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فصلنامــه علمی – پژوهشــی بهــداری رزمی دفــاع مقدس و
مقاومت ،ارگان رسمی علمی و مؤسسه بهداری رزمی دفاع مقدس
و مقاومت است که با مشــارکت و مدیریت قطب علمی ترومای
کشور ،وابسته به دانشــگاه علوم پزشــکی بقیه الله االعظم( )و
مشــارکت نهادها و مراکز علمی و تحقیقاتــی مرتبط در نیروهای
نظامی و انتظامی کشور ،دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور و
ســایر مؤسســات ســامت و نیز نهادهــای علمی ،پژوهشــی
وزارتخانههای علــوم ،تحقیقات و فناوری ،آمــوزش و پرورش،
فرهنگ و ارشاد اسالمی و طیف وسیعی از سایر سازمانهای علمی
– فرهنگــی – اجتماعی-هنــری – ادبــی و امثــال آنهــا و عمــوم
صاحبنظران و عالقمندان این حوزه منتشر میگردد.
این نشریه مقاالت ،نوشتههای علمی ،فرهنگی ،اخالقی ،حرفه
ای ،پژوهشی ،بهداشت در جنگ و پیشگیری از اپیدمیهای تهدید
کننده جوامع انســانی در شــرایط جنگی ،اندیشــهها ،ابتکارات،
نوآوریها ،الزامــات ،تهدیــدات ،پیش بینیها ،پیشــگیریها و
ســایرمطالب ضروری طب رزمی ،طب نظامی ،ترومای جنگی،
حوزه بهداری دفاع مقدس ،جنگهای نوین ،تهدیدات هســته ای،
بیولوژیک ،شیمیائی ،ســایبریک ،پیش بینی و پیشگیری از تلفات
انسانیدرجنگهاونظیرآنهارامنتشرمینماید.
به صورت اختصاصی زمینههای مورد اهتمام نشــریه شــامل
اخالق پزشکی و رفتار حرفهای شایســته در شرایط جنگ ،بالیا و
صلح ،تاریخچه بهداری رزمی در ایران و جهان ،تاریخ پزشــکی
ایران ،اسالم و جهان ،ســیر تطورات امداد و درمان در جنگهای
مهم در طول تاریــخ ،تاریخچه ،دســتاوردها و خدمات بهداری
رزمی دوران دفاع مقدس ،فرهنگ و فرهنگ سازی دفاعی سالمت،
پدافند غیرعامل ،اقتصاد مقاومتی حوزه سالمت ،مرجعیت علمی
در حوزه ســامت ،جامعــه شناســی و روانشناســی درجنگ،

خاطرات ،تجربیات ،آثارو تجلیات هنری ،ادبی ،احکام و معارف
مرتبط ومطالب مشابه را منتشر مینماید.
نشریه تحت نظر هیئت تحریریه و هیئت مشاوران عالی علمی
اداره میشــود .نشــریه دارای بخشهای علمی و پژوهشی و نیز
فرهنگی ،اجتماعی به شرح زیر است:
مسئولیت شناسی و رفتار بهینه حرفهای در شرایط جنگی ،بالیا و
صلح ،عوامل و مکانیسم ترومای جنگی ،اپیدمیهای تهدید کننده
در شــرایط جنگی ،بهداشت محیط ،حرفهای و عمومی در شرایط
جنگ و بالیا ،ساختارها و تجهیزات بهداری رزمی ،امداد و انتقال
مصدومین جنگی و بالیا در شرایط و با وسائل مختلف ،اقدامات
احیاء در میدان جنــگ و زمان تخلیه مجروحان ،تریاژ ،اقدامات و
شــیوههای جراحی و بیهوشــی و طب اورژانس در جنگ و بالیا،
پرســتاری درجنگ ،انتقال خون و فرآوردههای خونی درشــرایط
جنگی و بالیا ،تجارب طب رزمی در دنیا ،تهدیدات نوین جنگی،
جنگهای شیمیائی ،بیولوژیک و هسته ای ،جنگ نرم ،قدرت نرم،
سلطه و اســتیالی علمی ،سلطه و ســرآمدی اقتصادی و اقتصاد
مقاومتی ،ســلطه و ســیطره فرهنگی ،تاریخچه و تحوالت دفاع
مقدس ،لزوم و شــیوههای آداب آمادگی دفاعــی در حوزه طب و
سالمت ،نقشها ،مســئولیتها و دســتاوردهای بانوان در دفاع
مقدس و بهداری رزم ،تبیین سبک زندگی رزمندگان دفاع مقدس،
سبک صحیح زندگی رزمندگان و مردم در شرایط جنگ ،عوارض
روانی ناشــی از جنگ ،بیوتروریســم ،زندگینامه و آثار شــهدا و
ایثارگران جامعه پزشــکی در دوران دفاع مقدس ،قبل و بعد از آن،
تاریخچه دفاع مقدس ،تحلیل سالمت روانی ،معنوی و اجتماعی
در حوزه دفاع و مقاومت ،تحلیل شــرایط اجتماعــی دوران دفاع
مقدس ،تاریخچه طب نظامی در اسالم وایران ،فلسفه تاریخ طب،
احیای هویت اســامی و ایرانی در حوزه طب و ســامت ،سیر
تطورات طب رزمی در تاریــخ معاصر ،مرجعیت علمی در حوزه
طب ،نقشهای تمدن ســاز طب و سالمت در تمدن سازی نوین
اسالمی ،امدادرســانی در جنگهای مهم تاریخ ،فرهنگ آمادگی
دفاعی ،فرهنگ اسالمی سالمت مردم ،فرهنگ سازی دفاع عمومی
و شخصی ،مطالعات فرهنگی – اجتماعی سالمت ،مبانی معرفتی
و فلسفی اخالق پزشکی ،بصیرت ،نماز و نیایش درفضای بهداری
رزم ،ادبیات بومی – اســامی در حوزه فرهنگ دفاع مقدس ،آثار،
تحلیلها و دســتاوردهای علمی و تحقیقاتی مرتبط ،دستاوردها و
آثار بهداشت و درمان دفاع مقدس ،زمینه سازی نشر دستاوردهای
طب نظامی توسط اندیشمندان حوزه سالمت و مطالب مشابه.

