصالت هاراه تیوضع. 4
 ؛دشمن آتش حجم و یحفاظت و یتیامن مسائل. 5
  .  نیزم ییایجغراف تیوضع. 6
 

 يهاتخت تیمحدود و اتیعمل يروزها در نامجروح زیاد با توجه به تعداد ،مقدس دفاع در :اهنقاهتگاه
 تند،نداش ی نیازمارستانیب خدمات به که ینامجروح از يتعداد به یدرمان خدمات ۀارائ يبرا ،یمارستانیب

 التیتسه نیا. بود نقاهتگاه ياندازراه و احداث ریتداب نیا از یکی. بود ریناپذگریز مناسب يریتداب اتخاذ
 يبه شهرها انتقال طیشرا کردن فراهم ،یدرمان خدمات ۀارائ ن،امجروح ي ازدارنگه هدف با یرزم يبهدار

 يهابخش همان هانقاهتگاه ،يریتعببه. آمد جودوبه رزم يهاگانی به آنان از يعقبه و بازگشت تعداد
 مراقبت بخش ای عمل اتاق بدون بودند ییهامارستانیب ای گرفته قرار گرید یمحل در که بودند یمارستانیب
 از نامجروح از يتعداد و بوده يشهر ای ییصحرا يهامارستانیب با ارتباط در شهیهم نقاهتگاه. ژهیو
  . شدندیم منتقل عکسبر ای و نقاهتگاه به مارستانیب

ورزشگاه  ۀ(ع) (مجموع نیانصارالحس نقاهتگاه به توانیم مقدس دفاع دوران در مراکز نیا نیترمهم از
 مرکز نیترمهم(تخت در گلف اهواز  1200(ع) با  دالشهدایس نقاهتگاه 1،تخت 600 اهواز) با حدود یتخت
   .کرد اشاره )8 والفجر اتیعمل ییایمیش نامصدوم خصوصبه ییایمیش نامصدوم درمان يبرا

  
 مناطق يهامارستانیب تیظرف و يتوانمند تیمحدود به توجه با :مقدس دفاع نامجروح یۀتخل يستادها

باید  رزمندگان، و مردم به یدرمان خدمات ۀارائ و ،هاآن باشآماده ضرورتو  )ییصحرا و ي(شهری اتیعمل
 منظور نیهم به شدند؛یم منتقل عقبه يشهرها به داشتند،نیاز  درمان ۀادام به که ینامجروح تمام

 هیاروم و سنندج ،کرمانشاه دزفول، ،هیدیام ،اهواز يشهرها در یلیر و ینیزم یی،هوا یۀتخل يستادها
شدند یعقبه منتقل م يبه شهرها انتقال طیشرا تیرعا با يمباد نیهم از نامجروح همۀ و دش ياندازراه

  .افتییادامه م شانیو درمان ا
  

                                                             
  اند. درصد مجروحان جنگ از این نقاهتگاه عبور کرده 60. بیش از  1
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 ی)فرمانده(  چهارم یۀال. 4ـ5

  اقدامات بود: این شامل یاتیدر خطوط عمل ارانیپزشک و امدادگران فیاهم وظا
 ؛بخشنجات ياقدامات امداد 
 ی؛و جمع يفرد نظارت بر بهداشت  
 ي؛و دگرامداد يخودامداد يهامهارت نیتمر 
 ؛ست امدادپُ ةو ادار ياندازراه 
 ؛نامصدوم و ناو اعزام مجروح اژیتر 
 ؛رزمندگان و برانکارد يانفراد امداد فیک ژشار و نیمأت 
 ؛و مصدومان نامجروح یۀتخل يها براگردان و گروهان یبا فرمانده یهماهنگ 
 ؛جراحت زانیم یابیارز جهت مجروحبه مصدوم و  یابیدست 
 هاآن و انتقال ناو مصدوم نامجروح به مناسب و عیسر یدگیرس . 

  
  دشمن يآتشبار تداوم طیدر شرا هیاول يهاو کمک امداداصول . 6
 شتریب يهابیآس از يریشگیپ ت،یمجروح یمنیا ۀمالحظ نیاول دشمن، آتش تداوم و یجنگ شرایط در
 ری، از تدابشتریب یتیامن بیضر با ییهابه محل نامجروح انتقال. است امدادگران جلوگیري از صدمۀ و

فراهم است، براساس  شانیامکان برا نیکه ا یناتوسط مجروح يخودامداد ،قبل از آنگران است. مهم امداد
 نیترمحتمل ،جنگ شود. دریم یو مهم تلق يضرور اریبس ار،یدر اخت يامداد ۀو بست یقبل يهاآموزش

است. با  یاتیح یۀاول يهاکمک نیز از ییاست. باز نگه داشتن راه هوا يزیرها، خونیزخم یزندگ دیتهد
 هر بر خروج مجروح از معرکه ی. گاهکنندرا شروع  هیاقدامات اول دی، امدادگران بایمنیمالحظات ا تیرعا

 مصدوم نیبال بر شدن حاضر يبرا ریمس نیترامن و نیترکوتاه ن،یترمیتقمس .است تیاولو دري گریاقدام د
 حیحص ةاستفاد. شود کنترل دیبا مناسب ۀکیتورن بستن با هااندام دیشد يزیرخون ]5شود. [ انتخاب دیبا
 مناسب، محل و فرصت نیاول در و هیتعب از بعد ]6. [شودیم نامجروح از ياریبس نجات موجب کهیتورن از

 آتش تداوم و یدانیم طیشرا در. صورت گیرد دیبا يزیرخون کنترل و کهیتورن تیوضع مجدد یابیارز
 مجروح خروج و هیاول انتقال از پس ؛ بلکه بایدشود انجام دینبا تریتخصص و شتریب یۀاول اقدامات دشمن،

  ]5[ از سر گرفته شود: دیبا ریز شرح به هیاول اقدامات ۀادام ،مناسب طیشرا در ي،ریدرگ ۀصحن از
 ؛طیشرا آن در ماندن زنده امکان و جراحات عمق و هابیآس وسعت مجروح، یعموم طیشرا یابیارز. 1
 دارد؛ تیاولو هیاول يهاکمک شروع بر آتش منبع از مجروح خروج ،یسوختگ موارد در. 2
 ؛)1العملعکس بدونو  د، واکنش به درصدا به العملعکس، اری(هشي اریهش سطح یابیارز. 3
  ي؛زیرنقاط خون کنترل. 4
 ؛بماند باز ییهوا راه که یتیوضع در مجروح دادن قرار و ییهوا راه کنترل. 5 
زخم  ۀدرصورت مالحظ ی؛تنفس يسمع صداها ،یاحتمال يهازخم ،یو حرکات تنفس يصدر ۀقفس ةمشاهد. 6

  ؛ زخم نافذ اقدام شود ةونقل نسبت به پانسمان مسدودکنندکننده، ضمن توقف حملنافذ، زخم تنفس

                                                             
1. A = Alert; V = Responds to Voice; P =  Responds to Pain; U = Unresponsive  
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 ها از ابتکاراتدنده کردن ثابت يشکسته، برا يهاعلت دندهبه ی،حرکات پارادوکس تنفس ةمشاهد با. 7

  ؛) استفاده شوديصدر ۀپهن قفس يهاچسب ری(نظ طیدر آن شرا پذیرامکان
 ؛هازخم ریسا پانسمان. 8
 ؛ )هادستورالعمل مطابق( درصورت در دسترس بودن کیوتیبیآنت و سکنمُ زیتجو. 9

  .)هادستورالعمل (مطابق مربوطه يهافرم در اقدامات و جراحات ثبت. 10
  
  در نبرد و انتقال هاي عملیات امدادولیتئاهداف و مس .7

 نبرد ۀمجروحان و مصدومان در صحن ۀو تخلی و انتقال هاي نظامی کمک به امدادسالمتی نیرو يارتقا
اندازي و تجهیزات و ترابري وسیع، ایجاد و راه درمانی ماهر، ابزار کارکنانگیري از بهره ،. در این راستااست

موضوع  انتقال دو و . امدادندخدمات امدادي دار ۀثري در ارائؤمراکز درمانی صحرایی ثابت و سیار نقش م
 ،گیرد. در بعضی مواقعیکی بر دیگري سبقت می ،ناپذیر است و در مقاطع مختلفپیوسته و تفکیکهمبه

زمان با انتقال مجروح هم ،گاهی امن است و یاولین اقدام خودامدادي، دگرامدادي و انتقال مجروح به محل
ن جنگی آنچه ایند امداد و انتقال مجروحادر فر ]7. [گیردمی صورت نیز امدادي ۀاقدامات اولی ،یا مصدوم

از طرف دیگر نوع  ن است.اموقع و خدمات سریع امدادي به مجروحرسد، حضور بهنظر میضروري به
شود، تغییر کار برده میپیشرفت ابزار و تجهیزات مدرن که از فواصل دور به دلیلبه ،هاجراحات در جنگ

ر اثر این تنوع و تغییر ساختاري در ب. شده است ی بیشتري نیزرسانقدرت و میزان آسیب داراي یافته و
بخشی نوین وجود آمدن جراحات ویژه، اقدامات فوري امدادي، درمانی، مراقبتی و توانها و بهافزارجنگ

یند امداد و انتقال، نجات مجروحان اترین اقدام در فرمتناسب با این نوع جراحات باید صورت گیرد. مهم
هاي امدادي ماهر و حضور گروه ،منظور همینجلوگیري از ضایعات و عوارض بعدي است. بهاز مرگ و 

یافته و در برخی هاي توسعههاي کشور. امروزه در بیشتر ارتشنُمایدمی مجرب در کنار سربازان الزامی
ها با استفاده از تجارب دارد و این کشوراي هنقش ویژ هاي درحال توسعه، بهداري رزمیهاي کشورارتش
هاي کارآمد پزشکان، پرستاران و امدادگران در کنار هاي دنیا و فناوري اطالعات سعی در تربیت تیمجنگ
ترین زمان ممکن، خدمات امدادي ارائه دهند. این موقع و در کوتاههاي عملیاتی خود دارند تا بهیگان

نقلیه صورت گرفته است.  لها و وسایش نیروي انسانی، تأمین تجهیزات، سازهآموز ۀها در زمینپیشرفت
 يبه عملکردها ي،جهاد یۀو روح یداخل يهايتوانمند از يریگبهره با ،در طول دفاع مقدس یرزم يبهدار

 و سالح نفرات، نظر(از  دشمن استعداد به توجه با تلفاتکاهش . 1 :مانند ؛هیافت دست یخوب اریبس
از خط به اورژانس و  انتقال زمانکاهش . 2، ...)و يشورو کا،یمرا ۀجانبهمه يهاتیحما و زات،یتجه

  . و انتقال امداد کامل و جامع ةریزنج جادیا. 3یی، صحرا مارستانیب
 
   مطلوب و یدئالا و انتقال امداد شدن اجرایی موانع و هامحدودیت .8
 ي؛ اعتبار و مالی منابع کمبود  
 ؛هوایی آمبوالنس ناوگان کمبود  
 ريکلش و کشوري هايبیمارستان در بستري هايتخت کمبود و درمانی مراکز هماهنگنا دهیسامان 

 ؛جنگی نامصدوم به رسانیخدمات و پذیرش جهت
 ؛نامصدوم با مواجهه در فنی کادر آشنایینا جهتبه خدمات از بعضی نبودن کیفی  
 ؛و کمبود تجهیزات فرسودگی   
 ؛ درمانی مراکز و پروازي هايآمبوالنس در مهم تجهیزات و داروها ةذخیر در ضعف و دارو کمبود
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 ؛تخصصی انسانی نیروي توزیع و گردش مشکالت  
 ؛ اییهو و انتقال امداد ۀرست ویژهبهو درمان  بهداشت ۀرست از افراد خروج و انسانی نیروي جذب تناسب عدم  
 ؛ کشور یو دفاع ینظام يروهایو درمان ن بهداشت ۀسران کمبود  
 ؛پادگانی سالمت مراکز و ینظام درمانی مراکز هماهنگنا عیتوز و نامناسب سرزمینی آمایش  
 ؛نبودن مهارت بعضی از کارکنان تخصصی در مواجهه با سوانح و حوادث یبودن آموزش و کاف نامناسب   
 در  نیروهاي مسلح ریزمینی، هوایی و دریایی در سطح سپاه و سا و انتقال امداد ةزنجیر نشدن تعریف

   ؛مشترك عملیات
 وظایف و هامأموریت با سازمان و ساختار بودن نامتناسب  . 

 
    و انتقال امداد ةحوز در متعارفنا طیشرا و تهدیدها .9
 ؛نظامی جدید هايفناوري و هاسالح از دشمن ةستفادا  
 ؛ايهسته و میکروبی ،شیمیایی نامتعارف هايسالح از دشمن ةاستفاد  
 ؛جهان در طبیعی خیزحادثه اول کشور چند وجز ایران گرفتن قرار 
 کشور در ییهوا و ینیزم حوادث و سوانح میزان بودن باال. 

 
 يتا مراکز امداد یاتیاز خطوط عمل نامجروح انتقال زمان مدت نییتع در مؤثر عوامل .10

  یو درمان
     ؛ عد مسافتو بُ اتیعمل ۀعمق منطق .1
 )يآفندي ـ (پدافند اتیعمل نوع .2
 ؛)يشناور یی وهوایی، خودرو ی،زره، ابوّ(دَ هینقل ۀلینوع وس .3
       ؛اتیدر عمل يجوّ طیشرا .4
 ؛دشمن يهايو توانمند اتیعمل تیحساس .5
 ي؛خود يهايتوانمند وها یآمادگ و ینیبشیپ .6
 ؛)یخاک ی وآب، دشتی، کوهستان، نیزم عوارض( اتیعمل ۀمنطق نیزم ییایجغراف طیشرا .7
 ؛هینقل ۀلیتعداد وس .8
 ؛هینقل لیسرعت وسا و انتقال لیوسا تیفیک و تیّکم .9

 ؛)تلفات بی(ضر ناتعداد مجروح و یاتیعمل يوردهاآبر .10
 ؛ ...)و پزشک ،آمبوالنس ةرانند ،اریپزشک ،(امدادگر یدرمان و يامداد يروهایو مهارت ن يتوانمند .11
  ی.فرمانده و تیریمد .12
  

   1عیهاي واکنش سرمیت .11
 حضور عیو وس دهیچیحوادث پ مخصوصاً و هايریدرگ ۀصحن در که هستند يادهیدهاي آموزشمیت

 يها در کشورهامیت نیا . ساختار و تعداد نفراتپردازندیم ازین مورد یدرمان خدمات ۀارائ به و بندایمی
 نامصدوم و نامجروحمراقبت از  عیو سر حیصحنظام  يبرقرار هامیت نیا ی. هدف کلاستمختلف متفاوت 

                                                             
1. rapid responce 
 



مقدس و معارف دفاع درسنامۀ آشنایی با فرهنگ  | 150  

 
(جهت  یمختلف انواع يدارا عیواکنش سر يهامیاست. ت ژهیو یتیموقع بهمناسب  یدهپاسخ وهشدار  و

 عینش سرواک میت ی؛پزشک عیسر واکنش می: تد استموار این مانند) یخاص مشکالت به عیسر ییگوپاسخ
 میتی؛ منظا ينبردها در عیسر واکنش میت؛ سمیوتروریب حوادث در عیسر واکنش میت؛ مترقبهریدر حوادث غ

  .کوهستان و...) ا،یو نجات (در امداد در عیسر واکنش میت؛ هاشورش و يشهر حوادث در عیسر واکنش
 نی. ااست ژهیو یتیموقع ای اتفاقبه  حیو صح عیسر یدهپاسخ ،هامیت نیا جادیاز ا یهدف کل

 ،یالمللنیب یاورژانس بهداشت گسترده، یدمیاپ ای انیطغ مکن استم خاص تیموقع ای رخداد
 یمختلف سطوح شان، دارايتیمأمور براساس هامیت نیا باشد. یستیوتروریب ۀحادث ای ینظام يریدرگ

، کارایی بیشتري آن با مرتبط موارد و ینظام يهاتیمأمور در سطح نیا. هستند عملکرد و یآمادگ از
 خود خشباتیح اقدامات و وندش حاضر يریدرگ ۀمنطق در عاًیسر بتوانند دیبا افراد نیا چون دارد؛

 زیتجه کار نیا مناسب ابزار و وسایلی با تشکیل و سبک و کوچک ییهامیت از لذا. انجام دهند را
 یعیطب يهاو بحران ایدر بال عملکرد لحاظ از عیهاي واکنش سرمیت نیهم يبنداما سطح .اندشده

  : کندیم رییتغ ریز شرح به سطح چهار به
 ،ساعت وارد عمل شده هشت کمتر از و مجهز به خود که در افتهیسازمان کامالً یمی: تاول سطح میت

  .است روز در ماریب 250 اژیترقادر به 
   باشد. ساعت هشت از کمتر در حادثه محل به دنیرس و خود زیتجه به قادر که یمی: تدوم سطح میت
   .است زاتیتجه بدون یپرسنل میشامل ت :سوم سطح میت
 د؛ی هستنخاص هاياتیعمل اجراي به قادر فقط که یپزشک نامتخصص متشکل از :چهارم سطح میت

    .یقانونیپزشک میمثل ت
 ؛سبک جهت حمل آسان (وزن)باشد:  هایژگیوداراي این  دیبا عیواکنش سر يهامیتتجهیزات 

هاي واکنش میسطح ت با یاتیقدرت عمل يدارا ؛چندمنظوره (کارکرد) ؛کوچک و قابل حمل (حجم)
 سخت(جان مطلوب يکار تیفیک؛ دقت عمل باالی؛ طیمختلف مح طیاز لحاظ عملکرد در شرا عیسر

   ] 8. [آسان ةاستفاد تیقابل؛ راحت(استفاده)  شدن جمع و باز تیقابل ؛)شدن خراب رید و بودن
  

  آوري و اعزام مجروحان . نقاط جمع12
و  مجروحان انامدادگر ،یحفاظت مسائل تیو با رعا یاتیعمل ۀعرض منطق و يشرویپ زانیبا توجه به م
 ،یمئو با عال ندددایقرار متر را در نقاط امن آنان د و سپسدنکریرا مداوا م ییایمیمصدومان ش

 .شدانجام می ند و بدین ترتیب، انتقال آنانکردمیرا متوجه مجروحان  مبوالنسآگران و رانندگان هیتخل
 که شوداجراي آن استفاده  و اتیعمل یطراح در یخاص ارهايیمع از است الزم انتقال اتیدر عمل
 و قابل ییابتدا لیوسا ؛ کاربردو مجروح مصدوم حال وخامت از ريیجلوگ؛ سرعت در انتقال :از نداعبارت

  . انتقالروش  نیترمنیا و نیتراستفاده از مناسب؛ دسترس
  

   نامجروح و نامصدوم در انتقال يبندتیاولو و يبندمیتقس .13
    ممکن است متفاوت باشد: لیجنگ، براساس موارد ذ طیدر شرا نامجروح انتقال و اعزام

    ؛ چندنفرهو  نفره، دونفرهکیحمل  مثالً ،)یهنگام امدادرسان ییجاهجاب ةوی(ش انتقال ةبراساس نحو. 1
 با نفر توسط و اسب، و قاطر مانند انیچهارپا با ،یلیر ،يا(جاده ینیزم یی، شاملجاهنوع جاب مبنايبر. 2
  ؛ )یسطحریز ای(رو  ییایدر و )متحرك ای ثابت(بال  یی)، هوابرانکارد بدون ای
    ....)ی وزره مبوالنسآو  قیقا ما،ی، هواپبالگرد، قطار، (آمبوالنس انتقال ۀلیبراساس نوع وس. 3
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 خود خاص هايتقوّ و هاضعف و استفاده طیشرا يل انتقال دارایو وسا ییجاههرکدام از انواع جاب

ل یوسا نیا از یخاص انواع از ،آنان تیو وضع ناتعداد مصدوم حادثه، نوع و طیشرا براساس دیکه با است
    .شودانتقال استفاده  يبرا
  

  یجنگ نامجروح و انتقال در عملیات امداد موجودمشکالت  .14
شدت  در شرایط العبور ودر مناطق کوهستانی و صعب هاي مواصالتی مخصوصاًمسدود شدن جاده .1

  ؛ دشمن يآتشبار
  ؛و انتقال امداد عملیات در يامداد يواحدها نیعدم هماهنگی و ارتباط ب .2
 ی؛کمبود آمادگی کامل قبل .3
 ؛ندي سرعت عملکُ .4 
 ؛اتیعمل ۀو مراکز درمانی در صحن نارتباط و هماهنگی بین مسئوال رنگ بودنکم .5
  ؛ناو مصدوم نامجروح ضعف در ترابري جهت انتقال .6
 یبه مراکز درمان ایشان آمار انتقال زیو ن شهداو  ناو  مصدوم ناآمار مجروح اطالعات و دقیق نبودن .7
 ؛گرید
  ي.جوّ طیشرا نبودنمناسب  .8
 

  (اصل سرعت در امداد و انتقال) و انتقال ثر در سرعت روند امدادؤعوامل م .15
 ؛باتجربه و دهیدآموزش متخصص، یانسان يروین 
 ؛حوادث ۀصحن در حضور يبرا مطلوب و مناسب آموزش  
 ی؛مناسب و کاف یدرمان یو اقالم بهداشت زاتیدارو، تجه  
 ؛روهاین یجهت آمادگ مستمر و منظم یدانیم ناتیتمر و شیرزما ياجرا  
 ؛متفاوت طیمناسب در شرا ییگوو انعطاف جهت پاسخ ،مستقل و يقو منسجم، التیسازمان و تشک  
 ؛و کنترل خوب يقو یفرمانده  
 ؛امور لیحادثه جهت تسه ۀصحن در مناسب یارتباط ستمیس  
 مارستانیبو  هااورژانس ،يامداد يهاستپُ جادیا بحران با يهاصحنه در یکاهش مسافت امدادرسان

  ؛سیارکوچک و  ییصحرا يها
 ؛هدر صحن یمجروحان جهت امدادرسان يبندتیاولو 
 ؛تر مجروحان در صحنهعیسر یۀمناسب جهت تخل يبندزمان  
 ي پیشرفته؛با فناور يامکانات امداد و مناسب زاتیاستفاده از ابزارها و تجه  
 سوابق ثبت در) ياو ماهواره یمخابرات يهاستمیس ،ياابزار رسانه انه،یمدرن (مانند را یرساناطالع 

  ؛صحنه در امور لیتحل و هیتجز و مجروحان
  ؛هاآمبوالنس عیسر تیهدا و کنترل يبرا شب در دیل دیوساکاربرد  
 ؛بحران ۀصحن در يامداد يخودروها تیدر هدا ییروشنا بزرگ یارس يهااستفاده از عالئم و چراغ  
 در  و انتقال امداد ةریزنج حرکت ریمس نیترو امن نیترمناسب ن،یترکینزد ن،یانتخاب بهتر

 .بحران ۀصحن
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    )رزم در انتقال و امداد مختلف(سطوح  و انتقال امداد يهاهیال .16

 يفردشکل به ،هاانسان یزندگ در هیاول يهاکمک عنوانبه ،خاص و یحداقل صورتبه انتقال و امداد موضوع
از  نامجروح انتقال و هیاول يهاکمک خدمات ز،ین یرزم يهاسازماندر  .است بوده مطرح یجمعدسته و

 صدر در. رفته استشمار میی بهرزم يروهاین و فرماندهان يهااز دغدغه یکیدرمان  ۀو ادام يریدرگ ۀصحن
 یامدادرسان تیمسئول ،بانوان خصوصبه ،یگروه شهیهم(ص)،  اکرم امبریپ يهاهیّ سر و غزوات در و اسالم

 هاجنگ در نامصدوم به مدرن یامدادرسان یحت. اندداشته عهدهرب رزم ۀصحن در را نامجروح انتقال و
 يامداد يهاتیفعال ونیمد را خود شرفتیپ زین(اورژانس)  یمارستانیبشیپ خدمات هامروز و شد يگذارهیپا
    از: اندعبارت و انتقال در طول دفاع مقدس امداد يهاحهیال. داندیم هاجنگ در
  

   )ياول امداد یۀ(ال يدگرامداد و يخودامداد .الف
 شناخت ی،جنگ طیشرا و جنگ يهابیآس از یعموم یآگاه کسب ،يدگرامداد و يخودامداد هدف از

 و خود يبرا رزم ۀصحن در بخشنجات اقدامات ۀنیزم در مهارت جادیا و انسان بدن يولوژیزیف یاجمال
 در یآموزش يهاسرفصل روها،ین یدهسازمان و جذب شروع با باًیتقر ،مقدس دفاع طول در. است گرانید

 افراد متوسط سطح در کهي طوربه شد؛یم نیتمر محدود مقدار به و سیتدر ساعت چند در هاپادگان
 بیج کیصورت در همان سال اول جنگ به يانفراد امداد فیک و بودند هیاول يهاکمک خدمات به قادر
 عیتوز رزمندگان نیب اتیعمل يهاو در شب گردید نیتأم ازیو اقالم مورد ن ی) طراح3ژجاخشاب  هی(شب

 از علت حضور مکرر در جبهه و اعزام مجدد،گذشت، بخشی از نیروها بهمی جنگ شروع از هرچه. دشیم
 مناطق در) رهاکلش و پی(ت هانگای يبهدار نیهمچن. شدندمی برخوردار ي در این زمینهشتریب مهارت

 در کهي طوربه بودند؛ نیتمر و یگانی آموزش صورتبه آموزش دیتجدي جهت سازآماده ی مشغولاتیعمل
 يدستاورد همچون و بوده مطرح رزم سازمان در یجدانشدن عنوان یک اصلي بهخودامداد جنگ، انیپا
   .ي استبرداربهره قابل یمردم يروهاین یدهسازمان نوع در
  
  )يدوم امداد یۀ(ال هاگردان يبهدار و ياریپزشک ي،امدادگر .ب
 ياریبه التیتحص ای اریپزشک حضور با يبهدار ۀرست يدارا ارتش یرزم يهاگردان ،یلیتحم جنگ شروع با

ا ب ارانی. پزشکی داشتنداتیعمل اریچند پزشک فقط و امکانات، رویعلت کمبود نسپاه به يروهاین یول ؛بودند
 ارائه يامداد خدمات همراهِ خود امدادي ۀکول با و بودند حرکت در کردستان و کشور غرب در یاتیعمل يهاگروه

 يمقدار داشتن با ،يامداد خدمات برعالوه شد،یم ریدا ثابت گاهیپا که ییهامحل در ؛ همچنین ایشانکردندیم
 ،یاتیعمل مقدم خطوط به نقطه نیترکینزد در زین جنوب يهاجبهه در .شدندمداوا نیز مشغول می به دارو،

 گذشت با. کردیاقدام م یو بعدها خدمات درمان يخدمات امداد ۀو به ارائ افتیمیاستقرار  امداد ۀکول با اریپزشک
به ارانیپزشک ،يبهدار ۀوستیپ و منسجمنظام  جادیا و ،هاپیت و هاقرارگاه ،مناطق يبهدار يریگشکل و زمان
 و يتوانمند ها،کاستی گریو د آمبوالنس کمبود شهرها، از يدور ی،درمان خدمات دیشد يهاتیمحدود علت

پزشکان، خدمات نجات یو حضور بعض زاتیتجه نیو تأم امداد ستپُ  کردن ریدا با و ندداد شیافزا را خود مهارت
 ،یرزم ۀدست و گروه در رزمی، هايگردان لیتشک با .کردندیارائه م مارانیب یبخش به رزمندگان مجروح و حت

 امدادگر نفر کی يدارا یاتیعمل يهادسته کهي طوربه د؛یرس بیتصواحساس شد و به زین امدادگر حضور ضرورت
ی انجام اتیعمل يهارا در صحنه يریخدمات چشمگ مقدس دفاع طول در امدادگران نیا. شدند گرهیتخل نفر دو و

 میان در...» امدادگر امدادگر،« ادیفر ،آتش ریز در دارند ادیبه نامجروح و رزمندگان ۀهماي که گونهدادند؛ به
 مانند يامور به یدگیرس، گردان يبهدار جادیا توان بهي میاریپزشک يدستاوردها از. بود بلند انفجارها يصدا
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 يهاستپُ کردن ریدا امدادگران، زیتجه و یدهسازمان و نیتأم ،یبهداشت يهانظارت ،يخودامداد يهاآموزش
 امدادگران و ارانیپزشک عملکرد دستاورداشاره کرد.  ...و نامجروح یۀتخل و يدارنگه جهت یهماهنگ امداد،

کردند کمک و می دیتأک جراحان شهیهم. هاستمارستانیب و هااورژانس به بدحال نامجروحنگام هبه دنانرس
   1کننده است.اقدام امدادگران، در عمل جراحی بسیار تعیین

  
    )يسوم امداد یۀ(ال یرزم يو اورژانس در بهدار ست امدادپُ .ج
   اورژانس. 1
 به قادر یپزشک نظر از لذا است؛ هیاول يهاکمک فقط درحد اقدامات امدادي، دوم و اول يهاهیال در 

 حضور در آن پزشکان، هنگامی که هااورژانس در ی نیستند. بنابراینپزشک دستور صدور و فیتکل و نییتع
 لیاوا در هااورژانس .گرفتیم صورت یپزشک دستورات و صیتشخ و نهیمعا اقدامات الزم دربارة داشتند،

 يهاطرح بیتصو و رزم سازمان ۀتوسع با .شدیم لیتشک وط درگیريخط به کینزد ییهامحل در جنگ
 ي،اجاده يهاتیمحدود و العبوروجود مناطق صعب یی،ایو در ییهوا انتقال امکانات کمبود ی،اتیعمل

 یتخصص هاييتوانمند افزایش و تلفات ضریب شیافزا متخصص، يروین خصوصهب یانسان يروین کمبود
به ؛شد تربرجسته هااورژانس نقش ،يریدرگ خطوط به ممکن ۀفاصل نیترکینزد در يسازمستحکم با

   :بود لیذ شرح به ییهايتوانمند يدارا اورژانس جنگ، يمتماد يهاسال در کهي طور
   ن؛امجروح يایاح يبرا ژهیو تخت دو و اورژانس تخت ده حداقلداشتن  .1
 يهادنتیرز شدند،یم انتخاب کارآمد و داوطلب پزشکان نیب از عمداً که یعموم پزشکان برعالوه .2

 از یبعض و کردندیاقدام م نامجروح فیتکل نییتع به اژیتر سرپرست و یفن مسئول عنوانبه یجراح
 دادند؛یم انجام اورژانس در ییسرپا صورتبه را یجراح عمالاَ

 ن؛امجروح به یرسانخون و خون بانکوجود  .3
  بدحال؛ نامجروح انتقال و يدارنگه و حفظ يبرا) ICU( ژهیو صورتبه يپرستار فراوان يهاتیقابل .4
 ی. درمان يو داروها احیا کامل امکاناتوجود  .5

 ،یتراورس و يارچهیت يهاسقف و یبلوک يوارهاید صورتبه یمهندس يهاسازه نظر از هااورژانس
 يهاسال در تیدرنها و بودند خاك پوشش با یبتون يهاسوله و خاك مناسب پوشش با يفلز يهاسوله

 يدر محورها يبندمیتقس براساس و یاورژانس مجتمع شامل که داشت جامع طرح کی ،جنگ یانیپا
 پرستاران، پزشکان، نظرات ،هااورژانس تکامل و توسعه در .بودمجنون  ةریجزو  شلمچه فاو، مانند مختلف
 ؛بیشترین سهم را داشت یرزم یمهندس و یفرمانده ۀمانیصم يهمکار و ،يبهدار رانیمد و ارانیپزشک

 زات،یتجه ،یانسان يروین ف،یوظا قالب در پروتکل کی صورتبه را اورژانس موضوع توانیم کهي طوربه
  2کرد. میتنظ استقرار يهاتیموقع و سازه ساختار،

  
   امداد ستپُ. 2
خط طول و عرض و یاتیعمل طیشرا بنابه بود، هاگردان ةعهدرب یاتیعمل حد خط نکهیا به توجه با

                                                             
 در یرزم يبهدار عملکرد گزارش جنوب، يبهدار یفرمانده کربال،قرارگاه ی؛ گانیستاد مشترك سپاه، اسناد و مدارك با يبهدار ةادار .1

  . مقدس دفاع سال هشت
  .، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس4ویراست  ،و معارف دفاع مقدس با علوم ییآشنا. 2
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 يهاست. پُکردندیم امداد ستپُ کردن ریدا اقدام به هاگردان يبهدار ،يپدافند و آفند طیشرا و حدها
 کی یحت و منطقه در موجود يهاساختمان ،یبعث مزدوران يسنگرها تانک، سنگر کی در امداد
بیآس و آتش شدت و تلفات بیضر براساس و نامجروح تعداد برآورد به توجه با و شدبرپا می چادر

 پزشک از امداد يهاستپُ از یبعض که ايگونهبه ؛دیگردیم تیتقو هاگانی يبهدار توسط ی،دگید
 ن،امجروح تیوضع تی، تثبهاآن یاصل ۀفیو وظ برخوردار بودند و... یرسانخون ،احیا امکانات ،یعموم

   1بوده است. هیتا زمان تخلاز آنان  يدارو نگه نادر اعزام مجروح تیاولو نییتع
 
     هیتخل و يدارنگه ستپُ. 3

 روروبه تخت ظرفیت و انسانی نیروهاي يتوانمند ،فضا تیمحدود با ییصحرا هاياورژانس شهیهم
 را نامجروح همۀ رشیپذ شیگنجا مارستانیب ای باشند دور ییصحرا يهامارستانیب اگر .هستند
 و يدارنگه جهت یمحل وجود ضرورت بدحال، نامجروح یۀتخل تیاولو به توجه با باشد، نداشته

نام واحد به نیاایجاد  .شدیم احساس ،گرفتمی صورت ریتأخ با هاآن یۀتخل که نامجروح یۀتخل
آن وجود پزشک و پرستار و از نظر  یتخصص يتوانمند که کرد دایضرورت پ هیو تخل يدارست نگهپُ

   2بود. ازی، امکانات نقاهتگاه مورد نزاتیتجه
  

   یرزم يدر بهدار و انتقال امداد لیوسا. 17
    آمبوالنس. 1

 انقالب با نکهیعلت اسپاه به یول ؛وجود داشت يچادر پیج آمبوالنس يتعداد ارتش، رزم سازمان در
 را ازین مورد امکانات و زاتیتجه و نداده توسعه را خود سازمان هنوز 1359 سال در ،بود شده متولد

 ئتیه و سپاه یفرمانده یهماهنگ با آمبوالنس، نبود و یلیتحم جنگ شروع با لذا. بود نکرده هیته
 درمقابل یدولت ادارات در موجود مشابهخودروهاي  و شنیاست آهو يخودروها از يتعداد شد قرار دولت،

 تایتا قبل از عمل .ابدی انتقال جبهه به آمبوالنس عنوانبه وشود  واگذار سپاه به ي،سوار يخودرو ۀحوال
سپاه  ،1360عهده داشتند. در سال رب ناانتقال مجروحی را در خودروها نقش اصل نیا ن،یالمبفتح

بودن،  لیفرانسیدو تک یکوتاه بودن شاس دلیلبه ؛ اماکرد يداری) خریسیآمبوالنس (فورد انگل يتعداد
 آمبوالنس زیادي تعداد نیتأم با یاسالم يجمهور احمرهالل. نداشت ییکاراها در جبهه وجهچیهبه
 ارجخ انیرانیا هاي پراکندةي کرد. مساعدتربسیا کمک تخلیۀ مجروحان به یمدت يبرا ،پاترول سانین

 از. داشت نامجروح یۀتخل و آمبوالنس نیتأم در سهمی ...و کشور داخل ۀمتفرق يهاآمبوالنس کشور، از
 انیپا تا و شدواگذار هاگانی به و يداریخر یسازمان صورتبه لندکروز يهاآمبوالنس ن،یالمبفتح اتیعمل

 هاآمبوالنس ها،میتحر و آمبوالنس دیخر و نیتأم در تیمحدود علتبه. یافت ادامه روند نیهم جنگ
 و آمبوالنس کمبود سبببه. نداشتند یی راایجغراف يهاتیموقع و جنگ طیشرا با یکاف و الزم قیتطب

 هم با را مجروح چند شهیهم هاگانی يبهدار تیریمد ،يریدرگ يهاصحنه در هابسیاري از آن انهدام
 سه طوري کهبه ؛وجود آمدبه هاآمبوالنس انمجروح انتقال قسمت در یراتییتغ لذا. کردندیم اعزام

 3مجروح برانکاردي قابل انتقال با یک آمبوالنس بودند.