ضوابط اخالقی:
رعایت ضوابط و ارزشهای اسالمی ،اخالقی و فرهنگی جامعه
در این فصلنامه در همه موارد و جمیع تعامالت ،الزامی و عدول از
آنها تحت هیچ شرایط یا توجیهی پذیرفتنی نیست .مالحظات مهم
اخالقی نظیر اخذ رضایت آگاهانه از سوژههای انسانی مطالعات و
تصویب و نظارت کمیتههای اخالق باید انتهای مقاله قید گردد.
ضوابط مجله:

 – 2راهنمای تنظیم و ارسال مقاالت:
•در یک فایــل ضمیمه نامهای خطاب به ســردبیر مبنی برمعرفی
نویسنده مسئول و سایر نویسندگان تنظیم وبا امضای کلیه نویسندگان

تیتر مقاله (به زبان فارسی)
)Title (in English

نام و مشخصات کلیه نویسندگان
)Authors Name (in English

14
12
14
12

تمام متون فارسی

12

All Texts in English

12

تمامتیترها

Bold

منابع فارسی و عربی

11

)References (in English

10

نوشتجات پاورقی بزبانهای فارسی و عربی
)Footnotes (in English

10
9

مطالب جداول و نمونه به فارسی یا عربی

11

Tables and graphs (in English) Notes of

10

 – 3شرایط پذیرش مقاله
•مقاالت ارسالی در صورت رعایت قالب تعیی ن شده مجله مورد
بررسی اولیه قرار میگیرند.
•مقاالت ارسالی نباید بهطور همزمان برای سایر مجالت ارسال
شده یا در مجله دیگر به چاپ رسیده باشند.
•مقاالت ترجمهای در این فصلنامه پذیرفته نمیشوند.
•مقاالت «مروری» باید توســط نویســندگانی مجرب نسبت به
 .1فرم خام نامه در تارنمای مجله موجود است

2. Word XP
3. B Lotus
4. Times New Roman
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 – 1حوزه فعالیت:
فصلنامه بهداری رزمی یک نشــریه چند عاملی ،بین بخشی،
علمی – پژوهشــی ،فرهنگی اجتماعی در حوزههای بهداری دفاع
مقدس و یا مرتبــط با دفاع مقدس ،دســتاوردها و آثــار علمی و
تحقیقاتی دفــاع مقدس ،مبانــی علمی ،تحقیقاتــی ،اخالقی،
فرهنگی ،هنری ،ادبی ،ارزشــی ،تاریخی ،اقتصادی ،پیش بینی و
پیشگیری ازحوادث نظامی و سایر زمینههای مرتبط با طب نظامی و
بهداری رزمی است .تجربیات داخلی در اولویت است و استفاده
از نتایــج تحقیقات و مطالعات و نوشــتجات معتبــر علمی بین
المللی ،با رعایت اصول نگارش و نقل مطالب علمی در درجات
بعدی اهمیت قرار خواهد داشــت .این فصلنامه برای مخاطبین،
عالقمنــدان و فعاالن حوزههای بهداری دفاع مقدس،بهداشــت و
ســامت ،طب رزمی ،طب زیرســطحی ،طب هــوا وفضا ،طب
اورژانس ،طــب مراقبت ویژه ،طب فیزیکی و توانبخشــی ،پدافند
غیرعامل ،حوادث غیر مترقبه ،فرهنگ و فرهنگ ســازی سالمت،
اخالق پزشــکی ،تاریخ پزشکی ،عوامل اجتماعی و امنیتی مؤثر بر
ســامت ،تاریخ طب رزمی ،فلســفه آمادگیهای طبی ،سالمت
معنوی و سایر حوزههای مرتبط طراحی و تنظیم شده است.
فصلنامه بــا نهایت احتــرام کلیه مقاالت و مســتندات مرتبط
فرهنگــی ،اجتماعــی ،علمی ،ترویجــی ،هنری ،ادبی و ســایر
زمینههای مرتبــط را دریافت و بــرای بهره بــرداری حداکثری از
مستندات همراستا با اهداف تالش خواهد نمود .موضوعات مرتبط
با بهداری رزمی در دوران دفاع مقدس ،فرهنگ و فرهنگ ســازی و
اخالق سالمت و صیانت در حوادث نظامی ،ترومای جنگی ،پدافند
غیرعامل و تهدیدات بهداشتی،درمانی در جنگهای آتی در اولویت
خواهندبود.

مقاله ارسال شود .1در انتخاب مقاالت اولویت با مطالب تحلیلی،
تحقیقاتی ،وموضوعات علمی ،تحقیقاتی ،تاریخی ،تاریخچه ای،
فرهنگی ،اخالقی ،معنوی ،هنری و تجارب مرتبط با بهداری رزمی
دفاع مقدس و شــرایط جاری و پیش بینی مطالب مرتبط برای آینده
میباشد.
•متن تایپ شــده مقاله در قالب نرم افزار ورد ،2قلم فارســی بی
لوتوس ،3باانــدازهی 12و قلم التین تایمز نیو رمــان 4با اندازهی 10
تنظیم و به پیام نگار نشریه به آدرس  Iranhdm.irارسال شود.
•کل متــن به صورت تکســت درکاغــذ  A4با فواصل مســاوی
۳سانتیمترازباال ،پا یین ،چپ وراست و فواصل خطوط درتمام مقاله
۱واحد فونت باشد.
•اندازهی فونتها در هر قسمت از مقاله به شرح جدول زیر رعایت
شود:

5

موضوع و دارای مقاالتی در همان زمینه و ارجاع به تعداد قاب ل قبولی از
مقاالت منتشر شده خود ،نگاشته و ارسال شود.
•زبان نگارش مقاالت و مطالب این فصلنامه فارسی است .از بکار
بردن اصطالحات خارجی که معاد ل دقیق و رسایی در فارسی دارند،
خودداری و در مواقع ضروری ،معادل التین لغت مورد نظر ،جلوی
آن در پرانتز یا در پاورقی نوشته شود.
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 – 4اصول کلی
•رعایت موازین اخالق پزشــکی در تحقیق و نشر ،حق مالکیت
معنوی مطالب ،صحت و سقم اطالعات ،مسئولیت مطالب مقاالت
و نوشتجات به عهده نویسنده /نویسندگان است.
•مقاالت رسیده پس از بررســی اولیه برای داوری ارسال و پس از
اخذنظرداوران،1جهتتاییدنهاییدرکمیسیون/کمیتهمنتخبهیات
تحریریه مطرح میشوند .داوران مجله توسط هیئت تحریریه انتخاب
میشــوند .نویســندگان نیز میتوانند افراد صاحبنظر را برای مرور
مقاالت خود پیشنهاد نمایند .سردبیر حسب مورد مطالب را به حداقل
دو داور به صالحدید خود ارجاع خواهد نمود.
•مقاالتی که توســط کمیســیون/کمیته منتخب هیات تحریریه
پذیرفته شوند ،برای تأیید نهایی به نویسنده ارجاع میشود.
•عواملی که در بررسی مقاالت مورد مالحظه خواهند بود عبارتند
از :رعایت ضوابط و ارزشهای اخالقی ،ارتباط موضوعی ،2دســت
اول بودن ،3خوانائی و رعایت قواعد انشائی ،4اعتبار آماری 5و زبان
•فصلنامه حــق رد یــا قبول و نیز ویراســتاری مقــاالت را در هر
مرحلهای از فرایند بررسی تا انتشار ،برای خود محفوظ میدارد.
•هیات تحریریه در انجام اصالحات (با تایید مؤلف) آزاد است.
•تصمیمــات احتمالی عبارتند از قبــول ،6بازنگری و اصالحات
جزئی ،7بازنگری یا اصالحات کلی ،8و رد
•9مقاالت رد شده قابل بررسی مجدد نخواهند بود.
•یک نسخه از نشریه حاوی مقاله و  5نسخه چاپی اضافی از مقاله
مربوطه در اختیار نویسنده مسئول گذاشته میشود.
•چاپ و انتشــار مطالب مندرج در این مجله به شــرط ذکر منبع
«فصلنامه علمی – پژوهشــی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت» بالمانع
است.
1. Reviewers
2. Relevance
3. Originality
4. Readability
5. Statistical validity
6. Acceptance
7. Minor revisions
8. Major revision
9. Rejection

•نویسنده پاسخگو مالک اصلی معنوی مقاله 10خواهد بود و قبل از
شروع بررســی میتواند مقاله را پس بگیرد و در صورت درخواست
بازنگری یا اصالح ،تدابیر و تغییرات الزم را با صحت و دقت امانت و
بطور کامل انجام دهد.
•نویســندگان بدول دلیل جدی و مهم ،نمیتوانند پس از پذیرش
مقاله تغییرات مهمی در آن اعمال نمایند.
•تکمیل و امضاء فرم تعهدنامه توسط همه نویسندگان الزامی است
(نمونه فرم در سایت فصلنامه موجود است)
•از نویسندگان محترم برای چاپ و انتشار مقاله هزینهای دریافت
ً
نمیشود و کلیه حقوق قانونی آن منحصرا در اختیار مؤسسه بهداری
رزمی دفاع مقدس و مقاومت و دانشــگاه علوم پزشکی بقیهالله()
است.
•اســتفاده عمومی از مجله در پایگاههای الکترونیکی مختلف تا
اطالع ثانوی به صورت رایگان است.
 – 5دستورالعمل نگارش و ارسال مقاالت پژوهشی
•نویسنده مسئول مقاله بهعنوان رابط با مجله در مورد مقاله شناخته
شده و کلیه مکاتبات و اطال ع رسانیهای بعدی با وی خواهد بود .در
ارسال مقاله باید نامهای مبنی بر تأیید نویسنده مسئول با امضای کلیه
نویســندگان ارسال شود (شــامل ترتیب درج اســامی نویسنگان و
تعیین«نویســنده مســئول »)در تنظیم یا ویرایش مقالــه چکیدهها و
کلیدواژههای فارسی و انگلیسی ،و مشخصات نویسندگان در جای
مناسب نوشته شود.
•مقاله باید از نظر ساختار حایز شرایط زیر باشد:
•عنوان فارسی و انگلیسی
•ترجمه عنوان به انگلیسی ()Title in English
•چکیده به زبان فارسی دارای بخشهای زمینه و هدف ،روشها،
یافتهها ،و نتیجه گیری حداکثر  300کلمه
•Abstract in English, including, background, methods, results, conclusion