                                                             
   . همان.1
    . همان.2
    . همان.3
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   آمبوالنس اتوبوس. 2
و ضرورت  ،اتیاول هر عمل يخصوص در روزهابه ،نابودن تعداد مجروح زیاد و آمبوالنس کمبوددلیل به

 پس از ـ هابدحال، از اتوبوس نامجروح انتقال يبرا موجود يهاو اختصاص آمبوالنس نامجروح کیتفک
 ،یصندل يآورجمع با ابتدا در. شدمی استفاده مجروح يادیز تعداد انتقال براي ها ـیصندل يآورجمع

 همت به جنگ، آخر يهاسال در ؛ اماافتندییم انتقال آمبوالنس اتوبوس با ییسرپا و يبرانکارد نامجروح
 امتم با یاختصاص آمبوالنس اتوبوس يتعداد شرکت خودروساز، يهمکار با و يبهدار برادران از يتعداد

 يشهر يهااورژانس و احمرهالل اریدراخت هاآمبوالنس نیاه امروز .شد ساخته و یطراح ازین مورد طیشرا
 دهیا نیهم از انجام شده است. هاآن با شایانی خدمات ،جنگ از بعد سال بیست طول در و دندار قرار

 در و ساخته یاورژانس يهاتیقابل با آمبوالنس اتوبوس تعداد حاضر درحال اي کهگونه، بهشد استفاده
 از کینزد يریدرگ مناطق در و 5 و 4ي کربال اتیعمل دو در بر اینعالوه. شودمی گرفته کارهب هابحران
   1استفاده شد. زیآمبوالنس نجاي به بوسینیم يتعداد

  

   )یلی(ر آمبوالنس قطار. 3
 و است بوده احمرهالل اریدراخت که داشته وجود انقالب از قبل به مربوط یمارستانیب قطار وعهممج کی

 يبرا موجود يهاتدیعلت محدوبه .شدمیگرفته  کارهب نامجروح انتقال جهت مختلف هاياتیعمل در
 از يتعداد آهن،راه و سپاه يهمکار با ،عقبه يشهرها به یاتیعمل ۀمنطق يشهرها از نامجروح انتقال
 توسط زنگ تل پل که یزمان، 5 يکربال اتیعمل در یحت. افتی اختصاص نامجروح انتقال امر به هاواگن

 لذا ؛افتندییم انتقال مختلف يشهرها به واگن با نامجروح یسخت طیشرا با بازهم شد، زده یبعث دشمن
    2.شودیم یابیارز مطلوب دوران، آن طیشرا به توجه با ،نامجروح جاییجابه در آهنراه و واگن نقش

 
  (بالگردها) روزیهوان. 4

 نامجروح انتقال به یاسالم يجمهور ارتش هوانیروز یبانیپشت يبالگردها تیظرف از عظیمی بخش
 نابوده است. انتقال مجروح صدوماندر خدمت م دفاع مقدس انیاز ابتدا تا پا روزیاختصاص داشت. هوان

از  یمناطق فاقد جاده و دسترس و غرب يهااز نقاط دوردست، کوهستان بدحال و مصدومان شیمیایی
  بوده است.  روزیاقدامات هوان

  
   )C-130 ویژهو به مای(هواپ ییهوا يروین. 5

 اهواز، ماهشهر، ه،یدیام يهاگره خورده است. فرودگاه نامجروح با انتقال C-130 يماهایهواپ نام
 و نشست ادآوری مراغه و غرب آباداسالم ياضطرار باند یحت و هیاروم سنندج، کرمانشاه، دزفول،

 رازیش اصفهان، مشهد، تهران، خصوصبه و عقبه يشهرها به نامجروح انتقال و مایهواپ نیا برخاست
 نامجروح انتقال يبرا یمقاطع در زین. ..و 747 نگیبوئ ،فرندشیپ يماهایهواپ از. است زیتبر و

   3.است شدهیم استفاده

                                                             
 در یرزم يبهدار عملکرد گزارش جنوب، يبهدار یفرمانده کربال،قرارگاه ی؛ گانیستاد مشترك سپاه، اسناد و مدارك با يبهدار ةادار. 1

   .مقدس دفاع سال هشت
   . همان.2
  همان. .3
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  اطر)، قاب(دوّ انیچهارپا. 6
فاده است نامجروح انتقال يغرب کشور برا ینقاط کوهستان یدر بعض زین ...از قاطر و ،مقدس دفاع طول در
   1.است ابدوّ ۀلیوسبه انتقال مهم مباحث از انتقال يبرا زاتیتجه نیتأم و مطلوب ةاستفاد ۀتجرب. شدیم

 
     متفرقه. 7
 يبرا ییهاينوآور خود نبوغ با افراد یبعض کشور جنوب مناطق در ،مقدس دفاع سال هشت طول در

 یلیرت یۀچرخ اضافه و نصب برانکارد در طول موتور، ته با کلتیداشتند؛ مانند موتورس نامجروح انتقال
  2... .و لریموتور، تراکتور ، تر ۀلیوسآن به دنیکش حمل مجروح و

 
  آمبوالنس شناور. 8
 )قی(قا آمبوالنس از شناور نامجروح انتقال يبرا... و 5 و 4 ي،کربال 8 والفجر بدر، بر،یخ يهااتیعمل در

 نیز با ی تالش گردیدآمبوالنس ساخته نشد؛ ول یژگیبا و ي، شناوراستفاده شد و در تمام مدت دفاع مقدس
. ردیگ قرار يبرداربهره مورد و انتخاب مجروح انتقال يبرا بهتر تیقابل با ییشناورهاموجود،  يشناورها
  .بودند شناورها نیا ۀازجمل... و ذوالفقار ،یفوتهفت يشناورها

  
  یاتیدر مناطق عمل یرزم يبهدار ناو مصدوم نامجروح یۀستاد تخل .18

امر  تحت هیاروم و کرمانشاه اهواز، يشهرها در جنوب و غرب غرب، شمال يهاقرارگاه استقرار به توجه با
 و نامجروح اعزام به اقدام و شد ریدا هیتخل ستاد کربال، و نجف دالشهدا،یس ةحمز قرارگاه يبهدار

  .کرد ییایمین شامصدوم
  
   یرزم يبهدار ییهوا و انتقال امداد ستاد. 1

از سنندج  ییهوا آمبوالنس ۀلیوسبه کردستان يهايریدرگ نامجروح محدود شکلبه جنگ، شروع از قبل
 و اهواز فرودگاه در هیتخل ستاد مند،هعالق افراد و ناداوطلب همت به جنگ، شروع با. شدندیم هیتخل

 يبهدار و مسلح يروهاین يبهدار ،ییهوا يروین ها،هفرودگا تیریمد یهماهنگ با و دیگرد ریدا کرمانشاه
 نوع و شدت و تعداد براساس نامجروح . به این ترتیب،شد زیتجه و فعال ییهوا یۀتخل ستاد ها،استان

 تیمسئول ن،یالمبفتح اتیعمل از بعد خصوصبه ی،مدت . پس ازشدندیم هیتخل هاشهرستان به ،تیمجروح
 ه،یاهواز، کرمانشاه و اروم ییهوا یۀتخل يبر ستادها. پس از آن عالوهواگذار شد سپاه يبهدار به کار نیا

ه یتخل ستاد هااتیاز عمل یو در بعض دشصورت دائم فعال به زیو سنندج ن المیدزفول، ا ییهوا یۀستاد تخل
 طول در توجهدرخور  نکات از. دیگرد ریدا زین... و مراغه غرب، آباداسالم ه،یدیام ماهشهر، يهافرودگاه در

) و یگواهگلسیدحسن  دیمسئول ستاد (شه شهادت به که بود اهواز یۀتخل ستاد بمباران ،مقدس دفاع
و  یعلت ناامنو به منجر شد اعزام ةآماد اناز مجروح ي) و تعدادیصالح ایرج دکترشهید پزشک ستاد (

 طیابُعد مسافت و نداشتن شر سبببه ؛ ولیافتیانتقال  هیدیبه ام هیستاد تخل یفرودگاه، مدت بیتخر
یۀاد تخل. ستدشاهواز فعال  یۀمجدداً ستاد تخلدر شب،  هیو تخل یبتون یۀبا ساختن ستاد تخل ،مناسب

                                                             
 غرب، يبهدار یفرمانده نجف،قرارگاه ؛ مقدس دفاع سال هشت در یرزم يبهدار عملکرد گزارش جنوب، يبهدار یفرمانده کربال،قرارگاه  .1

 . مقدس دفاع سال هشت در یرزم يبهدار عملکرد گزارش
 . ، پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس4ویراست  ،با علوم و معارف دفاع مقدس ییآشنا .2
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  . دندیهادت رسشبه ياز کارکنان بهدار يبمباران شد و تعداد زیکرمانشاه ن

 يباند اضطرار یحت و هیماهشهر، اهواز، دزفول، کرمانشاه، سنندج، اروم ه،یدیام يهافرودگاه
تهران، مشهد، اصفهان،  يبه شهرها ناحمل مجروح C-130 يماهایمراغه محل فرود و برخاست هواپ

 هم.. .و 747 نگئیو بو فرندشیپ يماهایبعضاً از هواپ C-130 يماهایاز هواپ ریبود. غ زیو تبر رازیش
 یهماهنگ با ییهوا ،یلیر ،ینیزم يهاانهیپا و شهرها در نامجروح یۀتخل و اعزام. شدیم هداستفا

 یۀتخل ستاد ،یاتیعمل مناطق یۀتخل ستاد توانیم جمله آن از ؛گرفتصورت می هیتخل يستادها
  يشهرها یۀو ستاد تخل یاتوبوس يهاانهیپا یۀتخل ستاد آهن،راه یۀتخل ستاد ها،در فرودگاه ییهوا

   نام برد. را  یاتیرعملیغ
  
  )آهن(راه یلیر یۀتخل ستاد. 2
 داشته است، مقدس دفاع طول در را نامجروح نیشتریب که جنوب يهاجبهه و خوزستان استان در

 و اهواز شهر در اهواز و کارون يهاستگاهیا. ندشد هیتخل آهنراه قیطر از هاآن از شمار بسیاري
 موجود امکانات از هاستگاهیا نیا در و کردمی هیتخل را نامجروح مشکیاند در مشکیاند ایستگاه
 اهواز ستگاهیا در بعد، به 5 و 4 يکربال اتیعمل از یول. شدندیم اعزام نامجروح و شدمی استفاده

 و کرد تیفعال به شروع زاتیتجه و امکانات با همراه وشد  یدهسازمان یرسم صورتبه هیتخل ستاد
 یبتون صورتبه آهنراه یۀستاد تخل ،ياز برادران بهدار چند نفر شهادت و هیتخل ستاد بمباران از پس
    .کردیم تیفعال جنگ انیپا تا که شد زیتجه و ساخته ستگاهیا از خارج يانقطه در
  
  (اتوبوس) ینیزم یۀتخل ستاد. 3
 يبه شهرها ییهوا انتقال براي کافی ظرفیت و آهنراه نبود علتبه غرب شمال و غرب جنوب در

  .شدیاستفاده م عقبه، از اتوبوس و آمبوالنس
 
  یاتیرعملیغ مناطق یۀتخل ستاد. 4

میتقس و مراقبت به شدند،یم هیتخل عقبه يشهرها به یاتیعمل مناطق يشهرها از که ینامجروح
 نامجروح فهرست یۀته ،آمبوالنس نیتأم. داشتند ي نیازشهر يهامارستانیب نیب عیتوز و يبند

 یاصل فیوظا از... و هامارستانیدر ب تیظرف جادیشده، ابراساس نوع جراحت و اقدامات انجام یاعزام
 انتقال یحت و هامارستانیب نیب نامجروح ییجاهجاب یگاه درمان، ۀادام يریگیپ ؛ نیزبود ستادها نیا

شهد م راز،یتهران، اصفهان، ش یۀبود. ستاد تخل هیتخل يستادها نیاز اقدامات ا از شهري به شهر دیگر
 يتادهاس زیاراك و... ن زد،یکرمان،  یۀتخل يستادها رفتند.شمار میبه فعال یلیخ ياز ستادها زیو تبر
  بودند. یفعال

است. شده میترس کیطور شماتهب و نجات دفاع مقدس امداد ساختار ،6در شکل 
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  در دفاع مقدس و نجات و انتقال مجروحان ساختار کلی امداد. 6شکل 

  و انتقال امداد ةحوز در یرزم يبهدار يدستاوردها بهترین و تجارب .19
 توجهدرخور  منابع از یکعنوان یبه شهیهم متنفرند، آن از هاانسان و ستین یخوب ةدیپد جنگ گرچه

 و دستاوردها فراوان، خسارات و عاتیضا قبالبوده و هست؛ لذا درمطرح  یو عمل یعلم يهاجهت توسعه
  .دارد همراهبه زین یثمرات

  
   ند از:اعبارت مقدس دفاع يدستاوردها از یبعض

 ی؛ اسالم يجمهور یارض تیتمام ی واسالم حکومت و انقالب تیتثب. 1
 ی؛اسالم يهاو حفظ اسالم و ارزش یطلبشهادت. 2
 ی؛رزم يبهدار ازجمله و ابعاد ۀهم در ینظام توان شیافزا. 3
 ؛ و درمان) بهداشت گروه داوطلبان و ياضطرار يهامی(ت جیبس نهاد دادن سامان و یمردم يروهاینشناختن . 4
 . و درمان امداد ،جنگ در بخش بهداشت یعلم يدستاوردها. 5
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 با يروزیپ کسب و تیموفق با اتیعمل دادن انجام فرماندهان هدف ،هااتیعمل و یجنگ طیشرا در
 رزم توان حفظ رد یمهم نقش ،یروان و یروح يهاجنبه برعالوه تلفات کاهش. است بوده تلفات نیکمتر

  :از نداعبارت شده، دستاوردها نیا به منجر که اقدامات نیا نیترمهم است. داشته هاگانی
و  نامنظور نجات مجروحبه يدستاورد آن اقدامات امداد نیترکه مهم نامجروح و انتقال امداد .الف 

   ؛بود یاحتمال يهابیآس کاهش با همراه زمان نیکمتر در نامجروحو انتقال  نامصدوم
  یی؛صحرا يهامارستانیاورژانس و ب ،امداد يهاستپُ آمدن وجودبه .ب
 و نامجروح جان حفظ و نجات يبرا یدرمان و یبهداشت ،يامداد يهاپروتکل آموزش و نیتدو .ج 

  . نامصدوم
  

   به این شرح است:  و انتقال امداد ةحوز يدستاوردها ترینمهم
 ي؛ریدرگ خطوط و يمرز يشهرها در) يامداد يهامی(ت امداد یۀاول يهاهسته جادیا. 1
 و يمرز مناطق به اعزام و احمرهالل يسو از(امدادگران)  يامداد يروهاین یدهسازمان و يریکارگبه. 2

 ؛جبهه مقدم خطوط
 درمقابل هاآن يسازمقاوم و الزم استحکامات جادیا و يمرز يشهرها در عقبه یدرمان مراکز شدن فعال. 3

 ؛دشمن يآتشبارها و ياتوپخانه حمالت
 یخصوص و یدولت يهاحمل مجروح از مؤسسات و شرکت تیقابل ي باموتور یۀنقل طیوسا. استفاده از 4

  ؛داشتند وجود يمرز يشهرها در که
 و يهمکار با سپاه قیطر از داوطلب صورتبه اورژانس يهانیسیتکن و امدادگر يروهاین یفراخوان. 5

 ي؛ مرکز يهااستان احمرهالل یهماهنگ
 ؛سپاه و احمرهاللو  هااستان يبهدار يهاشبکه به وابسته یآموزش مؤسسات و هاستمیس شدن فعال. 6
 ؛سپاه ساختار و سازمان در آن به وابسته يهادرمانگاه و يبهدار واحد ياندازراه. 7
 يهانیسیتکن تیترب و يبهدار يهاآموزشگاه جادیا قیطر از سپاه توسط ياریپزشک يهادوره . برپایی8

 ي؛هوشبر و عمل اتاق ،یپزشک زاتیتجه و ییدارو
 ؛هااستان در(وقت)  علوم وزارت به وابسته یپزشک علوم يهادانشگاه يهاتیظرف يریکارگبه. 9

 و) پزشکاندندان و یشگاهیآزما علوم(داروسازان،  ياحرفه يدکترا و متخصصان و پزشکان ییشناسا. 10
 ؛آنان يفرد اطالعات بانک جادیا و راپزشکانیپ

 اران،یبه(پرستاران،  راپزشکانیپ و ياحرفه يدکترا و متخصصان و پزشکان یدهسازمان. 11
 يبهدار يهاوزارتخانه یهماهنگ با) رانندگان و امدادگران ،انداروساز ،يهوشبر عمل، اتاق يهانیسیتکن

 ؛علوم و
 حرف ریسا و پزشکان و متخصص يروهاین اعزام جهت يبهدار وزارت در نامصدوم ستاد ياندازراه. 12

 ی؛راپزشکیپ و یپزشک
 ؛جبهه به ارسال و یمردم ينهادها قیطر از یمصرف یپزشک زاتیتجه و دارو يآورجمع. 13
 ؛ییسرپا ناو مصدوم نامجروح انتقال جهت بوسینیم و اتوبوس لیازقب یعموم یۀنقل طیوسا يریکارگهب. 14
 جهت شنوك و 214 يبالگردها و ...و C130یی هوا ناوگان يریکارگبه زین و احمرهالل قطار. استفاده از 15

 ي)؛مرکز يشهرها و یاتیعمل يمحورها ۀعقب يشهرها و مادر يهااز خطوط مقدم (اورژانس نامجروح انتقال
 آهو، يخودروها لیازقب مصدومان و مجروحان حمل جهت یعموم یۀنقل طیوسا يکاربر رییتغ. 16
 ي؛مسافربر يقطارها و بوسینیم ،اتوبوس ،فورد ،یسالن فولکس شن،یاست
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 و يامداد خدمات ۀارائ جهت نامصدوم و ناهمراه مجروحبه یدرماني ـ امداد يهامیت یدهسازمان. 17

 ؛نامجروح انتقال نیح در یدرمان
 ؛به رزمندگان اسالم و بهداشت امداد یهمگان آموزش ياجرا و يزیربرنامه. 18
 ؛رزمندگان ي برايانفراد امداد يهافیک یطراح. 19
 ؛ازیآن به اقالم مورد ن زیو تجه امداد يهاکوله نیتأم و ساخت و یطراح. 20
 هینقل لیوسا و امکانات و نیزم عوارض و طیشرا به توجه با مختلف يبرانکاردها ساخت و یطراح. 21

 ؛...)و يموتور برانکارد ،يقاطر(برانکارد 
 ؛)یبتون يواحدها ي واسوله ،ي(سنگر مقاوم يهااورژانس یطراح و توسعه. 22
 ،يا(سوله مقدم خطوط به نقطه نیترکینزد در مجهز و مستحکم يهامارستانیب احداث و یطراح. 23

 ؛ )درجا یبتون و یبتون يهادال ،یبتون يهاباکس
 ی؛اتیعمل مناطق در یبهداشت يهامراقبت يهاستگاهیا ياندازراه. 24
 ؛نامصدوم و مجروحان يآورجمع نقاط ياندازراه و ینیبشیپ. 25
 ۀعقب يشهرها يهافرودگاه و آهنراه يهاانهیپا در نامجروح) (انتقال یۀتخل يستادها ياندازراه. 26

 ؛هااستان مراکزویژه به بزرگ يشهرها و یاتیعمل يمحورها
 ؛ .یآلودگ رفع يهاو درمان ش.م.ه. و حمام امداد يهااورژانس جادیا. 27
 ؛ ش.م.ه ناو درمان مصدوم امداد در پرستاران و پزشکان آموزش. 28
 هايماریو جراحات و ب عاتیو درمان با توجه به ضا و بهداشت امداد ةحوز در یپژوهش کار بسترِ جادیا. 29
 ی؛اتیعمل مناطق در
 و تیریمد ،یاتیعمل يمحورها ۀعقب در يبهدار قرارگاه جادیا با یرزم يبهدار کنترل و یفرمانده. 30
 ؛کنندهعمل و یرزم يهاگانی يبهدار یبانیپشت
 نامصدوم و نامجروح مجدد یدهسازمان جهت یانسان منابع يبازساز مرکز ياندازراه در مشارکت. 31

  ؛قرارگاه یانسان يروین معاونت و آماد معاونت یهماهنگ با مربوطه يهاگانی به آنان مجدد اعزام و ییسرپا
 ؛نامصدوم و نامجروح حمل جهت یزره يخودروها يریکارگبه .32
 ؛)3ي (کربال یآب و یخاکـ  یآب يهااتیدر عمل نامجروح انتقال يبرا هاقیقا زیتجه. 33
 ؛مجنون ریجزا یخاک ـ یآب اتیدر عمل نامجروح یۀتخل جهت هاورکرافت يریکارگبه. 34
  ؛)3ي (کربال یآب اتیو اورژانس شناور جهت عمل امداد ستپُ جادیا و ياندازراه. 35
 ؛رزمندگان نیب) ایضدماالر طعام، نمک و(کلر  میداراپر قرص عیتوز. 36
 ی؛درمان يامداد يهاروش در وحدت جهت یدرمان و یبهداشت يِامداد يهاپروتکل میتنظ و هیته. 37
 ؛عقبه يشهرها ای یاتیعمل ۀمنطق در اریدراخت منابع ۀنیبه يریکارگبه منظوربه ناو مصدوم نامجروح اژیتر. 38
 يتوانمند کردن افراد همراه با مهارت خودامداد ي،انفراد امداد فیک نیتأم ي،خودامداد يهاآموزش. 39

 ي؛ ریدرگ ۀدر منطق نامجروح یۀتخل يگران براهیو تخل يو دگرامداد
 ؛نامجروح انتقال و امداد و هاگردان امداد ستپُ در ارانیپزشک و هاگردان در امدادگران فعال و پررنگ حضور. 40
 يریدرگ خط به ممکن ۀفاصل نیترکینزد در ییایمیش نامصدوم و یجنگ يهااورژانس یدهسازمان. 41
 یانسان يروی(ن زاتیتجه و سازمان و ساختار نیبهتر با) یبتون يهااورژانس ساخت و يسازبا مقاوم ی(حت

 ؛  ...)و پرستار ،یعموم پزشک ،یجراح دنتیرز ای جراح حضور با و متخصص
 ،یرسانخون زات،یتجه و(دارو  ییصحرا آماد ةادار و کنترل یفرمانده ۀسامان با همراه یکیتاکت قرارگاه. 42
؛...) و یعموم یبانیپشت یحت و یتخصص یانسان يروین ،آمبوالنس یبانیپشت
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 نامجروح )انتقال( در روزیهوان توان نیباالتر يریکارگبا به یاتیعمل ۀدر منطق ییهوا و انتقال امداد. 43

 ؛هاعقبه به خط يهااورژانس و ییصحرا مارستانیب از نامصدوم و
 يهامارستانیب نامجروح بار کاهش منظوربه یاتیعمل مناطق در نامجروح یۀتخل و يدارنگه ستپُ. 44

 ؛بدحال نامجروح يبرا تیاولو تیرعا و یمارستانیب کار تیفیک شیافزا و ییصحرا
 و رزمندگان نفساعتمادبه شیافزا با رزم توان شیافزا و حفظ در يبهدار عملکرد ثبت يثرگذار. ا45

 ی؛  اتیعمل يهاگانی به هاآن از يتعداد عیسر بازگشت یحت و نامجروح يبازپرور و فرماندهان
 مؤثر نقش بر یمبن نمسئوال و فرماندهان دگاهید اصالح موضوعات، در يبهدار عملکرد يگذار. اثر46

 ،یاتیعمل مناطق در صانمتخص خصوصبه و یپزشک گروه چشمگیر حضور ها،اتیعمل در یرزم يبهدار
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 ؛بخشاقدامات نجات و ییایمیش ناو درمان مصدوم امداد ةریزنج جادیا. 48
  .ندهیآ يبرا بخشالهام و ماندگار تجارب کسب. 49
  

  در دفاع مقدس و انتقال هاي ماندگار: تصاویري از امداد. قاب20
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  هاي رزمدر یگان و انتقال و فداکاري نیروهاي امداد .  خاطرات ماندگار از ایثار21

  پُست امداد  
کربال، چند روز  25بودیم، نیروهاي بهداري لشکر  5در آستانۀ عملیات کربالي ... 

دهی قبل از عملیات در اورژانس شلمچه مستقر شده بودند و علیرضا هم در سازمان
نیروها، جهت امداد مجروحین نقش مؤثر و بسزایی داشت. شب عملیات فرارسید. 

کربال و مهدي جعفري معاون بهداري  25کوهستانی جانشین بهداري لشکر علیرضا 
بامداد  1:35کربال نیروهاي خود را براي عملیات آماده کردند. ساعت تقریباً  25لشکر 

بود که دستور عملیات صادر شد و گردان انصارالمؤمنین، در شب و روز عملیات 
و اورژانس منتقل کند. چهار روز از شروع  توانست مجروحین زیادي را به پُست امداد

اتفاق عبدالکریم جهاندار، پیک گذشته بود. علیرضا کوهستانی به 5عملیات کربالي 
و... جهت حمایت از نیروهاي  کربال و چند تن از نیروهاي امدادگر 25بهداري لشکر 

عازم خط مقدم شدند. این امدادگران در روز چهارم  ،رزمنده و ایجاد پُست امداد
مشخص کرده  هاي اذان ظهر، سنگري را براي پُست امداد، نزدیکی5عملیات کربالي 

عنوان پُست امداد خط مقدم، براي یاري رساندن به کردند تا از آن بهو بازسازي می
ظهر، سنگر مورد هدف گلولۀ دازبع 3هاي ساعت مجروحین استفاده شود. نزدیکی

تانک دشمن قرار گرفت و روح بلند دلیرمردان جبهۀ نور، شهیدان علیرضا کوهستانی 
آخوندي و... به ملکوت اعلی پیوست. اکثر این شهیدان  و عبدالکریم جهاندار و شهید

   .. ..ازقبل داده بودها را آن ازجمله کسانی بودند که علیرضا خبر شهادت
 

  رسانی به مجروحان پاوه  امداد
پس شما یک مقدار دارو و وسایلی که «. گفت: »آیمبله می«به دکتر زرکش گفتم: ... 

. چند ست بخیه و پانسمان، »کنیمفردا حرکت می کن و آماده باش،الزم است، جمع 
رسید، از اتاق عمل نظرم الزم میتعدادي آمبوبگ، لوله تراشه و سرم و داروهایی که به

برداشتم. از بیمارستان، صدیقه رضایی، من و آقاي دکتر زرکش داوطلب شده بودیم 
ب مغر پاوه بودند. اذان حدود ده نفر دیگر ازجمله یک خانم پرستار در گروه اعزامی ما به

اهللا طالقانی رفته و خود را به رئیس راست به بیمارستان آیتبه کرمانشاه رسیدیم و یک
پاوه کامالً در دست ضدانقالب است. شما به«گفت: بیمارستان معرفی کردیم. او می

ن شب در . آ»توانید خود را به پاوه برسانیدوجه نه از راه زمین نه از راه آسمان نمیهیچ
کرمانشاه ماندیم و تا صبح به پرسنل بیمارستان کمک کردیم. با ستاد مشترك هماهنگ 

کوپتر شنوك تیم ما و تعدادي تکاور شد و قرار شد صبح بعد از خواندن نماز، یک هلی
کردند تا به میکوپتر کبري، شنوك را اسکورت و مهمات را به پاوه برساند. دو هلی

شد، کوپتر ما شلیک میسمت هلیهایی که بهصداي تیراندازيآسمان پاوه رسیدیم. 
 آمد، با شنیدنرسید. خانم پرستاري که از تهران همراه تیم ما به پاوه میگوش میبه

ترسیدم؛ ولی او ترس و اضطراب زیادي این صداها خیلی ترسیده بود. من هم می
کوپترهاي کبري هلی ما نبود.کوپتر عنوان باند آماده براي فرود هلیداشت. جایی به

زمینی را پشت پاسگاه ژاندارمري پاوه بمباران کردند، نیروهاي ضدانقالب تاحدودي 
 کوپتر ما توانست در آن زمیننشینی کرده و هلیعقب
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فرود بیاید. قبل از پیاده شدن، چادرم را برداشتم و در ساکم فروکردم. هرکدام از 

کوپتر بیرون آمدیم. در دست و بغل گرفتند و از هلینیروها چیزي از وسایل و مهمات 
شد. تکاورها گفتند باید کوپتر تیراندازي میوقفه به طرف ما و هلیهمچنان و بی

ترسیدم، طوري که صداي ضربان قلبم را خیز خودمان را به پاسگاه برسانیم. میسینه
شنیدم، ولی تمام فکرم این بود که بتوانم وسایلی که همراه دارم، به جایی برسانم. می

در پاسگاه دکتر چمران را دیدم. چند نفر دیگر ازجمله ابوشریف معاون دکتر چمران و 
اصغر وصالی فرمانده سپاه پاوه همراه او بودند. دکتر چمران از دیدن گروه ما خیلی 

بیمارستان شهر در محاصرة ضدانقالب «گویی گفت: خوشحال شد و بعد از خوشامد
ها اي از پاسدارها محافظ بیمارستان بودند، ولی ما امکان هیچ ارتباطی با آناست. عده

رسد نظر میشد. متأسفانه بهنداریم. تا دیشب هم از داخل بیمارستان تیراندازي می
اند. در حال حاضر تنها جایی که در این شهر یا اسیر کرده رسانده شهادتها را یا بهبچه

کار بهجا دستخواهید بکنید، همیندر دست ماست، همین پاسگاه است. هرکاري می
. دکتر چمران گروه ما را به ستوان یوسفی، رئیس پاسگاه، معرفی کرد. ستوان »شوید

عنوان درمانگاه فرستاد. یی بهاندازي جایوسفی چند نفر را براي کمک کردن به ما در راه
هاي بیمارستان صورت تختها را بههاي فنري پاسگاه را ضدعفونی کرده و آنتخت

ها بودند، ولی چون پاسگاه در محاصره و مرتب و آماده کردیم. مجروحانی در خانه
ها را به پاسگاه برسانند. چند مجروح را از توانستند آنها بود، نمیتیررس ضدانقالب

ها دسترسی داشتند، آوردند. زخم محل اصابت تیر و یا هایی که به آنپاسگاه و خانه
ها را هاي آندلیل عدم رسیدگی کرم گذاشته بود. زخمها بهبعضی از مجروح ترکش

شوي زخم اگر تیر و ترکش وتمیز و ضدعفونی و پانسمان کردیم. دکترها بعد از شست
کشیدند و در غیر این صورت، زخم فقط ضدعفونی و را بیرون میدر دسترس بود، آن 

ریزي زیادي کرده و فشار پایینی شد. براي کسانی که خونریزي گرفته میجلوي خون
 توانستیم برايداشتند، سرم و هماکسل وصل کردیم. در موارد شکستگی هم تنها می

یم که اگر وضع بدتر از این ها مقداري دارو و محلول دادمجروحان آتل ببندیم. به آن
   ]9[ .. ..شد، بتوانند در خانه از خودشان مراقبت کنند و درمان را ادامه دهند
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  مسئله انیب و مقدمه .1

ن گروهاهاي سازمانی عملیاتی  ارتش و سپاه (دسته، ، امدادگران همراه رستهدر آرایش جنگی دفاع مقدس
محض مجروح شدن هر رزمنده، . در این آرایش، بهکردندوظیفه میو گردان) حضور داشتند و انجام

کرد. بر این اساس، آموزش آغاز می و انتقال را شد و عملیات امدادبالفاصله بر بالین او حاضر می امدادگر
 امدادگران جنبۀ حیاتی داشت و عملکرد میدانی این دالورمردان سرنوشت سالمتهاي قبلی و مهارت

هاي اولیه و احیاي اولیۀ مجروحان جنگی حائز اهمیت زد. کمکرا رقم می رزمندگان میادین ایمان و ایثار
شود مجروحان جنگی ارائه می هاي اولیه شامل اولین اقدامات و خدماتی است که بهحیاتی است. کمک

 اي درتا از مخاطرات حیاتی پیشگیري و عالئم حیاتی تثبیت گردد و ادامۀ درمان توسط کادر حرفه
شامل تداوم  هاي پشت خطوط نبرد صورت گیرد. ادارة بهینۀ تروماي جنگیها یا بیمارستاناورژانس
و  1بیمارستان صحرایی است که زنجیرة مراقبت از مجروح جنگیهاي حیاتی از محل حادثه تا مراقبت

در مجروح از طریق  2شدهموضوع این فصل است. برقراري اَعمال حیاتی و حفظ شرایط خوب و تثبیت
ود. شمی هنگام و برحسب اولویت میسر خواهد بود که در این فصل مروراي اقدامات اولیۀ صحیح و بهپاره

بعضی مطالب با مباحث امداد و انتقال همپوشانی دارد که تالش شده است ابعاد متفاوتی از آن مبحث 
مطرح شود. روش رایج دوران جنگ تحمیلی در احیاي اولیۀ مجروحان جنگی داراي شرایط شوك 

اي بعدي و تجارب هبود. این شیوه در جنگ 3لیتر محلول کریستالوئید 2تر هموراژیک، تجویز هرچه سریع
  ] 1کند. [جدید متحول شده است و شواهد علمی روزآمد از آن حمایت نمی

ر نظران و متخصصان حاضر دبا مرور منابع فارسی و بازنویسی نوشتجات و گردآوري تجارب صاحباین فصل 
ات در مستند هاي منتخبواژهجنگ تحمیلی و بهداري رزمی تنظیم و ارائه شده است. همچنین با بررسی کلید

  ]4ـ2علمی روزآمد، بین تجارب دفاع مقدس و نیازهاي مشابه براي حال و آینده پیوند برقرار شده است. [
  
  يدیکل هايواژه .2
خون  خون کامل، ،، اختالل انعقاديشده، پالسماي خشکبا فشار پایین، احیاي کنترل آسیب احیااحیا،  

  .مراقبت از مجروحان جنگی ،، مجروح جنگیاحیادرمانی ، مایعهاي اولیهکمک، کامل گرم

  
Key words 
Coagulopathy, Combat Casualty, Damage Control Resuscitation, Dried Plasma, 
First Aid, Fluid Resuscitation, Hypotensive Resuscitation, Resuscitation, Tactical 
Combat Casualty Care, Warm Fresh Whole Blood, Whole Blood. 

  موضوع نظري اتیادب .3
    4. مراقبت از مجروح جنگی1ـ3

مجروحان جنگی به مناطق شامل اقدامات امدادي ـ مراقبتی استاندارد و انتقال مراقبت از مجروح جنگی

                                                             
1. the chain of casualty care 
2. well-stabilized 
3. crystalloid solution 
4. Tactical Combat Casualty Care (TCCC) 
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است. هدف اصلی این مراقبت  2در طب رزمی 1بیمارستانیامن و تداوم مراقبت استاندارد میدانی و پیش

 حان جنگیهاي ممکن به مجروترین سطح مراقبتومیر قابل پیشگیري از طریق ارائۀ عالیکاهش مرگ
هاي استانداردي است که توسط بهداري ] این سطح از مراقبت تابع دستورالعمل5در آن شرایط است. [

و درمان،  ها به امدادگران و سایر نیروهاي مسئول در امدادشود و ضمن آموزش دادن آنرزمی تهیه می
  .  شودنظارت میها فراهم و بر حسن اجرایشان موجبات اجرایی شدن آن

    
  3هاي اولیه. کمک2ـ3

به مجروحان  4نگام و برحسب اولویت و فوریتهها، اقدامات و خدمات معتبر، ضروري، بهاولین کمک
 جنگی تا سرحد جبران و کنترل صدمات تهدیدکننده و تثبیت شرایط و دسترسی به خدمات پزشکی

هاي اولیه به مجروحان ] اهداف کمک6از محل مجروح شدن تا بیمارستان صحرایی است. [ 5اي،حرفه
  ند از:اجنگی عبارت

 . حفظ حیات از طریق حمایت اَعمال حیاتی؛1
 . انجام مداخالت مطمئن و ایمن؛2
 هاي بیشتر؛. محدود کردن آثار صدمات واردشده و پیشگیري از آسیب3
 انی؛. جلوگیري از عوارض و ناتو4
 6. تسکین رنج و درد و تأمین حمایت روانی و معنوي؛5
  . ارتقاي سالمت.6
 
  7احیا. 3ـ3

فته گ بدحال حاد ماریب در) قلب ضربان ای تنفس قطع ری(نظ کیولوژیزیف اختالالت اصالح ندیفرابه 
  9»ی.هوشیب حالت ای يظاهراز مرگ  دنیباز جان بخش« 8شود؛می
 
  10يویری ـ قلب يایاح. 4ـ3

 پس. تاس )ضربان(توقف  یقلب ستیا از بعد قلب تیفعال برگشت يبرا يفور یدرمان يهاتالش ۀمجموع
. ردمُ اهدخو مبتال فرد د،کنن برگشت یقلب تیفعال قهیدق چند یط چنانچه علت، هر به یقلب ستیا از
ی قلب يانهیزم يهايماریب فاقد و سالم قلب يدارا و جوان معموالً افراد که و جنگ تروما در یقلب ستیا

 ژنیچون خون و اکس ،هیچند ثان یط یقلب ستیافراد پس از ا نیاست. ا 11رمنتظرهیهستند، غ یعروقـ 
اطراف خود آگاه نیستند و احتماالً درد را احساس  هاي، از جریانشوندیم هوشیب رسد،یبه مغز نم یکاف

                                                             
1. pre-hospital  
2. battlefield medicine 
3. first aid 
4. in a timely manner, and according to priority for treatment 
5. until the condition of the person is stabilized or remedied, or professional medical help is made 
available 
6. to provide psychological/moral support 
7. resuscitation 
8. Wikipedia https:/en.wikipedia.org/wiki/Resuscitation 
9. https://www.merriam-webster.com/dictionary/resuscitate 
10. Cardio-pulmonary resuscitation (CPR) 
11. unexpected 
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روشی مناسب و مطمئن، شروع زمان راه تنفسی بهبا ماساژ قلبی و برقراري هم CPRکنند. عملیات نمی
    1شود.و درصورت لزوم، از الکتروشوك براي برقراري مجدد ضربان قلب استفاده می گرددمی

  )(در تروما 2احیادرمانی . مایع5ـ3
 علت صدمات اولیه یا اختالل انعقاديریزي بهاندازة مایعات، در موارد خونهنگام و بهجایگزینی صحیح و به

منظور کاهش مرگبافتی مایعات بدن، به ثانویه، براي برقراري تعادل مجدد در حجم داخل عروقی و بین
با حجم ااحیدیر حجیم کریستالوئیدها، به نظریات جدید با مقا احیامیر و عوارض آن است. نظریات قبلی و

هاي خونی در اولین فرصت ممکن تغییر کرده است. و فراورده خون هاي کم مایعات کولوئیدي و انتقال
]7   [  
  
  3کنندة آسیب. احیاي کنترل6ـ3

با اهداف زیر صورت  4با فشار پایین احیاریزي و از طریق کنترل خون اقدامات درمانی در شوك هموراژیک
  ] 6گیرد: [می
متر جیوه میلی 90. افزایش محدود حجم داخل عروقی با هدف رسیدن به فشار خون سیستولیک تا 1

جایگزین آن)؛ این روش ضمن برقراري (بهبود سطح هشیاري و نبض ضعیف قابل لمس رادیال نشانۀ 
حجم وسیع  ناشی از انتقال 5جریان خون به اعضاي حیاتی، اثرات معکوس ادم و اختالالت انعقادي ترقیقی

جایی ریزي مجدد ناشی از جابهحد زیادي از وقوع خون دهد و تاکریستالوئیدها را به حداقل کاهش می
   کند.   لخته پیشگیري می

  ریزي.داري لخته در نقطه/ نقاط خون. افزایش توان بدن براي تشکیل و نگه2
  اکسیژن.   سازي ظرفیت انتقال. بهینه3
 
   6. خون کامل7ـ3

 شده در یک محفظۀ استاندارد (کیسۀ خون)، حاوي محلولآورينشده و جمعجداسازي خون کامل
  ] 8هاي قرمز و سفید، پالسما و پالکت است. [است. این فراوردة خونی حاوي گلبول 7دارندهضدانعقادي نگه

  
    8. پالسماي خشکیده8ـ3

   ]8: [داراي مشخصات زیر است 9پالسماي تازه لیوفیلیزه
  یکسان؛از کمتر از یازده اهداکنندة داراي گروه خونی  FFP(10( زدهیخ. مخلوط پالسماي تازه1
  دقیقه؛ 6کمتر از  11. زمان بازیابی2

                                                             
1. https://www.thecarenet. 
2. fluid resuscitation 
3. Damage control resuscitation (DCR) 
4. hypotensive resuscitation 
5. dilutional coagulopathy 
6. whole blood 
7. anticoagulant-preservative solution  
8. dried plasma 
9. Fresh lyophilized plasma (FLyP) 
10. Fresh frozen plasma (FFP) 
11. reconstitution time 
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 سال؛ 2داري . مدت نگه3
 گراد؛+ درجه سانتی25+  تا 4داري در . شرایط نگه4
 در لیتر)؛ 10,000هاي سفید کمتر یا معادل ماندة گلبولیافته (باقیهاي سفید کاهش. داراي گلبول5
 هاي ضروري در مراحل تولید.  . کنترل6

بدون تأخیر پالسما  نهایت باال مانند مجروحان وخیم جنگی که انتقالهاي بیاین فراورده در فوریت
  گیرد.  استفاده قرار می زده) موردیخضروري است (قبل از آب شدن یا گرم شدن پالسماي تازه

 
 . توصیف شرایط امدادرسانی به مجروحان جنگ تحمیلی و تحوالت آن 4

 بودند و از واالترین ارکان و متفکر، فداکار پرافتخار، نوآور، جسورجوانانی توانمند،  امدادگران دفاع مقدس
، صلح و آرامش امروز ما مرهون تالششدند. هاي عملیاتی و میدانی رزمندگان محسوب میو پشتوانه
ي قهرمانی است که شیوة زندگی، رزم و شهدا و  رزمندگان دالور، امدادگران ایثارگر و رشادت فداکاري
ترین مشخصۀ مشترك هاي بعدي الگو و اسوه خواهد بود. مهمآنان براي نسل فعلی و نسل خدمات

هاي واال و پرستاران و سایر کارکنان بهداري رزمی، داوطلبانه بودن آنان و انگیزهامدادگران، پزشکان، 
اي پشد. امدادگران پابههاي نبرد تأمین میمقدسی بود که از حضور و تالش خالصانه و ایثارگرانه در جبهه

رایش راستاي آحضور داشتند. آرایش دفاعی و امدادي آنان هماهنگ و هممقدم  وطخطرزمندگان در 
رزمندگان بود و نقطۀ شروع حضور و خدمات حیاتی ایشان، همان خطوط مقدم نبرد و مجاور سنگرهاي 

آفرینی این نیروهاي سلحشور بهداري رزمی، هاي حضور و نقشرفت. سایر محلشمار میرزمندگان به
ر و سای هاپارهخمآتش در تیررس  جملگی صحرایی، نیز هايبیمارستانهاي خطوط مقدم و اورژانس نظیر

قرار داشت. امدادگران فداکار و شجاع، پرستاران، پزشکان و سایر کارکنان حوزة سالمت دشمن  آتشبارهاي
. اکثر شهداي جامعۀ کردنداي خدمت میبدون هیچ ترس و واهمه هاي جنگ تحمیلیحاضر در صحنه

مقدم، زیر آتش شدید دشمن  پزشکی، امدادگران دالوري بودند که همپاي رزمندگان در سنگرهاي خطوط
نیروهاي  گذاشتند؛ درحالی که خود فاقد هر نوع ادوات جنگی بودند.کردند و از جان مایه میایثار می
 رائها گانبه رزمند را خدمات نیتریاتیح زات،یتجه نیبا کمتر و ترین شرایطسخت که درآنبا امدادگر

 یاتیعمل انرزمندگ يبرا یمهم گاههیتک و پشتوانه و داشتند نیدآفریام و ریناپذیخستگ یاتیروح دادند،یم
     . رفتندیم شماربه
  
  . تبیین شرایط بهداري رزمی و تحوالت آن در دفاع مقدس5

مرهون اصول، اقدامات، راهبردها و عملکردهاي  در دفاع مقدس ساختار و تجارب کنترل تروماي جنگی
  گانۀ زیر بوده است: ده
 . نظم و کار سیستمیک؛1
گذاري بهداري رزمی براساس حضور کارکنان داوطلب در تمام سطوح از امدادگران تا پرستاران و . پایه2

 پزشکان متخصص؛ 
 زمان نظامی و علمی در بهداري رزمی؛ . مدیریت هم3
  بینی و آمادگی براي شرایط نزدیک بعدي؛ریزي براي کنترل نیازهاي فوري و پیش. برنامه4
بندي توزیع برحسب اهداف و مأموریت در . ارتقاي مستمر تأمین تجهیزات، داروها و ملزومات و سطح5

 طول جنگ؛ 
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هاي علمی و اقدامات درمانی با علم و تجربۀ روز و جدیدترین شواهد . التزام به انطباق دستورالعمل6

 علمی زمان؛  
، اورژانس، ، انتقالدر شرایط مختلف (امداد پذیرگو و انعطاف. طراحی ساختار مناسب بهداري رزمی، پاسخ7

 و درمان)؛ تریاژ
 مراتب نیروي انسانی بهداري رزمی؛ تعیین دقیق شرح وظایف در سلسلهآموزي و . آموزش و مهارت8
 بندي تجارب قبلی براي بازطراحی ساختار و آموزش نیروي انسانی؛  . جمع9

  اندیشی و علمی براي ارتقاي عملکرد.  هاي هم. نشست10
 
   تقالو ان اولیه و امداد راهبردهاي احیاي، تأثیرگذار بر هاي تروماي جنگی. نکات و ویژگی6
  . علل فوت در میدان نبردهاي مدرن1ـ6

شود که موجب مرگ یا مجروحیت و ناتوانی نیروهاي افزارهایی استفاده میهاي مدرن، از جنگدر جنگ
ریزي معتبر در بهداري رزمی حائز اهمیت است. در گردد. اطالع از این علل براي برنامهمتخاصم می

    ]10: [شرح زیر بوده استترتیب فراوانی به ترین علل بهمهم 1گزارش هارولد مونتگمري،
    درصد 25تنه غیرقابل اصالح با جراحی: تروماي نیم

  درصد 31اعصاب مرکزي: تروماي سلسله
    درصد 12شوك و عوارض مهم آن و عفونت: 

    درصد 10تنه قابل اصالح با جراحی: نیمصدمات 
    درصد 9ها: هاي اندامریزي شدید از زخمخون

  درصد 7کنندة موج انفجار: تروماي ناتوان
  درصد 5پنوموتوراکس فشارنده: 

      .درصد 1انسداد راه هوایی: 
  
  . کاربرد تورنیکه2ـ6

نیکه ممنوع بود. در جنگ ویتنام، خونها، استفاده از تورعلت ترس از ایسکمی اندامم، به1900در دهۀ 
ها اولین علت قابل پیشگیري از مرگ بود. بعدها مشخص شد، همانند جراحی ریزي شدید از زخم اندام
] در جنگ 10. [شوداي که موجب ازدست رفتن عضو نگونهتوان استفاده کرد، بهارتوپدي، از تورنیکه می

. تورنیکه در طول جنگ ارتقا یافت استفاده از نوع و شرایط. داشت گستردهکاربردي  تحمیلی، تورنیکه
هاي شدید ریزيهدف از کاربرد تورنیکه در جنگ تحمیلی، حفظ حیات مجروحانی بود که دچار خون

  شد.   کارگیري صحیح تورنیکه، این هدف تأمین میها بودند. در بسیاري موارد، با بهاندام
، مواردي که انتخاب بین ازدست دادن جان و قطع عضو و درمان دفاع مقدس در رویکردهاي امداد

و تغییر ساختار و آرایش  علت تدابیر امداد و انتقالشد. بهمطرح بود، باید ادامۀ حیات بیمار انتخاب می
دلیل استفاده از تورنیکه بسیار کوتاه بود. بههاي صحرایی، مدت زمان هاي خط مقدم و بیمارستاناورژانس

کوتاه شدن مدت انتقال از لحظۀ مجروحیت تا تخت اتاق عمل بیمارستان صحرایی که در طول جنگ 
تحمیلی به کمتر از یک ساعت کاهش یافت، عوارض ناخواستۀ استفاده از تورنیکه گزارش نشد و یا بسیار 

دس و مطالعات اخیر استفاده از تورنیکه را در مجروحان جنگی جزئی و موردي بوده است. تجارب دفاع مق

                                                             
1. Harold Montgomery  
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کند. تورنیکۀ مورد استفاده باید داراي کاف بوده ها، قویاً توصیه میهاي شدید اندامریزيمبتال به خون

(شبیه کاف فشار خون) و فشار آن قابل تنظیم باشد و جریان خون شریانی را قطع کند. درصورت 
طور استفاده از تورنیکه و احتمال خطر ایسکمی و گانگرن عضو، تحت شرایطی بهتر شدن مدت طوالنی

  توان جریان خون را برقرار کرد.  متناوب می
  
 و جایگزینی مایعات و دسترسی به وریدها براي تزریقات   احیا. 3ـ6

که در شوك هموراژیک قرار  م)، روش متداول احیاي قربانیان تروما1988ـ1980در جنگ تحمیلی (
وشتجات ن لیتر محلول کریستالوئید در اولین فرصت ممکن  بوده است. در تجارب بعدي و 2داشتند، تجویز 

هاي کولوئیدي در تجربۀ هاي آن و محلولو فراورده خون شود. انتقالاخیر، آن شیوة مرسوم تأیید نمی
اي که هاي طب رزمی آن زمان بسیار رایج بوده؛ تجربهرونده داشته و در برنامهسیري پیش دفاع مقدس

هاي مراقبت در مطالعات اخیر تأیید شده است. از نظر تاریخچۀ طب رزمی، جایگزینی مایعات در برنامه
یان جنگ تحمیلی) بازنگري شده است. م (پنج سال بعد از پا1996ـ1993مجروحان جنگی در فواصل  از

هاي جدیدي حاصل شده است. در تجارب هاي مهمی روي داده و تجربهدر دو دهۀ گذشته نیز، جنگ
در  1شود که فشار خون پایین باقی بماند.اخیر، جایگزینی مایعات به میزان و با شرایطی انجام می

باشد، تجویز  سرو انتقال می زنجیرة امدادهاي آن هر موقع در هاي جدید، خون و فراوردهپروتکل
هاي کولوئیدي یا تجویز محلول ها مقدور نیست،شود و در مواردي که استفاده از خون و فراوردهمی

طور مبسوط این درسنامه به دهم ] این موضوع در فصل11شود. [منتخبی از کریستالوئیدها توصیه می
  بیان شده است. 

 
 تجویز مُسکّن در میدان جنگ. 4ـ6
هاي آن زمان رایج بوده هاي اُپیوئیدي براساس پروتکلرفین و مُسکّنوتجویز م در تجارب دفاع مقدس، 

هاي استخوانی، بسیار دردناك و چنانچه موارد ، خاصه تروماي منجر به شکستگیاست. تروماي جنگی
هاي سیستم عصبی مرکزي یا تروماي بالنت شکم محدودیت وجود نداشته باشد (نظیر آسیبممنوعیت یا 

  شود. هاي قوي توصیه میقبل از تشخیص قطعی)، تجویز مُسکّن
رفین درصورت وو قبل از اورژانس خط، تجویز م هاي امداددر دوران جنگ تحمیلی، در سطوح پُست

گرم و یا متادون میلی 50ـ25گرم (یا معادل آن پتیدین میلی 10ـ5 میزانصورت عضالنی و بهلزوم به
وجه اجازة تجویز مقادیر بیشتر یا تجویز داخل وریدي هیچگرفت. امدادگران بهگرم) صورت میمیلی 5ـ5/2

نداشتند. در موارد شوك یا پایین بودن فشار خون، تزریق عضالنی چندان تأثیر نداشت و دردهاي شدید 
رفین با مقادیر بیشتر (دوبرابر سطوح وهاي صحرایی، مها و بیمارستانیافت. در اورژانسهمچنان ادامه می

جارب شده است. در تقبلی یا بیشتر) با نظارت پزشکان اورژانس، متخصصان جراحی و بیهوشی تجویز می
شد و شامل یک یا میبندي اخیر، تجویز مُسکّن در شرایط میدانی جنگ، بسته به وضعیت مجروح سطح

  ] 12بیش از یکی از موارد زیر بوده است: [
Meloxicam and Acetaminophen:  براي مجروحانی که دردهاي خفیف دارند و هنوز قادر به عملکرد

فعال نظامی هستند، مشروط به آنکه با تجویز مُسکّن سطح هشیاري آنان تغییر نکند. 

                                                             
1. hypotensive resuscitation 
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Oral Transmucosal Fentanyl Citrate (OTFC): ا شدید در مجروحانی که دردهاي متوسط ت

دارند، اما شوك هموراژیک یا دیسترس تنفسی ندارند و در معرض خطر مهم ابتال به عوارض فوق 
  نیز نیستند. 
Ketamine:  در افرادي که دردهاي متوسط تا شدید دارند و در وضعیت شوك هموراژیک یا دیسترس

کتامین براي افزایش اثرات تنفسی قرار دارند یا در معرض خطر باالي دچار شدن به این عوارض هستند. 
اند نیز کاربرد دارد. استفاده از کتامین در آنالژزیک در مجروحانی که قبالً داروهاي اپیوئیدي دریافت کرده

هاي صحرایی بسیار رواج داشته، ولی در سطوح قبل از آن در بیمارستان مجروحان جنگی دفاع مقدس
  مرسوم نبوده است.

  
   شگیري از اختالالت انعقادي. پی5ـ6

وبعد از تروماي مهم، مشکلی رایج و با افزایش عوارض و مرگ ATC(1( اختالل حاد تروماتیک انعقادي
هاي اولیه و هم در نارسایی عضوي بعدي، ریزيدر مجروحان جنگی هم در خون ATCهمراه است.  2میر
عارضۀ  AKI(3( ترومایی بحرانی، صدمۀ حاد کلیويعنوان فاکتور علتی مطرح بوده است. در مصدومان به

موجب   ATCو تجویز وارفارین همراه است. فرض بر این است که  4INRبا افزایش  AKIرایجی است. 
AKI ریزي، نوع ] عواملی نظیر شدت خون13دهد. [ومیر مجروحان جنگی را افزایش میشود و مرگمی

هاي آسیبهاي خونی، مدت شوك، اندامو مقدار و نوع فراورده خون ، انتقالاحیامایعات جایگزین براي 
ها و سایر عوامل در پیدایش اختالالت بیوتیکشده ازجمله آنتیعمومی، داروهاي تزریق دیده، نوع بیهوشی

  بیان شده است.تفصیل این موضوع به دهم، انعقادي در مجروحان جنگی دخالت دارند. در فصل
  
 مرتبط هاي. مراقبت از ستون فقرات و احتیاط6ـ6

هاي ها، طبق دستورالعملدر مواردي که آسیب ستون فقرات محرز یا محتمل است، بهترین مراقبت
بعدي مجروح باید صورت گیرد. معاینات و ارزیابی اولیه  استاندارد، براي افزایش شانس حیات و سالمت

دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج معاینات، المقدور کامل باشد. سطوح حسی و حرکتی باید بهباید حتی
هاي مربوطه ثبت شود تا در سطوح ویژه عالئم حیاتی، و معاینات اعصاب محیطی باید با دقت در فرمبه

مقایسه قرار گیرد. در همۀ موارد، خاصه در مجروحانی که عالئم آسیب نخاعی رو به  بعدي مراقبت مورد
نقل تا رساندن مجروح به مرکزِ داراي وپیشرفت است، نهایت دقت در تثبیت بیمار و احتیاط در حمل

 امکانات جراحی اعصاب و جراحی ستون فقرات باید مراعات شود. از نظر تجویز مایعات و سایر اقدامات
متر جیوه نگه میلی 90ـ80 ) بینMAPهاي جاري، فشار خون متوسط شریانی (کننده، وفق توصیهاحیا

  ]  14داشته شود. در این محدوده، حداکثر پرفیوژن به نخاع شوکی برقرار خواهد بود. [
ونقل مصدومان وسایل تثبیت خاص ستون فقرات گردنی و برانکاردهاي ویژة حمل در دوران دفاع مقدس، از

. در اواخر جنگ، تسهیالت دیدندها آموزش مینوع مراقبتبراي این شد و امدادگرانستون فقرات استفاده می
، اعتهاي صحرایی تعمیم یافت و مصدومان در کمتر از یک سو امکانات اعمال جراحی اعصاب به بیمارستان

کردند.   هاي تخصصی جراحان اعصاب یا متخصصان ارتوپدي را  دریافت میمراقبت

                                                             
1. Acute traumatic coagulopathy (ATC) 
2. mortality and morbidity 
3. Acute kidney injury (AKI) 
4. International normalized ratio (INR) 
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 . احیاي قلبی ـ عروقی در میدان نبرد 7ـ6

بار است و غالباً مجالی اي مرگعلت جراحات و حوادث رزمی، واقعهایست قلبی تنفسی در میدان نبرد به
به اورژانس یا  وجود ندارد. اما در مواردي که این اتفاق در اولین پُست امدادي یا در حین انتقال احیابراي 

طور منطقی و اصولی انجام شود. در دهد، عملیات احیاي قلبی ـ تنفسی باید بهرخ می بیمارستان صحرایی
  شود:شرح زیر خالصه می و انتقال و درمان به ی جنگ و زنجیرة امداددر شرایط میدان CPRمنابع اخیر، 

 در مجروحان جنگی واقع در میدان نبرد که موجب ایست قلبی  در موارد تروماي نافذ یا موج انفجار
 ] 15نباید انجام شود. [ CPRـ تنفسی (فاقد نبض، تنفس و سایر عالئم حیات) شده، 

 هاي متعدد و فاقد نبض و تنفس، براي رد احتمال در مجروحان داراي ضایعات تنه یا زخم
 decompressionپنوموتوراکس فشارنده، قبل از قطع مراقبت، باید از طرفین قفسۀ صدري فرایند 

needle ] .15انجام شود[ 
 پُست امدادي تا اورژانس خطوط مقدم  از اولین چنانچه ایست قلبی ـ تنفسی در طول زنجیرة انتقال

هاي باید طبق استانداردهاي مندرج در دستورالعمل CPRو بیمارستان صحرایی واقع شود، اقدامات 
 شود. اجرابهداري رزمی 

 
 . درمان پنوموتوراکس فشارنده 8ـ6

پیشگیري  هاي قابلدرصد از مرگ 1پنوموتوراکس فشارنده حالتی خطرناك و کُشنده است و مسبب حدود 
 1، در تمام موارد مظنون به پنوموتوراکس فشارنده، آنژیوکتدر مجروحان جنگی است. در تجربۀ دفاع مقدس

اي در جدار الترال قفسۀ صدري (خط دنده) از پنجمین فضاي بین2یا خاکستري 14درشت (شمارة 
قدامی قفسۀ صدري (خط کالویکوالر میانی) در اي در جدار دنده) یا دومین فضاي بین3آگزیالري قدامی

برداري از هاي بیشتر مانند عکسشد. بعد از برطرف شدن شرایط بحرانی، امکان بررسیطرفین تعبیه می
شد و چست تیوب در فضاي سوم سمت مبتال در خط کالویکوالر میانی تعبیه قفسۀ صدري فراهم می

  ]16[ :وموتوراکس فشارنده به شرح زیر استشد. در تجارب اخیر، ضوابط مربوط به پنمی
شده یا مظنون به پنوموتوراکس فشارنده، اقدامات مراقبتی شدید و فوري شامل . در همۀ موارد اثبات1

تأخیر افتادن این عمل، شوك و ایست قلبی انجام شود. درصورت به  4رفع فشار از طریق سوزن درشت
  اتفاق خواهد افتاد.

هر دو طرف قفسۀ صدري در مجروحان جنگی مبتال به ایست  decompression needle. انجام 2
و  به مراکز اورژانس اند، قبل از انتقالهاي نافذ شدهتنه متحمل آسیبتروماتیک قلبی که از ناحیۀ نیم

  تسهیالت درمانی.
که در مورد قبل توصیه شده بود)  14جاي آنژیوکت شمارة (به 105تر شمارة . استفاده از آنژیوکت درشت3

  .decompression needleبراي انجام 
  

                                                             
  است که شامل کاتتر بیرونی پالستیکی و ماندرن داخلی فلزي است.  needle/catheter unit منظور از آنژیوکت .1

2. 14-gauge, 3.25-in needle/ catheter unit 
3. lateral site (fifth intercostal space [ICS] at the anterior auxiliary line [AAL]) 
4. needle decompression 
5. 10-gauge, 3.25-in needle/ catheter unit 
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 MCLقدامی در خط  ICSو یا دومین  AAL٢در خط  ١ICS. محل توراکوستومی سوزنی یا پنجمین 4

  3باید انتخاب شود.
صدري، در تمام مسیر تا نقطۀ هدف در داخل  . دو نکتۀ کلیدي عملی: زاویۀ آنژیوکت نسبت به جدار قفسۀ5

ثانیه  10ـ5 قفسۀ صدري، باید عمودي باشد. بعد از ورود آنژیوکت به محفظۀ درونی قفسۀ صدري به مدت
needle/catheter unit طور ثابت نگه داشته شود تا رفع فشار کامل فضار جنبی (پلورال) در محل به

 انجام شود و بعد از آن ماندرن فلزي (سوزن) خارج و کاتتر به جدار تثبیت شود. 
آمیز کاتتر براي رفع فشار در موارد پنوموتوراکس فشارنده، خروج پرفشار هوا از ماندرن . در تعبیۀ موفقیت6

شود. در این وضعیت، دیسترس تنفسی بیمار کاهش، درصد اشباع داي خاصی شنیده میو کاتتر با ص
 یابد. اکسیژن افزایش و عالئم شوك (درصورت وجود) بهبود می

 کننده نظیر تجویز خون و مایعات ادامه یابد. احیاشرح باال، باید سایر اقدامات . بعد از تعبیۀ کاتتر به 7
ه، شرح باال و نیز مطرح بودن پنوموتوراکس فشارندز یک نوبت تعبیۀ کاتتر به . درصورت عدم موفقیت بعد ا8

چنانچه پرسنل حاضر بر بالین مجروح مهارت، تجربه و مجوز الزم را داشته باشند، توراکوستومی و تعبیۀ 
     4چست تیوب باید انجام شود.

 
 بیوتیک در میدان نبرد. تجویز آنتی9ـ6

شد. در خطوط مقدم و قبل از هاي سیستمیک استفادة وسیعی میبیوتیکاز آنتی در تجارب دفاع مقدس،
هاي خط یا صحرایی، اولین دوز شد. در اورژانسبیوتیک تجویز نمیبه اورژانس خط، معموالً آنتی انتقال
ساعت  6انفعاالت بعدي، هر وتزریق و در فعلروش وریدي گرم به 1بیوتیک (اغلب کفلین) و به میزان آنتی

در مجروحان جنگی مورد اختالف است.  5روش سیستمیکبیوتیک پروفیالکتیک بهشد. تجویز آنتیتکرار می
کند. تمیز رغم کمبود شواهد علمی، آن را توصیه میکه تجارب جاري طب نظامی، علیجالب آن است 

هاي هاي مرده و نکروزه از اصول قطعی مراقبت از زخمدبریدمان همۀ نسجها از اجسام خارجی و کردن زخم
شوي وسیع با آب وفایده خواهد بود. شستها بیبیوتیکجنگی است؛ در غیر این صورت، تجویز آنتی

ر د هاي ایزوتونیک استریل، در اولین فرصت و اولین مکان ممکن بعد از تروما،آشامیدنی تمیز یا محلول
هاي ساده کننده از عفونت در مجروحان جنگی قرار دارد و براي بسیاري از زخممحور اقدامات پیشگیري

هاي عمیق و پیچیده موجود است و نیز ها میسر نیست یا زخمشوي زخموکافی است. در مواردي که شست
وتیک بیشوند، تجویز آنتیمی ها از نوع آلوده و پیچیده تلقیهاي باز و سایر مواردي که زخمدر شکستگی

 شوي کافی انجاموهاي ساده دارند و شستپروفیالکتیک سیستمیک ضروري است. در مجروحانی که زخم
   بیوتیک پروفیالکتیک مجاز است.  شده اما بازگشت سریع به خدمت الزامی است، تجویز آنتی

  
  شرایط شهريبیمارستانی در شرایط جنگی با هاي پیش. مقایسۀ مراقبت7

 هاي صوريو درمان تفاوت و انتقال امدادرسانی در میدان نبرد و احیاي مجروحان جنگی در زنجیرة امداد
  ها از این قرار است: و ماهوي با شرایط غیرجنگی و تروماي شهري دارد. بعضی از این تفاوت

                                                             
1. intercostal space 
2. anterior axillary line 
3. the anterior site (second ics at the mid clavicular line [MCL]) 
4. chest tube insertion by simple thoracostomy  
5. systemic antibiotic prophylaxis 
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 تداوم آتش دشمن و لزوم استتار و عملکرد در تاریکی و سکوت؛ 
 محیطی متفاوت و نوعاً ناخواسته و غیرقابل تنظیم؛وهوایی و زیستشرایط آب 
 ها؛هاي جنگی و تعدد آناپیدمیولوژي متفاوت زخم 
 تجهیزات محدود؛ 
 تعداد مجروحان و تعدد و وخامت جراحات هر مجروح؛ 
 لزوم رعایت مقررات و استفاده از مانورهاي جنگی؛ 
 شدة جنگی؛دلیل شرایط تحمیلبه بیمارستان به تأخیرات در زمان انتقال 
 .آموزش متفاوت امدادگران 

 
 ها . مراقبت از مجروحان جنگی: تفاوت روش8

ها و امواج انفجاري وخامت و تهدیدکنندگی علت عوامل و مکانیسم متفاوت پرتابههاي جنگی بهزخم
، از میدان نبرد تا و انتقال ها در تمام سطوح زنجیرة امدادبیشتري دارند. بر این اساس، مراقبت از آن

ها در زیر نام ی است که بعضی از آنها و الزامات متفاوتهاي مجهز و تخصصی، مستلزم روشبیمارستان
  برده شده است:

تر و روزآمد و متناسب با وظایف خطیر آنان تر، عینیتر، جدي. آموزش پرسنل پزشکی باید بیشتر، دقیق1
 باشد.

 شده الزامی است.. ارتقاي تجهیزات مورد استفاده و جایگزینی تجهیزات مصرف2
سط بینی وقایع، تو(براي رزمندگان) باید بسته به شرایط و پیشهاي اولیۀ انفرادي هاي کمک. بسته3

ها نیز هاي خودامدادي به رزمندگان، نحوة استفاده از آنسازمان طب رزمی تهیه گردد و ضمن آموزش
 آموزش داده شود.

 شود.هاي روزآمد تعیین هاي اولیه و احیاي اولیه در دستورالعمل. نوع و مقدار مایعات جایگزین در کمک4
هاي اولیه توسط امدادگران و احیاي اولیه در سطوح بعدي در . نوع و راه تجویز مُسکّن در سطح کمک5

 هاي مربوط در دسترس باشد.هاي روزآمد تعیین شود و مُسکّندستورالعمل
تعلیم و ترویج و  و انتقال دار در تمام سطوح زنجیرة امداد. استفادة صحیح از تورنیکۀ مخصوص کاف6

 کنترل شود. 
. گازهاي مخصوص جنگی براي پانسمان حاوي مواد هموستاتیک به مقدار کافی در همۀ سطوح زنجیرة 7

  در دسترس باشد. و انتقال امداد
توراکوستومی فوري در براي  14و  10هاي هنگام از آنژیوکت درشت شماره. . استفادة صحیح و به8

 پنوموتوراکس فشارنده آموزش داده شود.
 د. هاي هوایی در مراحل مختلف و ازجمله در زمان بحرانی انتقال مدیریت شو. راه9

: راست نشستن و بیدار ماندن و خم شدن به. وضعیت مناسب مجروحان در زمان انتقال رعایت شود10
 هاي هوایی.براي محافظت بهتر از راه 1طرف جلو

 2هاي هوایی.داشتن راه. استفاده از ابزار مناسب براي باز نگه 11

                                                             
1. sit up and lean forward airway positioning 
2. extraglottic airways 
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. تراکئوستومی جراحی توسط پرسنل داراي صالحیت و مهارت و مجوز در تروماي شدید 12

 1ماگزیلوفاسیال.
 و جایگزینی مایعات، انتقال احیاریزي، صدمات مغز و نخاع و سایر موارد مقتضی، براي . در موارد خون13

 2هاي آن از روش احیاي هیپوتنسیو استفاده شود.و فراورده خون
هاي استاندارد بهداري رزمی و امتناع از وفق دستورالعمل و انتقال . استفاده از مُسکّن در زنجیرة امداد14

  .NSAIDsتجویز 
حداقل رساندن تماس ، به. پیشگیري از هیپوترمی، پوشاندن بیمار در مراحل مختلف خاصه زمان انتقال15

مرطوب، درصورت امکان استفاده از تجهیزات  هايلباستعویض  3بدن بیمار با محیط و حفظ حرارت،
 مثل کیف آب گرم و ... . 4هاي قابل حملکنندهگرم
هاي صحرایی ها و بیمارستاناولیه، اورژانس ها در سطوح میدان نبرد، پُست امدادبیوتیک. تجویز آنتی16

 شده توسط سازمان بهداري رزم.و سطوح بعدي، طبق پروتکل روزآمد تنظیم
ها و همۀ اقدامات مراحل قبل و انجام ها و پانسمانزخمریزي، هاي مجدد وضعیت شوك، خون. ارزیابی17

  و انتقال. مداخالت ضروري حسب مورد در طول زنجیرة  امداد
زمان باید مدیریت شوند (در تمام طور هم. اجراي موازین تریاژ در مواردي که تعداد زیاد مجروح به .18

  ]10). [و انتقال سطوح زنجیرة امداد
 
  . تجاربی از  احیاي مجروحان در دوران دفاع مقدس9
  هاي پزشکی مجروحان جنگی هاي اولیه در زنجیرة مراقبت. کمک1ـ9

خودِ مجروح است (اگر  شود و نخستین امدادگرهاي اولیه از لحظه و محل مجروح شدن آغاز میکمک
تواند به محل درمان قطعی می باشد). این خدمات حیاتی در هرجا و در همۀ نقاط مسیر انتقالمکن م

  ]17ارائه شود و باید تداوم نیز داشته باشد. [
 
   5. در میدان نبرد و محل حادثه2ـ9

آن محل انجام  رزمان حاضر درهاي اولیه در نقطۀ حادثه معموالً توسط مجروح یا دوستان و همکمک
امدادگران داوطلب با رزمندگان حرکت و در اغلب موارد اولین افرادي  شود. در تجربۀ دفاع مقدس،می

هاي تعلیمزدند. در دستورالعملشدند و دست به اقدامات اولیه میبودند که بر بالین مجروح حاضر می
  ترین اقدام بوده است.  اولین و مهمشده، خروج این مجروحان از معرکۀ جنگ داده

  
  . در محل گردآوري مجروحان میدان جنگ3ـ9

تر از خط مقدم قرار شده و امناین محل در فاصلۀ کوتاهی از میدان نبرد و اولین محل مناسب حفاظت
معروف بوده است. همۀ مجروحان خطوط مقدم درگیري  به پُست امداد داشت و در ادبیات دفاع مقدس،

ن بوده و ضم شدند. در شرایط ایدئال، این محل مجهز به آمبوالنسدر جبهه ابتدا به این محل منتقل می

                                                             
1. surgical airways for maxillofacial trauma 
2. hypotensive resuscitation with blood products 
3. minimize casualty environmental exposure / promote heat retention 
4. portable warmers  
5. point of wounding 
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به  و درمان بعدي ـ که در ادبیات دفاع مقدس هاي اولیه، در اولین فرصت به پُست امدادتداوم کمک

هاي حیاتی اولیه بسته به شده است. سنگر امداد و این کمکاورژانس خط معروف بوده ـ منتقل می
  : ده استششده، متغیر بوده است. در این محل اقدامات زیر انجام میشرایط جنگی طراحی

  . ارزیابی شرایط مجروح؛1
  هاي ضروري که تاکنون شروع نشده؛ . ادامۀ اقدامات اولیه و مراقبت2 
  کننده تا سرحد تثبیت عالئم حیاتی؛ احیا. تداوم اقدامات 3
  ). (براساس ضوابط و دستورالعمل تریاژ بندي براي انتقالگیري و اولویت. تصمیم4
 
 به اورژانس خط مقدم . درحال انتقال4ـ9

دقت، درایت، تجربه، ارزیابی  به اورژانس خط به مجروحان از پُست امداد و مدیریت انتقالگیري تصمیم
هاي الزم، باید از بینیدقیق شرایط رزمی و مخاطرات و تهدیدات حین انتقال بستگی دارد. با پیش

روش و ابزار انتقال هرچه باشد، تداوم هاي بیشتر در زمان انتقال پیشگیري شود. مخاطرات و آسیب
 هاي اولیه در حین انتقال ضروري است و باید تضمین شود. در تجربۀ دفاع مقدس،اقدامات و کمک

  اند.  دار بودههاي اولیه را عهدهدیده در طول انتقال وظایف تداوم کمکورزیده و آموزش امدادگران
  
  در ورود به اورژانس خط. 5ـ9

، در موقعیت مرکزي نسبت به یک منطقۀ عمومی قرار داشت و از خطوط اورژانس خط در دفاع مقدس
کرد. ازدحام و شرایط اضطراري در این محل اغلب برقرار مقدم به فواصل چند کیلومتر مجروح دریافت می

بود و جهت پیشگیري از احتمال غفلت نسبت به  به همین علت ورود مجروحان جدید حساسبود. 
اعمال  هاي شرایط بحرانی و اضطراري و مقررات تریاژهاي حیاتی مجروحان بدحال، پروتکلرسیدگی

  ] 17). [1 تفصیل بیان شده است (شکلشد که در این درسنامه بهمی
  

  و درمان و احیاي مجروحان در دفاع مقدس . نکات کلیدي برگرفته از تجارب امداد10
 بالفاصله بعد از مجروح شدن؛ احیاو درمان و  حضور امدادگران در خطوط مقدم و شروع اقدامات امداد 
 شده در تمام سطوح؛ ریزينظم و کار سیستمیک و برنامه 
 کارگیري و نظارت و درمان، و آموزش، به احیا، ، انتقالهاي استاندارد امدادتهیه و تدوین دستورالعمل

 ها؛  بر حسن اجراي این دستورالعمل
 ابتناي بهداري رزمی بر افراد داوطلب در تمام سطوح از امدادگران تا پرستاران و  پزشکان متخصص؛  
 ها برحسب اهداف و مأموریت و ارتقاي مستمر زیع آنبندي توتأمین تجهیزات، دارو و ملزومات، سطح

 در طول جنگ تحمیلی؛
 هاي علمی و اقدامات درمانی با علم و تجربه و منطبق بر جدیدترین التزام به انطباق دستورالعمل

 شواهد علمی زمان؛
 انتقالدر شرایط مختلف (امداد پذیرگو و انعطافطراحی ساختار مناسب بهداري رزمی، پاسخ ، ،

 و درمان)؛ اورژانس، تریاژ
 مراتب نیروي انسانی بهداري رزمی.تعیین دقیق شرح وظایف در سلسله
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  تحمیلی در زمان جنگ مجروحان و انتقال گردش امداد. 1شکل 

  
  در شرایط متفاوت جوّي و جغرافیایی (تأثیر هیپوترمی و هیپرترمی) احیا. تجاربی از 11

مصدومان وهوایی به مدت هشت سال تداوم داشت. جنگ تحمیلی در گسترة جغرافیایی وسیع و متنوع آب
کردند. اي، را تجربه میهوایی، از سرد کوهستانی تا گرم حارهوو مجروحان جنگ طیف متفاوت آب

گیر کوهستانی بسیار کُند و اغلب موجب مجروحان در مناطق دشوار، دوردست و برف امدادرسانی و انتقال
گرماي شدید تابستان در مناطقی نظیر  شد. برعکس پدیدة گرمازدگی در شرایطهیپوترمی خطرناك می

و  کرد. در این شرایط، مصدومان و مجروحان در زنجیرة امدادخوزستان عموم رزمندگان را تهدید می
 شدند. جایگزینی مایعاتشدید می ونیدراتاسیدزه دچاربر آثار مستقیم جراحات جنگی، اغلب انتقال عالوه

ثار و درمان با آ در این شرایط بسیار متفاوت بود. امدادگران و سایر کارکنان بهداشت احیاو سایر اقدامات 
و امداد و درمان مرتبط با عوامل آب احیامحیطی و نحوة جبران آن بسیار آشنا بودند. رئوس نکات مهم 

  شود: شرح زیر خالصه میوهوایی و جغرافیایی به 
داري آن در محدودة مطمئن و فیزیولوژیک، یک عامل ضروري و اساسی در ارزیابی حرارت و نگه. درجۀ 1

 است. 1هاي ویژهو مراقبت از مصدومان و مجروحان جنگی و سایر بیماران نیازمند مراقبت
 کار از باال در دماي قرار گرفتن علتبه بدن گرمایی تنظیم سیستم آن در که است حالتی گرمازدگی. 2

 مرطوب و گرم بسیار محیط محیط زیاد است، یا دماي که یا دهدمواقعی رخ می در . گرمازدگیافتدمی
 ]18دارد. [ بسیاري بدنی فعالیت فرد یا بوده و

پوست گرم و خشک، بر آثار و عالئم مورد انتظار ناشی از جراحات جنگی، . در مجروحان گرمازده، عالوه3 
پوست  درجه و حتی بیشتر، 40 سطحی و تند، نبض تند، افزایش سریع دماي بدن تاعدم تعریق، تنفس 

درجات به شود، سردرد، کرامپ عضالنی و مردمک گشادشدهرنگ و بنفش میبرافروخته که سپس بی
 تکلم متناقض، عدم آگاهی، پرخاشگري،مشاهده و بروز خواهد کرد. طیفی از اختالالت ذهنی شامل 

                                                             
1. critical care 
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نیز در موارد  ند، تشنج و کاهش هشیاري)العمل بسیار کُو گیجی (عکس 1حالیبی آشفتگی، هذیان،

 گرمازدگی پیشرفته ممکن است ظاهر شود.
وي به فضاهاي متناسب از نظر دما و رطوبت، خارج  . خروج مصدوم گرمازده از محیط گرم و انتقال4

شوي سطح بدن با آب وتري از بدن، شستوسیع کردن لباس از بدن و در معرض هوا قرار دادن سطح
ولرم تا سرد، قرار دادن پارچۀ مرطوب در ناحیۀ سر و گردن، تجویز اکسیژن با ماسک یا کانول داخل بینی 

درمانی با سرم نرمال سالین یا مشابه آن نظیر رینگر یا رینگر الکتات در موارد اختالل تنفسی و شروع مایع
ه در ک و مانیتورینگ منظم دماي بدن و سایر عالئم حیاتی رئوس اقداماتی است(بسته به سایر شرایط) 

  ]18هاي صحرایی باید انجام شود. [دورة بحرانی انتقال تا رسیدن به مراکز اورژانس یا بیمارستان
اختالالت ، وجود هیپوترمی در زمان پذیرش موجب افزایش . در مجروحان جنگی و سایر بیماران تروما5

نارسایی ارگان،  Factor VIIaویژههاي آن بهو فراورده خون ریزي، نیاز بیشتر به انتقالانعقادي و خون
 ] 19شود. [ومیر میطوالنی شدن زمان درمان و اقامت در بیمارستان و افزایش مرگ 2مختلف،هاي 

افت فشار  4افزایش ضربان قلب، 3و حوادث با تغییرات سطح هشیاري، . هیپوترمی در مجروحان تروما6
 ]  19افت هماتوکریت و اسیدوز همراه است. [ 5خون،

هاي المقدور سربسته، قیچی و خارج کردن لباسمجروح سرمازده به مکان گرم، خشک و حتی . انتقال7
سرعت ضربان قلب و سایر عالئم حیاتی، قرار دادن مصدوم در پتوي خیس، کنترل دماي مرکزي بدن، 

که زخمی نیستند، تجویز مایعات وریدي گرم (بین  ايهاي آب گرم در نواحیگرم، استفاده از کیسه
گراد) از اقدامات درجه سانتی 40ـ38گراد)، برقراري اکسیژن گرم و مرطوب (بین درجه سانتی 38ـ35

  ]   20زمان است. [ننده مصدومان مبتال به هیپوترمی همکاحیا
  

  در مصدومان شیمیایی در دفاع مقدس احیا. تجارب متفاوت 12
    چهاردهم جلد دوم این درسنامه مراجعه شود. فصل به فصل نهم جلد اول و 

  
  جنگیهاي اولیه به مجروحان . اصول و اجزاي ضروري کمک13
 اولویت اول در همۀ شرایط، . حفاظت و امنیت1ـ13

تر از هر شرایط دیگر ازجمله حوادث غیرمترقبۀ طبیعی و صنعتی تر و پیچیدهشرایط جنگی، خطرناك
آور، نبردهاي رویاروي و ناآشنایی بعضی از سربازان دشمن است. تداوم درگیري، محیط و شرایط رعب

هاي اولیه و تبعیت از آن، شرایط امدادرسانی و شروع و تداوم کمکبا مقررات بشردوستانه و عدم 
هاي اولیه در معرض مخاطرات کنندگان کمککند. امدادگران و ارائهدشوارتر می را احیااقدامات 

گیرند. بزرگ و جدي قرار دارند و بعضاً در کمین دشمن و مورد هدف سربازان دشمن قرار می
دهد و بعد از هر شلیک ن را هم مشابه رزمندگان مورد اصابت قرار میهاي انفجاري امدادگراترکش
همۀ افراد حاضر در میدان رزم  هاي انفجاري، حوادث متعدد مشابهی سالمتیا آتشباري سالح گلوله

زدة مجروح و نگران و هیجانرزمان و دوستان رسانی با ازدحام همکند. شرایط امدادرا تهدید می

                                                             
1. lethargy 
2. multiple organ failure 
3. admission glasgow coma scale (GCS) 
4. tachycardia 
5. hypotension 
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منظور گیرند. در این شرایط بهشود و حتی گاهی امدادگران مورد تهدید قرار میدیگران دشوارتر می

 شده دریبینها و ضوابط پیش، رعایت محدودیتو ایمنی متقابل مجروح و امدادگر حفظ امنیت
کند و قادر به اگر امدادگر مجروح شود، به کمک دیگران نیاز پیدا میها الزامی است. دستورالعمل
هاي اولیه به دیگران نخواهد بود. این موارد باید قبل از اعزام رزمندگان به میادین رزم، ارائۀ کمک

هایی دارند و المللی، امدادگران حقوق و مسئولیتبه همۀ آنان آموزش داده شود. طبق مقررات بین
بس نیاز یط امن و مطمئن امدادرسانی به مجروحان در بعضی شرایط به مذاکره یا آتشایجاد شرا

پذیر خواهد بود. طبق مقررات و اصول ایمنی دارد. بعضاً امدادرسانی با تأمین و پوشش نظامی امکان
م تداوو تجهیزات ایمنی استفاده کنند.  لباسو حفاظت، امدادگران باید اصول ایمنی را مراعات و از 

خواهد بود. ایثارگري امدادگران و استقبال از  ها با پذیرفتن خطر قابل قبول منطقیمراقبت
 در دفاع مقدس و شهادت ایثار ترین شرایط، کارنامۀ درخشان و بخش مهمی از فرهنگخطرناك

بودند، بسیاري از مجروحان فرصت زنده ها حاضر نمیاست. اگر امدادگران دفاع مقدس در صحنه
  یافتند. ماندن را نمی

  
 . اقدامات اساسی و ضروري در احیاي اولیۀ مجروحان جنگی2ـ13

هاي اولیه به مجروحان جنگ، ضمن حفظ اصول آرایش روتین و اجزاي ضروري نظام ارائۀ مراقبت
  ایمنی و حفاظت به شرح زیر است: 

 . جلوگیري از جراحات بیشتر و خروج مجروحان از معرکه و میدان خطر؛1
 پناه؛ مجروحان به جان ها و انتقال. پیشگیري از تشدید آسیب2
 شرح زیر: به 1براي حفظ حیات احیا. انجام اقدامات استاندارد و پایۀ 3

 شود:که موجب نجات فوري جان مجروحان می احیا ABCDلگوریتم ا     
A = Airway  

B = Breathing 
C = Circulation 

D = Disability (neurological status) 
E = Environment and Exposure   

  وضع مجروح؛ 2کنندة. تکمیل معاینات و اقدامات تثبیت4
مناسب، تأمین  rehydrationداشتن مجروح، اطمینان از . اقدامات اضافی و بیشتر شامل گرم نگه 5

 شده. و مانیتورینگ شرایط مجروح و کفایت اقدامات انجام 3حمایت روانی
شدیدي باشد که کنترل هاي هاي اولیه باید معطوف به آن دسته از آسیباقدامات معتبر در کمک

اند از: برقراري بخش است. بر این اساس، اهداف اولیه و اقدامات احیاي فوري عبارتها بالقوه حیاتآن
هاي هوایی؛ برقراري و تداوم تنفس؛ برقراري جریان خون از طریق داشتن کافی راه فوري و باز نگه

  ا پیشگیري از شوك.و کاهش ی 4هاي محیطی (پریفرال)اندام ریزيکنترل خون

                                                             
1. basic life support 
2. stabilization 
3. psychological support 
4.  peripheral bleeding 
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هاي ها و آسیبهاي اولیه متوجه جراحات اکثر مجروحان است که از شکستگیدر وهلۀ بعد کمک
شف ک برند و این امر ممکن است باعث ناتوانی آنان شود. براي معاینۀ دقیق همۀ بدن ونسج نرم رنج می

هاي نظامی و آداب مذهبی همچنین محدودیت هاي بیمار از بدن وي خارج شود.ضایعات پنهان، باید لباس
و فرهنگی از طریق پوشاندن مجروح با ملحفۀ تمیز و ترجیحاً سفیدرنگ رعایت گردد. اقدامات ضروري 

تالالت رایج موجبات بروز اخغفلت از این موضوع تهدیدکنندة  .براي پیشگیري از هیپوترمی باید انجام شود
اده مجروحان استف از برانکاردهایی براي انتقال . در تجربۀ دفاع مقدس،کندانعقادي خطرناکی را فراهم می

که برزنت ضخیم عایق دربرابر حرارت داشتند و پوشش روي مجروح نیز با پتوهاي ضخیم و بزرگ  شدمی
  شد. تأمین می

  
هاي اولیه و امدادرسانی در حوادث غیرمترقبۀ اخیر در هایی از کمک. تجارب و درس14

  ایران
کافی در این  ۀاي از تجربهاي منطقهمداوم با بحران ۀعلت مواجهسیستم مدیریت بحران در ایران به«

احمر و بسیج چون هاللسسات غیردولتی ؤم ،گیري از سیستم اورژانسباشد و با بهرهزمینه برخوردار می
 ،علت گستردگی حادثههاي فراگیر و ملی بهها بپردازد. بحرانتواند به کنترل بحراننیروهاي مردمی می

هاي مسئول در مدت زمان دهی ارگانجمــــعیت بــزرگ تحـــت تأثــیر و محدودیت در ظرفیت پاسخ
ها شوند و مدیریت آنبهداشتی و درمانی می ،از تقاضاهاي امدادي ايگستردهکوتاهی موجب ایجاد حجم 

ذشته گ المللی است. درجا از تـمام منابــع مــادي و انسانی کشوري و بینهماهنگ و به ةنیازمند استفاد
ــد شــنجات و بازسازي بعد از حادثه خالصه میـ  هاي فراگیر در ایران صرفاً در ابعاد امدادمدیریت بحران

ریع س مقابله و پاسخ گیآماد، اثرات مـــخرب هشکا ،پیشگیريو دیگر ابعاد مدیریت بحــــران ازجمله 
  ]22.» [شدشده به فراموشی سپرده می دهیمنسجم و سازمانفرایند در قالب یک 

دهی و نظمی در سامانعلت بیاز نیاز بود؛ اما به در زلزلۀ بم تعداد امدادگران اعزامی به منطقه بیش 
بار گیري نظام مدیریت بحران در زلزلۀ مرگاستفادة بهینه از آنان نشد. غافل مدیریت نیروهاي امدادگر

بم بسیار محسوس بود و مداخالت بعدي موجبات ارتقاي مدیریت بحران کشور را فراهم کرد. در زلزلۀ 
ن شرقی، زمان حضور امدادگران و شروع عملیات امداد و نجات در مقایسه با حوادث قبلی در آذربایجا

ریزي بهینه و برقراري تري قرار داشت و نیاز به ستاد مرکزي مدیریت بحران براي برنامهوضعیت مناسب
  کننده، بسیار محسوس بود. هماهنگی بین نیروهاي عمل

 
  براي آینده هاي راهبردي و کاربردي. توصیه15
 ؛احمرهالل و آموزش، آمادگی و مانورهاي ادواري عموم امدادگران و نیروهاي داوطلب مردمی، بسیج

 نکتۀ کلیدي
بخش و تثبیت نجات و احیااقدامات حفاظت از مجروح، پیشگیري از آسیب بیشتر، انجام 

کنندگان بنیادي و اساسی امدادگران و ارائههاي عالئم حیاتی و شرایط عمومی، مسئولیت
هاي اولیه در میادین نبرد است.کمک  
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 ریزي، هماهنگی، تدارك پذیري محوري ستاد مرکزي مدیریت بحران براي برنامهوجود و مسئولیت

 امکانات و تجهیزات؛
 رسانی و ارتباطات؛نظام جامع، روزآمد و مجهز اطالع 
 هاي علوم پزشکی و نهادهاي ها، دانشگاهدیده و آماده در تمام استانهاي اضطراري آموزشتشکیل تیم

هاي دهی عملکرد در بحرانمرتبط با کنترل بحران و انجام مانورهاي ادواري و نظام ثبت و گزارش
 ؛  واقعی با الهام و الگوبرداري از تجارب دفاع مقدس

 احیاهاي اولیه، و نجات، کمک شده در موضوعات امدادبنديهاي استاندارد، سطحتدوین دستورالعمل ،
 و غیره؛ تریاژ

 هاي علوم ، دانشگاههاي اضطراري و عملیاتی، وزارت بهداشتها، تیمسازي بین نهادها، سازمانشبکه
احمر و نیروهاي نظامی و انتظامی سراسر کشور با مدیریت واحد (شوراي پزشکی، سازمان بسیج، هالل

 عالی بهداشت)؛  
 هاي صحرایی و سایر ساختارهاي ثابت و سیار با آمادگی دائمی در تمام نقاط تشکیل بیمارستان

 ؛  مقدسخیز طبیعی کشور با الهام و الگوبرداري از تجارب دفاع حادثه
 

  در شرایط فوق اضطراري در جنگ تحمیلی احیا. خاطراتی از 16
  از خاطرات استاد دکتر محمدرضا کالنتر معتمدي:

شریان آئورت وي اصابت کرده بود را براي من آوردند  ةبه قائد اي که ترکشرزمنده... 
اي که مانند فواره ریزيو من انگشتم را بر روي پارگی آئورت او گذاشته و جلوي خون

تم قلب را برداش ۀاي از پریکارد یا نرم شامنبود امکانات، قطعه رغمعلی .بود را گرفتم
دوختم و این رزمنده که در شرایط  و روي سوراخ گذاشته و دور تا دور آن را به آئورت

   1.. ..بسیار بدي بود، زنده ماند
  

  از خاطرات استاد دکتر محمدرضا ظفرقندي:
ولی اینجا  ،افتادیمها که عقب نمیبرخالف اکثر عملیات 4در عملیات کربالي ... 