•کلید واژههای فارسی حداقل  3و حد اکثر  5مورد
•Key words in English, 3 to 6 words from Medical Subject
Heading (MeSH) in Index Medicus

•متن اصلی دارای مقدمه ،مــواد و روشها ،مالحظات اخالقی،
روش تجزیــه و تحلیل دادهها ،نتایج ،بحــث ،نتیج ه گیری (همگی
دارای عدد ارجاعات به منابع داخل پرانتز) و تقدیر و تشکر و توصیف
وضعیتتضادمنافع.11
ک ســتونی و در کاغذ  A4با فواصل مســاوی 3
•متن به صورت ی 
10. Main owner of the article
11.Conflict of Interests

 .1در صورت احتیاج ،فونتهای فوق را از سایت  www.fontsfa.comدریافت کنید

2. Vancouver
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سانتیمتر از باال ،پایین ،چپ و راست صفحه تایپ گردد.
•تمام متون فارسی باید با فونت  B Nazaninو تمام متون انگلیسی با
فونت  Times New Romanتایپ شوند.1
•فواصل خطوط در تمام مقاله  1واحد باشد.
نکته :در صــورت اشــاره در متن ،نویســنده خارجی بصورت
انگلیسی در متن و مطابق با شماره در رفرانس آورده شود.
نکته :کل مقاله شــامل تمام بخشهای آن باید بین  10و حداکثر
 20صفحه  A4باشد.
نکته :چکیده باید بتواند بیشترین مقدار اطالعات مربوط به مقاله
را در کمتریــن حجم ممکن بیــان نماید و در واقــع تابلوی مقاله
شماست.
•منابع به ترتیب مشاهده در متن با استفاده از سیستم شماره گذاری
تنظیمشوند.
2
•از شیوه نامه منبع نویسی به سبک ونکوور استفاده گردد.
•مقاالت در قالب فایلی متشــکل از اجزاء مشروحه ذیل به آدرس
پست الکترونیکی مجله ( )behdarirazmi.irارسال شود:
•جلد :شامل عنوان فارسی و التین با فونت 14و  ، Boldمشخصات
نویســنده مسئول و ســایر نویســندگان به ترتیب و با فونت اندازهی
 (12نام ،نا م خانوادگی ،درجه علمی ،رشته تحصیلی یا تخصص ،نام
گروه (دپارتمان) ،نام بخش (یا مرکز تحقیقات) ،نام دانشــکده ،نام
بیمارستان ،نام دانشــگاه ،شهر ،کشور ،شــماره همراه و محل کار،
آدرس آکادمیک و (آدرس پست الکترونیک) به طور کامل درج شود.

•صفحه اول :عنوان فارســی و التین با فونت  14و  – Boldخالصه
مقاله – کلید واژههای فارسی و التین
•متن اصلی نوشتههای فارســی صفحات با فونت اندازهی  12و
نوشتههای انگلیسی با فونت اندازهی  11نوشــته شوند .تیترها Bold
باشند .منابع در انتهای متن اصلی و با اندازهی فونت  10نوشته شوند.
•اشکال و نمودارها بترتیب ظاهر شدن در مقاله (هر شکل یا نمودار
در صفحه جداگانــه) دیاگرامها و جداول واضــح و فاقد اطالعات
تکراری در متن بوده و حتما» شماره و توضیح (اندازهی فارسی  10و
انگلیسی )9داشته باشند.
•صفحه آخر شامل Title – Abstract-Key words :بزبان انگلیسی،
فونت و قلم 12 Times New Roman
نکته :آدرس آکادمیک تمام نویســندگان به این صورت نوشــته
شــود:درجه علمــی ،رشــته تحصیلی یــا تخصص ،نــام گروه
(دپارتمــان) ،نام بخش (یــا مرکز تحقیقات) ،نام دانشــکده ،نام
بیمارستان ،نام دانشگاه ،شهر ،کشــور به طور کامل و ترتیب قرار
گرفتن نام
نکته :متن مقاله به فارسی نوشته شود و از نگارش کلمـات التین
به صورت فارســی اکیدا» پرهیز گردد؛ مگــر در مواردی که هیچ
جـایگـــزین پذیرفت ه شدهای برای واژه مورد نظر موجود نباشد .در
هر جای متن که الزم به نظر میرســد ،معادل التین کلم ه فارسی
نوشته شده در همان محل و داخل پرانتز آورده شود.