 با حجم ورود مجروحانو ظرفیت اورژانس و بیمارستان صحرایی  رسیدگی پزشکی
قدر زیاد بود که بهدلیل لو رفتن عملیات آننداشت. حجم ورودي مجروح بهمطابقت 

ها را نداشتیم. طبیعتاً اینجا یک بحثی آن ۀامکان رسیدگی به همعـدّه لحاظ نیرو و 
در این  .نام بحث تریاژگویم بههایم میشود که من همیشه سر کالسمطرح می

بندي کرد و این کار خیلی سختی است. چند تا باید مصدومان را اولویت ،شرایط
مجروح دارید که یکی را باید به اتاق عمل منتقل کنید. اتاق عمل هم محدود است 
و باید از بقیه بگذرید و یک نفر را نجات دهید. خیلی شرایط سختی است که در 

صول علمی هم انجام اگر براساس ا پزشکی جنگ ممکن است پیش بیاید. ةحوز
شدند چون امکانات  شود. به همین خاطر یک عده شهیدتر مینشود خیلی سخت

ما  5ولی برعکس در عملیات کربالي  ؛ما با این عملیات تطابق نکرد ةو عِده و عُد
خیلی تیم قوي داشتیم و  در بیمارستان شهید بقایی بیرون شهر اهواز بودیم و

  2.. ..خوب رسیدگی شد
                                                             

1. http://www.bubasij.ir. 
2. http://pr.tums.ac.ir. 
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 رزمندگان رینظیب يثارگریا و هارشادت تمام کنار در ،مقدس دفاع ۀسالهشت دوران تابناك ۀخچیتار
 در ییدارو و یپزشک يهامیت ةارزند اریبس يهاينوآور و تجارب ةدربردارند نبرد، مقدم خطوط در اسالم

 اسناد به مراجعه. هاستجبهه خطوط یتمام ازین مورد خدمات و یپزشک زاتیتجه و داروها نیتأم و هیته
، ورکش يداروساز انیدانشجو و تاداناس ها،دانشکده ،يداروساز صنعت فعال حضور انگریب موجود، مدارك و

. است زمانیعز هنیم خیتار از عرصه نیا در مردم مختلف هايقشر یحت و احمرهالل رینظ یینهادها
 ۀمخلصان و شائبهیب يهاتالش با مقدس دفاع از برگ نیا در که ییبهاگران اتیتجرب از يریگبهره

 يسوبه حرکت و تحول آغاز در ارزش با ییربنایز تنهانه ده،د شجایا ییدارو نظام عوامل و داروسازان
 کالن اهداف شبردیپ يبرا است یراه چراغ بلکه شد، جنگ از بعد یسازندگ دوران ییدارو ییخودکفا

 نآ به الزم اهتمام شک که بدون يداروساز ۀکشور در عرص داریپا یعلم ۀتوسع نیو همچن سالمت نظام
  .بود خواهد یاسالم رانیا یپزشک علوم از بخش نیا يبرا روشن ياندهیآ دبخشینو

در سطوح صف و  یپزشک زاتیو تجه ییخدمات دارو تیریمد يهابیفرازونش ابتکارات و ،تجارب
مترقبه و ریها، حوادث غتیفور ،يعاد يهاتیوضع در استفاده قابل و ارزنده اریبس ،یرزم يستاد بهدار

 ییارود اقالم و یپزشک ابزار زات،یتجه يازمندین نیتأم در این فصل، خواهد بود. ندهیدر آ یجنگ طیشرا
ها و مراکز درمانگاه ،ییصحرا یمارستانیب يخطوط مقدم نبرد، واحدها يهااورژانس ،یاتیعمل يهاگانی

 با مواجهه در) یستیو حوادث ترور یعیطب يای(اعم از بال یموارد بحران و طیشرا و ات،یعمل ۀدور از منطق
  . مرور شده است نامتعارف داتیتهد

  
  يدیکل هايواژه .2
 910 فیک ،ینظام يروهاین ةژیو يداروها ،ینظام يداروساز ،ینظام ییدارو خدمات ،يانفراد امداد ۀبست 
  .یرزم يبهدار یپزشک زاتیدارو و تجه واحد ،911 و

  
Key words 
Bags no. 910 & 911, Combat Pharmaceutical Services, Military Pharmacy, 
Pharmacy and Medical Supply Unit, Presonnel Medical Kit, Specific Combat Drugs. 
 

  موضوع نظري اتیادب .3
    ینظام يداروساز. 1ـ3

 ضمن رانیفراگ ،آن یط که است علم نیا از یتخصص ياشاخه يداروساز علوم از بخش نیا ،حاضر درحال
 زمال مهارت ،ارتش ییایدر و ییهوا ،ینیزم ۀگانسه يروهاین در تیفعال و یزندگ ةژیو طیشرا با ییآشنا

 ریسا یحت و رزمنده يروهاین ،یپزشک میت به یتخصص يهامشاوره و ییدارو خدمات ۀارائ یچگونگ در
 ]1. [ندکنیم کسب را هابحران و ياضطرار طیشرا نیهمچن و ینظام يهااتیعمل در ریدرگ هايقشر

 ساختار رد ینظام ییدارو نیسیتکن یحت و ینظام داروسازان ياحرفه تیفعال و یسازمان گاهیجا و رتبه نییتع
 ینظام يهامارستانیب و هادرمانگاه انواع و يامداد يهااورژانس مقدم، خطوط از کشورها یمل دفاع التیتشک

 ]2. [شده است فیو تعر نییتب هاآن یتخصص يهاتیمسئول نیهمچن و
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   ینظام ییدارو خدمات. 2ـ3
 هم ییدارو یتخصص خدمات ۀارائ هدف با) داروساز(افسران  ینظام داروسازان گوناگون يهارسته حضور

 ۀمنطق در يضرور ییدارو تدارکات نیتأم صورتبه يعاد طیشرا در هم و ینظام اتیعمل طیشرا در
 مصرف بر نظارت ها وفراورده عیتوز ،یپزشک زاتیتجه و دارو يانبارها از يدارنگه نظر، مورد یاتیعمل
 يواحدها همکاران ریسا و یاتیعمل يروهاین به یدارودرمان یتخصص يهامشاورهو، ارائۀ دار زیتجو ها،آن

 خاص طیشرا در ژهیو يهافراورده و داروها زیتجو و ساخت ون،یفرموالس ،ینظام یدرمان ی ـبهداشت
 يهاپژوهش و مقاالت ۀارائ ]3. [شودیم فیتعر ینظام ییدارو خدمات عنوانی همگی تحت اتیعمل

 يهاکنگره در را ياژهیو گاهیجا و يداروساز در دیجد ياحوزه ینظام ییدارو خدمات ةحوز در یتخصص
  ] 4. [است داده اختصاص خود به ریاخ يهاسال ییدارو علوم معتبر یالمللنیب

 
    ینظام يروهاین ةژیو يداروها. 3ـ3

 جهان يهاارتش یدارودرمان ساختار در ینظام اتیعمل ةژیو طیشرا در استفاده مورد ییدارو يهافهرست
 نیا یکل طوربه. است شده فیتعر ییصحرا يهامارستانیب و يامداد يهاگاهیپا تا نبرد مقدم ۀصحن از

 ،یتنفس ضدالتهاب و نیماستیهیآنت اسهال،ضد و نیّمل ضددرد، و برتب يداروها بر مشتمل هافهرست
 هادوتیآنت آورها،خلط و ضدسرفه مخدرها، از یبرخ ها،کیوتیبیآنت ،یعصب يهامحرك و هابخشآرام

 يهاجنگ ةژیو يهادوتیآنت ریسا و یقیتزر يهاسرم ن،یو آتروپ نینفریاپ 1قیخودتزر يهاالیو ازجمله
 ياهبسته در هاآن تعداد و نوع ی،اتیعمل ۀمنطق سطح در خدمات ۀارائ ۀعرص به بسته که است نامتعارف
 ] 5است. [ متفاوت ینظام ییدارو يواحدها گرید ای امدادگر يروهاین یامدادرسان

  
  ی رزم يبهدار یپزشک زاتیتجه و دارو واحد. 4ـ3
 و برآورد ع،یتوز ه،یته مهم يهاتیمسئول تمام نبرد، خطوط گانۀي سههاقرارگاه از کیهر در واحد نیا

 و ،یپزشک زاتیتجه راتیو تعم يبازساز از،یمورد ن یپزشک زاتیو تجه یخون يهافراورده دارو، يدارنگه
 در فعال يشهر يهامارستانیب یحت و هااورژانس ،يامداد يهاستپُ ،ییصحرا يهامارستانیب زیتجه

 و ییدارو معاونت گاهیجا در که( مهم واحد نیا. داشت برعهده را رزمندگان به یدرمان رسانیخدمات
) دشیمحسوب م نامجروحان و مصدوم و انتقال امداد ةریزنج ارکان از یکی قرارگاه، هر یپزشک زاتیتجه

 و دارو یبانیپشت خدمات ۀارائ و يادار یرسم ساختار نظر از ،1364 سال تا پاسداران سپاه لیتشک بدو از
 به یزمان نظر از مزبور تحول روند. پیمود را چشمگیري یتکامل ریس هاعرصه تمام در ی،پزشک زاتیتجه
  تقسیم شده است: مقطع سه

   ن؛یالمبفتح اتیعمل از قبل و جنگ يابتدا. 1 
  ؛ییایمیش حمالت شروع از قبل .2
   ]6من بعثی. [دش ةگسترد ییایمیش حمالت شروع از بعد .3

                                                             
1. autoinjection 
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  يانفراد امداد (بسته) فیک. 5ـ3
ا ب يانفراد امداد ةژیو(بسته)  فیک نوعدو  ،ییدارو تدارکات متصدیان ریبا تدب مقدس دفاع دوران در
 فیک و) انفجارات یکیزیف جراحات از یناش ةدیدبیآس رزمندگان ةژی(و مجروحان امداد فیک يهانام

 يبرا) رادیواکتیو و یکروبیم ،ییایمیش حمالت با مواجهه در استفاده جهت ..م.رش ای( نامصدوم امداد
 پانسمان و جراحت و زخم با همواجه يبرا ازین مورد اقالم تمام ،اول ۀبست در. بود دهش یطراح رزمندگان

 وجود داشت. ...و سنگر پماد نامبه حشرات شین محافظ پماد چسب، و باند انواع محافظ، ماسک رینظ کردن
 محاسن و صورت تمام پوشش يبرا یسلفون محافظ ماسک ازجمله ازین مورد اقالم نیز دوم ۀبست در

 نیآتروپ قیخودتزر الیو خردل، گاز مانند یباتیترک یپوست جذب با مقابله جهت نقره دیاکس کرم رزمندگان،
 آن حامل گاز و تیترین لیآم يحاو شدهیطراح یالیو نیهمچن و) سولفات نیآتروپ گرمیلیم 50ي (حاو

 يهافیک نامبه یمشابه يهافیک هاي مختلف ارتش جمهوري اسالمییگان، در نیا برعالوه. داشت قرار... و
 ]6. [دی شبازطراح فوق موارد براساس یلیتحم جنگ آغاز باشد که استفاده می 911 و 910 يامداد

  
   1یپزشک ملزومات. 6ـ3

طور هکه ب هستند سالمت يهاخدمات و مراقبت ۀارائ يکاربرد برا يدارا یمصرف یدرمانی ـ بهداشت اقالم
صرف مبارکیند از: اقالم ااقالم عبارت نیاز ا یشوند. بعض نیگزیجا دیبا ي،ریکارگهب ایبعد از مصرف  نیروت

...)، اقالم مورد استفاده در مدت و باند ، لیگاز استر، دستکش ،وکتیآنژ ،سرسوزن ،لیاستر يها(سرنگ
مجدد (کاتترها و سرنگ ة)، اقالم قابل استفادشیآزما ينوارهاو  شگاهیآزما يهالوله، پنبه ریمحدود (نظ

 ]7[ ....)و آندوسکوپ، الرنگوسکوپ، ترمومتر ریمصرف (نظ خیتار ي) و اقالم دارالیقابل استر يها
  
   2یپزشک زاتیتجه. 7ـ3

 اورژانس، یترال ،یمارستانیب يهاتخت مانند چندساله یطوالن کاربرد يدارا و ياهیسرما و بزرگ اقالم
 ونیزاسیاسترل زاتیتجه خون، بانک و شگاهیآزما خچالی کروسکوپ،یم ،یجراح يهاست نه،یمعا يهاست

 ]  7. [هاآن مانند و
  
  بشر ينبردها و هاجنگ نیترمهم در داروسازان نقش و حضور ۀخچیتار .4

ست که حضور داروسازان بها آن انگریبشر همه ب يو نبردها هاجنگ نیترمهمیخی تار متون بر گذرا يمرور
 مجروحان ترعیسر هرچه يمداوا به کمک از ـ گوناگون يهاعرصه در یپزشک گروه مهم ياعضا از یکیعنوان 

 زیتجه و ياندازراه تا روهاین یبهداشت تیوضع و هیتغذ بر نظارت ژه،یو يداروها ۀارائ و ساخت با نبرد ۀصحن
 جنگ در ریدرگ انیسپاه و قشون يرؤسا حکمرانان، توجه دورم همواره ی ـنظام ةژیو يهامارستانیب و واحدها

 ییاهفرمیونی از ارتش در شاغل داروسازان ،فرانسه يورتامپرا دوران در مثال يبرا .است بوده کشورها از کیهر
 ،دندیپوشیم قرمز و اهیس يهافرمیونی بیترتبه که جراحان و  پزشکان از تا کردندیم استفاده سبز رنگ به

 ،یهواشناس و اهانیگ وحش، اتیح  پژوهش دربارة ازجمله ياگسترده اریبس فیوظا افراد نیا. شوند زیمتما
يماریب یبررس ،یعموم بهداشت کنترل آب، و غذا تیفیک ،یشناسسم ،يکشاورز و یصنعت ،یمعدن مواد زیآنال
  ]6. [بودند زین ستمیس در فساد جادیا با مبارزه مسئول یحت و داشتند هاسمیکروارگانیم و ها

                                                             
1. medical supply 
2. medical equipments 
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هب يداروساز ۀرشت آنکه از شیپ بار نیاول يبرا ي،الدیم نوزدهم قرن لیاوا در از نظر تاریخی حال هر به

 م1894 سال نشست در آن گاهیجا و نقش شود، شناخته ینظام التیتشک در یتخصص ايحرفه عنوان
 یط گرچه. شد ارائه ارتش ناز آتالنتا مطرح و به مسئوال 1جورج اف. پیان توسط کایمرا داروسازان انجمن
 م1818 سال تا آن از بعد ،کردندیارائه م یی) داروسازان به ارتش خدمات داروم1812( امریکا یداخل جنگ

 ،کایامر ارتش توسط موضوع تیاهم رشیپذ با. بود شده تررنگکم جیتدربه آنان نقش ي،اقتصاد لیدالبه
 اول یجهان جنگ دوران در که آنجا تا ؛افتی شیافزا ینظام التیتشک در داروسازان حضور جیتدربه
 شرح با و کیتفک کامالً  ارتش ییایدر و ینیزم يروین ۀرست دو در داروسازان گاهیجا)، م1918ـ1914(

 دوم یجهان جنگ شروع در کهاست  آن توجه درخور ۀنکت. بود شده ابالغ و مشخص ژهیو فیوظا
 يداروساز یتخصص خدمات ۀارائ ضرورت بر یمبن کایمرا ارتش یفرمانده اعالن به توجه با) م1945ـ1939(

 دهیدآموزش داروساز 5,000 حداقل يریکارگبه لزوم و نبرد گوناگون هايصهعر در ینظام نفر 3,600,000 به
 افت،ی شیافزا نفر 10,000 به ترقیدق برآورد با که یجنگ طیشرا یط ییدارو خدمات ۀارائ در متبحر و

 يداروساز يهادانشکده به و یطراح نظر مورد افراد تعداد آموزش يبرا ياژهیو ۀبرنام کایمرا داروسازان انجمن
 يهاکاردان آموزش هدف با مدتکوتاه يابرنامه شنهادیپ با انجمن نیا نیهمچن. کرد ارسال کشور سراسر

 وقت ارتش یفرمانده به را مختلف يهاگانی در ییدارو خدمات بهتر ۀارائ در افراد نیا مهم نقش ،ییدارو
    ] 8شد. [ اجرا زین مزبور یآموزش ۀبرنام آن، دنبالبه که رساند اثباتبه
  
 ی لیتحم جنگ شروع تا رانیا میقد ینظام التیتشک در ییدارو خدمات ۀخچیتار .5

ن) (عطارا داروسازان و پزشکان حضور ر،کلش و قشون التیتشک در یخیتار مستندات و مدارك براساس
 و اریس يهادرمانگاه تا نبرد دانیم ةژیو طیشرا در انیرکلش به خدمت ۀارائ و جنگ امور به آشنا و متبحر

 همچون یدانشمندان حضور از توانیم انیم نیا در که است بوده مورد توجه همواره ینظام يهامارستانیب
 يهاجنگ در گرید ياریبس و يرازیش محمد رزایم ،یکاشان مظفر نیالدفیس ،یرونیب حانیابور م،یحک یۀبرزو
 دکتر استاد مرحوماز  نقل به ]9. [برد نام آنان یزندگ دوران یشاه ياردوها و هایرکشکلش ،یخیتار

 ،یجنگ طیشرا در قشون سربازان یجسم توان و یسالمت حفظ تیاهم در(ره)،  2یاصفهان يمحمدمهد
 عنوانبه ارده حلوا ابداع هاآن نیمشهورتر از یکی که شدیم ینیبشیپ و تدارك ياژهیو ییغذا يهارهیج
 خی(شی عامل نیبهاءالد خیش ه،یصفو دوران ریشه هیفق و دانشمند ابتکار به بار نیاول يبرا یجنگ ةریج

 شدهیم مصرف ةآماد و هیته قشون یرکشکلش و جنگ زمان در رکلش ازین مورد زانیم به که بوده 3)ییبها
                                                             

1. George F. Pyane 
علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و متخصص در علوم تغذیه ت (ره)، عضو هیئ مهدي اصفهانیدکتر محمد .2

ویژه در دوران دفاع اي به نظام سالمت کشور بهخدمات و اقدامات ارزنده چهل سال خدمت خالصانه، منشأ و طب سنتی بودند که با بیش از
میراث و آداب پزشکی از آخرین خدمات این تاریخ علوم پزشکی و اخالق، طب سنتی ایران،  هايگذاري رشته. پایهرفتندشمار میبهمقدس 

رجب به  15 یعنی با شب وفات حضرت زینب (س) صادفم 23/1/1396عمل است. ایشان در شامگاه چهارشنبه استاد و اسوة اخالق و 
ویژه به گان،بهاي ایشان براي همهاي گرانیمجموعۀ سخنران گیري ازبهره و این استاد بزرگ خواندن آثار مکتوب رحمت ایزدي پیوستند.

   .شودمی تأکید و توصیه ،دانشگاهی ۀفرهیخت ۀجامع
دان، شاعر، ادیب، مورخ و دانشمند نامفقیه، عارف، منجم، ریاضی ،حکیم، عالمه به شیخ بهایی بن حسین عاملی معروفبهاءالدین محمد .3

 دنیا آمد و همراه پدرش که از شاگردان ممتاز شهیدعامل لبنان بهدر روستاي جبع از توابع جبل که است دار قرن دهم و یازدهم هجري
، یار حارث همدانی  نسبت خاندان شیخ بهایی بهطهماسب صفوي به اصفهان مهاجرت کرد. وي به دعوت شاه ثانی بود، بعد از شهادت

 تاکنونفه، منطق، هیئت و ریاضیات تبحر داشت. هاي فلسدر دانششیخ بهایی  .رسدطالب (ع) میابی بنامیرالمؤمنین علی حضرت  وفادار
 از آثار این شخصیت علمی فرهنگکتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخالق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک  95

وفات یافت و در حرم حضرت امام  )1031قولی ق (و به1030سال  این عالم فرزانه در و تمدن اسالم و ایران شناسایی و معرفی شده است.
  ین پاي حضرت و محل مَدرَس سابق خود به خاك سپرده شد. (ع) در پای رضا
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 یجنگ ةریعنوان جکه در زمان نادرشاه افشار به نام برده شده بوداده یاز نخودچ نیهمچن ]10[ است.

 ،یخیبا گذر از ادوار تار] 11[ بوده است. جنگ مرسوم طیدر شرا انینظام ییغذا يازهایبهتر ن نیتأم يبرا
 ییشاهد حضور پزشکان اروپا ی،رانیا یسنت يپزشکان و حکما، در کنار هیقاجار ژهیوو به هیدر دوران افشار

   ] 12. [میهست ي،تا قشون کشور از دربار ی،حکومت التیتشک در
 گردان کی)، یلیتحم جنگ شروع(در  رانیا یاسالم يجمهور ارتش در لشکر هر مصوب سازمان در
 پیت کی خدمت در گروهان هر. بود شده ینیبشیپ ،يبهدار گروهان سه و ارکان گروهان شامل ،يبهدار
 مامت ،ینظام طب ساختار نیا در. است بوده داروساز ،سازمان نیا در کادر ثابت يروهاین از یکی. داشت قرار

 يهاتیساختار بنابه مسئول نیشده بود. ا ینیبشیپ آمبوالنس ازجمله ازین مورد یزاتیتجه و ییدارو خدمات
 نیب ییو دارو یزاتیامکانات تجه عیتوز ةنحو و گردید تیتقو ارتش در جنگ، در طول دفاع مقدس ریخط

ارات از ابتک یکیداده شد.  قیجنگ تطب طیبا شرا یمتخصص پزشک يروهاین يهايازمندین نیو تأم هاگانی
نزاجا بوده  یدرمانی ـ بهداشت يهاگانی یابیو ارزش یبازرس یپزشک میت لیمحترم نزاجا تشک یفرمانده

ی بهداشت يهاگانی ی تمامو ضمن بررس کرد خود را آغاز تیمأمور ،1361مرداد  6 خیاز تار میت نیا است.
هآن ب يمراحل ستاد یبا ط یاقدامات اساس ،ینزاجا در سراسر کشور، درجهت رفع نواقص کل یدرمان ـ

و  یابزار پزشک زات،یتجه يهايازمندین نیتأم يبود که در راستا نیاز ابتکارات راهگشا ا یکیعمل آورد. 
در موارد  ،یاتیدور از مناطق عمل يهاو درمانگاه یمارستانیب ياز واحدها ،یاتیعمل يهاگانی ییاقالم دارو

 زاتیتجه ،ییدارو يازهاین تمام ،اساس نیبر ا 1.شدیاستفاده م آسانیو  یسادگبه ،یو بحران يضرور
    ]13. [شده است نیتأم یاتیعمل يهاگانی يو آمبوالنس برا یپزشک

  
 در عصر حاضر ینظام يداروساز بر يگذر .6
 اب کشورها یبرخ در آن یدرس ۀبرنام رسالت و اهداف به توجه با يداروساز ۀرشت از یتخصص ۀشاخ نیا

 دفاع وزارت در کا،یامر در نمونه يبرا. شودیم داده آموزش هاآن ینظام ينهادها و هاسازمان يهمکار
 در يضرور يازهاین متما ةکنندنییتع عنوانبهـ  2یپزشک خدمات ۀارائ کردن استاندارد یتخصص يشورا

 يواحدها در یرسم مستخدم داروساز يروهاین به يداروساز ازجمله یپزشک علوم یتخصص آموزش
 دارعهده ـ مختلف يهابخش در الزم یپزشک زاتیتجه و ییدارو يهافهرست نیتدو زین و ارتش گوناگون

 آموزش امور در ربطيذ متصدیان تمام با یتخصص واحد نیا. ی استمل يراهبرد و مهم تیمسئول نیا
 و ییدارو يهافراورده دکنندگانیتول نیهمچن و هامارستانیب ها،دانشگاه دربحر مت و متخصص يروهاین

 يدارو و غذا سازمان یعنی طهیح نیا در گذارقانون و ناظر يهاسازمان یحت و ازین مورد یپزشک زاتیتجه
  ] 13. [دارد يهمکار کایامر

آن از شدهوارد نیسنگ خسارات و حاضر عصر در یعیطب يایبال و حوادث وقوع به توجه با ،نیا برعالوه
 ،يداروساز نامتخصص از گروه نیا توسط خدمات ۀارائ نینو يهاگاهیجا از یکی ،يبشر جوامع و هادولت بر ها
 یثربخشا تیدرنها که ستهابحران کنترل و تیریمد يهامیت در آنان ینیآفرنقش و حضور فیتعر و نییتب
 حرانب هر يبعد تبعات و مشکالت ترعیسر رفع به کمک زین و امدادگران مداخالت بهتر بازده ،امداد ندیفرا
 موارد در توانندیم افراد نیا ،داروسازان يهامهارت و هاآموزش دانش، سطح به توجه با. است داشته یدرپ را
  :کنند کمک هابحران و ایبال بروز در مسئول یدرمان ـ یبهداشت يهاستمیس به ریز

                                                             
 . 138ـ135، صصمقدس دفاع سال هشت انیپا تا باستان رانیا دوران از ینظام طب ۀخچیتارنیک، نامجويخسرو  .1

2. Defense Medical Standardization Board (DMSB) 
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  ن؛امصدوم درمان و یرسانکمک يبرا الزم يهادستورالعمل یۀته .1
آن يآزادساز ةنحو و یمل و يامنطقه سطح در يسازرهیذخ هدف با یپزشک ملزومات و داروهاانتخاب  .2
  ا؛یبال و حوادث بروز هنگام در ها
  ا؛یبال و حوادث بروز موارد در داروها عیتوز و یزنبرچسب ،يدارنگه ،يانباردار از نانیاطم .3
   ن؛امصدوم به هیاول يهاکمک ن وویناسیواکس ،اژیتر با مرتبط خدمات ۀارائ .4
 ]6. [هاآن از یناش يهانبحرا و هاگیريهمه بروز در نامصدوم و مردم به الزم يهاآموزش .5
  
  سپاه یرزم يبهدار در ییدارو واحد سیتأس ۀخچیتار .7
اتیعمل شروع و یاسالم انقالب يروزیپ یۀاول يروزها همان از یاسالم انقالب پاسداران سپاه که آنجا از
 نیاول بود، گرفته عهدهبر را رانیا یاسالم يجمهور از حفاظت تیمسئول کشور غرب در ضدانقالب يها
 تهگذاش رانیا هیعل عراق یلیتحم جنگ شروع از قبل و امیا نیهم در زین سپاه يبهدار ساختار يهاهیپا

در غرب کشور و در مناطق مورد هجوم  اًعمدت سپاه یرزم يبهدار جنگ، شروع از قبل نیبنابرا. شد
 مناطق نیدر ا يو درمان شهر بهداشت يهارساختیز بیتخر لیدلضدانقالب شکل گرفت. به يروهاین

 يبازساز تیمسئول عمالً ،یرزم يبهدار يهاتیمأمور با زمانهم یرزم يبهدار يروهایتوسط ضدانقالب، ن
تند. گرف عهدهبر زیندرگیري  مناطق یانرنظامیغ هب یرسانخدمت تداوم منظوربه را مراکز نیا ياندازو راه

 ران،یا هیقبل از شروع جنگ عراق عل یحت ،با ضدانقالب در غرب کشور یداخل يهايریدرگ شروع با
 يهدارب این، سپاه در تهران شکل گرفت. باوجود يزودتر از بهدار یمناطق حت نیسپاه در ا يساختار بهدار

 يفرادا از سپاه يبهدار یۀاول ۀهستسپاه تهران وابسته بود.  ياز بهدار کیلجست تیمناطق به حما نیدر ا
 یآموزش يهادوره یبعض یط از بعد افراد نیا. نبود یپزشک ۀرشت زین آنان یۀاول تخصص که شد لیتشک

    .پذیرفتند سپاه را يبهدار لیتشک تیمسئول ،هیاول
 ۀرشت آموختگاندانش از يبهدار ییدارو بخش در ریدرگ افراد از يمعدود يبهدار تیفعال شروع در

 یۀاول يهاخدمات و کمک ۀارائ ۀفیبودند و وظ دهیآموزش د امدادگر عنوان با که يافراد. بودند يداروساز
 لیکتش با زمانهم. بودند زین ییدارو رسانیخدمات ولمسئ داشتند، برعهده را یرزم يروهاین به یپزشک
 همان در و تهران در زین سپاه يبهدار ییدارو واحد يهاتیفعال ی،اسالم انقالب پاسداران سپاه يبهدار

  ]6شدند. [ دارعهده را آن ةادار تیمسئول داروسازان و ددیگر آغاز سپاه يبهدار ساختمان
  

  ی  رزم يبهدار یپزشک زاتیتجه و ییدارو واحد طورت ریس و خچهیتار. 8
 رانیا یاسالم يجمهور نظام استقرار از بعد یاسالم انقالب پاسداران سپاه یرسم لیتشک نیب که آنجا از
 يبهدار التیتشک نداشت، وجود یچندان ۀفاصل رانیا هیعل عراق یبعث میرژ یلیتحم جنگ یرسم شروع و
 .پیوند خورد مقدس دفاع دوران به و شد آغاز سپاه تیفعال شروع با سپاه در ییدارو خدمات نیهمچن و

 پایانی  يهاخود تا سال لیسپاه از بدو تشک یرزم يبهدار یپزشک زاتیواحد دارو و تجه یالتیساختار تشک
 ،ودب شده ياندازراه یخاص التیتشک چارت بدون ابتدا در که ساختار نیا. بود شاهد را يمکرر راتییتغ جنگ

 ییدارو التیتشک و ساختار شرفتیپ و ییتوانا زانیم. رفت شیپ شدن لیتکم سمتبه راه ۀادام در
 نیمه بود. به یرزم يبهدار التیمتناسب با تحوالت تشک ماًیمستق مقدس دفاع دوران در مسلح يروهاین

 تا ن،یالمبفتح اتیعمل از قبل تا و جنگ يابتدا بخش سه به توانیم را ساختار نیا یزمان نظر از لیدل
 نیکرد. اول میتقس دشمن ییایمیش حمالت شروع از بعد دوران و ییایمیش جنگ شروع از قبل
شد.   لیتشک 1359در سال  در سازمان سپاه یپزشک زاتیمرتبط با دارو و تجه التیتشک
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ع درواق ،یلیسپاه در کردستان و غرب کشور قبل از شروع جنگ تحم يروهایبودن ن ریبا توجه به درگ

   شد. لیدر کردستان تشک 1359سال  یدر سپاه ط یپزشک زاتیساختار دارو و تجه نیاول
 يهاسازمان ریسا مشارکت با ییدارو و يبهدار خدمات ،یرزم مستقل يبهدار کامل استقرار از قبل

بخش مربوط به  یرزم يدر بهدار ییدارو يازهایگسترش ن با. شدیم نیتأم کشور در موجود يامداد
 شیزااف با. دش منتقل) کی(لجستی بانیپشت به و منفک ياز بهدار یپزشک زاتیتدارك داروها و تجه

 مستقل تیریمد دو با دیجد ساختار به 1360 سال در یسازمان ساختار نیا سپاه، يبهدار يهاتیفعال
 و داروها تیریمد و تدارك تیمسئول ،بیترت نیبد. افتی رییتغ یپزشک زاتیتجه و ییدارو يانبارها يبرا

 يبرمبنا ،زین یمصرف یپزشک لوازم بخش ،ساختار نیا در. شد مستقل یپزشک زاتیتجه از یبهداشت مواد
   .شدیم میتقس مستقل يهاگروه به ،هاآن ینیبال يکاربردها نوع

 توجه با. دش افزوده یقرارگاه زاتیتجه و دارو سازمان و ساختار به يگرید يهابخش ،1361 سال در
 و دارو دیجد ساختار در ی،اتیعمل مناطق به کینزد يهااستان در دارو يسازرهیذخاحساس نیاز  به

 انبارها نیا در. دیگرد سیتأس مناطق نیا در ییدارو يانبارها جادیا يبرا یتیریمد سپاه، یپزشک زاتیتجه
 نیتأم منظوربه نیهمچن. شدیم يدارنگه زین یخون يهاوردهافر و خون ی،پزشک زاتیتجه و دارو برعالوه

 نیا .اندازي شدی راهپزشک زاتیتجه و دارو ساختار در زین راتیتعم تیریمد ی،پزشک زاتیتجه يدارنگه و
. ردکیم اعزام سپاه یدرمان مراکز به یپزشک زاتیتجه يدارنگه و ریتعم يبرا را یکارشناسان تیریمد

    .شدیم منتقل زین مرکز به راتیتعم يبرا یپزشک زاتیتجه لزوم درصورت این، باوجود
 در حمزه و(کرمانشاه)  نجف(اهواز)،  جنوب در کربال یاتیعمل يهاقرارگاه لیتشک با ،1361 سال در
 لیتشک هاقرارگاه نیا يبهدار در زین یپزشک زاتیتجه و دارو تیریمد ساختار ،)هی(اروم کشور غرب شمال

 و نجف يهاقرارگاه ادغام با. داشتند ییدارو مستقل واحد هاقرارگاههر یک از  ،1362سال  انی. در پادش
 دارو ة سرپرستبرعهد زین هاقرارگاه زاتیتجه و دارو تیمسئول(ص)  ایاالنبخاتم قرارگاه سیتأس و کربال

 داریپا نیتأم منظوربه یاتیعمل مناطق در هاقرارگاه يبهدار استقرار با. شد گذاشته قرارگاه آن زاتیتجه و
 شروع با. کردند سیتأس را(بُنه)  ییدارو يانبارها هاقرارگاه يبهدار ،یاتیعمل مناطق ییدارو يازهاین

 1362 الس در حمالت، نوعاین با مقابله به مربوط یاختصاص اقالم نیتأم به ازین و عراق یاییمیش حمالت
به ساختار نیا در. شد افزوده سپاه یقرارگاه زاتیتجه و دارو سازمان و ساختار به يگرید يهابخش
 ارساخت به زین یپزشک زاتیتجه و دارو نیجانش ی،پزشک زاتیتجه و دارو ییاجرا امور تیریمد منظور
 توجه با. داشت زین را خون و یپزشک زاتیتجه ،ییدارو اقالم عیتوز میمستق تیمسئول فرد نیا. شد افزوده

 یاصاختص ازین ییایمیش يهاسالح از یناش يهاتیمسموم و عوارض درمان با مرتبط ییدارو اقالم آنکه به
 قشن نداشتند، را الزم ییآشنابا این اقالم  دارو امور در ریدرگ یرنظامیغ يهابخش و بود مسلح يروهاین

سپاه  یشکپز زاتیدارو و تجه یالتیساختار تشک نی. بنابرادشبارز  کامالً اقالم نیا نیتأم در سپاه يبهدار
 یتیریدم منظور نیهم به. کند نیتأم را اقالم نیا به یرزم يروهاین ازین باشد قادر تا دیگرد اصالح ياگونهبه
 اضافه پاهس یپزشک زاتیتجه و دارو ساختار به زین) ياهسته و یبوکریم ،ییایمی. (شه.م.ش تیریمد عنوان با

 يهاسالح يسازیخنث و کنترل با مرتبط یگروه زاتیتجه و يانفراد اقالم نیتأم تیمسئول تیریمد نیا. شد
 نیهمچن. شد حذف یپزشک زاتیتجه راتیتعم تیریمد ،ساختار نیا در. داشت برعهده را دشمن ییایمیش
 دارو از مستقل ی،تیریمد یاتیعمل يروهاین ،ازین مورد خون نیتأم به روزافزون ازین دلیلهب دیجد ساختار در
     .ندرا برعهده گرفت یخون يهاوردهافر و خون نیتأم فهیوظ ی،پزشک زاتیتجه و

 زاتیتجه و دارو تدارك و نیتأم ،1362 سال در یاسالم انقالب پاسداران سپاه وزارت لیتشک با
 و كتدار تیمسئول ،طیشرا نیا در. گرفت قرار سپاه وزارت پشتیبانی معاونت پوشش تحت یپزشک

 شود رذک است الزم. دش منتقل سپاه وزارت به سپاه يبهدار واحد از یپزشک زاتیتجه و دارو پشتیبانی
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 و يبهدار درخواست و نظر با سپاه پشتیبانی معاونت شد، حفظ جنگ انیپا تا که ساختار نیا درکه 

  .گذاشتمی هاآن اریدراخت و کردمی نیتأم را يبهدار ازین مورد اقالم ،سپاه مشترك ستاد پشتیبانی
 نیا در. شد يدیجد راتییتغ دچار زین 1363 سال در یپزشک زاتیتجه و دارو تیریمد ساختار

 برگردانده شد. با توجه به زاتیبه ساختار دارو و تجه یپزشک زاتیتجه راتیتعم تیریمد مجدداً ،ساختار
 يبهدار یپزشک زاتیدارو و تجه تیریمد ةبرعهد زین یپزشک زاتیتجه يدارنگه و نیتأم تیمسئول کهآن

     بود. یرزم يدر بهدار یوجود واحد مستقل ازمندین زین زاتیتجه نیا يدارو نگه ریقرار داشت، تعم
 نیا. رخ داد 1364 سال در سپاه یقرارگاه زاتیتجه و دارو سازمان و ساختار در راتییتغ نیآخر
 ریسا در البته. شد حفظ جنگ انیپا تا ،بود شده جادیا کربال قرارگاه در کامل صورتبه که ساختار
 تادس در ییهابخش و صف در ساختار نیا از ییهابخش و میتقس ستاد و صف نیب ساختار نیا هاقرارگاه
 یمستقل واحد یمردم ییدارو يهاکمک افتیدر و يآورجمع يبرا ،دیجد ساختار در. بود شده مستقر

 در يبهدار يواحدها سطح در را یپزشک زاتیتجه و دارو عیتوز تیمسئول زین ايتازه واحد و شده جادیا
 یاتیعمل مناطق در یرزم يبهدار ی،لیتحم جنگ ي پایانیهاسالدر  .بود گرفته برعهده کشور سراسر

 و يامداد واحد صدها یاتیعمل يروهاین يازهاین به ییگوپاسخ منظوربه و ي یافتهادیز نسبتاً گسترش
 بخش در ازجمله ،را خود ازین مورد يروهاین یرزم يبهدار. بود شده سیسأت یاتیعمل مناطق در اورژانس

. کردیم نیتأم ،ددنشیم اعزام یاتیعمل مناطق به تیمورأم صورتبه که داوطلب افراد نیب از عمدتاً ،دارو
 ۀمنظور ارائخود به ازیمورد ن ییدارو يهانیسیتکن نیتأم در ییدارو واحد رسدیم نظربه لیدل نیهم به

 نداشت. مشکلیان داوطلب نیاز ب یاتیدر مناطق عمل ییخدمات دارو
  

 ،عیتوز تدارك، ه،یته يراهبرد و مهم ۀفیوظ :یپزشک زاتیواحد دارو و تجه يهاتیمسئول و فیوظا
 زاتیتجه راتیتعم و يبازساز از،ین مورد یپزشک زاتیتجه و یخون يهافراورده دارو، يدارنگه و برآورد
سه یاتیعمل يهاقرارگاه از کیهر در یدرمان خدمات ۀارائ يواحدها یتمام زیتجه نیهمچن و یپزشک

 زاتیواحد دارو و تجه ة(جنوب) برعهد کربال و(غرب)  اشرف نجف)، غرب(شمال  دالشهدایس ةحمز ۀگان
ي امداد يروهاین رزمندگان، تکتک از ها،عرصه یواحد تمام نیا یبانی. خدمات پشتی بودپزشک

 يهامارستانیب ،ییایمیش یتخصص يهااورژانس و خطوط يهااورژانس تا امداد يهاستپُ(امدادگران)، 
یدربرم را ،رزمندگان به یدرمان خدمات ۀارائ در فعال يشهر یدرمان مراکز یحت و هانقاهتگاه ،ییصحرا
 و آمبوالنس اتوبوس ،آمبوالنس يخودرو ازجمله آمبوالنس انواع اعزام و زیتجه ه،یته نیهمچن. گرفت
  ] 6. [شدیم یسرپرست واحد نیا توسط نبرد خطوط در رسانیخدمت  يبرا آمبوالنس قطار

 
  ییصحرا يهامارستانیب و هااورژانس يهاداروخانه .9

 در ینظام يهااتیعمل مجروحان به یرسانو اورژانس در امداد امداد يهاستپُ یاتیح تیاهم باوجود
 نشده احداث یاتیعمل مناطق در یرزم يبهدار توسط یسازمان صورتبه مراکز نیا جنگ، اول يهاسال

 راکزم و بودند کینزد شهرها به اریبس یاتیعمل خطوط ی،لیتحم جنگآغازین  يهاسال در البته. بودند
 جادیا نیبنابرا. داشتند قرار مجروحان درمان يبرا یاتیعمل يروهاین دسترس در شهرها نیا یدرمان

 ۀنیزم در يکمتر مشکالت با یرزم يبهدار لذا. نبود ازین مورد چندان یاتیعمل مناطق نیا در هااورژانس
 غرب در ینظام يهايریدرگ لیدلبه ،این باوجود. بود مواجه يشهر یمارستانیب و یدرمان مراکز از استفاده

 غرب در یرزم يبهدار توسط يامداد يهامارستانیب نیاول ی،لیتحم جنگ شروع از قبل یحت کشور
 یاسالم يجمهور ارتش ینیزم يروین در يبهدار ترمنسجم ساختار به توجه با. ه بودشد جادیا کشور
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 ياندازراه در ارتش يبهدار تجارب و امکانات از کردند یسع زین سپاه يبهدار نمسئوال ران،یا
 خیتار در یعطف ۀنقط دیبا را نیالمبفتح اتیعمل نظر نیا از. کنند استفاده ییصحرا يهامارستانیب

  . آورد حساببه سپاه یرزم يبهدار توسط ییصحرا يهامارستانیب سیتأس
 يبهدار کهیدرحال ؛داشت فاصله مقدم خط با لومتریک نیچند اورژانس ،ارتش يبهدار ساختار در

 يبرا ارتش و سپاه يبهدار يهمکار البته. کردیم برپا مقدم خط به ترکینزد را خود يهااورژانس سپاه
 نیا. افتیادامه  يترگسترده شکلبه زین يبعد يهااتیعمل در ییصحرا يهامارستانیب سیتأس

 يبرا الزم يهاتمام بخش باًیتقر و شدندیم ساخته مجهزتر زمان مروربه ییصحرا يهامارستانیب
 ساختمان زمان مرور هب. بودند ییدارو يانبارها و داروخانه هابخش نیا ۀازجمل. داشتند را مارستانیب
 يهامارستانیب ساخت به شروع یرزم يبهدار و شد خارج یکانکس حالت از ییصحرا يهامارستانیب

 ازین مورد امکانات نیتأم نظر از يادیز نانیاطم دیجد يهاساختمان نیا. کرد ثابت يهاسازه با ییصحرا
 . کردندیم فراهمبخش دارویی و تجهیزات پزشکی را نیز 

  
  خط مقدم  يروهایبه ن ییدارو رسانیخدمات نحوة .10

 نبرد مقدم خط در یاتیعمل يروهاین ازین مورد ییدارو خدمات رساندن یرزم يبهدار تیاولو نیترمهم
 هااتیعمل مجروحان ییدارو يازهاین به يادیز حد تا يامداد يهاستپُ و هااورژانس سیتأس اگرچه. بود

 یاتیعمل يروهاین تلفات کاهش در یمهم اریبس نقش مقدم خط در ییدارو خدمات ۀارائ ،دادیم پاسخ
 ن،ای باوجود. شدیم نیتأم یاستان يهاسپاه قیاز طر عمدتاً ییدارو يازهاین نیا ،جنگ يابتدا در. داشت

 تا. افتي یشتریب نظم زین ییدارو رسانیخدمات ی،رزم يبهدار شتریب انسجام و هاقرارگاه لیتشک از بعد
 صورتبه احمرهالل ازجمله هاسازمان ریسا امکانات از همچنان سپاه يبهدار ،المقدستیب اتیعمل از قبل

 یاتیملع مناطق در ییدارو يانبارها جیتدربه ،سپاه يبهدار شتریب استقالل با. کردیم استفاده میمستق
 به ییدارو رسانیخدمات ورمنظبه. گردد فراهم ازین مورد يداروها به بهتر یدسترس امکان تا شد سیتأس

و نجات  امداد يانفراد يهافیک عیتوز و هیته روش از یرزم يبهدار مقدم، خط در یاتیعمل يروهاین
. ق کندمحق را یاتیعمل يروهاین به هیاول یامدادرسان ممکن زمان نیترکوتاه در بتواند تا کردیاستفاده م

 يانفراد امداد يهافیک رزمنده، يروهاین به مقدم خط در ییدارو یرسانتاخدم تیاهم به توجه با
 لمقدساتیب و القدسقیطر يهااتیعمل در عیوس زانیمبه بار نیاول يبرا یرزم يبهدار توسط دشدهیتول

   مورد استفاده قرار گرفت.
  

   ی رزم يبهدار یپزشک زاتیو تجه ییدارو يازهاین نیتأم .11
 لیدالبه دهدینشان م مقدس دفاع زمان در مجروحان درمان ةنحو و یاتیعمل يروهاین تیوضع یبررس

ی کیلجست بار مناطق نیا يازهاین ریسا با سهیمقا در یاتیعمل مناطق ازین مورد يداروها نیتأم يمتعدد
 از انتقال از بعد ینظام يهااتیعمل مجروحان. کردینم جادیا جنگ فرماندهان و نمسئوال يبرا چندانی

 یعموم نظام پوشش تحت هامارستانیب نیا. شدندیم يبستر يشهر يهامارستانیب در ،مقدم خط
 ،هاآن ازیمورد ن يازجمله داروها ،مجروحان نیا یدرمان يازهاین نیو درمان کشور بودند و تأم بهداشت

 طرف از. نداشت یتیمسئول مورد نیا در یرزم يبهدار و بود کشور درمان و بهداشت نمسئوال فیوظا از
 از یناش يهابیآس از ریغبه یجسمان سالمت لیدلبه و بودند جوان رزمندگان اغلب که آنجا از گرید

 دتاً عم یاتیمناطق عمل ازیمورد ن يو تدارك داروها نیتأم ،به دارو نداشتند یچندان ازین اصوالً هااتیعمل
 محدود هااورژانس ای مقدم خط در هااتیعمل از یناش جراحات و هازخم یۀکنترل اول ي مربوط بهبه داروها
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 وقت، يبهدار وزارت و مسلح يروهاین نیب آمدهعملبه يهایهماهنگ طبق ،جنگ شروع با. شدیم

 ییدارو پخش يهاشرکت و يبهدار وزارت قیطر از مسلح يروهاین ازین مورد يداروها نیتأم تیمسئول
 ستاد و سپاه نیب یهماهنگ رغمیعل ،اول جنگ يهاسال در وجود این،با. شدیم انجام کشور در موجود
 يازهاین يموارد در زین یاستان يهاسپاه ،يبهدار ییدارو يازهاین نیتأم يبرا تهران در يبهدار وزارت

 لیتشک اول يهاسال در يموارد در نیهمچن. کردندیم هیته هااستان در موجود منابع از را خود ییدارو
 فراهم کشور ییدارو بازار قیطر از را خود يازهاین زین میمستق صورتبه سازمان نیا ،یرزم يبهدار

 نیتأم رانیا يداروها فهرست در موجود يداروها اقالم نیب از یرزم يبهدار ازین مورد يداروها. کردیم
 از واردکنندگان وسیلۀبه ای دشمی دیتول یداخل يداروساز يهاشرکت توسط که داروها نیا تمام. شدیم

 تدارك و نیتأم در یمشکل يبهدار لیدل نیهم به ؛بود موجود کشور ییدارو بازار در شد،یم وارد خارج
 خارج از شد،براي تهیه و تأمین داروهاي خاص مورد نیاز که در کشور تولید نمی البته. نداشت هاآن

 مناطق در يموارد در یاتیعمل مناطق يبهدار وجود این،با. شدیم گرفته کمک ،احمرهالل از ،کشور
 از که ییداروها ونیفرموالس ای شکل در یراتییتغ ،خود ییدارو يازهاین نیتأم منظوربه ی،اتیعمل

    .کردیم جادیا گرفت،یم لیتحو ییدارو يهاشرکت
 نیا. کردیم استفاده زین یمردم ییاهدا يداروها از يموارد در سپاه يبهدار جنگ، يهاسال یط
 ينهادها توسط شد،یم يآورمردم جمع ةنشدو مصرف ازیمازاد بر ن ياز محل داروها اغلب که داروها
 ازین مورد يداروها به مطمئن یدسترس جادیا يبرا. دیگردیم سپاه يبهدار لیتحو و يآورجمع یمردم

 رد مستقر يهااورژانس. کرد یاتیعمل مناطق در ییدارو يانبارها احداث به شروع یرزم يبهدار جیتدربه
 یکیزیف طیشرا از ابتدا در انبارها نیا البته. شدیم نیتأم ییدارو يدپوها نیا قیطر از یاتیعمل مناطق نیا

 اصالحات به ی،جنوب مناطق در خصوصبه ،منطقه ییوهواآب طیشرا به توجه با و نبود برخوردار یمناسب
 بروز باعث بود ممکن و مطلوبی نداشت طیشرا موارد تمام در ییدارو يانبارها نیا البته. داشت نیاز

 ییودار يانبارها از یکی در بار یۀتخل هنگام یمنیا اصول کامل تیرعا عدم مثال يبرا ؛شود زین یحوادث
 نیب ییایمیش واکنش لیدلبه حادثه نیا. شد يسوزآتش بروز باعث ،1365 سال در جنوب ۀمنطق در

 که داروها برخالف. شد جادیا هاآن ییجاهجاب هنگام در نیکرول ةکنندیضدعفون ةماد و نیکلر باتیترک
 یتبا مشکال یرزم يبهدار ازیمورد ن یپزشک زاتیتدارك تجه تهیه و شد،یم تأمین از داخل کشور عمدتاً

 لیتحو یداخل ییدارو يهاشرکت و يبهدار وزارت از سپاه که ییداروها به مربوط ۀنیهزهمراه بود. 
از  عضاًب یپزشک زاتیتجه درمورد یول ؛شدیم پرداخت هاشرکت نیسپاه به ا قیاز طر، بیشتر گرفتیم

  .گرفتمی صورت واردات طریق
 زاتیتجه و داروها تمام یرزم يبهدار یپزشک زاتیتجه و دارو واحد ،ینظام يهااتیعمل اتمام با

 استفادهها ي از آنبعد يهااتیعمل يبرا تا کردیم يسازرهیذخ و يبندبسته آوري،را جمع نشدهمصرف
 هانآ در را یراتییتغ ی،پزشک زاتیتجه طیشرا قیتطب منظوربه شدیم مجبور يبهدار يموارد در. شود

    .کار گیردي را بهابتکار يهاروش ی،اتیعمل مناطق در کمبودها یبعض جبران يبرا ای وکند  جادیا
 ازین مورد يداروها مقدار نییتع ،بودند مواجه آن با یرزم يبهدار نمسئوال که یمشکالت از یکی

 یشخص تجارب و نظرات يبرمبنا جنگ، نیاز به داروها اول يهاسال در بود. یاتیعمل مناطق در روهاین
 ییهاروش ،قبل يهااتیعمل از آمدهدستبه تجارب با تکیه بر و زمان گذشت با یول ؛شدیماعالم  افراد

 يابر يادیز موارد در سپاه يبهدار. شدیم گرفته کاربه یاتیعمل مناطق ییدارو يازهاین ۀمحاسب يبرا
 در خصوصهب خود يروهاین يفرد عملکرد و شنهادهایپ به خود يهاروش اصالح و ییدارو رسانیخدمات
 يروهاین يشنهادهایپ يبرمبنا سپاه يبهدار کار روش يادیز موارد در و بود وابسته یاتیعمل مناطق

 در شتریب تسلط لیدلبه ،جنگ آخر يهاسال در. شدیم اصالح باال به نییپا از صورتبه کنندهعمل
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 زامال از یناش مشکالت باوجود ،یاتیعمل يروهاین يازهاین درمورد یپزشک زاتیتجه و دارو تیریمد
 یاتیعمل يروهاین ییدارو يازهاین تدارك و نیتأم ی،نظام يهااتیعمل یحفاظت و یمنیا اصول تیرعا

 .شدیم انجام يبهتر يزیربرنامه با
  

  یی  ایمیش يهاسالح عوارض با مقابله يبرا ییدارو خدمات ۀارائ . 12
 یرانیا رزمندگان هیعل ییایمیش يهاسالح از عراق ةاستفاد احتمال از ییهانشانه جنگ يابتدا از اگرچه
 يهاسالح کاربرد. شد آغاز 1361 سال از عراقیی ایمیش يهاسالح از عراق عیوس ، کاربرد داشت وجود

 ياروهین ةگسترد اریبس ةاستفاد. داد رییتغ یکلهب را نبرد يهاجبهه ةچهر یرانیا رزمندگان هیعل ییایمیش
 یاقعر و یرانیا یرنظامیغ شهروندان هیعل متعاقباً و یرانیا رزمندگان هیعل ییایمیش يهاسالح از یعراق
 فصل شد باعث آن اثرات با مقابله لزوم و عراق ییایمیش حمالت. است سابقهیب يبشر مکتوب خیتار در

 هاآن از یناش عوارض درمان و ییایمیش يهاسالح يسازیخنث يبرا ازین مورد يداروها عنوان با يدیجد
 درقبال یرزم يبهدار يپدافند يهاتیفعال. شود گشوده یرزم يبهدار یپزشک زاتیتجه و دارو بخش در

 يهاسال در عراق ییایمیش حمالت دیتشد رغمبه که افتی بهبود سرعتبه ياگونهبه ییایمیش يهاسالح
 وجود به توجه با. افتی کاهش شدتبه عراق ییایمیش حمالت از یناش یرانیا ةرزمند يروهاین تلفات ،بعد

 ،رانیا یرنظامیغ شهروندان و رزمندگان هیعل عراق توسط ییایمیش يهاسالح از استفاده ةندیفزا خطر
 به. بود کیاستراتژ ضرورت کی مقدس دفاع يهاسال یط یرزم يبهدار يروهاین يپدافند یآمادگ حفظ

 حمالت درمقابل را خود یآمادگ همواره جنگ يروزها نیآخر تا یرزم يبهدار يروهاین لیدل نیهم
  . کردند حفظ یرنظامیغ مناطق در و نبرد يهاجبهه در عراق ییایمیش یاحتمال

 حمالت با مقابله يبرا یآمادگ و اطالع چیه جنگ اول يهاسال در که یرانیا يروهاین برخالف
 نیا دهدیم نشان یعراق يروهاین از آمدهدستهب شواهد ،نداشتند دشمن يسو از یاحتمال ییایمیش
 ،جنگ شدن یطوالن با. بودند آماده ییایمیش جنگ يبرا ،رانیا به خود ۀحمل يابتدا همان از روهاین

 تکرار. تیاف شیافزا يادیز اریبس زانیم به یرانیا رزمندگان هیعل یعراق يروهاین ییایمیش حمالت وسعت
 عوارض و اثرات با مقابله يبرا یتخصص و منسجم التیتشک یرزم يبهدار نمسئوال شد باعث حمالت نیا
 با مقابله يهاراه و هاآن انواع شناخت ،هاحسال نیا با مقابله در اقدام نیاول. کنند جادیا هاسالح نیا

 هاسالح نیا درمورد یچندان اطالعات که یرانیا يروهاین عراق، ییایمیش حمالت آغاز در. بود تبعاتشان
 يهاسالح يریکارگهب اوج. کنند لیتکم را خود اطالعات یعلم منابع به مراجعه با کردند یسع ،نداشتند

. افتی ادامه يصعود بیش کی با جنگ انیپا تا و شد آغاز 1362 سال در یرانیا رزمندگان هیعل ییایمیش
 طیشرا در که ی بودندزاتیتجه و داروها مندازین ییایمیش يهاسالح عوارض با مقابله يبرا یرانیا يروهاین

 دانش و توان به اتکا با بودند مجبور یرانیا يروهاین نیبنابرا. نداشت وجود کشور ییدارو نظام در يعاد
  . کنند نیتأم را رزمندگان ازین مورد يداروها و هادوتیآنت ی،داخل

 از که افراد نیا. بود متخصص يروهاین يادیز تعداد يریکارگهب ازمندین ،هاتیفعال نیا یدهسامان
 گروه کی به جیتدرهب ،شدندیم انتخاب ینظام يروهاین با يهمکار به مندهعالق و یدانشگاه نامحقق نیب

هب هاي فراوانی شد تادر این مسیر، تالش .شدند لیتبد کشور داخل در نهیزم نیا در متخصص بزرگ
 ازیمورد ن يها و داروهادوتیآنت یۀاز امکانات موجود در کشور در ته ،دیجد يهارساختیز جادیا يجا

 تیفیک یی،ایمیش يهامقابله با عوارض سالح يداروها برا نیا یاتیح تیاهم لیدلهاستفاده شود. البته ب
 دیبه تول ازین نیگرفت. همچنیقرار م يادیشده در داخل کشور مورد توجه و دقت زدیتول يداروها
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 يهايرا به توانمند نتوجه مسئوال ییایمیش يهااز سالح یمقابله با عوارض ناش يبرا یاختصاص يداروها
    جلب کرد. یها و مراکز علمدانشگاه
شروع درمان از همان خط مقدم جبهه  یی،ایمیش يهادرمقابل سالح رانیا یدفاع يهاياستراتژ در

رزمندگان خط مقدم  يشد با فراهم آوردن امکانات الزم برا یسع لیدل نی. به همي یافتاژهیو گاهیجا
از همان خط مقدم آغاز شود.  ییایمیش يهااز سالح یناش تیو درمان عالئم مسموم يسازیخنث ۀجبه

رزمنده  يروهاین ی،رانیرزمندگان ا هیعراق عل ییایمیآغاز حمالت ش لیدر اوا رسدینظر مهب این، وجودبا
 یکاف ییآشنا ییایمیش يهاسالح نیمقابله با ا يو ابزار الزم برا لیهنوز با وسا یاتیدر خطوط عمل

مقابله با  يبرا ازیاقالم مورد ن نیتراز مهم یکی یتنفس ستمیمحافظ صورت و س يهاماسکنداشتند. 
 خارج کشور ها ازماسک نیاز ا ياول جنگ تعداد يهابود. اگرچه در سال ییایمیش يهاعوارض سالح

 رزمندگان اریدراخت عیوس زانیبه مي الزم هاماسک، کشور داخل در هاآن دیبا تول جیتدرهب، شد يداریخر
در  یرانیخاص رزمندگان ا يهايازمندیکرد نیتالش م ماسک دیتول یمهندس واحدقرار گرفت.  یرانیا

 يشتریب لیکه رزمندگان تما کند دیتول ياگونهها را بهنآ ،کرده تیرعا زیها را نماسک نیاستفاده از ا
در خط مقدم  روهایبه سطح ن ییایمیش يهامقابله با سالح البته داشته باشند. این وسیلهاستفاده از  يبرا

شده  دیالزم تول لیابزارها و وسا زیها نها در سطح گردانسالح نیمقابله با عوارض ا يشد. برایخالصه نم
مناسب يبودن امکانات و خودروها اریدراخت لیدلهها بپیدر سطح ت ییایمیمقابله با حمالت ش يبود. برا

 به ییایمیش يهااورژانس محل در شدههیتعب يهادوششد. یاستفاده م يتربزرگ لیاز ابزار و وسا ،تر
   .شد لیتبد ییایمیش يهاسالح با مصدوم رزمندگان از ییایمیش یآلودگ رفع يهاراه نیترؤم از یکی

بود که امکان  افتهیتوسعه  يحددر اواخر جنگ به ییایمیش يهامقابله با سالح يهاابزارها و روش نیا
باوجود  جهیدرنت ؛دادیرا به رزمندگان م ییایمیش يهاشده با سالحمناطق بمباران عیسر يسازپاك
 یرانیرزمندگان ا نیها در باز آن یعوارض ناش ی،عراق يروهایها توسط نسالح نیوسعت کاربرد ا شیافزا

. ددنیخود رسئال دیا به عملکرد نسبتاً ییایمیش يهااورژانس ،و بعد از آن 1364بود. در سال  افتهیکاهش 
 گفتنی است که این را داشتند. ییایمیش نامصدوم یدرمان يازهایبه ن ییگوپاسخ تیها قابلاورژانس نیا

  گذاشت. یجا ماز خود به زین یروان راتیثأت ی،بر عوارض پزشکعالوه ییایمیش يهاسالح
 تیآموزش و ترب یی،ایمیش يهامقابله با عوارض سالح يافزار الزم براتدارك دارو و سخت کنار در

ر د یرزم يبهدار تیاز عوامل موفق یکی زین ییایمیش نامصدوم تیریمد يبرا ازیمورد ن یکادر درمان
مقابله با  يشده براهیبود. امکانات ته یرانیرزمندگان ا هیحمالت عراق عل این نوع از یکنترل عوارض ناش

 یتایدر مناطق عملود. براي مثال ب زین یاتیعمل ۀمنطق ییایجغراف طیتابع شرا ییایمیش يهاسالح
موسوم  هاسالح نیا ةکنندیخنثمجهز به دستگاه  يکه امکان استفاده از خودروها العبوری صعبکوهستان

  ] 15، 6. [شدیابزار استفاده م نیحمل ا ياز قاطر برا ،وجود نداشت 1به درخش
  

  ییایمیش نامورد استفاده در درمان مصدوم یدارودرمان يهاپروتکل .13
شد تا یروزآمد م مکرر یرزم يبهدار توسط ییایمیش يهاسالح عوارض با مقابله یدرمان يهاپروتکل
 يهاپروتکل نیآخر ،بخش نیحاصل شود. در ا یدرمان ۀجینت نیآمده بهتردستهتجارب ب يبرمبنا

 آورده شده است. یرزم يبهدار یکادر درمان ةمورد استفاد یدارودرمان

                                                             
    .سازي شیمیاییرفع آلودگی و خنثی مجهز به دستگاه خودروي .1
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   )اورژانس( خردل گاز. 1ـ13
 درصد 5 يدر سرم قند )تریلیلیم 250معادل ( درصد 10گرم از محلول  25: میسد وسولفاتیت .الف

اول  ۀقیدارو در چند دق ونی. سرعت انفوزشودیم ونیدر اورژانس انفوز قهیدق 20ـ15در  مدت  و ختهیر
که  خواهند شد دیفوراً دچار استفراغ شد ناغالب مصدوم ع،یسر زیآهسته باشد. درصورت تجو اریبس دیبا

 یممکن است برخ ونیدنبال انفوزهد. بنشوینم درمان زین ییدارو چیو با ه دنابییبهبود م ونیبا اتمام انفوز
  ولفاتوسیت زیتجو ،صورت نیدر ا ؛به درمان دارد ازین ،بود دینفس شوند که اگر شد یدچار تنگ مارانیب

 يگرم) در سرم قندیلیم 250( نیلینوفیآمپول آم کی ماریب يبرا يگریبلکه از رگ د ؛شود قطع دینبا
     .شود ونیانفوز قهیدق 15ـ10 ) در مدتتریلیلیم 100(

 چشم مصدوم به مدت يقطره روست سرم قطره کیبه کمک  سرد یچشم: سرم نمک يشووشست. ب
    .نیست در اورژانس یچشم ةگونه قطرچیبه مصرف ه ازی. نشودداده می انیجر قهیدق 10ـ5
ظاهر  هاکولیوز است ممکن ،کند مراجعه رید مصدوم اگر هیاول مراحل در: یپوست عاتیضا پانسمان .ج

 انپانسم نیازیسولفاد لوریو کرم س نیبتاد کرد و فقط با ها را  بازآن نباید هرگز در این صورت، شود که
   .کرد

  
    )یعموم يهامراقبت(  نقاهتگاه. 2ـ13
  وم. در لباس و پوست مصد یآلودگ ماندنی درصورت عدم استفاده در اورژانس و باق وسولفاتیت زیتجو .الف
  ساعت اول.  24خصوص در به ماریادرار ب شیمنظور افزافراوان به عاتیما زیتجو .ب
گرم فنرگان یلیم 50 + لیگرم الرگاکتیلیم 25از کوکتل ( تریلیلیم 5ـ3 ن مخدر: مقدارسکّمُ زیتجو .ج
 قی) تزرشودرسانده می تریلیلیم 10به  يولوژیزیسرم ف با مجموعه نیکه حجم ا نیدیگرم پتیلیم 100+ 

چشم و  یکه از ناراحت ینامصدومتمام  کند.یم تیساعت اول کفا 24 يشود که معموالً برایم یعضالن
  کنند.  افتیکوکتل را در نیا دیبدون استثنا با ،برندیپوست رنج م

 .بار 3 يروز گرمیلیم 6/0 نیآتروپ سولفات قرص .د
  

    )یعالمت يهادرمان( نقاهتگاه. 3ـ13
 250 نیلینوفیآم ونیدستگاه تنفس: درصورت بروز حمالت الرنگواسپاسم و برونکواسپاسم، از انفوز .الف

     ساعت استفاده شود.میمدت نه ب درصد 5 يگرم در سرم قندیلیم
بار  4ي آمپول روز 1ی قیتزر نیدیمتیاول سا ۀهفت کیدر  ،»الف«گروه  نادستگاه گوارش: در مصدوم .ب

    گردد. زیتجو يقاشق غذاخور 1، بار 4ي روز میزیرمنیش ،نامصدوم ریاستفاده شود. در سا یعضالن
 يهاتاول. شود استفاده نیکاالم ونیلوس از کوچک، يهاکولیوز زین و خارش تم،یار درمورد: پوست .ج

 داده یطول شکاف يستوریب غیت با لیاستر طیمح در ،دارد شتریب ای متریسانت 2 حدود قطر که بزرگ
 شدهقیرق 7/1 اسکراب نیبتاد محلول با سپس شود؛ شووشست کامالً ینمک سرم با آن داخل فوراً و شود

 ساعت 24 هر. شود پانسمان نیازیسولفاد لوریس کرم با ی گردد وضدعفون مورد نظر محل ،ینمک سرم در
 بعداً  هک کندیم یناراحت جادیا ماریب يبرا خردل تاول اسکار ،زخم بهبود از پس. شود عوض دیبا پانسمان

   استفاده شود.   Aنیتأمیو پماد جهت بهبودي باید از
 20 یچشم دیسولفاستام ةقطر ؛بار 2ي روز ،قهیدق 5 مدت به سرد نیسال نرمال با شووشست: چشم .د

 .بار 4ـ3قطره روزي  2ـ1 )نیهماتروپ ای لیکلوژی(س کیاتیدریم ةقطر ؛بار 4 يروز قطره 2درصد، 
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  (خط مقدم و اورژانس) اعصاب عوامل. 4ـ13

 نیآتروپ گرمیلیم 2ي (حاو کیاتومات نیآتروپ آمپول از اعصاب، يگازها عالئم وجود درصورت خط مقدم: 
گردد. یم قیران تزر ۀلباس در عضل يشود که از رویاستفاده م يانفراد امداد یقوط در موجود) سولفات

 دنک قیتزر نیآمپول آتروپ 1، قهیدق 10 اعصاب، هر يهر رزمنده مجاز است درصورت بروز عالئم گازها
  است.  زیجا قیتزر 3تا  و حداکثر
به چهار گروه  نامصدوم ،یدرمان رسانیخدمات یچگونگ زیاساس شدت عوارض و نبر :اورژانس

  شوند: یم میتقس
 ینیعالئم موسکار ایو  اغما هستند درحال ارند، یدا ياریکه اختالل سطح هش یدگانیدبیآس »الف«گروه 

 ي(برقرار ژنی+ اکس C.P.Rاقدامات است:  بیترتاین  به یاقدامات درمان در این موارد، دارند. دیشد ینیکوتیو ن
میتصم سپس و دهان ترشحات و نبض کنترل با آهسته، يدیور گرمیلیم 4 هیاول نیآتروپ زیتجو؛ تنفس)

یلیم 250آمپول  1) نیتوکسوگون ای( میدوکسایاوب زیتجو؛ 1آتروپینی شدن مرز تا قیتزر ۀادام درمورد يریگ
ر که البته د ی شودبررس آتروپینی شدناز نظر  ماریب قهیدق 5تا  1 بهتر است هر که نیآتروپ زیتجو ۀادام؛ گرم

 ن،یروپآت ت،یکلوپنتولی(س کیاتیدریم یچشم ةقطر زیعدم تجو؛ دارد يکمتر تیاهم یتنفس يهاتیمسموم
یها منتقل مو نقاهتگاه بانیحادثه به مناطق پشت ۀکه از منطق یمارانیب ریو سا مارانیب نی) در انیهماتروپ

عمل در نقاهتگاه  نیشود (ایم يبعد يهاصیشکال در تشخها منجر به اِقطره گونهنیمصرف ا رایز ،شوند
  .  مارانیب ي تمامبرا ازپامیگرم دیلیم 10ی عضالن قیتزر؛ درصورت لزوم انجام خواهد شد)

 ینیعالئم موسکار یخود راه بروند، ول يتوانند با پایو م ارندیکه کامالً هش یدگانیدبیآس» ب«گروه 
در  عیسرت. جهت هستند دید يو تار دیشد سیوزینفس، سرفه، تهوع، استفراغ، م یو دچار تنگ رنددا دیشد

ی آمپول عضالن 1 میدوکسایاوبی؛ گرم عضالنیلیم 4 نیآتروپشوند: درمان، این بیماران به این صورت مداوا می
 10 ازپامید ؛)شود قیو تزر دهیسرنگ کش کیبا  میدوکسایو اوب نیاست مخلوط آتروپ (جهت سرعت کار بهتر

صورت  يهر اسپر ق،یدم عم يو در ابتدا قیبار (پس از بازدم عم 4 سالبوتامول ياسپری؛ گرم عضالنیلیم
    شود. قیتزر يدیور میو اکسا نیآتروپ زین »ب«بهتر است در گروه  ،کم باشد ناتعداد مصدومچنانچه  ).ردیگ

 تیلندارند (فعا کیستمیس تیدارند، مسموم ینسبتاً خوب یکه حال عموم یدگانیدبیآس» ج«گروه 
 دید يتار يمردمک، مختصر یها تنگکنند و عالئم آنیاستفراغ نم ،است) یعیاستراز آنان طب نیکول

توانند درصورت لزوم به محل خدمت پس از درمان به شرح زیر می گروه نینفس است. ا یو تنگ
 گرم،یلیم 5 ازپامیقرص د؛ ساعت 24 يبرا بار 4ي گرم، روزیلیم 6/0 نیقرص سولفات آتروپ :بازگردند

سم  یموضع . اگر جذبدیقطره در هر چشم، فقط درصورت سردرد شد 1 ت،یکلوپنتولیس ةقطر؛ عدد 1
   .ساعت ادامه یابد 48ـ24 و درمان دهیقطره چکان 1ساعت،  6 الزم است هر ،باشد ادیز هیاز راه قرن
کنند یگمان م یول ؛به درمان ندارند يازین و خوب یهستند با حال عموم يگروه افراد نیا »د«گروه 

با صبر و حوصله  دیلذا با .شوندیآنان، عمالً مزاحم درمان سه گروه قبل م ادیتعداد ز لیدلو به مارندیب
   .داد حیتوض شانیآنان برا یدرمورد عدم آلودگ

  
   (خط مقدم و اورژانس)  يدیانیس باتیترک. 5ـ13

یم استفاده یاستنشاق تیترین لیاز آمپول آم ،انوریصورت بروز عالئم مربوط به عوامل سدر :مقدم خط
و سپس از  شودسته میشکشده) با فشار  دهانپوش ینخ افیال باآمپول (که  صورت که ابتدا نیبه ا ؛شود

                                                             
1. atropinization 
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 تواند تایهر نفر م ،تیترین لیآم يشتریبه تعداد ب ازی. درصورت نشودیوارد ماسک م یطلق چشم ةکنار

  . کند استفاده قهیدق 5 هر ۀآمپول را به فاصل 8
 کردن، باز درصد 5 يگرفتن رگ مناسب و وصل سرم قند ،يویر ی ـقلب يایاح لزوم درصورت :اورژانس

س تنف يتاحد یمصدوم در اغما باشد ول چنانچه به پهلو. دهیخواب تیساکشن ترشحات، وضع ،ییراه هوا
 هادوتیاستفاده از آنتکرد؛ بلکه باید  تراشه تلف يگذارمنظور لولهجهت وقت را بهیب دینبا ،داشته باشد

    .دانست مقدم را
 ینیمجاور ب و گاز گذاشته کی يرو شود،می آمپول شکسته 2، قهیهر دق ی:استنشاق تیترین لیآم. 1
دوم تنفس مصاگر  .ابدیادامه  دیبا میسد تیترین يدیور زیعمل تا شروع تجو نی. اشودداده می قرار ماریب

    .داده شود هوا قرار يورود )والودریچۀ (در مجاورت  تیترین لیشود، آمیبا آمبو انجام م
 . دابیادامه  باید ماریب ینسب ياریلحظات درمان تا هش نیاز اول ژنیاکس زی: تجودرصد 100 ژنیاکس. 2
 ی) درحالml/kg 2/0( گرمیلیم 300 معادل درصد 3 محلول از تریلیلیم 10 :يدیور میسد تیترین. 3

 . شود قیتزر قهیدق 4 به مدت ،استدر دست  ماریکه نبض ب
 راه مانه از سوزن، کردن خارج بدون میسد تیترین قیتزر از پس بالفاصله: يدیور میسد وسولفاتیت. 4

یلیم125معادل  درصد 10 محلول يکه برمبناـ  میسد وسولفاتی) تmg/kg250 ( گرم 5/62 مقدار
  شود. قیتزر قهیدق 10 مدت در ـ خواهد شد تریل

 هر نفر.  ي) براmEq 50( تریلیلیم 50 :يدیور میسد کربناتیب. 5
تحت نظر باشند و درمان دیساعت پس از درمان با 48بدحال تا  مارانیب همۀ: یعموم يهامراقبت. 6
  شود. یم هیتوص ورزید جادیمنظور افراوان به عاتی. مصرف ماشود درصورت لزوم انجام یعالمت يها
 

   ارتش يبهدار در ییدارو يهاتیفعال ۀخچیتار .14
 با شروع جنگ ،یانقالب اسالم يروزیآن بعد از پ يو نظام ارتش و بهدار یتوجه به حفظ ساختار کل با

 يبرا التی(نزاجا) از همان ساختار و تشک رانیا یاسالم يارتش جمهور ینیزم يروین يبهدار یلیتحم
یی ابتدا يهاارتش به سال يدر بهدار ییواحد دارو جادیا ۀکرد. سابقیاستفاده م ییدارو رسانیخدمات
 يبرا یمستقل کامالً  التیتشک ییدارو يازهایبه ن ییگوپاسخ يارتش برا آن زمان، گردد. دریبرم 1300
بعد   يهاسال نخستین در یارتش حت يبهدار ییبخش دارو يداروساز يهاتیکرده بود. فعال جادیخود ا

 ییمنظور خودکفااگرچه به وجود این،. باداشت ادامه زین یلیو آغاز جنگ تحم یانقالب اسالم يروزیاز پ
مورد  يداروها دیتول يبرا يو محدود هیارتش از امکانات اول ي، بهدارازین مورد ییدارو رسانیدر خدمات

بخش  تیفعال ۀبا ادام ي وقتعدم موافقت وزارت بهدار لیدلهب ۀ شصت،ده در ،برخوردار بوده است شازین
 خود خاتمه دارد.  کار واحد به نیارتش، ا در دارو دیتول

  
  مقدس دفاع زمان در نزاجا توسط ییدارو رسانیخدمات ةنحو و نزاجا يبهدار ساختار .15
 معاونت پوشش تحت جنگ يابتدا همان از یپزشک زاتیتجه و دارو تیریمد نزاجا يبهدار ساختار در

 رد همچنان ،بود شده جادیا ارتش در یاسالم انقالب از قبل زمان از که ساختار نیا. است بوده کیلجست
 ينوپا التیتشک برخالف. شد حفظ یمهم رییتغ بدون زین جنگ یط و انقالب يروزیپ از بعد دوران
 به ییدارو رسانیخدمات فه،یوظ و کادر داروساز دکتر زیادي تعداد وجود لیدلبه نزاجا در سپاه، يبهدار

خدمات ۀارائ و يزیربرنامه يبرا داروسازان نیا از نزاجا. شدیم انجام داروسازان نظر ریز یاتیعمل يروهاین



204 | پشتیبانی دارویی و تجهیزات پزشکی در بهداري رزمی...   