7

«رفتارهای مخرب ســامت درجایی که امکان انتخاب شــیوههای زندگی
ً
سالم ،شدیدا محدود شده است»« ،مواجهه با شرایط شغلی و همچنین زندگی

ناسالم و اســترسزا» ،این ســه عامل قابلاجتناب و نامنصفانه بوده و
بیعدالتی در سالمت محسوب میشوند.
«انتخاب طبیعی یا جهتگیری فعالیتهای اجتماعی مرتبط با سالمت که

سخنسردبیر

ادبیات پایداری :عدالت در سالمت

َ
ْ
قل أ َم َر َر ِّبی ِبال ِق ْس ِط :1بگو پروردگارم به عدل و داد فرمان داده
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قسط از شئون ربوبیت الهی است و انسان مأمور به قسط و عدالت
است .پایبندی خالصانه به دین ،زمینه گسترش قسط و عدل است.
جلوگیری از تبعیض در کنار عبادت مطرح اســت و عبادت و نماز
همراه قسط ارزش بیشتری دارد .2در روایت پیامبر ( )آمده است:
ْ ََ َ ُْ ََ ْ َ
َْ ُ
ان ال ْم ُن َو الع ِاف َیة 3؛ «دو نعمتاند که قدر آنها شناخته
ِنعمت ِان مکفورت ِ
نمیشــود و کفران میگردند :امنیت و عافیــت» .سالمت نعمت مجهول
الهی و از حقوق اساسی همه انسانها در سراسر عمر است .سالمت
الزمه و شــرط قطعی امنیت و توسعه پایدار اســت .نظام ارائهکننده
خدمات و مراقبتهای ســامت از زیرساختهای بزرگ و حیاتی
نظام و امانتدار واالترین نعمت الهی برای مردم است .پایداری در
بحرانها و حوادث طبیعی ،اجتماعی ،سیاسی و تهدیدات نظامی از
ضروریترین ویژگیهای نظام سالمت بایسته و شایسته ملت بزرگ،
مسلمان و انقالبی ایران است .ادبیات پایداری در نظام سالمت ریشه
در فرهنگ اســامی ،پیشــینه تمدنی و کارنامه درخشان معاصر،
خاصه دفاع مقدس دارد .طلیعه گفتار در این نشریه علمی و مجلدات
بعدی ،تحلیل وجوه سلبی و ایجابی فرهنگ و ادبیات پایداری نظام
سالمت در گفتارهایی کوتاه خواهد بود.
بعضی از عوامل اصلی در زمینه تفاوتهای وضعیت سالمت در
جامعه به این شرح است:
«تفاوتهــای طبیعی و بیولوژیــک»« ،اتخاذ آ گاهانــه رفتارهای مخرب
سالمت مانند سیگار کشــیدن»« ،مزایای گذرای سالمت یک گروه نسبت به
گروه دیگر ،در زمانی که این گروه اولین جمعی بودهاند که یک رفتار ارتقاءدهنده

سالمت را انتخاب نمودهاند» .این سه عامل تحت عنوان بیعدالتی در
سالمت طبقهبندی نمیشوند.

موجب سوق دادن افراد ضعیف به سمت طبقات اجتماعی پایینتر میشود».
منظور از عدالت اجتماعی توجه به نیازهای سالمت همه افراد و
اقشار جامعه ،بدون توجه به موقعیت جغرافیایی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی آنان است؛ و منظور از سالمت نیز ،سالمت همهجانبه و
توجه به همه ساحات جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی آن است.
عمده عواملی که در عدالت نقش دارند ،متعلق به عوامل اجتماعی
سالمت است .اگر عوامل اجتماعی در سالمت در نظر گرفته نشود،
عدالت تحقق پیدا نمیکند .عدالت در سالمت به برخورداری آحاد
مردم از حداکثر ســامت در همه ابعاد گفته میشود .سطح سواد،
شغل ،احساس امنیت شغلی ،سطح درآمد و وضعیت مسکن اعم از
اجاره یا مالکیت ،وســیله حملونقل ،تفریــح ،وضعیت صلح یا
جنگ ،کیفیت غذا ،میزان استفاده از دخانیات و مشروبات الکلی،
نحوه برخورد قوه قضاییه با مشــکالت جامعه و سامانه حملونقل و
ترافیک شهر شامل طیف گستردهای از مؤلفههای اجتماعی میشود
که سالمت را تحتالشعاع خود قرار میدهند.
مراقبتهای بهداشــتی اولیه ،4در تأمین و گســترش عدالت در
سالمت نقش کلیدی و محوری و راهبردی دارد.
عدالت اجتماعی با احســاس امنیت اجتماعی مرتبط است .از
مصادیق عدالت اجتماعی «تأمین ســامت فردی و اجتماعی» است.
عدالــت در ســامت از ارکان پایداری و تابآوری نظام ســامت
بهشمار میرود .اگر ریشههای نظام سالمت بر ستونهای پرصالبت
عدالت اســتوار باشــد ،در همه حوادث ،بالیا ،تهدیدات نظامی،
تروریستی و مانند آنها ،نستوه ،مقاوم ،استوار و باشکوه باقی خواهد
ماند .از تجلیات سلبی عدالت در سالمت ،نفی تبعیض و جلوگیری
از ایجاد شــرایط تبعیضآمیز ،تفاوت در برخورداری و دسترسی و
ســتیز با ارکان فردی و اجتماعی ظلم و بیعدالتی اســت و از وجوه
ایجابی آن ،دفــاع از حق عمومی و حمایت از حقوق تهدید شــده
مظلومان و محرومان و حقوق استیفاء نشده سالمت ساکنان مناطق
دوردست ،حاشیهنشین شــهرها ،بیخانمانها ،مهجوران ،یتیمان،
بیسرپرســتان ،فقیران ،تهیدســتان و در کل همه اقشار مستضعف
جامعه است .در نهایت آنکه هدف در تعیین شاخصهای سالمت،
باید قشر ضعیف جامعه باشد.

 .1آیه  29سوره مبارکه اعراف
 .2دانشنامه اسالمی /http://wiki.ahlolbait.com ،در تفسیر آیه  29سوره اعراف
 .3بحاراالنوار ،ج  ،81ص 170
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11پایبندی به شــعارهای اصیل و اولیه انقالب ،خاصه «استقالل،

آزادی ،عدالت و معنویت» و تأکید بر شــعارهای جدید «اخالق ،عزت،

کالمراهبردی

سالمت همهجانبه و امنیت پایدار ،الزمه مرجعیت و تمدن سازی نوین
اسالمی
مقدمه
رهبر عالیقدر انقالب در بیانیه گام دوم آرمانی بسیار بزرگ و عزت
مند را برای ملت ایران ترسیم فرمودهاند .این آرمان با عبارتی حکیمانه
چنین بیانشده است« :انقالب اسالمی اینک وارد دومین مرحله خودسازی،
جامعه پردازی و تمدن ســازی شده اســت» .تمدن نوین اسالمی آرمان
واالیی اســت که ملت بزرگ و انقالبی ایران اســامی از ظرفیت،
توانمنــدی و عزم و اراده تحقــق آن برخوردار اســت .در این گفتار
راهبردی به دو محور کلیدی و سرنوشتساز برای تحقق مرجعیت و
تمدن سازی نوین اسالمی در جامعه اشاره میشود :امنیت پایدار و
سالمتهمهجانبه.
الزمه تمدن سازی و مرجعیت علمی ،برقراری امنیت و پایداری
آن و نیز برقرار بودن ثبات سیاســی است .امنیت اجتماعی و جامعه
امن زیربنای توسعه پایدار اســت .یکی از مؤلفههای بنیادین امنیت
اجتماعی سالمت است .سالمت وقتی همهجانبه و دربرگیرنده همه
ساحات انسانی باشــد ،بر امنیت و پایداری آن نیز تأثیرگذار خواهد
بود .اگر درک دقیقی از بیانیه گام دوم ایجاد شود و برای اجرایی شدن
آن اهتمام شایســته به عمل آید ،عدالت ،توســعه و امنیت به معنای
واقعی کلمه محقق میشود.
توصیف سالمت در بیانیهی گام دوم انقالب و سایر اسناد راهبردی
با بهرهگیری از گزارهها و مفاهیم مطرح در بیانیهی گام دوم انقالب
و ســایر اســناد راهبردی و علمی و مفاهیم مرتبط ،بیســت عبارت
مفهومی ،راهبردی ،فرهنگی ،آموزشی-پژوهشــی و یا عملیاتی در
باب «امنیت و سالمت» انتخاب و ارائهشده است .تفصیل این عبارات
مرهون تحقیقات و نوشتارهای تحلیلی آینده خواهد بود:
 .1تهیه شده در معاونت علمی فرهنگستان علوم پزشکی

 .2مبینی دهکردی ،علی :طراحی الگو و راهبرد مرزشکنی دانش ،تهران :انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی،
1387
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تحلیلی بر بیانیهی گام دوم انقالب

1

عقالنیت و برادری» در فضای آینده
22توجه به چشــمانداز انقالب ،راه طی شــده از ابتدای انقالب
تاکنون ،شــرایط امروز ،مهمترین ظرفیتها ،مهمترین فرصتها،
مهمترین تهدیدات ،انقالبی بودن و پیشگام بودن جوانان
33امیدآفرینی و نگاه خوشبینانه به آینده ،خاصه برای نسل جوان و
آیندهساز ،راهبردی ضروری برای پیشرفتهای آینده خواهد بود.
44شکست محاصرهی تبلیغاتی دشمن و افشای توطئههای پلید
آنان در ضعیف جلوه دادن عزم و اراده جوانان بااســتعداد و الیق این
ســرزمین ،ضرورتی مهــم و از اساســیترین فعالیتهای واجب
فرهنگی در راستای تمدن سازی نوین و مرجعیت علمی است.
55عدالت در صدر هدفهای ّاولیه همه بعثتهای الهی است و
در جمهوری اســامی ایران نیز دارای همان شأن و جایگاه است .از
لوازم تحقق زمینههای عدالت در نظام مقدس جمهوری اســامی،
عزم و قاطعیــت مســئولین و کارگــزاران ،خودســازی ،تهذیب،
سادهزیستی و مردمی بودن آنان است .وضع قوانین عادالنه (در همه
عرصهها و بهویژه سالمت) ،ساختارهای عادالنه و مقاوم و مبارز با
بیعدالتی و تبعیض ،مجریان عادل و بــا تقوی ،حضور ،نظارت و
آگاهی مردم و گفتمان سازی فرهنگی مقوله عدالت و در نهایت ثبات
قدم ،ایســتادگی در مســیر حق و عدالت ،از دیگــر الزامات تحقق
عدالت اجتماعی در بیانیهی گام دوم است.
66مبارزه با فســاد و تبعیض ،الزم و ملزوم عدالت و از مقدمات و
الزامات آن است.
77تحقق همزمان عدالت و دیگر ارزشهــا ،خاصه عقالنیت و
معنویت بهگونهای که باید پرچمداران گفتمان عدالتخواهی بدان
توجه داشته باشند تا از افتادن در مسیر انحرافی در امان بماند.
88تکیهبر اقتصاد مقاومتــی در دوران جدید و آینــده انقالب ،با
رویکردی جهادی ،انعطافپذیر ،فرصت ســاز ،مولــد ،درو نزا،
پیشــرو و برونگرا .اقتصاد مقاومتی در همه عرصهها ضروری و در
مصداق اقتصاد سالمت واجب و دارای اهمیت مضاعف است.
99تأکید بر علــم امنیت آفرین :در جهان امــروز معیار و ماهیت
قدرت کشورها به میزان تسلط آنها به علوم و فناوریها بستگی دارد و
هر کشوری بدون تســلط بر علم و فناوری باشد ،بهناچار باید تابع و
پیرو قدرتهای بزرگ قرار بگیرد .در حوزههــای راهبردی امنیت و
سالمت ،اســتقالل علمی باید تضمینشده و قطعی و بدون هر نوع
وابستگی باشد2.
110حکمتاندیشی به معنی آیندهنگری در چهارچوب مصلحت
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و عزت ملی
111مدیریتهای جهادی الهام گرفته از ایمان اسالمی و اعتقاد به
«اصل ما میتوانیم» که امام بزرگوار به ما آموخت ،از لوازم پیشرفت در
طراز مرجعیت و از راهبردها تحقق تمدن سازی نوین اسالمی است.
در همه عرصههای اداره کشور ،مدیریت جهادی راه گشا است .اما
در عرصههای امنیت و سالمت ،حیاتبخش و نجات آفرین خواهد
بود.
112الگوسازی ،فرهنگسازی و الهامبخشی از دفاع مقدس ،برای
ضمانت ثبات ،امنیت کشــور ،تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها،
امری واجب و اهمال از آن غفلتی نابخشودنی است.
113تالش مستمر و روزافزون برای افزایش چشمگیر عیار معنویت
و اخالق در فضای عمومی جامعه
114برجستهتر شدن روزبهروز نماد پر ابهت و باشکوه و افتخارآمیز
ایســتادگی در برابر مســتکبران جهان و در رأس همه آنها آمریکای
جهان خوار .این هم بهعنوان دســتاورد دیگری است که برای مردم
ایران افتخار آفریده است.
«115تالش غرب در ترویج سبک زندگی غربی در ایران ،زیانهای بیجبران
اخالقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،دینی ،فرهنگی و سیاسی به کشور و ملت ما زده
است .مقابله با آن جهادی همهجانبه و هوشمندانه میطلبد که باز چشم امید در