 
 ۀمنطق، پنج تهران برعالوه کشور در نزاجا يبهدار. کردیم استفاده ارتش یرزم يروهاین به ییدارو
رهیذخ. گرفتیم صورت مناطق نیا قیطر از ارتش يواحدها در دارو عیتوز و بود کرده جادیا یبانیپشت
 يبهدار. بود یاتیعمل مناطق ازین مورد يداروها نیتأم منظوربه نزاجا يبهدار يهاياستراتژ از دارو يساز

درخواست طبق سپس و رهیذخ خود ییدارو يانبارها در را ییدارو يهاشرکت از یافتیدر يداروها نزاجا
 ۀبرنام ی داراياتیعمل مناطق به داروها ارسال آنکه ضمن. کردیم ارسال هاآن يبرا یاتیعمل مناطق يها

 مورد يداروها ،یافتمی شیافزا داروها به یاتیعمل مناطق ازین ،اتیعمل لیدلهب که يموارد در بود یثابت
 شامل نزاجا يسو از کشور مختلف مناطق در دارو عیتوز. شدیم ارسال مناطق نیا به يفور صورتهب ازین
عالوه نزاجا يبهدار. شدیم زین هاشهرستان در ارتش يبهدار پوشش تحت یدرمان مراکز و هامارستانیب

 این، باوجود. کردیم نیتأم زین را خود پوشش تحت يهامارستانیب ییدارو يازهاین ی،اتیعمل مناطق بر
 از را شازین مورد يداروها و بود وابسته يبهدار وزارت به دارو نیتأم يبرا ،سپاه يبهدار مانند ،زین نزاجا

 گرفتمی لیتحو ییدارو پخش يهاشرکت از يبهدار وزارت يسو از نزاجا يبرا شدهنییتع یۀسهم قیطر
 يواحدها نیب یافتیدر يداروها عیتوز و هیسهم نییتعحال،  نیا با. کردیم میتقس خود يواحدها نیب و

 نزاجا يبهدار. گرفتیمصورت  تهران در نزاجا آمادگاه قیطر از متمرکز صورتبه کشور سراسر در مربوطه
استفاده  يانفراد امداد يهافیک از مقدم خط در ارتش یاتیعمل يروهاین به ییدارو رسانیخدمات يبرا
 به مجروحان بود.  هیاول يهاکمک يداروها يحاو ،شدیم هیها که در آمادگاه ارتش تهفیک نیکرد. ایم
  

   مقدس دفاع دوران ییدارو خدمات و يبهدار وزارت .16
 یپزشک آموزش و درمان ،بهداشت وزارت به 1364 سال در(که  ي وقتبهدار وزارت تیمسئول به توجه با
 نیا ،رانیا هیعل عراق یلیتحم جنگ شروع از بعد کشور، ازین مورد يداروها نیتأم در) افتی نام رییتغ

 یتایعمل مناطق يداروها نیتأم تیمسئول ،کشور ییدارو بازار ازین مورد يداروها نیتأم برعالوه وزارتخانه
 ستاد ،یاتیمسلح و مناطق عمل يروهاین ییدارو يازهاین نیدر تأم یمنظور هماهنگبه. بود دارعهده زین را

 نیرابط ،جنگ يهاسال یط. دیگرد لیتشکارتش و سپاه  ندگانیو نما يوزارت بهدار نیب یهماهنگ
شرکت قیطر از را خودي، احتیاجات بهدار وزارت به خود ییدارو يازهاین اعالم با مسلح يروهاین ییدارو

مصارف  نوع نییتع در يبهدار وزارت این، باوجود. کردندیم نیتأم کشور در موجود ییدارو پخش يها
 يسو از شدهاعالم ییدارو يازهاین نیتأم صرفاً را خود ۀفیوظ و کردمداخله نمی مسلح يروهاین ییدارو
 از هک کشور ییدارو نظام ینیبازب آغاز با کشور در یلیتحم جنگ شروع شدن مصادف. دانستیم هاآن

 يبرا را ياژهیو طیشرا ،بود شده معروف کشور در کیژنر نظام استقرار و ییدارو نینو طرح به ابتدا همان
تیمسئول مقدس دفاع يهاسال در که نژادکین نیغالمحس دکتر يآقا. بود کرده جادیا کشور ییدارو نظام

 يازهاین به ییگوپاسخ سرپرست زین جنگ يهاسال یط و داشت کشور ییدارو نظام در یمیمستق يها
و  یانقالب اسالم يروزیاول بعد از پ يهاکشور در سال یینظام دارو طیشرا بود، مسلح يروهاین ییدارو

   :کندیم فیتوص گونهنیرا ا یلیجنگ تحم
 جادیا منظوربه و جنگ آغاز با ،بود نشده مستقر کشور در یخوببه یدجد ییدارو نظام هنوز اگرچه«

 لیتشک مسلح يروهاین ندگانینما و يبهدار وزارت نیب ییدارو یهماهنگ جلسات الزم يهایهماهنگ
ي بهدار وزارت با سپاه يبهدار خصوصهب و مسلح يروهاین ارتباط ،زمان گذشت با و جیتدرهب. شدیم

 را یاتیعمل مناطق و مسلح يروهاین ییدارو يازهاین نیتأم همواره يبهدار وزارت و کرد دایپ يترروان شکل
کشور ییدارو بازار یدهسامان يبرا جنگ زمان در يبهدار وزارت مهم اقدامات از. داد قرار خود کار تیاولو در
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. بود يبهدار وزارت در دارو ستاد لیتشک خاص صورتبه هاجبهه ازین مورد يداروها نیتأم و عام صورتبه

 يهااستان در ییدارو ریذخا يانبارها جادیا فکر به يبهدار وزارت دارو، ستاد لیتشک دنبالهب نیهمچن
دارو  ةکنندعیتوز يهاتوجه به محدود بودن شرکت با. کند تیریمد را کشور در دارو عیتوز تا افتاد کشور

 يهاشرکت نیتراز بزرگ یکیعنوان به ،شرکت داروپخش ،یانقالب اسالم يروزیاول بعد از پ يهادر سال
داشت. هدف  یاتیمسلح و مناطق  عمل يروهاین ازیمورد ن يداروها نیدر تأم ینقش مهم ،کشور ییدارو
ود. ب ییدارو ياز بروز کمبودها يریکشور و جلوگ ییستاد دارو نظم دادن به بازار دارو لیتشک از یاصل

 نییتع ییدارو یۀسهم ،شدهدرنظر گرفته يفاکتورها يهر استان برمبنا يدارو در تهران برا يستاد مرکز
 کردندیم اعالم دارو ستاد به زین را خود یاورژانس و يفور ییدارو يهادرخواست مسلح يروهاینکرد. یم
 ارتباط ارتش، در ترمنسجم زاتیتجه و دارو ساختار وجود بهتوجه  با .گرفتندمی را شانییدارو یۀسهم و

 وزارت با مسلح يروهاین ، پیوند بین رابطحال هربه . بود ترشدهفیتعر يبهدار وزارت با ارتش يبهدار
 يازهاین موقعبه نیتأم يبرا يبهدار وزارت. روالی منظم یافته بود ازین مورد يداروها نیتأم يبرا يبهدار
یم استفاده يوتریکامپ يزیربرنامه ستمیس از ینظام يروهاین و عام صورتبه کشور سطح در ییدارو
 یفهرست دارو یعال ستاد ،مسلح يروهاین ازین مورد یاختصاص يداروها نیتأم منظوربه نیهمچن. کرد

 هاآن از و کرده اعالم ییدارو يهاشرکت به را یاتیعمل مناطق و ینظام يروهاین ازین مورد يداروها از
 يازهاین به توجه با نیهمچن. ي نشان دهندشتریب تیحساس کشور در داروها نیا کمبود به بود خواسته

 کشور ییدارو بازار در که داروها از یخاص يهاونیفرموالس ای ییدارو شکالاَ  یبعض به مسلح يروهاین
 ي،مسلح و وزارت بهدار يروهایبنابه درخواست ن ي،داروساز يهااز شرکت یبعض، نداشتند یمصرف
 لیدلبه گریخاص اختصاص دادند. از طرف د يداروها نیا دیخود را به تول دیاز خطوط تول یبخش
اقالم  نیترکه از مهم یقیتزر يهاازجمله سرم ی،لیجنگ تحم از داروها در دوران یمصرف بعض شیافزا

 ادجیا قینوع داروها در کشور را از طر نیا دیتول زانیم يوزارت بهدار ،مسلح بودند يروهاین ازیمورد ن
 يارز ریمناسب ذخا نسبتاً  تیوضعدلیل به در کشور گسترش داد. البته درمجموع دیتول دیخطوط جد
ها تمام آن باًیکه تقر يداروساز عیو صنا يوزارت بهدار ی،لیجنگ تحم هايسالنخستین کشور در 

و واردات دارو نداشت و با توجه  ییدارو یۀمواد اول دیخر يبرا یمشکل چندان ،شدیمتوسط دولت اداره 
چالش  يوزارت بهدار يمسلح از سو يروهاین ییدارو يازهاین نیتأم ،ها به داروهامحدود جبهه ازیبه ن
با  عمدتاً  یاتیمناطق عمل ازیمورد ن يداروها ی،لیجنگ تحم يهاشد. در سالیمحسوب نم یمهم
از اقالم  یواردات بعض زین احمرشد. البته هاللیم نیواردات تأم ای دیتول قیاز طر يرت وزارت بهدارنظا

 يداروها نیتأم يبرا احمر عمدتاً هالل يهاياز توانمند يخاص داروها را برعهده داشت. وزارت بهدار
با سرعت الزم امکان ییدارو يهاشرکت ریسا قیها از طرواردات آن کرد که معموالً یاستفاده م یخاص

از طرف  ییاهدا يداروها یمردم ينهادها ریسپاه و سا ،جنگ ي آغازینهانبود. اگرچه در سال ریپذ
ناکارآمد  با گذشت زمان و اثبات ،کردندیم يآورجمع یاتیمنظور استفاده در مناطق عملبه زیمردم را ن

رکت مشا يبرا یبه سمبل شتریکار ب نیا ،یاتیمناطق عمل ییدارو يازهاین نیروش در تأم نیا بودن
 يروهاین ییدارو يازهاین نیتأم يبرا یشده بود تا روش لیتبد یاتیمناطق عمل يازهاین نیدر تأم یمردم

  . »مسلح
  

  مقدس دفاع دوران ییدارو خدمات ۀارائ در تهران يداروساز ةدانشکد نقش .17
. شد لیتعط سال چند مدت به کشور يهادانشگاه ی،فرهنگ انقالب آغاز متعاقب و 1359 سال در

 نقش چیه توانستندینم یلیتعط لیدلهب هادانشگاه ،رانیا هیعل عراق یلیتحم جنگ آغاز در نیبنابرا
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 یاسالم انقالب به معتقد انیدانشجو هاسال نیا یط این، باوجود. کنند فایا جنگ در ياافتهیسازمان
 فایرزمنده ا يروهایالب نقدر  و عمدتاً مقدس دفاع يهاجبهه در یمهم اریبس نقش آن اهداف و

 ؛ها بودنددانشگاه انیدانشجو نیفرماندهان زمان جنگ از ب نیثرترؤاز م يکه تعداد ياگونهبه ؛کردند
در جنگ نداشتند. با گذشت حدود دو سال از جنگ  یمستقل نقش یسازمان نعنواها بهدانشگاه یول
کمک به رزمندگان جبهه يبرا این نهادها از طرف يادیز يها، تالشهادانشگاه ییبازگشا پس ازو 
  جنگ صورت گرفت.  يها

 دایپ ياژهیو  گاهیجا ،رزمندگان هیعل عراق ییایمیش حمالت آغاز متعاقب خصوصهب مساعی نیا
 يهادانشکده یعلم توان از توانندیم که دندیرس جهینت نیا به ینظام فرماندهان جیتدرهب و کرد

 در يداروساز ةدانشکد نیچند اگرچه. کنند استفاده رزمنده يروهاین به خدمت در کشور يداروساز
 ةدانشکد هاآن انیدر م ایفا کردند، مقدس دفاع ییدارو يازهاین نیتأم در يثرؤم نقش جنگ زمان

نقش  یعیشفعباس دکتر  يها داشت. مرحوم آقادانشکده ریاز سا تريسهم برجسته تهران يداروساز
 ،دفاع مقدس يهاسال در: «است هکرد حیتشر گونهنیارا تهران در دفاع مقدس  يداروساز ةدانشکد

ضددرد  يداروها دیتول يبرا زیرا ن ياتهران پروژه يداروساز ةها، دانشکددوتیبر سنتز آنتعالوه
 يهااز سالح یاثرات و عوارض ناش یعلم یبررس منظوربه نیکرد. همچن اجرا نیازجمله سولفات مرف

 زمینه نیخود را در ا ۀنامانیپا يهاتهران پروژه يداروساز ةدانشکد انیاز دانشجو يتعداد یی،ایمیش
 عیکمک به صنا ۀنیدر زم ییهاتیفعال نیدانشکده همچن نیا گ،آخر جن يهاانتخاب کردند. در سال

 یو دانشگاه یمراکز علم کیستمیمشارکت س یعلم يهاتیفعال نیا یکل ندی. براداشت سپاه یموشک
 . »مراکز بود نیا يهايبه توانمند یرزمنده و اعتماد فرماندهان نظام يروهاین يازهایکشور در رفع ن

  
  تهران يداروساز ةدانشکد در تیترین لیآم آمپول دیتول. 1ـ17
امکانات  ،مقدس دفاع ییدارو يازهاین نیتأم زمینۀ در تهران يداروساز ةدانشکد شدن فعال از بعد

 لیآمپول آم دیتول در خدمت جنگ قرار گرفت. زیدانشکده ن نیا يداروساز يهاموجود در بخش
 يهاتعامل دانشکده نمادهاي نیاز بارزتر یکی دیبا )، راانوژنیسسیانور(عنوان پادزهر گاز به ،تیترین

 ةمسلح توسط دانشکد يروهایآمپول که بنابه درخواست ن نی. ادانست با دفاع مقدس يداروساز
 يداروساز ةموجود در دانشکد یعلم يهايتا توانمند دیباعث گرد عمالً ،شد دیتهران تول يداروساز

 لتهران حاص يداروساز ةآمپول در دانشکد نیا دی. اگرچه تولردیجنگ قرار گ يازهایدر خدمت ن
 نیا دیدر تول ینقش مهم ی،شمال کارگر ابانیواقع در خ رآبادیام ییبخش دارو ،بود یجمع يهمکار

، مشارکت رآبادیام ییبخش دارووقت مسئول  ی،تهران یعیرف یدکتر مرتض يآمپول داشت. آقا
  ).1ند (تصویرپروژه داشتمستقیم در این 

  
  تهران يداروسازة شده در دانشکدساخته ت،یترین لیآم يدارو الیو ۀنمون .1تصویر 
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  نبرد يهاجبهه در يداروساز انیدانشجو مشارکت. 2ـ17
 مناطق ازیمورد ن یراپزشکیو پ یپزشک یتخصص يروهاین نیمنظور تأمبه ،مقدس دفاع يهاسال یط

 ـ جنگ بودند حانو مجرو نامصدوم يرایپذ که عموماً ـ مناطق نیبه ا کینزد یو مراکز درمان یاتیعمل
شامل فارغ یگروه پزشک يروهایاز ن یو ابالغ مصوبات مختلف بیمسلح با تصو يروهایستاد کل ن

 ماه) شش مدت الزام (تا حدودکوتاه يهادورهبراي آموزش کرد یدرخواست م انیو دانشجو النیالتحص
 ییاجرا يوزارت بهدار يمصوبات که با همکار نیا یکنند. اگرچه مخاطب اصل یمراکز معرف نیبه ا خود را

دانشکده انیدانشجو ،بودند يو پرستار یپزشک يهارشته آموختگاندانش و انیدانشجو شتریب ،شدیم
 شدند. باوجود حضور تعدادیاعزام م یاتیها به مناطق عملطرح نیبا مشارکت در ا زین يداروساز يها
 نینبرد، ا يهاداوطلب در جبهه ةدر کسوت رزمند يداروساز يهادانشکده انیاز دانشجو شماريبی

از  رسدنظر میباوجود این، به شدند.یماعزام  یاتیبه مناطق عمل زیالزام ن يهادر قالب طرح انیدانشجو
به  انیدانشجو نیا يشد. در مواردیاستفاده نم ییدارو یتخصص يچندان در کارها انیدانشجو نیا

 نیالزام خود را در ا ةتا دور شدندفرستاده می مسلح يروهایوابسته به ن يهامارستانیب يهاداروخانه
 ،آرزودار یغالمرضا فالح دیها شهاعزام نیکننده در اشرکت انیاز دانشجو یکیها بگذرانند. داروخانه
عراق  يروهایتوسط ن رازیش نیمسلم مارستانیبود که در بمباران ب ،تهران يداروساز ةدانشکد يدانشجو

 . دیرس شهادتبه
  

  یپزشک زاتیتجه و دارو خدمات واحد يشهدا از يادی .3ـ17
اعم از پزشک،  ی،پزشک زاتیسرفراز از واحد دارو و تجه دیشه 26 تاکنون ی،رزم يبهدار آمار براساس

 نیاز اول یکیاند. شده یو معرف ییشناسا ی،پزشک زاتیو مهندس تجه سکارشنا ن،یسیداروساز، تکن
 ةدانشکد 1351سال  ياصفهان و ورود 1332است که متولد  یهیفق يداروساز دکتر محمدمهد يشهدا

 عام و خاص زبانزد واالمقام دیشه نیا رینظو اخالص کم یو سلوك اخالق رهیاصفهان بود. س يداروساز
 يامدادگر ۀفیوظانجام درحال 1362مجروحان در مرداد  و انتقال امداد مسئول عنوانبه سرانجام و بود

 قدریعال ياز شهدا نی. همچن)2ر (تصوی دشنائل  شهادت ضیفبه  )عراق(خاك  دربند يهاتپه در خود
(شهادت ي محمود التفات مهندس و) المقدستیب اتیعمل ،خرداد سوم روز در(شهادت  دغاغله حسن

 اهقرارگ یپزشک زاتیتجه واحد دیشه نیاول و دارو واحد دیشه نخستین یبترتبه) 5 يکربال اتیعمل در
  ]16. [است شده ادی کربال

    

    یهیفق يدکتر محمدمهد دیشه. 2ر تصوی  
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   مقدس دفاع در یپزشک زاتیتجه نیتأم ساختار تحوالت ریس. 18
 ،مقدس دفاع یرزم يبهدار در ،ياهیسرما زاتیتجه و یمصرف ملزومات از اعم ،یپزشک زاتیتجه نیتأم
 حوالتت رئوسپیموده است.  شرفتیپ و تکامل به رو يروند ،ابعاد ریسا مانند و داشته دارو مشابه يریس
  :است ریز شرح به

  
 يامداد يهامستقل، خدمات فوق با مشارکت سازمان يجنگ و قبل از استقرار کامل بهدار يابتدا در 

 شده استیم نیفعال کشور تأم یو درمان
 احمر، وقت، سازمان هالل يوزارت بهدار ۀالمقدس، مجموعتیب اتیعمل انیو تا پا نیالمباز فتح قبل

 .اندطور عمده برعهده داشتههرا ب تیمسئول نیا یسپاه و جهاد سازندگ ،ارتش
 قرار یپزشک ملزومات و زاتیتجه نیتأم محور در سپاه یرزم يبهدار المقدس،تیب اتیعمل از بعد 

 .کردندیم مشارکتدر آن  نهادها ریسا و گرفت
 دارو تدارك به مربوط بخش از،ین مورد زاتیتجه و اقالم يدارنگه و دیخر لزوم و احتیاجات شیافزا با 

 .  شد منتقل سپاه کیلجست به و منفک يبهدار از یپزشک زاتیتجه و
 یبانیپشت تیریمد ازجمله و مختلف يهاتیریمد ،یپزشک زاتیتجه و دارو کیلجست بخش ۀتوسع با 

 بود یجائر صادق دکتر با تیریمد نیا تی(مسئول بود پابرجا بریخ اتیعمل تا و شد لیتشک يبهدار
 . )داشت برعهده زین را دارو تیریمد که
 یهفرماند نظر ریز و شد جادیا .ر.م.ش پدافند تیریمد دشمن، ییایمیش حمالت گسترش و شروع با 

 دو يادار يبهدار یبانیپشت و شد محول یرجائ دکتر به زین .ر.م.ش یبانیپشت عمالً. کردیم تیفعال
 . شد یپزشک زاتیتجه و دارو ةعمد ةحوز

 و دارو سازمان و ساختار« به 1360 سال در فوق ساختار ت،یفعال يهاحوزه و ازهاین شیافزا اب 
 .)1ل شک( افتی رییتغ »یقرارگاه یپزشک زاتیتجه

  

  1360 سال در سپاه یپزشک زاتیتجه و دارو یالتیتشک ساختار .1شکل 

 شد افزوده یقرارگاه یپزشک زاتیتجه و دارو سازمان و ساختار به يگرید يهابخش ،1361 سال در
عالوه انبارها نیا در. شد اضافه یجنگ مناطق مجاور يهااستان در ییدارو يانبارهاه ب یتیریمدبخش  و
در همان  زین راتیتعم تیریشد. مدیم يدارنگه زین یخون يهافراورده و خون ،یپزشک زاتیتجه و دارو بر

 ). 2شکل اضافه شد ( یپزشک زاتیساختار دارو و تجه بهسال 
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  1361 سال در سپاه یپزشک زاتیتجه و دارو یالتیتشک ساختار .2شکل 

 شمال در حمزه و غرب در نجف جنوب، در کربال یاتیعمل يهاقرارگاه لیتشک با، 1361 سال در
 .شد لیتشک هاقرارگاه نیا یرزم يبهدار در یپزشک زاتیتجه و دارو تیریمد غرب،
 زاتیتجه و دارو سازمان و ساختار به يگرید يهابخش، 1362 سال در ییایمیش حمالت شروع با

 . )3ل شک( شد اضافه سپاه یقرارگاه
جنگ  انیاتفاق افتاد و تا پا 1364سپاه در سال  یقرارگاه زاتیدر ساختار دارو و تجه راتییتغ نیآخر

 تیتقو یکپزش زاتیتجه راتیاضافه و تعم یبه ساختار قبل یمارستانیب زاتیتجه ،اساس نیحفظ شد. بر ا
 زاتیدارو و تجه نیتأم اتیواحد موفق شد عمل یفرمانده يساختار متمرکز و منظم و دارا نیشد. ا
در طول  ییصحرا مارستانیب 52مرکز اورژانس و  210 ،يامدادست پُ 840را به  یرسانو خون یپزشک

  ]6کند. [ تیریجنگ، به احسن وجه مد
  

  

  1362 سال در سپاه یپزشک زاتیتجه و دارو یالتیتشک ساختار .3ل شک
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 دوران در يضرور ییدارو يازهاین نیتأم و هیته در خدمت ۀارائ و حضور از ايهخاطر .19
    مقدس دفاع

 منزل از صبح 6:30 ساعت گذشته، شبمهین اواخر قرمز تیوضع اعالم باوجود... 
 اواخر سرد يروزها از یکی شنبهسه صبح 8 ساعت از قبل  خوشبختانه و شدم خارج
 تهران 6 ۀمنطق دیشه پاسدار رستانیدب آموزدانش عنوانبه یدرحال 1363 آذرماه

 دمیتهران، رس يداروساز ةکاد خودم، دانشکدسابق)، به محل انجام طرح يِنوهانی(ک
 هدانشکد ییدارو یمیش شگاهیرا در آزما یآت ۀهفت دو قبل مقرر شده بود ۀکه هفت

 ه،شگایهمراه کارشناس آزما ،ییدارو یمیش شگاهیآزما . با باز شدن درِمیمشغول شو
 ینعمت ي. با نظر آقامیکار شد ةروپوش آماد دنیو با پوش میوارد شد ،ینعمت يآقا

با استفاده از  يو سپس با نظارت و میرا شست یشگاهیآزما ياشهیچند قلم ظروف ش
 ياشهیش يهاو لوله پتیپ يهاو تکه شگاهیآزما يزیچراغ گاز روم میمستق ۀشعل

با  ي،و ۀگفتتا به میدرجه ساخت 90 باًیبا خم تقر دهیخم يهالوله يشکسته، تعداد
 مواد یقوط چند يو کمک با سپس. باشد آماده دارو ساخت لیوسا تمام ،استاد آمدن

. میداد قرار هود ریز يفضا داخل و میآورد نییپا یچوب يهاقفسه از ییایمیش
 محضر در خدمت هاسال خاطرات دنیشن و ینعمت يآقا با صحبت درحال کنجکاوانه

 رنگکرم یچوب در خاص يصدا با که میبود دانشگاه يداروسازاساتید  بزرگان
سالم با و کرد جلب خود به را توجهمان استادذاب ج ودي ج يمایس شگاه،یآزما
 ییدارو یمیش استاد قنبرپور، دکتر يآقا شانیا شد مشخص ،یپرساحوال و کیوعل

 کی خوردن با استاد. هستند دانشکده ییدارو مواد سنتز ۀبرجست دیاسات از یکی و
 موجود يهاکتاب داخل به ینگاهمین و هانوشتهدست یبررس از پس و يچا استکان

 ۀگفت بنابه که شیآزما روند ةمشاهد به ما دعوت با را خود کار شگاه،یآزما دفتر در
 يترازو با دقتبه را الزم مواد استاد. کرد آغاز بود، ییدارو مولکول کی ساخت شانیا

 هلِوکسِس آن به(که  بزرگ مبرد دستگاه به متصل بالن داخل و نیتوز شگاهیآزما قیدق
تقریباً . کرد اضافه آن به را یآل يهاحالل تیدرنها و نمود منتقل هود ریز) گفتندیم

 پشت به شدن کینزد با هود ریز مخلوط خاص بخار يبو کمکمکه  بود ظهرحدود 
 ستیچ دارو نیا که صبح از شتریب يکنجکاو با. شد استشمام قابل آن ظمحاف ۀشیش
 و عیماغُل ِغُل يتماشا محو هود، در کینزد را ياهقیدق دوسه ...، و دارد ياثر چه و

 کردم احساس یبیعج طوربه که مبود سوکسله يباال از آن مجدد برگشت و ریتبخ
 حال نیهم در. کندیم ینیسنگ گردنم يرو و بزرگ بسکتبال توپ کی ةاندازبه سرم
 وده کینزد ادیز ،طالب که شد بلند طرف آن شگاهیآزما از کارشناس يصدا که بودم
به کرد،یم احساس را یحالت نیچن هم او که دوستم کمک با! داره خطر که نشه

. میتبرگش يعاد حالت به قهیدقچهارپنج  از بعد و میرفت شگاهیآزما باز ةپنجر سمت
 دستگاه داخل ۀنمون از يمقدار و آوردند فیتشر استاد نهار، صرف و ظهر نماز از بعد

 با شانیا که دمیپرس استاد از را سر  ینیسنگ احساس حال، نیهم در و برداشتند را
 نگج در استفاده يبرا که خون فشار بردن باال يبرا هییدارو نیا« :گفتند خوش يرو
 حمالت در رزمندگان یهوشیب از مانع که تهیترین لیآم نامش و میاساخته را آن
 ۀرشت در لیتحص ۀادام به قبل از شتریب بعد به روز آن از ».شهیم دشمن ییایمیش
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 يداروساز ةدانشکد یلیتعط امیادر 1367 ماه بهمن. ... شدم عالقمندتر يداروساز
 ةدانشکد يداروساز بزرگ دیاسات مته از تشکر يبرا و آمدم تهران به مشهد،

 ۀرشت در یقبول و انتخاب يبرا من قیتشو در یبزرگ حق که تهران يداروساز
  1.. ..رفتم مالقاتشان به داشتند، يداروساز

  
  ندهیآ يبرا يکاربرد و يراهبرد يهاهیتوص .20
 بخش در یعلم ییشکوفا جادیا در مغتنم است یفرصت نظام دشمنان طرف از یلیتحم يهامیتحر 

 يراهبردها نیتدو ، باوري متصایسنجش تمام زوا و رتیبص ضمن دیبا که یپزشک زاتیتجه و دارو
     ي کرد.برداربهره متنوع از آن یاتیعمل يهابرنامه ۀجامع و ارائ

 ازجمله هاعرصه تمام در کشور تالشگر و جوان يروهاین ژهیوبه نامتخصص يتوانمند به اتکا ۀتجرب 
 داشته ارمغان به کشور يبرا يارزشمند دیفوا و ثمرات همواره ،یپزشک زاتیتجه و ییدارو عیصنا

  مشاهده شد. نهیبع مقدس دفاع دوران در آن بارز ۀنمون که است
 علوم نامتخصص ینیآفرنقش و فعال حضور با یبخشنیب تعامل يهانهیزم ۀتوسع و يهمکار يارتقا 

 دیولدر رونق ت سالمت کالن يهااستیس بر یمبتن یاتیح ارکان از یکی ،یپزشک زاتیتجه و ییدارو
 عرصه خواهد بود.   نیکشور در ا ازیو رفع ن

  
  منابع .21
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  ۀ بیشترمطالع يبرا منابع .22
  .1397 .مهر ةسور . تهران:2. چمقدس دفاع یپزشک خیتار از یتیروا. ـ سیدعباس فروتن

 شیب بلند ای کوتاه داستان و یاسام به ،مقدس دفاع یپزشک يدادهایرو در مؤلف خاطرات مرور ضمن ،ارزشمند کتاب نیا در(
 ۀجنب شتریب و شده نوشته یپزشک گروه مخاطب يبرا کتاب نیا .است شده اشاره مقدس دفاع جانباز و دیشه 120 از

  ).است شده انیب عیناً حوادث یپزشک اطالعات و دارد ییروا
  .1396 .شهیاند زالل . مشهد:خراسان استان سپاه بهداري در آموزش گیريشکل: سخت هايسال آن ـ سیدسعید موسوي.

 روند تِیدر موضوع، واقع یوتصرفگونه دخلچیه بدون تا کوشدمی که است يمستند تیسخت روا يهاکتاب آن سال(
 .)کندو رشد بهداري رزمی سپاه خراسان از ابتدا تا به امروز را بیان  يریگشکل
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  مسئله انیب و مقدمه .1

 1پزشکی، هنوز تأمین خون سالم و کافیهاي مهم در جهان امروز، باوجود تحوالت عظیم علمی و پیشرفت
است. بشر تاکنون نتوانسته است به هیچ جایگزینی براي  هاي سالمتهاي نظامترین دغدغهیکی از بزرگ

ـ درمانی و بسیاري بخش دست یابد. در شرایط جاري از مهماین مادة زندگی ترین نیازهاي مراکز بهداشتی 
مجروحان جنگی، مادران در آستانۀ زایمان، نوزادان نارس مبتال به زردي و مبتالیان به دیدگان، از سانحه
هاي فراوردهها و اَعمال مهم جراحی، خون و هاي ژنتیک خونی و طیف وسیعی از سایر بیماريبیماري

هاي ردهدهد از هر سه نفر انسان در طول عمر، یک نفر به خون و فراوتحقیقات نشان می. خونی سالم است
موضوع تأمین خون و  آن نیازمند است. بنابراین تأمین خون سالم اهمیت اساسی براي همۀ جوامع دارد.

هاي مهم دورة معاصر، چالش بزرگی براي کشورهاي درگیر جنگ بوده و بسیاري در جنگ هاي خونیفراورده
تضمین دسترسی  اند. راهبرد اساسیخون جان خود را ازدست دادهموقع دلیل تأمین نشدن بهاز مجروحان به

برپایۀ اهداي  خون هاي خونی سالم و کافی، ایجاد خدمات ملی هماهنگ انتقالنگام به خون و فراوردههبه
  ] 1داوطلبانه است. [

ویژه خاورمیانه تشدید شد، مختلف دنیا و بههاي گستردة نظامی در مناطق در دهۀ اخیر که درگیري
در مرکز ثقل  خون هاي شدید دگرگون شده و انتقالریزيالگوي احیاي مجروحان جنگی مبتال به خون

شده است:  ، در شوك هموراژیک قرار گرفته و بهترین تجربۀ جاري در این عبارت خالصهاحیااقدامات 
هاي ترانسفوزیون خون برپایۀ این حقیقت استوار است که تزریق خون بهترین جایگزین اندیکاسیون«

اي است که اواخر ] این عبارت درواقع تکرار همان نتیجه2». [رفته در شوك هموراژیک استخون ازدست
  ]  3در نشریۀ طبی بریتانیا منتشر کرد. [ 2جنگ جهانی اول، دکتر رابرتسون

دیدگان موجب مجروح و بستري شدن طیف وسیعی از آسیب 1368ـ1359جنگ تحمیلی از سال 
ها ها و مراکز پشت جبهه و بیمارستانهاي صحرایی، بیمارستانهاي خطوط مقدم، بیمارستاندر اورژانس

و درمان مجروحان جنگی و اَعمال جراحی، جمع  و مراکز درمانی شهري شد. طی عملیات گستردة امداد
دیدگان حمالت موشکی و بمباران مناطق شهري، خون بسیار کثیري از رزمندگان اسالم، مردم و آسیب

  شماري شد. بخش موجب نجات جان عدة بیدریافت کردند و این اقدام حیات
 تحمیلی توسط وزارت تأسیس گردید و در شروع جنگ 1353ایران که در سال  خون سازمان انتقال

طور هاي نبرد بههاي خود را در پاسخ به نیازهاي وسیع جبههشد، فعالیتو بهزیستی وقت اداره می بهداري
 موفق شدزیرزمینی  هايپایگاه ها و، پناهگاهیارواحدهاي س در استقرار رغمچشمگیري افزایش داد. به

 در کمبودي جنگ هیچ دوران تمام در که نحويبه تأمین کند؛ کامل طوربه را مجروحان مورد نیاز خون
    ] 4نشد. [ گزارش آن هايفراورده و خون به نیاز زمینۀ

ها ایران با آغاز جنگ تحمیلی از یک سو با موجی از نیاز به خون در بیمارستان خون سازمان انتقال
صورت منسجم، به داوطلبان اهداي خون مواجه شد و در تمام ایام دفاع مقدس خیل و از سوي دیگر با

ین وظیفۀ خطیر، زمان با ارسانی به مجروحان را برعهده گرفت. همگسترده و دقیق مسئولیت ملی خون
نیز برعهدة همین سازمان بود.  هاي شهري و سایر سطوح نظام سالمتنیازهاي رو به رشد بیمارستان

اهداي خون در دوران دفاع مقدس شکوفا شد و به یکی از آداب حسنۀ ملت بزرگ و مقاوم ایران  فرهنگ
براي عموم مردم شریف کشور ما بسیار آشنا و  »اهداي زندگیاهداي خون، «تبدیل گردید. امروز شعار 

 افزاي سازمان انتقال خون و مردم نیکوکار ایران اسالمی درهاي متعامل و همنقش مورد احترام است.

                                                             
1. sufficient, secure supplies of blood 
2. Dr. L.B. Robertson 
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هاي تاریخ سالمت در این مهد دیرین ها، از پرافتخارترین بخشها و بیمارستانتأمین خون مورد نیاز جبهه

بوده و در تاریخ طب دنیا همواره خواهد درخشید. در این فصل، شرایط انتقال خون در جنگ تمدن بشري 
  .در این دوران مرور شده است هاي خونیتحمیلی و چگونگی تأمین خون و فراورده

  
  يدیکل هايواژه .2
واکنش/ حساسیت به تزریق  هاي خونی،فراورده خون کامل، خون، انتقال ،کنندة آسیباحیاي کنترل 

  .خون

  
Key words 
Blood Products, Damage Control Resuscitation, Transfusion Reaction,  
Transfusion, Veterans health, Whole Blood. 

  موضوع نظري اتیادب .3
  1خون . انتقال1ـ3

کننده به دستگاه گردش خون فرد دیگر گفته اهداهاي خونی از شخص یا فراورده خون به فرایند انتقال
شده پس از تجویز پزشک با تزریق در سیاهرگ اهداگیرد که خون شود. انتقال خون هنگامی صورت میمی

کنندگان، و تزریق به دریافت اهدافرایند  2شود.طور مستقیم در جریان خون او وارد میکننده، بهدریافت
  انتقال خون نام دارد.

 
  3کامل . خون2ـ3

لیتر میلی 450 ± 45 در تجارب بالینی است. حجم هر واحد خون کامل نوع خون براي انتقال ترینرایج
گراد درجه سانتی 6ـ1 روز در دماي 35داري کامل آن است. مدت نگه CPDA-1و مادة ضدانعقاد آن 

ساعت  24هاي سفید، پالسما و پالکت است. بعد از هاي قرمز، گلبولگلبولاست. خون کامل شامل 
. این فراورده استVIII و  Vجز شوند. خون کامل داراي همۀ فاکتورهاي انعقادي بهها غیرفعال میپالکت

  ]5هاي وخیم و حاد و در تعویض خون کاربرد دارد. [ریزيدر جبران حجم خون در خون
   
 4هاي خونی. فراورده3ـ3

  ند از: اعبارت هاي خونیسایر فراورده
  شده در کمتر از هفت روز؛  داريخون نگه 5. خون تازه:1
 آید.دست میبه بعد از تخلیۀ قسمت عمدة پالسماي خون کامل 6. گلبول قرمز متراکم:2

                                                             
1. transfusion 

  . آزاد ۀپدیا، دانشنامویکی .2
3. whole Blood 
4. blood Products 
5. fresh blood 
6. packed red blood cell 
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شوي گلبول قرمز متراکم با نرمال سالین استریل وپس از سه تا پنج بار شست 1شده:قرمز شستهگلبول  .3

 آید. دست میو سرد به
 شود.کاهش داده می 10×65ها به کمتر از با فیلترهاي خاص تعداد لوکوسیت 2لوکوسیت:. گلبول قرمز کم4
 Tهاي اشعه دادن خون قبل از تزریق براي جلوگیري از فعال شدن سلول 3دیده:. گلبول قرمز اشعه5

 زنده. 
 آید. دست میطریق آفرزیس بهیا به پالکت از یک کیسۀ خون کامل 4شده:هاي غلیظ. پالکت6
 ساعته و پالسماي فاقد کرایو است.24شامل پالسماي تازة منجمد، پالسماي  5. پالسماي منجمد:7
لیتر و داراي میلی 15ـ10 آید، حجم آندست می) بهFFPاز پالسماي منجمد ( 6. کرایو پرسیپیتیت:8

و فاکتور فُن   XIIIانعقادي است. سایر فاکتورهاي موجود در آن شامل فاکتور VIIIمقدار زیاد فاکتور 
درجه است.  18ماه در دماي کمتر از منهاي  12 داري این فراورده) است. مدت نگهVWF( 7ویلبراند

]5[  
 
 8. اهداي خون4ـ3

طور داوطلبانه مقدار مشخصی از خون خود را در مرکز دهد که فرد سالم بهاهداي خون هنگامی رخ می
منظور تهیۀ هاي غربالگري و تأیید سالمتی، بهشده پس از آزمایشاهداکند. خون هدیه می خون انتقال

سازگاري در بانک خون مراکز درمانی  هايگیرد و پس از آزمایشهاي خونی مورد استفاده قرار میفراورده
  است.» اهداي خون اهداي زندگی«مردم ایران،  در فرهنگ 9شود.به افراد دیگر تزریق می

  
  10خون . طب انتقال5ـ3

را در  12هاي مکملی که بهترین تعادل بین ایمنی و سهولتو فعالیت 11داري خون، نگهخون تجربۀ انتقال
  ]  6کند. [تأمین میهاي اورژانس جراحی زمان مراقبت

 
   13. واکنش یا حساسیت به تزریق خون6ـ3

است که شامل  15نیست، واکنشی ناخواسته و مضر 14واکنش بدن به تزریق خونی که با خون خود سازگار
  ] 7شود. [طیفی از عالئم از تب و کهیر تا نارسایی کلیه، شوك و مرگ می

                                                             
1. washed packed RBC 
2. leukoreduced packed RBC 
3. irradiated packed RBC 
4. concentrated platelets 
5. Fresh frozen plasma (FFP) 
6. cryoprecipitate 
7. Von Willebrand factor (VWF) 
8. blood donation 

  پدیا، دانشنامۀ آزاد.ویکی. 9
10. transfusion medicine 
11. blood conservation 
12. balance between safety and convenience 
13. allergic transfusion reactions 
14. compatible 
15. adverse reaction 
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  هاي بشر از خون در گذر تمدن قیاي به تاریخچه و تل. اشاره4

قرون نیاز به خون نیاز مدرن و امروزي نیست. انسان با حادثه آفریده شده است و در تمام اعصار و 
و زندگی شناخته شده است. خون  خون مایۀ حیات ،همزاد حادثه و آسیب بوده و خواهد بود. از دیرباز

هاي بسیار است. از گذشته ها بر پیوند خونی بنا نهاده شدهاست و تمام تمدن یستنالزمۀ ز و زندگی عینِ
اي بوده است تا به سه هدف دور، در تاریخ شواهدي در دست است که بشر در تجسس دارو یا وسیله

  ي مبتال نگردد؛ مرگ گریبان او را نگیرد.برسد: بیمار نشود؛ به عوارض پیر
مطابق شواهد تاریخی، انسان با مالحظۀ جاري شدن خون از بدن مجروح دچار وحشت و هراس 

طوري که خون را نشانۀ حیات، شجاعت، سالمتی شد و براي خون خواص عجیب و غریب قائل بود؛ بهمی
گیري دانستند. خونها مؤثر میشار بیماريدانست. در زمان ساسانیان، خون را در انتو جوانی می

سال قدمت دارد. احتماًال  5000اي بسیار کهن و  بیش از (فلبوتومی) براي اهداف سالمتی، پیشینه
اند. فلبوتومی در زمان بقراط گیري را به روش تیغ زدن انجام دادهمصریان اولین مردمی بودند که خون

رسید و از چاقو با هدف حذف مایعات ناخالص و خروج بیماري از  سال قبل از میالد) به اوج خود 500(
خورد. چشم میشد. مبحث حجامت در اغلب نوشتجات جالینوس (قرن دوم میالدي) بهبدن استفاده می

بخش و روشی درمانی در مصر، یونان و روم عنوان اقدامی حیاتبراساس اسناد قدیمی، گرفتن خون، به
گیري براي ] از اوایل عصر اسالم به حجامت یا خون8تلف ادامه داشته است. [مخهاي شکلباستان، به

هاي زیادي شده است. در دورة اسالمی، حجامت رونق بیشتري پیدا کرد و در دورة سالمتی بدن توصیه
هاي ] استفاده از خون در عصر جدید با توجه به پیشرفت8رنسانس به خاورمیانه و اروپا گسترش یافت. [

  در علم پزشکی جایگاه خاص خود را یافته است. شگرف
  
  خون . ده دستور اساسی در انتقال5

ده دستور اساسی بیان شده که پس از بیان اصل حیاتی و اساسی که شامل چهار مؤلفه  خون براي انتقال
  است، این ده اصل بیان شده است.

  
  
  
  
  
  
  
تري منحصراً وقتی انجام شود که منافع آن بر مخاطرات برتري داشته و جایگزین مناسب خون . انتقال1

  وجود نداشته باشد.
  نیست. خون گیري براي انتقال. نتایج آزمایشگاهی تنها عامل تصمیم2
 1هاي مبتنی بر شواهد بالینیباید براساس ارزیابی بالینی و وفق دستورالعمل خون . تصمیمات انتقال .3

  صورت گیرد.
                                                             

1. evidence-based clinical guidelines 

 اصل حیاتی:
  اگر مجروح به انتقال خون نیاز دارد، موارد زیر باید تضمین شود: 

   )  right blood(خون مناسب 
   )right patient(بیمار مناسب 
      ) right time(زمان مناسب 
    )  right place(مکان مناسب 
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  نیاز ندارند.   خون خونی به انتقال. همۀ بیماران مبتال به کم4
براي بیماران توضیح  خون هاي انتقال. درصورت امکان و اقتضاي شرایط، مخاطرات، فواید و جایگزین5

  داده و رضایت آنان باید جلب شود. 
  باید در پروندة بالینی بیمار ثبت شود. خون . علت انتقال6
هاي آن موجب ارتقاي نتایج خواهد نگام خون و فراوردههبه تهیه و انتقال ،هاي شدیدریزي. در خون7

  شد و الزمۀ آن ارتباطات خوب و همکاري تیمی است. 
ه یک باند هویتی یا عالمت مشابکُشنده باشد. بیماران باید مکن است . قصور در کنترل هویت بیمار م8

کنندة هویت بپوشند که شامل نام، تاریخ تولد، شمارة ملی/ شناسنامۀ آنان بوده و در هر مرحله از تعیین
کنندة هویت بیمار با مشخصات هویتی موجود یا مندرج مؤید هویت آنان باشد. تعیین خون، فرایند انتقال

  بر پاکت خون باید یکسان باشد. درصورت هر نوع اختالف یا ناهمخوانی، خون نباید تزریق گردد. 
  بیمار باید مراقبت و کنترل شود. خون، . در طول انتقال9

  ]9ایمن است. [ خون قال. آموزش و یادگیري اساس تجربۀ انت10
  
  در شروع جنگ تحمیلی و تحوالت بعدي آن خون . توصیف شرایط انتقال6

هاي آن جهت مداواي مجروحان ، نیاز به خون و فراورده1359شهریور  31با آغاز جنگ تحمیلی در 
احمر جمهوري اسالمی ایران، جمعیت هالل خون بر سازمان انتقالافزایش یافت. عالوهشدت جنگی به

 امداد«هاي چشمگیري داشته است. این جمعیت با تشکیل کمیتۀ مشترك ایران نیز در این زمینه تالش
بر اقدامات پزشکی و امدادي، در تأمین خون نیز نقش بسزایی داشت؛ اما نقش اصلی عالوه» و درمان

  تأمین خون در این برهه برعهدة سازمان انتقال خون بود. 
ها و توفیقات بعدي در ناشدنی مردم از اهداي خون، سرمایۀ اصلی و کلمۀ رمز تالشاستقبال وصف

گویی به استقبال تنهایی قادر به پاسخاحمر بهلو جمعیت هال خون کز انتقالاست. عمالً مرا دفاع مقدس
و درمان در  چشمگیر مردم نبودند. در پایان اولین هفته از آغاز جنگ تحمیلی، کمیتۀ مشترك امداد

دنبال مراجعۀ مردم اعالم کرد که در شهر کرمان بهکنندگان خون تشکر و اهداهفتمین اطالعیۀ خود از 
واحد خون در بانک خون تهیه شده که بیش از درخواست این جمعیت است و  130جهت اهداي خون، 

از مردم خواهش شد که تا اطالع بعدي از اهداي خون خودداري کنند. در همان زمان، سازمان انتقال 
گیري از داوطلبان اهداي خون جهت تأمین نیازهاي خون با سرعت و شدت هرچه تمام درحال خون

هاي اصلی خون جبهه ةکنندبر مردم که تأمینهاي جنگ تحمیلی بود. عالوهخصوص جبههکشور و به
هاي خاصی نیز در کشور خواستار اهداي خون براي کمک به رزمندگان مجروح جنگ بودند، گروه

ها نیز در زمینۀ تأمین خون مورد نیاز ل خون سایر استانشدند. غیر از تهران، مراکز سازمان انتقامی
واحد خون به  261مناطق جنگی بسیار کوشیدند. در پایان هفتۀ سوم پس از آغاز جنگ، از پایگاه مشهد 

    ]10مراکز درمانی غرب کشور ارسال شد. [
   

  
  

  

ساز و راهبرديپذیري هماهنگبخش مردم و مسئولیتآفرینی الهامبا نقش   
بدیلساز و بیآموز، فرهنگسازمان انتقال خون، یک دورة پویا، درس  

در تاریخ انتقال خون کشور رقم خورد.   
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  ایران و تحوالت آن در دفاع مقدس خون ها و تاریخچۀ سازمان انتقال. فعالیت7

صورت پراکنده در برخی گردد که بهبرمی 1320هاي قبل از در تهران و ایران به سال خون انتقال
ها نیز افراد کنندگان خون به آناهدا. شدمی  ها ازجمله ارتش، شرکت نفت، سینا و... انجامبیمارستان

رت صواولین بانک خون بهکردند. اي بودند که درقبال دریافت وجه نقد، اقدام به اهداي خون میحرفه
مشغول کار  2تحت نظارت جمعیت شیر و خورشید سرخ 1خواب سابقرسمی در بیمارستان هزارتخت

ها، نیاز گردید و بعد از مدتی به اولین مرکز انتقال خون تبدیل شد. با افزایش بیماران و تنوع بیماري
دانشگاه تهران و انستیتو پاستور،  به مشتقات خون نیز ضرورت یافت. همین امر باعث شد با همکاري

مرکزي براي تهیۀ مشتقات خون ازقبیل آلبومین تأسیس شود. انجام اولین کارپالسمافرز نیز به 
 صورتها نیز هاي خونی در انتقال خون بیمارستانتدریج تهیۀ فراوردهگردد. بههمین زمان برمی

 .گرفت
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران در تهران، خیابان ناصرخسرو، جنب  خون انتقال مستقل مرکز اولین

در سال  .نهادند نام  »خون آوريجمع روز«  را روز این و کرد کار به آغاز 1341 بهمن 15 در دارالفنون، مدرسۀ
عالء ایدة تشکیل سازمان انتقال  دونیآن، دکتر فر هاي، با افزایش جمعیت و نیاز به خون و فراورده1350

 1353مرداد  9ثبت رسید و در نام سازمان انتقال خون به 1351دي  1و در تاریخ خون را مطرح کرد 
صورت رسمی فعالیتش را آغاز کرد. محل اولیۀ سازمان انتقال خون در خیابان سازمان انتقال خون ایران به

کنندگان، بیشتر از مسئوالن، هنرمندان، روحانیون، اهدابراي جذب  الهی (ویالي سابق) قرار داشت ونجاتاستاد
واحدهاي  شد و چون سازمان با ارتش همکاري نزدیکی داشت،ورزشکاران، کارمندان و ارتشیان استفاده می

در سال  گیري کند. بعد از پیروزي انقالب اسالمی،فرستاد تا خونخود را به مراکز نظامی و پادگان مییار س
با تصویب هیئت وزیران دولت موقت، سازمان انتقال خون به وزارت بهداري و بهزیستی وقت واگذار  1358

  شد.
 1353مرداد  9ایران پیش از انقالب اسالمی در  خون گونه که اشاره شد، سازمان انتقالهمان

هاي مرتبط با انتقال خون در کشور توسط رسماً افتتاح شد؛ ولی پیش از تأسیس سازمان، فعالیت
هاي هاي دانشگاهی و مؤسسهاحمر (جمعیت شیر و خورشید سابق) بیمارستانارتش، جمعیت هالل

 1353از بنا نهادن سازمان انتقال خون در سال  شد. فعالیت این مراکز حتی پسمی خصوصی انجام
)، مشهد (سال 1356بر تهران در سه شهر شیراز (سال ، عالوه1357نیز ادامه پیدا کرد. در سال 

  هاي انتقال خون توسط سازمان انتقال خون ایران تأسیس شد.   )، پایگاه1357) و اهواز (سال 1357
، مسئولیت هدایت عالیۀ سازمان 1358تیر  26خ پس از پیروزي انقالب اسالمی و در تاری

ایران به وزارت بهداري و بهزیستی واگذار شد. در ابتداي کار، سیاست سازمان جلب  خون انتقال
 هاي فرهنگی و شاخص جامعه مثل روحانیون، مسئوالن ادارات وکنندگان از میان شخصیتاهدا

و  اي در سیستم بهداشتمدت به جایگاه ویژههنرمندان، ورزشکاران و... بود و در کوتاهها، شرکت
هاي سازمان گسترش ، فعالیت1359درمان کشور دست یافت. با شروع جنگ تحمیلی ایران در سال 

تأمین  طور کاملو باوجود مشکالت فراوان توانست خون مورد نیاز مجروحان را به یافتبیشتري 
  ] 10کند. [

                                                             
 مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) فعلی. .1
  ایران فعلی.احمر جمهوري اسالمی سازمان هالل .2
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  )در جمهوري اسالمی (مقارن با دوران دفاع مقدس خون .  تصویب اولین قانون سازمان انتقال8
ایران در جمهوري اسالمی، به تصویب مجلس  خون ، اولین قانون تشکیل سازمان انتقال1361مهر  15 در

رسید که پس از تصویب شوراي نگهبان، به وزارت بهداري وقت ابالغ شد. البته تا پیش شوراي اسالمی 
نامۀ سازمان، نهادهاي دیگر مانند جمعیت هاللاز تصویب مجلس شوراي اسالمی و نیز تصویب اساس

هاي ابتداي دوران جنگ تحمیلی به دریافت خون و مصرف آن در احمر و نهادهاي نظامی در سال
هاي مسئوالن هاي جنگ تحمیلی در خاطرات و مصاحبهپرداختند که در نخستین سالها میبیمارستان

نامۀ جامع درپی تدوین اساس 1363شده است. در سال وقت سازمان انتقال خون ایران به آن اشاره 
تأمین خون و لی مجلس شوراي اسالمی، این سازمان تنها متو درسازمان انتقال خون ایران و تصویب آن 

 آوري آن معرفی شد. هاي خونی کشور در زمینۀ جمعفراورده
هاي سازمان رشد لیتو افزایش نیاز به خون در کشور، فعا 1359با آغاز جنگ تحمیلی در سال 

مشهود بود؛ لذا با  خون هاي مرتبط با طب انتقالچشمگیري یافت و نیاز به هماهنگی بین همۀ بخش
در  هاي آنتأمین خون و فراوردهلی متوسازمان انتقال خون ایران تنها  ،تصویب مجلس شوراي اسالمی

هاي مرتبط با طب انتقال خون در سازمان انتقال خون ایران بعد تمام فعالیت تاریخ بهکشور اعالم شد. از آن 
  ]10متمرکز شد. [

  
  به مجروحان جنگی، مورد استفاده در دوران دفاع مقدس خون هاي انتقال. دستورالعمل9

 فوق ای ییصحرا ای اورژانس ای ماژور ماچ(کراس  رزمندگان به قیتزر يبرا خون يسازآماده. الف
 )عیسر

هاي ها و بیمارستانکراس ماچ صحرایی یا فوق سریع براي انتخاب خون سازگار با مجروحان در اورژانس
وسیلۀ آن سازگاري رایج بود. کراس ماچ یا سازگاري خون آزمایشی است که به صحرایی دفاع مقدس

و بعد از تعیین گروه  خون شود. قبل از انتقالکنندة خون بررسی و آزمایش میاهدایی با دریافتخون 
جهت بررسی  Rhگیرنده و دهندة خون به دو روش مستقیم و غیرمستقیم و تعیین  ABOخون، سیستم 

ایش کراس ماچ یا سازگاري گروه خون را انجام داد. هاي خارج از انتظار، باید آزمبادياحتمال وجود آنتی
 يهاگلبول ،چ ماژورام کراسشود. در آزمایش آزمایش کراس ماچ به دو صورت ماژور و مینور انجام می

 ،برعکس نوریچ ماکراس م شیدر آزما یدهند ولیخون قرار م ةرندیخون را درمقابل سرم گ ةقرمز دهند
 ،چاکراس م آزمایش يبراشود. داده می خون قرار ةرندیقرمز گ يهاگلبول درمجاورتخون  ةسرم دهند

 O ی(گروه خون یعموم ةاز دهند دیهرگز نبا یطور کلبه .مانند هم باشده رندیگ و هگروه خون دهند دیبا
  پرستار و پزشک معالج استفاده کرد. ة) بدون اطالع و اجازیمنف Rhو 
  
   ییصحرا ای اورژانس ای ماژور ماچ کراس. ب

 انتقال ۀناخواست يهاواکنش از يریشگیپ يبرا و خون قیتزر از قبل یبحران طیشرا در که است یشیآزما
 بارها در کار را نیا ها. در دوران دفاع مقدس، کادر پزشکی و درمانی حاضر در جبههردیگیصورت م خون
  اند. هاي صحرایی انجام دادهها و بیمارستانجبهه

  وار به این شرح است: مراحل کراس ماچ صحرایی خالصه
 هاي مساوي در یک لولۀکنندة خون به حجماهدا  RBCدرصد 7ـ5. سرم بیمار + سوسپانسیون 1
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   آزمایش اضافه شود.

  ثانیه سانتریفیوژ شود.  60ـ30. 2
  . درصورت عدم آگلوتیناسیون خون ارسال گردد. 3
درجه سانتی 37دقیقه در بن ماري  15درصد اضافه و  22به لولۀ مذکور یک قطره آلبومین گاوي  .4

   گراد قرار داده شود.
 ثانیه سانتریفیوژ شود.   60ـ30. 5
. درصورت وجود آگلوتیناسیون، براي متوقف کردن مصرف خون به بخش اطالع داده شود. کیسۀ خون 6

 از آزمایش متجانس بوده است، به بخش درمانی ارسال گردد.       ایزوگروپ دیگري که تا این مرحله
قطره  2ـ1 شو داده شود و به رسوب گلبول قرمز،ومرتبه شست 3. درصورت عدم آگلوتیناسیون، لوله 7

 ثانیه سانتریفیوژ گردد.  45هیومن اضافه شود و حدود آنتی
 ثانیه نتیجه قرائت شود. 30. ظرف8
طور کامل با سرم بیمار متجانس است. درصورت وجود ناسیون، خون به. درصورت عدم آگلوتی9

آگلوتیناسیون، خون نامتجانس بوده و باید سریعاً به بخش اعالم گردد که تزریق خون با ذکر مشخصات 
 . کامل کیسه، قطع شود و خون دیگري که با سرم بیمار تجانس کامل دارد، ارسال گردد

نیاز به تزریق خون وجود دارد و زمان کافی براي انجام کراس ماچ، غربال . در برخی موارد اورژانس، 10
منفی، دهندة عمومی است؛ در مواردي که امکان  Oوجود ندارد. گروه خون  ABO-Rhبادي و آنتی

  کراس ماچ نیست، از این خون استفاده شود.     
 Oتوان از گروه خون بادي وجود ندارد، می. در مواردي که زمان کافی براي کراس ماچ و غربال آنتی11

  ] 11ارجح است. [ منفی استفاده و در این موارد گلبول قرمز متراکم بر خون کامل
  

  ) در موارد بسیار اضطراريFWWB. اهداي ایثارگرانۀ خون تازة کامل و گرم (10
اي است که ابعاد آن ناشناخته است و به بررسی نیاز دارد. عنوان تنها گزینۀ نجات جان مجروح، تجربهبه

ومیرهاي قابل پیشگیري در مجروحان جنگی است. نشده عامل بسیاري از مرگریزي شدید کنترلخون
که تزریق خون  بخش است. در مواردينگام در زمان احیاي اولیه، حیاتهاتخاذ تصمیمات درست و به

حیاتی است که در  و فردبهمنحصر یروش استاندارد غیرممکن است، تزریق خون تازه و گرم انتخاببه
بعد از دفاع  بارها صورت گرفته و موجب نجات جان مجروحان شده است. در تجارب تجارب دفاع مقدس

هاي در جنگ را واحد خون تازه و گرم 6000بیش از  هاامریکایی م،2007ـ2003هاي مقدس، بین سال
هاي اولیه حاکی از آن است که در پانصد مجروح که به این روش . تحلیلکردندعراق و افغانستان استفاده 

ساعت اول و در ماه اول افزایش نشان داده است. خطرات تزریق  48اند، میزان بقا در خون دریافت کرده
  ]  11است. [ 1تازه و گرم، انتقال عوامل عفونی و خطر بالقوة مایکروشیمریزم خون

 
  در شرایط اضطراري  خون مدت انتقال. عوارض فوري و تأخیري و طوالنی11

  عوارض تزریق خون شامل سه طبقۀ کلی است:  
 هاي آلرژیک حاد.واکنش هایی که قابل پیشگیري نیستند؛ نظیر. واکنش1

                                                             
1. microchimerism.حالتی است که در یک زمان دو جمعیت از یک نوع سلول با ماهیت ژنتیکی متفاوت در بدن یک فرد وجود داشته باشد :   
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 اند. هاي کاري، قابل پیشگیريهایی که با بهبود روش. واکنش2
هایی که مربوط به خطاي انسانی است و کامالً قابل پیشگیري؛ نظیر تزریق خون اشتباه که . واکنش3

  ] 12ترین علت عوارض جدي تزریق خون است. [متأسفانه شایع
اند، خون دریافت کرده 1375ان داده است مجروحانی که قبل از سال پژوهش دکتر علویان و همکاران نش

و نیز بیهوشی در  ] تجارب احیا17) دارند. [C )HCVاحتمال بیشتري براي ابتال به هپاتیت ویروسی 
سال  8بیهوشی و احیا در جنگ، همراه با تجربیاتی در زمینۀ بیهوشی مجروحین  جنگ تحمیلی در کتاب

  ]13منتشر شده است. [ ع مقدسدفا

 . خاطرات و تجاربی از اهداي داوطلبانۀ خون توسط مردم در دوران دفاع مقدس 12
ماه اول  ها در یکاحمر و سایر ارگانجمعیت هالل خون، روزي کارکنان سازمان انتقالهاي شبانهفعالیت

. کردطور کامل تأمین مینحوي بود که تمام نیازهاي خونی کشور را بهپس از شروع جنگ تحمیلی به
  روزنامۀ کیهان بیانگر همین مطلب است: 1359مهر  29خبر 
 تمام مناطق جنگی وروزي خود توانسته است ایران اعالم کرد با فعالیت شبانه خون سازمان انتقال«

دهی و هاي خونی درآورد و در هر لحظه آمادگی خونرسانی و فراوردهها را زیر پوشش خونبیمارستان
ها اکنون ذخایر این سازمان در تمام مناطق جنگی و بیمارستانطوري که همبه باشد؛رسانی میخون

هاي شجاع الجزایر نیز از نظر خون و فراوردهتنها کامل و کافی است، بلکه این سازمان حاضر است به ملت نه
هاي قابل توجهی بنماید. سازمان انتقال خون ایران همچنین یادآور شد آمار این سازمان در خونی کمک
کیسه خون خالی  120,000هاي مختلف گذشته است و کیسه خون از گروه 8000ها از مرز تمام پایگاه

احمر، ها، هاللسازمان از تمام نهادهاي انقالبی، سپاه پاسداران، کمیته باشد. اینبرداري مینیز آمادة بهره
ستاد مشترك، ستاد امنیت و بهداري درخواست کرده است که درصورت احتیاج و نیاز به اطالعات بیشتر 

هاي خون جداً پرهیز نمایند. تماس گرفته و از مصرف بیهودة کیسه 898833ـ36هاي با شماره تلفن
اي سازمان انتقال خون ایران در اهواز، دزفول، آبادان، سوسنگرد، ماهشهر، اندیمشک، بهبهان، هپایگاه

  ».  آغاجاري، تهران، مشهد و ساري مستقر هستند
  کرد: از طرف سازمان منتشر شد که اعالم می 1359آبان  3چند روز پس از آن، اطالعیۀ دیگري در 

روزي خود و همیاري مردم ایران با تالش شبانه خون ملت شریف و شجاع ایران، سازمان انتقال«
هاي خود قرار دهد؛ رسانی و فراوردهها را زیر پوشش خونتوانسته است مناطق جنگی و بیمارستان

 هاي مختلف دراختیار مجروحان جنگ قرار گرفته است وواحد خون از گروه 7900طوري که تاکنون به
هاي خونی ازقبیل هاي خونی مختلف همراه با فراوردهواحد خون از گروه 7800اکنون آمادگی خود را با 

دارد. از مسئوالن کیسه خون خالی اعالم می 120,000درصد و  5پالسما و آلبومین انسانی 
ا در ون اهواز یهاي مناطق جنگی تقاضا داریم براي هماهنگی و رفع کمبود با پایگاه انتقال خبیمارستان

  ». تهران تماس حاصل نمایند
ایران تهیه  خون هاي سازمان انتقالروزنامۀ کیهان گزارش کاملی از فعالیت 1359آبان   22در تاریخ 

شده است. بخشی از  تفصیل بررسیهاي سازمان و تولیدات آن بهو منتشر کرد. در این گزارش، فعالیت
 است. دکتر فاطمی، مدیرعامل وقت سازمان انتقال جنگی مناطق به رسانیخون بهاین گزارش مربوط 

گوید:اطق جنگی میرسانی در منایران، درمورد خون خون
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دهیم؛ چه از نظر رساندن طور کامل انجام میرسانی را در جنوب بهدرحال حاضر پوشش عمل خون«

گیري و هاي کارآزموده براي عمل خونسینیوسایل الزم ازقبیل کیسه خون و چه از نظر اعزام تکن
هاي خون مورد احتیاج. اما اِشکالی که درحال حاضر داریم این است که رسانی و سایر فراوردهخون
زدگان انجام داده هم دارند، براي اینکه عمل مثبتی براي جنگ نیتهاي مختلف که غالبًا حسن گروه

گیرند و آن را به مناطق جنگیست تا سیصد واحد خون میهاي مختلف دوآیند و در شهرستانباشند می
روش کامالً غلط انجام گیري، بهایم که غالباً همان قدم اول، یعنی خونفرستند؛ اما ما درعمل دیدهزده می

شده را دور بریزیم. بنابراین در این شرایط حساس که هم هاي گرفتهشویم خوناست و ما مجبور می شده
شود. از طرف دیگر هر اي ما ارزش حیاتی دارد و هم انرژي مردم، نیرویی بیهوده تلف میکیسه خون بر

خاطر نداشتن اطالعات درمورد احتیاجات خون در مناطق دهد و بهگروه براي خودش این کار را انجام می
 د.  برايشوها فاسد میجنگی، چه بسا با انبار شدن تعداد زیادي خون در یک منطقه، پس از مدتی خون

شده در این مورد یک واحد شناخته خون خاطر آنکه سازمان انتقالآنکه هماهنگی الزم انجام بشود و به
ر تاست، بهتر است تمام افراد و مراکزي که احتیاج به خون دارند، با ما تماس بگیرند تا هرچه سریع

کنیم که درحال حاضر تمام انبارهاي ذخیرة ما پُر است و هیچ اعالم می ها را رفع کنیم واحتیاجات آن
انتقال زاده مسئول سازمان رسانی در مناطق جنوب کشور با هاشمکمبودي نداریم. درمورد عمل خون

گوید: هاي خوزستان میخون در اهواز تماس گرفتیم. او ضمن دادن آمار واحدهاي خون در بیمارستان
چ کمبودي از نظر خون در مناطق جنوبی نداریم. تنها ِاشکال ما کمبود یخچال براي درحال حاضر هی

هاي هواپیماهاي عراقی مرتب مجبور به تغییر مکان هستیم، خاطر بمبارانداري خون است و چون بهنگه
ورت، صهربزرگ هستند تغییر محل بدهیم. به هايهاي بانک خون را که در بیمارستانتوانیم یخچالنمی

  ». امیدواریم که تهران درمورد ارسال یخچال بانک خون اقدام کند
 هاي سازماندر زمان آغاز جنگ تحمیلی، استان خوزستان تنها استان درگیر در جنگ بود که پایگاه

آمده موجب شد پایگاه انتقال خون اهواز ابتدا به کرد. شرایط جنگی پیشانتقال خون در آن فعالیت می
مکان کند تا نام اروند در منطقۀ نیوساید اهواز و پس از مدتی به شهرستان گچساران نقلبهاي مدرسه

  هاي جنگ ارائه نماید. رسانی مطلوبی به جبههبتواند خدمت
  

  :یلیتحم جنگ در ياضطرار فوق طیشرا در خون انتقال از ياخاطره
  جبهه مقدم خط اورژانس در معالج پزشک توسط خون ياهدا

هاي جنگ تحمیلی است. اولین ترین جبههجزیرة مجنون از دشوارترین و پرحادثه... 
هاي خط مقدم بوده است. عملیات احیاي اولیه سنگر امداد و درمان جزیره، اورژانس

شده و ها که تحت شدیدترین آتشباري دشمن قرار داشت، انجام میدر این اورژانس
هاي نبرد، ز بوده است. در یکی از شبسابراي مجروحان بدحال، حیاتی و سرنوشت

آورند که دکتر ظفرقندي، تعدادي مجروح را با یک وانت آمبوالنس به اورژانسی می
. یکی از مجروحان در شوك کردندیک همکار دیگر و چند نفر امدادگر خدمت می

یزي بسیار شدید شرایط وي را وخیم و نزدیک به ایست رعمیق قرار داشت و خون
ده بود. تنها راه نجات انتقال خون بود که امکاناتش در اورژانس فراهم نبود. قلبی کر

گروه خونی با که هم  اتفاقًا گروه خونی مجروح در کارت شناسایی درج شده بود
اندازة حدود ایشان داوطلبانه مقداري از خون خودشان بهظفرقندي بود.  دکتر

اهدا کردند و با تزریق آن به رزمندة لیتر (حداکثر مقدار ممکن) را هشتصد میلی
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مجروح، عملیات احیا را زیر رگبار آتش دشمن با موفقیت انجام دادند؛ به این ترتیب 

  مصدوم به بیمارستان پشت خط منتقل شد و نجات یافت.
دوست و اي از زوایاي پنهان خدمات خداپسندانۀ طبیبان انسانکاش گوشه اي   

شد تا نسل جدید با حقیقت خدمت و پزشکی برمال میسایر کارکنان خدوم جامعۀ 
، شدشدند. دریغم آمد این خاطره را که اگر روایت نمیروح طبابت بیشتر آشنا می

ماند، تعریف نکنم. براي استاد بزرگوار دکتر ظفرقندي در شاید همیشه مکتوم می
  گزاري آرزوي توفیقات روزافزون دارم.همۀ سنگرهاي خدمت

در شهرهاي دیگر استان خوزستان مانند مسجدسلیمان  خون هاي انتقالگ، تأسیس پایگاهبا تداوم جن
هاي مرزي درگیر در جنگ مانند ایالم، کرمانشاه و کردستان را شاهدیم. و دزفول و سپس در سایر استان

کارکنان سازمان انتقال خون ایران در آن مقطع داده در آن زمان و نیز نحوة فعالیت توصیف اتفاقات رخ
در کتاب اهداي خون اوج » خاطرات پرسنل سازمان انتقال خون ایران از دوران دفاع مقدس«در فصل 

چاپ رسیده است آمده است؛ این کتاب به همت کمیتۀ امور ایثارگران سازمان انتقال خون ایران به ایثار
. این فصل حاوي نکات بسیار مهم و جالبی است که شودو فایل آن در پیوست این مجموعه ارائه می

  .نندکنگارندگان مطالعۀ آن را جهت آگاهی از وضعیت انتقال خون در آن زمان، به خوانندگان پیشنهاد می
ایران از اهمیت  خون توان گفت دهۀ شصت در تاریخ کشور ما و سازمان انتقالدر نگاهی تاریخی می
مواجهیم. این دوران نماد عظمت  در قسمت اعظم این دهه، با دوران دفاع مقدس .بسیاري برخوردار است

و فداکاري و ایثار ملت غیورمان است. کارکنان سازمان انتقال خون ایران نیز مانند بقیۀ آحاد ملت در 
عنوان نیروهاي رزمنده و نیز ها بهکوشیدند. در این راه، حضور در جبههتکلیف خود به کشور میاداي 
وظیفۀ خطیر تأمین خون مورد نیاز رزمندگان مجروح و سایر هاي نقدي و غیرنقدي در کنار انجامکمک

  رود.  شمار میبیماران نیازمند، از افتخارات کارکنان سازمان انتقال خون ایران به
نامۀ جدید سازمان که برمبناي آن در کشور و همچنین تصویب اساس خون توسعۀ مراکز انتقال

سازمان انتقال خون ایران که تنها متولی انتقال خون در کشور معرفی شد، از اتفاقات مهم این دهه است. 
و آغاز دوران سازندگی، شاهد حرکت سازمان انتقال  مقدسدر پایان این دهه نیز، با پایان دوران دفاع 

هاي این دهه و تا پیش از تصویب سمت گسترش کیفی هستیم. البته در نخستین سالخون ایران به
احمر ایران در زمینۀ انتقال خون هاي مفید جمعیت هالل، فعالیتنامۀ جدید سازمان انتقال خوناساس

  ]10نی است. [نیز ستود
  

  اي از اسیر عراقی قیس المدخوري:خاطره
  اهداي خون توسط جراح معالج در اتاق عمل به اسیر مجروح

من مجروح شده بودم و نیاز به عمل « د:گویقِیس المدخوري اسیر عراقی می... 
 د،شجراحی داشتم، درحین عمل نیاز به خون پیدا کردم و چون مشابه خونم پیدا نمی

 روي تخت دراز کشید و گفت از من خون بگیرید سرهنگ پزشک ایرانی و جراح وي
  1.. .و به این اسیر بزنید، چون گروه خون من با او یکی است.

                                                             
  .کمیتۀ اسرا و مفقودین، چاپ اسیرداري در اسالم کتاب نقل از به .1
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هاي دوران اهداي خون پس از انقالب اسالمی و با الهام از ارزش . تحول در فرهنگ13

  سازي اهداي خون داوطلبانه) (فرهنگ  دفاع مقدس
که در ایام قبل از انقالب  کنداي بیان میاستاد محترم و جراح حاذق، جناب آقاي دکتر صحّت، در خاطره

هاي بزرگ کشور، همواره در هنگام جراحی با کمبود خون مواجه بوده و حتی اقوام در مرکز یکی از استان
شدند. اما در کوران انقالب اسالمی ي خون جایگزین براي عمل جراحی میبیمار نیز با اکراه حاضر به اهدا

در همان شهرستان در لحظات درگیري با مأموران گارد و نیروهاي انتظامی، مردم همان شهر داوطلبانه 
  . کردندبه بیمارستان ایشان مراجعه و خون خود را اهدا می

  
  
  

کردند؛ بلکه مسئوالن وقت اهداي خون مبادرت نمی در زمان دفاع مقدس، فقط مردم عادي به
همراه معاونان خویش ضمن همراه مردم در این امر سهیم بودند؛ مثالً وزیر بهداري وقت بهنیز به

ایران در فروردین ماه، خون اهدا کرد یا نمایندگان مجلس شوراي  خون بازدید از سازمان انتقال
المقدس اقدام به اهداي خون اسالمی در اواسط اردیبهشت همان سال و در بحبوحۀ عملیات بیت

گیري حدي بود که برنامۀ خوناستقبال نمایندگان از اهداي خون به خود در محل مجلس نمودند.
  ]  10روز ادامه داشت. [ در مجلس تا چند

نقش بسزایی در تغییر و  دهد انقالب اسالمی و دفاع مقدساین خاطره و سایر شواهد نشان می
و فداکاري را در  آنان در اهداي داوطلبانۀ خون داشته و روحیۀ ایثار تحول اعتقادي مردم و فرهنگ

درصد از  52ار کرده است. این روحیه همچنان در میان آحاد جامعه وجود دارد و ملت ایران بید
هاي دوران انقالب و جنگ تحمیلی هستند. امروزه بیان اهداکنندگان مستمر در کشور بیشتر از نسل

شمار شود که حضور مسئوالنۀ مردم براي اهداي خون یادگار ارزشمند جنگ و دفاع مقدس بهمی
مدیون و  مشارکت و همدلی مردم در اهداي خون و وجود جمعیت اهداکنندگانرود و حس می

بستگی مردم باعث شد تا براي اهداي خون مراجعه مرهون دوران جنگ است؛ زیرا در آن زمان هم
هاي پیش از جنگ، افزایش هاي جنگ تحمیلی، در مقایسه با سالاي که در سالگونهکنند؛ به

هاي اخیر، صدقۀ جاریۀ اهداي خون و نذر اهداي ا شاهد بودیم. در سالبرابري اهداي خون رهفت
هاي مورد نیاز بیماران خون به فرهنگی غالب در جامعه تبدیل شده است. امروزه تقریباً تمام خون

سازي، به بیماران و اقدامات فنی و آماده هايو پس از آزمایش شودمیصورت کامالً داوطلبانه اهدا به
  گردد. ن تزریق میمحتاج خو

سازي اهداي خون در کشور بیدر فرهنگ در این میان، نقش مقاومت مردمی و دفاع مقدس
تواند خون مورد نیاز کشور را از اهداي داوطلبانه می خون بدیل است و اگر امروز سازمان انتقال

تحول و ایجاد روحیۀ مقاومت و فرهنگ برخاسته از دوران دفاع مقدس است. البته  کند، حاصلتهیه 
نقش سازمان انتقال خون ایران در حفظ و تقویت باورهاي فرهنگی و تقویت روحیۀ ایثارگري 

  انکارناپذیر است.

اهداي زندگی است.در فرهنگ مردم ایران اسالمی، اهداي خون   
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  هاي دفاع مقدس شده به جبهههاي اهدایی ارسال. میزان خون14

هاي جنگ تحمیلی هاي کشور در سالها و بیمارستانهاي ارسالی به جبههاز خونرائۀ آمار دقیق ا
هاي جنگی، همۀ بیمارستانهاي مناطق بر بیمارستانپذیر نیست؛ زیرا عالوهدالیل مختلف امکانبه

در درمان و بستري رزمندگان اسالم و مجروحان به خدمت صادقانه  کشور در ایام دفاع مقدس
کند که سازمان اعالم می 1362اي در مرداد مقام وقت سازمان در مصاحبهاند. قائممشغول بوده

، یعنی در مدت سی ماه، توانسته است 1361ز ابتداي جنگ تحمیلی تا پایان سال ا خون انتقال
، در مصاحبه1362). وي دو ماه بعد در مهر 1ها ارسال کند (شکل واحد خون به جبهه 116,493

  ]10واحد خون اعالم کرد. [ 220,000اي، این میزان را تا آن زمان 

  

  1همراه درصد رشدبه 1367ـ1359هاي میزان اهداي خون طی سال. 1شکل 

ایران  خون حدي زیاد بود که سازمان انتقال، استقبال مردم از اهداي خون به1361در اواسط فروردین 
  اي خواستار متوقف شدن اهداي خون از جانب مردم شد. متن اطالعیه به این شرح بود: با انتشار اطالعیه

 ایران درحد باالیی است و با توجه به اینکه ذخیرة خون که ذخیرة خونی در سازمان انتقالاز آنجا «
دریغ طور بیگردد، ضمن تشکر از امت شهیدپرور اسالم که بهبیش از حد خون باعث بروز اشکاالتی می
 سازد کهاند، خاطرنشان میاطل را تأمین کردههاي حق علیه بو بیش از حد نیاز خون مورد نیاز جبهه

باشد که داري خون بدن انسان میگونه نگرانی نیست و بهترین محل براي نگهالحمداهللا جاي هیچ
] 10». [هاي گروهی به آگاهی مردم مسلمانمان خواهیم رسانیدوسیلۀ رسانهدرصورت نیاز به

                                                             
 .1374ایران،  خون گزارش سازمان انتقال .1
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همواره زنان شجاع کشورمان، دوشادوش مردان، در تمام  هاي دفاع مقدسگفتنی است که در سال

هاي بر حمایتبسزایی داشتند. در پشت جبهه نیز عالوه هايآوريها نقشها و ازجمله در جبههعرصه
  مختلف از رزمندگان، در صفوف اهداي خون نیز حضور داشتند.  

  
  هاي نبرد براي جبهه خون احمر ایران در حوزة انتقال. اقدامات جمعیت هالل15

احمر شامل خرید و ارسال چند دستگاه یخچال در اوایل جنگ تحمیلی، بخشی از اقدامات جمعیت هالل
بانک خون و همچنین دریافت و ارسال چند هزار واحد خون اهدایی امت شهیدپرور در اصفهان و رشت 

اي هاي خوزستان بوده است. البته چند ماه بعد این جمعیت در اعالمیهه جبههبراي تقویت ذخیرة خون ب
کند. در این اطالعیه، میزان خون اهدایی هاي جنگ اعالم میسالۀ خود را در زمینۀ جبههعملکرد یک

است. در ادامه مشروح عملکرد این جمعیت  واحد اعالم شده 2000توسط مردم رشت و اصفهان بیش از 
  آید:می خون انتقال دربارة

احمر براساس جمعیت هالل خون کیسه خون در مراکز انتقال 59,290، مقدار 1361در سال 
ان وطن و مجروحان و مصدومواحد آن دراختیار بیماران هم 56,786استانداردهاي مورد قبول تهیه شد و 

احمر با المبین، در شرایط اضطراري جمعیت هاللجنگ تحمیلی قرار گرفت. در جریان عملیات فتح
هاي واحد خون را در اسرع وقت از رشت و اصفهان به بیمارستان 2000هوایی خود بیش از  وسایل امداد

هاي خون براي وسایل مورد نیاز بانکدستگاه کانتینر،  25پشت جبهه تحویل داد. این جمعیت با ارسال 
ها در اهواز، آبادان، ماهشهر، اندیمشک، دزفول، سوسنگرد، شوش، سرپل ذهاب، تجهیز بیمارستان

  آباد غرب و بوکان را فراهم کرد.اسالم
   

احمر ـ که پس از نُه سال کشتی بیمارستانی قدس متعلق به جمعیت هالل کشتی بیمارستانی قدس:
اندازي و فارس و دریاي عمان مجدداً راهاستفاده شده بود ـ براي خدمت به مجروحان خلیجکار غیرقابل 

پزشکی، داخلی، زنان، پزشکی، دندانهاي چشمتخت و بخش 42آماده به کار شد. این کشتی شامل 
  رادیولوژي، بانک خون، داروخانه و آزمایشگاه مجهز به بانک خون بود.  