آن به شما جوانهاست».
116الگوی مشارکت جامعه سالمت در دفاع مقدس ،الهامبخش
مقاومت و تابآوری برای آیندگان است .اقتدار علمی ،خودکفایی و
نفی وابستگی ،پیام نورانی صحنهگردانان سالمت در دفاع مقدس به
همه نسلهای آتی است.
117سیاستهای کلی سالمت دارای ویژگیهای بسیار ،ازجمله
پایــداری ،آیندهنگــری ،واقعبینی و فراگیر بودن اســت .تحقق این
سیاســتها در نظام سالمت کشــور ،بهمنزله تحقق پایداری نظام
سالمت برای همه شرایط است.
118تحول در نظام آمـوزش پزشـکی با ویژگیهای :جامعنگری،
هدف مندی ،اخـــاقگرایی ،سالمتمحوری ،مسئولیتپذیری،
پاسخگویی ،ابتناء بر نیازهای سالمت جامعـه ،کلید رمز تعالی نظام
سالمت با راهبرد محوری مقاومت و پایداری است.
119تحول راهبردی در پژوهشهای علوم سالمت با رویکـرد نظام
ملی نوآوری ،ه مراســتایی با نیازهای جامعه ،دستیابی به مرجعیت
علمـی در حـوزه علوم و فنون و ارائه خدمات و مراقبتهای سالمت،
موتور پیشران مقاومت در نظام سالمت خواهد بود.
220ســامت با امنیت رابطه تنگاتنگ دارد .الزمــه پایداری در
امنیت ملی ،پایداری و توسعه پایدار در حوزه سالمت خواهد بود.
221پایداری و تابآوری در نظام ســامت چنین تعریفشــده

است:
نظام سالمت مقاومتی (مقاوم)
الگوی بومی و علمی ،برآمده از «فرهنگ انقالبی و اسالمی» و پایبند
به «اصول و ارزشهای انســانی و اسالمی» برای پاسخگویی به «نیازهای
پایه ســامت در همه شــرایط » و «نیازهای اضطراری در فوریتها و بالیا و
جنگ» به عموم مردم .این الگو با اتکاء به استعدادهای سرشار معنوی
و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرســاختهای گســترده و
برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای
پیشــرفت ،واجد تابآوری و دوام در همه شــرایط ،اعم از جنگ و
صلح و بالیا و تحریم و مانند آن است.1
در شــرایط دشــوار ،بحرانی ،جنگ و تحریم ،اهمیت ارائه و تداوم
خدمات سالمت ،مضاعف میشود .علی رغم محدودیتهای منابع
وآسیبهایزیرساختیاحتمالی،نیازهابهخدماتومراقبتهابیشتر
میشود.
دراینشرایط،ارائهعادالنهخدماتومراقبتها،خاصهبهگروههای
آسیبدیده و آسیبپذیر ،دشوارتر از پیش میشود .حضور آگاهانه ،به
هنگام ،مسئوالنه و مقتدرانه ،کارگزاران نظام سالمت ،در صحنههای
سیاســتگذاری ،برنامهریزی و اجرایی و اهتمام بیشازپیش به ارائه
جامع و ارتقای مســتمر خدمات موردنیاز مردم ،عالوهبر شکســت
توطئههای دشمنان نظام ،سبب توسعه پایدار سالمت و تقویت امنیت
ملی کشور خواهد شد.