را در دستور  خون ها، طرح گسترش شبکۀ مراکز انتقالادامۀ تأمین خون جبههاحمر در جمعیت هالل   
کار خود قرار داد و اعالم کرد که فقط سازمان انتقال خون نیست که مجاز به ایجاد مراکز انتقال خون 

یازده مرکز انتقال خون داشت و در  ،1361احمر تا پایان سال است؛ بلکه در این زمینه جمعیت هالل
شده در شهرهاي مختلف نیز از سوي این جمعیت دایر شد که همین سال، هفت مرکز جدید و بازسازي

گوناگون حداقل سیزده فراوردة خونی هاي فرستاد و با آزمایشهاي جنگ میمقدار زیادي خون به جبهه
  ] 10کرد. [را در مراکز خود تهیه می

  
  هاي نظامی اخیر دنیا  ها و درگیريدر جنگ خون هایی از انتقالو درس. تجارب 16

ایم، بر کسی پوشیده هاي حاضر که خود شاهد آن بودهها و حوادث که حتی در زماننیاز به خون در جنگ
توسط ارتش امریکا حملواحد خون  62,000، حدود 1945نیست. در جنگ جهانی دوم، فقط در مارس 

هاي سال مصرف شد و در جنگ ویتنام بین سال 3واحد خون طی  400,000ونقل شد. در جنگ کره، 
واحد خون در  600,000واحد خون به ویتنام ارسال و حدود  1,300,000 باًیتقر، م1971ـ1965

 هاي ارتش در خاك امریکا مصرف شد. بیمارستان
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توسط ارتش   واحد خون 82,000ماه،  6)، به مدت م1991ـ1990(فارس در جنگ امریکا در خلیج

 هایی که در دنیا رخواحد توسط بریتانیا ارسال گردید. به همین ترتیب، در سایر جنگ 3500امریکا و 
  ] 15داده، مصرف خون یکی از نیازهاي اولیه بوده است. [

  
 به مجروحان جنگی در سه دهۀ اخیر خون . تحوالت جدید انتقال17

جرئت بتوان گفت بروز انقالب اسالمی و پس از آن جنگ تحمیلی بهترین فرصت را براي معرفی شاید به
مختلف مردم  هاينظیر گروهفراهم کرد. مشارکت بی خون بخش و ارزشمند سازمان انتقالتنقش حیا

تأمین خون مورد نیاز مجروحان انقالب و جنگ، فرصتی استثنایی براي آشنایی قشرهاي مختلف  براي
دوستانه و خداپسندانۀ اهداي خون پدید آورد و برگ زرینی در دفتر افتخارات جامعه با مقولۀ انسان

داوطلبان  زمان با گسترش فعالیت سازمان و رشد فزایندة جمعیتسازمان انتقال خون ایران ثبت شد. هم
ویژه با شناسایی اي را به خود معطوف کرد؛ بههاي خونی نیز توجه ویژهاهداي خون، ارتقاي کیفیت فراورده

) و HIV( ويآي)، اچB )HBVهاي هپاتیت از طریق خون مثل ویروس شدهزاي منتقلعوامل بیماري
هاي کنترل کیفی جایگاه خاصی را در فعالیتهاي خونی فراورده )، ارتقاي سالمتC )HCVهپاتیت 

هاي چشمگیر علم پزشکی در زمینۀ طب زمان با پیشرفتتدریج و همسازمان به خود اختصاص داد. به
هاي خونی، از جذب و انتخاب کارگیري فناوري روز دنیا در تمام مراحل تأمین فراوردهانتقال خون و به

هاي داري فراوردههاي خون، تهیه و نگهتک کیسهروسی روي تکبررسی وی هاياهداکنندگان تا آزمایش
هاي بیمارستانی، کارنامۀ درخشانی براي انتقال خون ایران خونی و درنهایت ارسال فراورده به بانک خون

، ازجمله حذف سیستم جایگزینی خون هاي سازمان جهانی بهداشتخورد. ضمن اینکه اجراي سیاست رقم
غربالگري خون، اهداي مستمر، سیستم خودحذفی  هايآوري خون از اهداکنندگان داوطلب، آزمایشجمع و

   ]15محرمانه و... موقعیت ممتازي را براي این سازمان در بین کشورهاي منطقه فراهم کرده است. [
  

  هاي استاندارد، معتبر و مبتنی بر شواهد فعلی  . دستورالعمل18
هاي آن در مجروحان احیاي شوك هموراژیک با مایعات، خون و فراورده«پیشنهادي رالعمل دستو

  »جنگی
  سطح اول: پُست امدادي متصل به میدان جنگ 

ارزیابی شوك هموراژیک (تغییرات سطح هشیاري، در مواردي که صدمات مغزي موجود نیست، 
 که در آن شرایط موجود است:براساس بهترین امکاناتی ») رادیال«هاي محیطی ضعف یا نبود نبض

تواند بلع کند، الف. شوك موجود نباشد: مایعات وریدي الزم نیست و اگر مجروح هشیار است و می
 مایعات خوراکی مجاز است.
لیتر محلول کولوئیدي تجویز میلی 500ریزي قرار دارد: ابتدا ر اثر خونبب. مجروح در حالت شوك 

لیتر دیگر از همان محلول میلی 500دقیقه، چنانچه همچنان در شوك قرار دارد،  30شود و بعد از 
و  مالحظات امدادلیتر محلول کولوئیدي تجویز نشود). در ادامه با میلی 1000تکرار شود (بیش از 

گیري شود. اگر وضع هشیاري ، شرایط جنگی و احتمال خطرات و صدمات بیشتر، تصمیمانتقال
یمجروحی مختل و مظنون به آسیب تروماتیک مغزي است و نبض محیطی ضعیف است یا لمس نم

تا لمس واضح نبض رادیال ادامه یابد.  ، احیاشود
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  در پُست امدادي یا اورژانس پشت خط سطح دوم: احیا

الف. ارزیابی مجدد از نظر شوك هموراژیک: تغییرات سطح هشیاري (در موارد بدون وجود صدمات 
متر جیوه میلی 90ـ80مغزي) و یا تغییر در خصوصیات نبض ارزیابی و فشار خون سیستولیک بین 

 نگه داشته شود. 
تواند ب. شوك هموراژیک موجود نیست: مایعات وریدي الزم نیست و اگر مجروح هشیار است و می

 بلع کند، مایعات خوراکی مجاز است.
 احیاهاي آن در دسترس نیست: ریزي است و خون و فراوردهر اثر خونبج. مجروح در حالت شوك 

لیتر یک میلی 500هاي کولوئیدي با پالسماي لیوفیلیزه انجام شود و اگر در دسترس نیست، محلول
با کولوئیدها  احیادقیقه وضعیت شوك همچنان ادامه داشت،  30نوبت انجام گردد و چنانچه بعد از 

متر جیوه یا بهبودي شرایط میلی 90ـ80 یا کریستالوئیدها براي حفظ فشار خون سیستولیک بین
  بالینی مجروح ادامه یابد. 

با  احیاهاي آن در دسترس است: ریزي است و خون و فراوردهر اثر خونبد. مجروح در حالت شوك 
 ) تا رسیدن به فشار خون سیستولیک بینFWWB، ترجیحاً تازه و گرم (ترانسفوزین خون کامل

  متر جیوه، یا بهبودي بالینی مجروح ادامه یابد. میلی 90ـ80
هاي محیطی علت آسیب تروماتیک مغزي قرار دارد و نبضهـ. مجروح در وضع اختالل هشیاري به

 گنیتوریو اگر امکان مان ابدیادامه  الیراد انیتا لمس واضح نبض شر ایاحشود: ضعیف یا لمس نمی
جیوه  تریلیلیم 90 حداقلدر  و حفظ آن کیستولیفشار خون س به دنیرس دارد، وجود خون فشار

  الزم است.
  

  مانند بیمارستان صحرایی 1سطح سوم: احیا در اولین مرکز جراحی منطقۀ جنگی
الف. ارزیابی مجدد شوك هموراژیک و اقدامات سطوح قبلی و ادامۀ احیا با این مالحظات: مایعات 

ترتیب ترین تا کمترین ترجیح در این سطح بهشوك هموراژیک از مرجح منتخب براي احیاي
ـ «)، FWWB(ترجیحاً خون تازه و گرم ( ند از: خون کاملاعبارت »  ـ پالکت RBCsمخلوط پالسما 

تنهایی، به RBCsتنهایی، ، پالسما به1:1به نسبت» RBCsمخلوط پالسما ـ «، 1:1:1به نسبت 
 کولوئیدها، کریستالوئیدها (رینگر الکتات یا نرمال سالین).

ب. ارزیابی مجدد شوك هموراژیک (تغییر وضع هشیاري در مجروحان  بدون صدمات مغزي، با نبض 
تواند بلع کند و شوك موجود نیست، ضعیف یا عدم لمس نبض رادیال): اگر مجروح هشیار است و می

 الزم نیست.  تزریق مایعات وریدي فوري
با پروتکل  خون هاي آن در دسترس است و امکانات انتقالج. وضعیت شوك برقرار و خون و فراورده

مخلوط پالسما ـ  «در فرض عدم دسترسی،  با خون کامل انجام شود؛ فراهم است: احیا 2استاندارد
RBCs مخلوط پالسما ـ  «؛ در فرض در دسترس نبودن، 1:1:1به نسبت » ـ پالکتRBCs « به
تنهایی. به RBCs؛ درصورت دسترس نبودن، پالسماي لیوفیلیزه، پالسماي مایع یا 1:1نسبت 

د هر واحد الزم است. احیا تا لمس واضح شریان رادیال، بهبو ارزیابی مجدد مجروح بعد از انتقال
  متر جیوه ادامه یابد.میلی 90ـ80وضع هشیاري  و یا رسیدن به فشار خون سیستولیک 

                                                             
1. field surgical centre 
2. approved blood product administration protocol 
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با  خون هایش در دسترس نیست (امکانات انتقالد. وضعیت شوك برقرار است و خون و فراورده

لین نیست، رینگر الکتات یا نرمال ساسر با کولوئیدها و اگر می احیا): پروتکل استاندارد فراهم نیست
تا لمس  احیالیتر، وضع مجروح مجدد ارزیابی شود. ادامۀ میلی 500 ادامه یابد. بعد از تزریق هر

متر میلی 90ـ80واضح شریان رادیال، بهبود وضع هشیاري و یا رسیدن به فشار خون سیستولیک 
موازات یا بیشتر معیارهاي فوق فراهم شد، تجویز مایعات قطع شود و بهجیوه ضروري است. وقتی یک 

  ] 15ادامه یابد. [ احیاکنندة آسیب، جراحی کنترل
  

   خون در طب انتقال يعلم و فناور ۀها و ضرورت توسعنهیزم. 19
 از. دارد جوامع اي در ارتقاي سالمتاهمیت ویژه هاي خونیوردهاو ایمنی خون و فر امنیتامروزه 

میتالش  است، هاي آنکه تنها متولی تأمین خون و فراورده ایران خون مین رو سازمان انتقاله
 و خون سالمتاز  ،و عملیاتی هاي استراتژیکهمواره با تدوین و تصویب راهبردها و برنامه کند

کنندگان، تجهیز مراکز اهدامحافظت کند. در این بین، توجه به سالمت  کشور خونی هايفراورده
همم دانش فنی در این حوزه کردن روزو بههاي نوین آزمایشگاهی و غربالگري به فناوريانتقال خون 

  . است هاي راهبردي سازمان انتقال خونترین سیاست
 يدر گذشته اهدا رایز ؛خون صورت دهد ياهدا ندیدر فرا یراتییرود که تغیم شیپ یسمتبه ایدن

کامل خون،  يبا اهدا رایزشود؛ کمتر استفاده می روش نیا از کامل خون وجود داشت که امروزه
ه شود کیم افتیدرتوسط بیمار  زینپالسما و سایر ترکیبات موجود در آن  ،گلبول قرمزبر عالوه

ید ه بیشتر تأکامروز هاي مختلف ایمنولوژیک در بدن افراد شود. از سوي دیگرتواند موجب واکنشمی
   صورت پذیرد. جاي اهداي خون کاملشود که اهداي اجزاي خون بهمی

شدت در جوامع مصرف پالکت به ویژهبه ،عنوان دو محصول خونیبه ،مصرف پالکت و پالسما
. بنابراین باید با رو به افزایش استهاي بدخیم دلیل سالمند شدن جوامع و شیوع بیماريبهانسانی 

 80 آوري شود. امروزه در کشورهاي پیشرفتۀ اروپایی بیش ازجمع اهداپالکت براي  ،هاي نوینشیوه
 اهداي خون، شود. لذا با رشد و توسعۀ دانش انتقالمین میأصورت مستقیم تبهمصرفی درصد پالکت 

 ها و اهدافی است که در دستور کار سازمانجاي اهداي کامل خون یکی از سیاستاجزاي خون به
  .  قرار دارد انتقال خون

 هاي باال بردن امنیتترین استراتژياز مهماز طرفی توسعه و تمرکز مراکز غربالگري خون یکی 
، یکی از ابزارهاي از کشور خون در چند نقطه هايمرکز آزمایشاست و ت آنهاي خون و فراورده

انجام مرکز این کار  چهل بیش ازدر  در کشور ما رود. درحالی کهشمار میکنترل کیفیت خون به
د. خون وجود دار هايمرکز براي انجام آزمایش فقط شش و در کانادا هشت مریکاا، در شودمی

موجب   1نسانسیلومیاهداکنندگان خون با روش الکتروکم يغربالگر دیجد ۀاستفاده از سامان
 يدیجد يتکنولوژاین روش  .ه استدر کشور شد ییاهدا يهاخون سالمت يهاشیآزمامتمرکزسازي 

 عدمتوان یم هایتمز نیا ۀ. ازجملاست گرید یصیتشخ يهاکینسبت به تکن ییایمزا ياست که دارا
تم بسته، سیسدلیل داشتن به یکیتکن يخطا زانیکاهش م جهیها و درنتدخالت اپراتور در روند تست

 هاژنآنتی يریگباال جهت اندازه تیحساس، و با کاربرد آسان داریپا اریبس یزوتوپیاریف غمعرِ يدارا
توان و سایر موارد را می باال تیفیبا ک سنجش، در مدت زمان کوتاه نیکم و همچن اریبس ریبا  مقاد

                                                             
1. Electrochemi luminescense (ECLIA)  
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این امکان را فراهم کرده که با  1علم ایمونوهماتولوژيها در نام برد. امروزه جدیدترین پیشرفت

بادي علیه آن ساخته شده ژنی که آنتیی آنتییبادي قبل از تزریق خون و شناساجوي آنتیوجست
یشتر افراد جامعه از وجود را آماده کرد. با خون بیمار ب 2و سازگارخون مناسب  بتوانراحتی بهاست، 

 300تاکنون بیش از ولی با پیشرفت علم اطالع دارند.  Rh(D)-B-Aژن گروه خون سه نوع آنتی
ی شده است. زمانی که بیماري با گلبول قرمز خونِ یسیستم گروه خون شناسا 29ژن در نوع آنتی

واند تگیرد، سیستم ایمنی بیمار میفرد دیگري از طریق تزریق خون یا بارداري در تماس قرار می
این  واقعند. درک» باديآنتی«تولید  ،ی که براي سیستم ایمنی او ناشناخته استیهاژنعلیه آنتی

هاي قرمز گلبول رة. درباکندها مصون میها و ویروساکتريهمان فرایندي است که ما را علیه ب
اشد و درنتیجه ب 3رهاي غیرخودي ناسازگاژنشود خون فرد علیه آنتیخون، این مصونیت باعث می

   4.رودهاي غیرخودي ازبین میژنآنتی
  

بخش از اهداي خون در دوران دفاع هاي ماندگار: تصاویري ارزشمند و الهام. قاب20
  مقدس

دوستانه تبدیل شد. اهداي خون در دوران جنگ تحمیلی به فرهنگی پسندیده و رفتاري انسان
هایی از حرکت خودجوش مردم انقالبی و هاي ماندگار خود، گوشهبا نگاره هنرمندان دفاع مقدس

کشیدند. منتخبی از آن یادگارهاي  تصویرها را بهبه رزمندگان در جبهه خون هاي زیباي انتقالصحنه
  ). 6ـ1بخش این فصل خواهد بود (تصاویر ماندگار زینت

  
  هاي دفاع مقدساهداي خون، میدان انقالب تهران، نخستین سال یارپایگاه س. 1تصویر 

                                                             
1. immunohematology 
2. compatible 
3. incompatible 

  .https://www.ibto.ir: . در5/10/1397ایران، تاریخ مراجعه  خون سایت سازمان انتقال .4
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  در خط مقدم جبهه تزریق خون به رزمندة مجروح دفاع مقدس. 2تصویر 

  
  هاي دفاع مقدستزریق خون در بیمارستان صحرایی در جبهه. 3تصویر 

  
خون هاي انتقالدر پایگاه اهداي خون توسط بانوان در زمان دفاع مقدس. 4تصویر 
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  هاي دفاع مقدسشده براي ارسال به جبههاهداهاي نمایی از خون. 5تصویر 

  
  اهداي خون توسط مردم شریف تهران در میدان انقالب. 6تصویر 

  گیري و پیشنهادها. نتیجه21
ریزي، و نجات مستلزم پیشگیري از ادامۀ خون احیادر مجروحان جنگی با شوك هموراژیک، راهبردهاي 

م، ترجیحاً تازه و گر ترتیب اولویت خون کاملرفته با مؤثرترین مایعات جایگزین (بهجبران حجم ازدست
هاي ري راهداپالسما، پالسماي لیوفیلیزه، کولوئیدها و کریستالوئیدها) و بهترین روش محافظت و بازنگه

جراحی موجود باشد نیز  ۀاز صحنۀ نبرد به محلی که امکان مداخل هوایی است. کاهش زمان انتقال
منجر به شوك هموراژیک، افزایش محدود در  ساز است. در تروماي جنگیشاخصی حیاتی و سرنوشت

ترین رویکرد است متر جیوه مناسبمیلی 90حجم داخل عروقی و رساندن فشار خون سیستولیک حدود 
پذیر تازه و کامل هر وقت امکان شود. انتقال خونکه موجب برقراري جریان خون در اعضاي حیاتی می
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هاي آن در دسترس نیست، پالسماي رجیح دارد. در مواردي که خون و فراوردهها تباشد، بر سایر روش

  ]  15لیوفیلیزه، کولوئیدها و مقادیر محدود کریستالوئیدها استفاده شود. [
بخش اهداي خون، موارد زیر از دستورالعمل سازمان جهانی حیات براي تداوم و ارتقاي فرهنگ

  ] 16شود: [) توصیه میWHOبهداشت (
ریزي، جایگزینی مایعات، مؤثر با کنترل خون احیاي دهد،ریزي حاد رخ میهایی که خون. در همۀ فوریت1

ر مناسب و سازگا خون ریزي آغاز و سپس نیاز به انتقالهاي ضروري متناسب با علت خونسایر درمان
 ارزیابی و پیگیري شود.

. رعایت این معیار که با خون است . مقدار هموگلوبین بیمار شاخص مهمی براي ارزیابی نیاز به انتقال2
 ومیر و عوارض پیشگیري خواهد کرد. شاخص بالینی عالئم بیمار باید هماهنگ باشد، از مرگ

 از طریق ترانسفوزیون به بیماران آگاه باشند. شدههاي منتقلخطر عفونت ها باید از. کلینیسین3
 . ترانسفوزیون تنها زمانی باید تجویز شود که منافع آن بر مخاطرات احتمالی ارجح باشد. 4
  ها باید علت تجویز ترانسفوزیون (تشخیص بالینی) را با وضوح در پرونده درج و ثبت کنند.. کلینیسین5
 1هاي معکوسرزیده بر بالین بیمار درحال دریافت خون باید حاضر باشند و چنانچه عالئم  واکنش. افراد و6

 ظاهر شد، بالفاصله به اقدامات ضروري دست زنند. 
شده باشد؛ عاري از عفونت اهداکنندة سالم که با دقت انتخاب شده، اهدااست که توسط  2. خونی ایمن7

سازي و هاي معتبر آزمایشگاهی و ذخیرهده مضر باشند؛ با شیوههایی باشد که ممکن است براي گیرن
 و شفاي بیمار منتقل شود.  نقل فراوري شده باشد؛ و تنها درصورت نیاز، براي سالمتوحمل

 مجهز و کیفی و استاندارد دایر شود.   خون . در همۀ مناطق، مراکز انتقال8
 خطر و با اعمال ضوابط جدي صورت گیرد.هاي کمآوري خون از افراد داوطلب و جمعیت. جمع9

، سفیلیس و ماالریا HCV،HBV، HIVهاي واگیرداري نظیر شده از نظر عفونتاهداهاي . همۀ خون10
  غربالگري شود. 
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 ا

 50 ,یمیرح احمد
 50، 48 ,ياحد احمدرضا

,21,22,24,68,93,110,112,123,125,135,136,165ایاح
166,167,188,197,210,221,222,223,228,229 

 170، 168 ,نییپا فشار با احیا
 16،17،169،175،203 ,يویر ـ یقلب يایاح
 168 ,بیآس کنترل يایاح

 168 ,170 ,يانعقاد اختالل
 132 ,اژیتر در اخالق
 يجمهور ارتش

47،55،69،72،74،73،79،142،155،191،19,یاسالم
3،196،203, 5 

 ،3,11 ,124،189،224،ارزش
  84,86.,87،100،یبهداشت عیسر یابیارز

 7،26,استکبار
 92 ,یصائب لیاسماع
 انتقال

55,165,166,194,195,197,199,200,201,20خون
2,203,205,207,208,209,210,211,212,213,21

5,217,219,222,223,225,229,230 
 142 ,ینیزم انتقال
  143 ,ییهوا انتقال
 144 ,امداد اصول
32,85,86,87,88,89,92,93,94,96,97,98,99,100,1انفجار

02,103,107,109,110,111,115,119,127,165. 
 ,خون ياهدا

215،217،219،224،225،226،227،228،231،232،
233،234،235 

 ,اورژانس
17،18،47،48،71،72،73،74،75،76،79،117،130،1
38،142،145،146،148،150،152،153،159،160،1
63،172،175،176،179،181،183،184،191،196،1

97،200،201،202،203،209،217،221،222 
 126،179 ,خط اورژانس

12,22,38,39,40,41،43،44،48،51،53،54،55،16ثاریا
3،168،171،182،225،226.  

27,38,39,41،42،43،44،54،55،79،171،182،1,ثارگریا
89،225 

 

 ا

 امداد
45،47،53،129،138،139،141،142،144،145،147،
148،149،150،151،152،157،158،159،160،161،
163،168،169،172،179،180،184،186،207،215،

219،229 
 امدادگر

15،47،69،74،80،138،140،144،149،152،159،16
3،168،171،178،182،183،190،194،224 

 تیامن
4،22،23،27،28،29،30،33،43،70،77،78،85،94،146،181،

182،231 
 22،24،26،27،32 یمل داریپا تیامن
 12،22،26،27،28،29،32،33،34،43 یمل تیامن

 آ

  43،51,آزاده
  103 ,رنافذیغ بیآس
 103,نافذ بیآس
  191،202،203،206 ,تیترین لیآم

 آمبوالنس
17،46،52،53،67،68،74،115،130،138،140،142،
144،150،152،154،155،156،157،160،178،193،

196  
  113،114،148،176 کیوتیبیآنت

 29،66،98 آنفلوآنزا

 ب

 107,یینها کیبالست



 
 189,يانفراد امدادۀ بست
  12،19،15،22،44رتیبص
 22 ینید رتیبص

 رزمی بهداري
19،29،47،48،52،54،55،56،70،72،73،74،75،76،

78،80،81،93،95،99،100،118،119.  
 بهداشت

11،13،14،23،33،48،51،52،53،54،55،66،67،68،
70،80،84،85،86،77،88،89،92،93،95،96،97،98،

129،142،149،158،160،220 
 84 ,انیجوپناه بهداشت
 84 ,رزمندگان بهداشت
 66,84,123,191 ,یعموم بهداشت

 87،92،147 ,يفرد بهداشت
  84،87،91،93،94،99طیمح بهداشت
 87،97 ,یهمگان بهداشت
 ,یپزشک آموزش و درمان بهداشت،

54،55،86،95،96،97،204 
 53,54ییصحرا بیمارستان

 ییصحرا مارستانیب
17،18،1947،53،65،74،75،79،80،81،126،128،1
29،130،134،148،161،168،169،172،175،184،1

86، 
 29 ,رداریواگ يهايماریب

 پ

 29،30،34,22,25،عاملریغ پدافند
  103،104یشناسپرتاب
 103،105 ,سرعتکم پرتابۀ
 پرتابه

103،104،105،106،108،111،112،113،116،123،1
77 

 66,103,111پرشتاب ۀپرتاب
 98,سالمت کیالکترون پروندة

 59 ,نظامی پزشکان
 138 ,اریپزشک

 امداد ستپُ
17،81،130،138،140،141،144،145،147،152،15

3،154،160،163،178،179 
 168 ,شدهخشک يپالسما

 217 ,منجمد يسماپال
 217 ,شدهظیغل يهاپالکت

 127،172،175،176،177 ,پنوموتوراکس

 ت

 56،59،81،85 ينگارخیتار
 زاتیتجه

53،88،142،159،189،190،191،193،194،2یپزشک
03،207،208،209،211  

 178 ,یتراکئوستوم
 ترکش

14،53،60،103،105،109،111،112،113،119،123،
164،184 

 202 ,يدیانیس باتیترک
 تروما

52،111،113،119،122،123،124،125،126،127،1
28،129،130،133،135،169،170،173،176،181،1

85 
 122 ,ستمیس تروما
 یجنگ يتروما

18،118،122،123،126،127،134،168،171،172،173،2
34 

 اژیتر
18،19،71،73،117،122،124،128،129،135،145،1

50،153،160،172،178،179،184،194  
 132 ,ایبال در اژیتر

 16،113،126،127،140،147،172،173 ,کهیتورن
 22،23،28،34،35 ,داریپا توسعۀ

 29،66،98 ,فوسیت
 66،89،90،93،98,دیفوئیت

 18،59،61 اضطراري تیم
 149،150 عیسر واکنش هايمیت



 
 ج

 یپزشک ۀجامع
45،46،47،49،49،51،52،54،55،68،73،75،79،80،

81،171،225 
 38،42،212,جانباز

 ,احمر لهال تیجمع
96،140،219،220،221،223،225،228 

 جنگ
17،19،25،29،32،34،44،46،47،48،49،50،52،53،

59،62،63،68،69،72،73،75،76،78،79،84،87،88،8
9،91،92،93،94،95،96،97،99،103،106،109،110،
112،122،123،128،129،130،131،134،139،140،
141،146،147،150،152،153،154،155،156،158،
169،172،173،174،175،178،180،182،174،185،
189،190،191،192،193،194،196،197،198،199،
200،230،204،205،206،207،208،210،215،219،

223،224،225،226،228،229 
 22 ,نرم جنگ
 46،47،53،68،69،74،117،208 یسازندگ جهاد

 ح

 48،49 ,انیخوراک حسن
 76،77،78،195،199،200،206 ,عراق ییایمیش حمالت

 خ

 84،85،95،97 هیاول یبهداشت خدمات
 189,190ینظام ییدارو خدمات

 129،141،144،147،152،153،161،177 ,يخودامداد
 216،222،230،234 ,تازه خون
 168،170،216،217،222،230،231،234 کامل خون

 د

 189,193,ینظام يداروساز
 127 ,يدیراستروئیغ ضدالتهاب يداروها
 25 ,یشناسدشمن

 12،13،2،34،42،45،51،96،110،129 دفاع
 مقدس دفاع

7،8،9،10،11،13،14،17،18،19،22،24،27،28،29،3
0،34،35،38،40،41،42،43،44،47،48،49،51،52،5
4،55،56،59،70،71،72،73،75،76،78،79،80،81،8

4،91،92،93،95،96،97،98،99،100،114،117،118،
119،122،128،134،135،138،412،144،146،148،
152،155،156،157،158،161،162،165،168،171،
172،173،174،175،176،178،179،180،181،182،
183،184،185،189،191،193،164،197،199،203،
208،210،211،212،213،215،219،220،221،222،

223،225،226،227،228،232،234،236 
  129،141،144،147،152،160 ,يدگرامداد

 ر

 ,رزمنده
41،118،126،139،163،168،184،189،197،200،2

02،206،225 
 62,ۀیاالسالم دةیرف

 ز

 141،144،145،151،161,امداد ةریزنج
 89 ,یاتیح جیز

 س

 143 ,امداد سازمان و ساختار
 دفاع یرزم يبهدار در انتقال و امداد سازمان و ساختار

 142 ,مقدس
 29،77،178 ,ملل سازمان

 5،53،55،142،194،195 یاسالم انقالب پاسداران سپاه
 157,یاتیرعملیغ مناطق ۀیتخل ستاد
 157 ,یلیر یۀتخل ستاد
 157 ,ینیزم یۀتخل ستاد

 89،90،94،98 ,سرخک
 سالمت

3،4،7،8،9،10،11،12،13،16،22،23،27،28،29،30،



 
32،33،34،35،42،43،45،46،47،48،50،54،55،56،
67،68،73،74،84،85،86،87،88،89،90،93،94،95،

97،98،99،122،123،125،129،138،149،169،171،
174،181،189،191،197،211،215،216،229،231،

235 
 22،26،34 سلطه

 48،50 ,يموسو دعبدالرضایس
 124،129,ینظام يتروما ستمیس
 130،131،132،133،134 ,اژیتر ستمیس

 ش

 ،23،31،67،87،107،108،114،220،235 ,شاخص
 86 ,یبهداشت شاخص
 31 ,ایران انسانی سرمایۀ شاخص
 86 ,ملی شاخص

 156 ,آمبوالنس شناور
 شهادت

38،39،41،51،53،54،55،56،63،79،80،93،112،14
4،156،157،163،182،207 

 دیشه
3،34،38،39،41،44،46،47،48،49،50،52،53،54،5

5،56،72،78،79،80،144،163،184،207 
 77،78 ,تیامن يشورا

 ,کیهموراژ شوك
168،170،173،174،215،229،230،234،236 

 91 ,سیازیستوزومیش

 ص

 103 ,يانفجار صدمات

 ض

 104,کیبالست بیضر

 ط

 66،98 ,طاعون

 217،221،229،231،236 ,خون انتقال طب
 یرزم طب

14،59،65،66،72،81،122،126،165،169،173 
 73،80،146 ,القدسقیطر

 ع

 46،49،56 ,یکاووس الملوكعزت
 92،93,(استاد) الدی رضایعل

 73 ,االئمهثامن اتیعمل
 75،76،110،208 ,بریخ اتیعمل
 74 ,رمضان اتیعمل
 اتیعمل

 72،73،74،117،146،154،156،194،197,نیالمبفتح
 202 ,اعصاب عوامل

 ف

 یوني خهاوردهافر
127،130،190،195،208،215،216،217،231 

،1،4،7،8،11،12،13،23،24،25،26،30،38،39،40فرهنگ
41،42،43،44،45،48،54،55،52،60،62،63،80،81،

88،100،217،226،235 
 49 ,ردلیش هیفوز

 ق

 128 ,دوستانهانسان حقوق یالمللنیب قانون

 ك

 217 ,تیتیپیپرس ویکرا
 هیاول يهاکمک

15،16،19،46،97،126،140،141،144،147،168،194،204
  

 77,یجهان سرخ بیصل تۀیکم
  178،189،191 فیک
 ,يانفراد امداد يهافیک

141،144،147،152،160،191،197،204 



 
 گ

 191،201 ,خردل گاز
 92 ,گال

 217 ,دهیداشعه قرمز گلبول
 217 ,شدهشسته قرمز گلبول
 217 ,تیلوکوسکم قرمز گلبول
 217 ,متراکم قرمز گلبول

 گلوله
49،70،71،92،103،104،105،107،108،111،113،1

17،119،123،128،181 

 ل

 145،152,امداد يهاهیال
 91،94 ,ونیزاسیمانیلش

 م

 29،66،67،89،90،91،235 ,ایماالر
 168،170 ,ایاح یدرمانعیما

 14،15،122،138،139،140،168 یجنگ مجروح
 50 ,یقاسم محمدحسن

 184 ,يظفرقند محمدرضا
 36,یابوتراب یمحمدعل
 39،48،52،53،54 رهنمون یمحمدعل

 192 ,یاصفهان يمحمدمهد
 192 هیفق يمحمدمهد

 124،168 یجنگ مجروح از مراقبت
 89،91,یبهداشت ۀیاول يهامراقبت

 30،31،35,یعلم تیمرجع
 140 ییایمیش مصدوم
 181 ,گرمازده مصدوم

 108,یصوت سمیمکان

 108 ,يفشار سمیمکان
 108 ,یسیمغناط سمیمکان
 66،91،92،98 ,تیمننژ

 72،76،154 ,یرزم یمهندس
 انفجار موج

103،106،109،112،113،115،116،117،123،128،
172، 

 104،111،112،116،128 موشک

 ن

 123 ,تروما ستمیس نظام
 107 ,گلوله نفوذ

 142،145،164 ,هانقاهتگاه
 نیروهاي

،13،14،19،22،27،42،55،59،84،98،99،124مسلح
128،129،149،194،195،198،204،205،206،207  

 ه

 51 ,یگدلیب يهاد
 24 ,یمل تیهو
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A = Alert; V = Responds to Voice; P =  
Responds to Pain; U = Unresponsive, 147 

Abbreviations, 6 
Acronyms, 6 
actual or potential injuries, 123 
acute care facilities, 124 
Acute Kidey Injury(AKI), 6,174 
Acute Respiratory Distress Syndrome(ARDS), 6 
Acute Traumatic Coagulopathy(ATC), 6,174 
Advanced Trauma Life Support, 6, 
adverse effect, 235 
adverse reaction, 217 
air quality index, 88 
air transportation, 142 
Airway, 6 
allergic transfusion reactions, 217 
Ambulance, 138 
amputation, 123 
anticoagulant-preservative solution, 170 
Anti-Tank Mine, 6 
approved blood product administration 

protocol, 230 
Armed Forces, 59, 185 
Autoinjection, 190 
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Bags no. 910 & 911, 189 
Ballistics, 103, 104, 117 
basic life support, 16,182 
battlefield medicine, 81,169 
Blast Injuries, 103 
blast lung, 116 
blood conservation, 217 
blood donation, 217 
Blood Products, 216,  
Blunt injury, 103, 106 
Blunt trauma, 103 
Breathing, 6 
burns, 123 
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Cardiopulmoary Rescuscitation, 6 
Case Fatality Rate, 6 
casualty, 135,138,186,178 
cavitation, 107 
Centers for Disease Control and Prevention, 6 
chest tube insertion, 176 
Circulation, 6 
Clinical  Practice Guideline, 6 
cluster bomblets, 112 
Coagulopathy, 168,184 
collapse of basic health services, 86 
Combat Casualty, 6, 122,168 
combat gauze, 126 
Combat Medicine, 59 
Combat Pharmaceutical Services, 189 
combat-related  trauma, 123 
Computerized Tomography, 6 
concentrated platelets, 217 
Constraint Team, 59 
continued rehabilitation, 125 
Critical care,180, 236 
cryoprecipitate, 217 
Culture, 39 

D 

Damage Control Resuscitation, 6, 
168,170,216 
damage control surgery, 115 
damage control trilogy, 115 
decompression needle, 175 
decontamination, 132 
Defense Medical Standardization Board 
(DMSB),6, 193 
dilutional coagulopathy, 170 
Disability, 6 
disaster preparedness and response, 
conventional & unconventional, 125 
Dried Plasma, 168, 170 
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education and advocacy, 125 
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Emergency Medical  Services, 6 
Environment/Exposure, 6 
Environmental health, 84,87 
equity, 86 
essential drugs, 86 
essential health care, 85 
evacuation, 132 
evidence-based clinical guidelines, 218 
evisceration, 116 
exit wound, 113 
exploding bombs, 112 
Explosion, 103, 106 
explosive effects, 105 
extraglottic airways, 177 
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fascia coetaneous flaps, 114 
fasciotomies of muscle compartments, 114 
Field Hospital, 18, 59 
field surgical centre, 230 
finances, 125 
firearm, 107 
First aid, 139 
First Aid, 164,168,169 
flail chest, 133 
Fluid Resuscitation, 168,170,185 
Food and Agriculture Organization(FAO), 6 
food safety, 88 
fresh blood, 216 
fresh frozen plasma (FFP),6,170, 217 
fresh lyophilized plasma (FLyP), 170 
Fresh Warm Whole Blood(FWWB), 6 
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glasgow coma scale (GCS),6, 181 
ground transportation, 142 
gunpowder, 107 
Gunshot Wound, 6 
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Health, 6, 22,84,99,100,118,135 
Health Informaition System, 6 
health system, 86 
High velocity missile,66, 103 
high velocity projectile, 105 
high-technology exports, 30 
Historiography, 59 
History, 59 
Holley defense,13, 84 
hypotension, 181 
hypotensive resuscitation, 127,170, 173 
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Identifying of enemy, 22 
immunohematology, 233 
information management, 125 
injury prevention, 124, 125 
Insight, 22 
integrated and coordinated, 125 
Intensive Care Unit(ICU), 6 
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International Federation of Red Cross (IRFC), 
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International Humanitarian Law(IHL), 6 
, 134 
international normalized ratio (INR), 174 
Intramuscular(IM), 6 
intraosseous infusion techniques, 127 
Intravenous(IV), 6 
irradiated packed RBC, 217 
irreversible physiological insult, 115 
Isar, 39 
Iternatioal Normalized Ratio, 6 
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Joint Trauma System, 6 
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laceration and crashing, 108 
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leukoreduced packed RBC, 217 
Low Velocity Missile, 103 
low velocity projectile, 105 
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management of the ballistic wounds, 113 
Martial Medicine, 59 
Mastery, 22 
Mean arterial pressure, 6 
medical equipments, 191 
medical supply, 191 
Medicine, 59 
Military, 6,57 
Military Health System, 6 
Military Medicine, 14, 59, 185,211 
Military Pharmacy, 189, 211 
Military Physicians, 59 
Military Trauma, 122,135 
military trauma system, 124 
Missile, 103, 118, 119 
mortality and morbidity, 174 
multiple organ failure, 174 
musculoskeletal injuries, 123 
moral support, 174 
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National Security, 22 
National Security Threat, 22 
natural catastrophes, 103 
Nonsteroidal anti-inflammatory drug, 6 
nutritional rehabilitation, 95 
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Oral Transmucosal Fentanyl Citrate (OTFC), 
6,127,174 

P 

packed red blood cell, 216 
paramedics, 138 
Passive Defense, 22 
patient care, 125 

Penetrating injury, 103 
penetration medium, 107 
peripheral bleeding, 182 
permanent cavity, 107 
Pharmacy and Medical Supply Unit, 189 
point of wounding, 178 
portable warmers, 178 
post-hospital care, 124 
post-traumatic stress disorder(PTSD),6, 123 
potentially preventable causes of death, 
15,140 
predictive, 59 
pre-hospital, 169 
prehospital care, 124 
Presonnel Medical Kit, 189 
Primary Health Care (PHC)  ,6, 85 
professional resources, 125 
promote heat retention, 178 
prospective, 85 
psychological support, 182 
Public Health ,12, 84,87 
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Rapid health assessment, 84, 87, 100 
rapid responce, 149 
reconstitution time, 170 
refuge’s health, 88 
rehydration, 182 
relevant strategies, 138 
Relief, 138 
Relief Worker, 138 
Religious insight, 22 
Resuscitation, 6, 168,169 
retrospective, 85 
right patient, right place, right time, right 
care, 126 
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safe blood, 235 
second trauma victims, 125 
secondary projectiles, 111 
Security, 22 
Seminole Wars, 139 
Shahadat, 38 



 
shells, 112 
shock wave, 106 
Shrapnel, 103,105,112 
signs first aid.svg, 140 
social security, 33 
Soft Power, 22 
Specific Combat Drugs, 189 
spinal cord injury, 123 
sprito, bio, psycho, social, 33 
START(simple triage & rapid transport), 133 
subsonic, 105 
sufficient, secure supplies of blood, 215 
surveillance and alert, 95 
sustainability science, 22 
Sustainable Development, 22 
Sustainable National Security, 22,  
systemic antibiotic prophylaxis, 176 
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tachycardia, 181 
Tactical Combat Casualty Care(TCCC), 6, 
122,126,135,168,185 
technology, 125 
Telemedicine, 98 
temporary cavity, 107 
tension pneumothorax, 127 
the blast wind, 116 
thoracostomy, 176 
tranexamic acid, 6, 126 
transfusion, 216,235,236 
Transfusion Reaction, 216 
Transportation, 138 
Trauma, 6, 118,122,123,135,164,185,186 
Trauma System, 6, 122 
traumatic brain injury, 123 
Triage,18,122,135,186 

U 

United nation development 
programme(UNDP), 77 
UNICEF, 77 

V 

value, 11 
Very Low Drag, 6,104 
veterans health, 84,138,216 
visual and hearing impairment, 123 
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W 

Warm Fresh Whole Blood, 168,236 
washed packed RBC, 217 
waste disposal, 88 
water sanitation, 87 
well equipped, 134 
Whole Blood, 6, 168,170,216 
World Health Organization (WHO),6, 135,235 
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Years of Potential Life Lost, 6  