.1تعریفپیشنهادیفرهنگستانعلومپزشکی

نقشسالمتدرامنیتوتوسعهپایدارملی

بخش اول :ضرورت آمادگی دائمی دفاعی حوزه سالمت
سید یحیی صفوی – 1محمدعلی محققی

.1نویسندهپاسخگو
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چکیده
زمینه و هدف
امنیت مانند سالمت ،از نعمتهای مجهول الهی و از دستاوردهای
بیبدیل دفاع مقدس برای ملت شریف ایران است .این دو ودیعه الهی
الزم و ملزوم یکدیگر و از ارکان توسعه پایدار ملی میباشند .هدف از
این مطالعه بررسی رابطه متعامل و هم افزای سالمت و امنیت و ترسیم
نقش آفرینی ارزنــده این الگوی متعالی در توســعه پایدار ملی بوده
است.
روش
راهبردها و مصادیق تضمین کننده امنیت و ســامت در جامعه و
رویکردهــای هم افزایی بین آنها ،با بهره گیــری از فرهنگ و تعالیم
حیات بخش اسالمی و دســتاوردهای دفاع مقدس ،مبتنی بر روش
کتابخانهای و مصاحبه تاریخ شــفاهی شناسایی ،تحلیل ،راهیابی و
معرفی شده است.
یافتهها
در معارفاســامی ،ســامت و امنیــت یکی از بــا ارزشترین
نعمتهای الهی و از ضروریات اولیه زندگی بشر معرفی شده است.از
بهترین راههای زندگی سالم و قابل قبول در جامعه ،برقراری و پایداری
امنیت است که در پرتو آن امور مادی ،معنوی ،فکری و فرهنگی تسری
خواهند داشــت .رابطه متقابل مؤلفههای «علم و فناوری»« ،پیشرفت و
مرجعیتعلمی»«،سالمتهمهجانبه(جسمی-روانی-اجتماعیومعنوی)»
و «امنیت غذایی» ،با «توسعه پایدار ملی» تحلیل و بر نقشهای «پدافند غیر
عامل» و «سالمت و آمادگی دفاعی» تأکید خاص شده است .در نهایت
الگوی «نظام ســامت مقاومتــی» برای تحقق پایــداری در حوزههای
سالمت و امنیت معرفی و پیشنهاد گردیده است.
نتیجهگیری
زیرساختهای تربیتی ،معنوی ،اخالقی و حتی اقتصادی جامعه

بر پایههای امنیت و شالودههای سالمت استوار هستند .تهدید هرکدام
از این دو نعمت بزرگ الهی در ســطح جامعه ،تمام پیشــرفتهای
مثبت ،دستاوردهای مادی و معنوی و تحوالت فرهنگی و اجتماعی را
دست خوش تزلزل و تباهی خواهد ساخت.
کلمات کلیدی
سالمت ،امنیت ،امنیت ملی ،توســعه پایدار ،امنیت پایدار ملی،
پدافنــد غیرعامل ،دشمنشناســی ،تهدید امنیت ملــی ،بصیرت،
بصیرت دینی ،سلطه ،جنگ نرم
مقدمه و بیان مسئله
فیلسوفانی که دغدغه «عدالت» داشتهاند ،امنیت را شرط ضروری
عدل دانستهاند و کســانی که به «رفاه» میاندیشــیدهاند ،آن را عامل
اصلی آسایش شمردهاند و آنان که بر «توسعه سیاسی یا اقتصادی» تکیه
کردهاند ،امنیت را «عامل» و نیز «حاصل» آن تلقی کردهاند و همهکسانی
که بــرای «حاکمیت ارزشهای معنوی» تالش دارنــد ،آن را مقدمه این
واجب میدانند ( .)1امنیت امروز نظام مقدس جمهوری اسالمی و
آحاد ملت شــریف ایران مرهــون تدابیر امامین انقالب اســامی،
مجاهدتها و جانفشانی شهدا ،ایثارگران و جانبازان جنگ تحمیلی
است.تواندفاعیوقدرتبازدارندگینیروهایمسلح،توانمندیهای
عظیم ملی در همه عرصههای علم و فناوری و حوزههای اجتماعی،
اقتصادی و سیاســی پشتوانههای الیزال توســعه ،پیشرفت و مجد و
عظمت و سرافرازی همیشگی ملت عزیزمان به شمار میروند.
ســامت از اصــول مهم توســعه و امنیــت پایدار ملی اســت و
دستاوردهایعظیموگرانبهایحاصلهازحضورونقشآفرینیجامعه
سالمت در دفاع مقدس و سایر صحنههای ایثار و خدمت و پیشرفت،
سرمایه گرانبار و تضمینکننده جامعهای سالم ،ایمن و مقاوم در برابر
همه حوادث خواهد بود .در این مقاله ،ضمن تحلیل مفهومی امنیت و
توسعه پایدار ،به رابطه آنها با سالمت و نیز الزامات حوزه سالمت از
منظر امنیت و توسعه پایدار ملی پرداخته خواهد شد.
روش
در مقالــه حاضر ،راهبردهــا و مصادیق تضمین کننــده امنیت و
سالمت در جامعه و رویکردهای هم افزایی بین آنها ،با بهره گیری از
فرهنگ و تعالیم حیات بخش اسالمی و دستاوردهای دفاع مقدس،
مبتنی بر روش کتابخانهای و مصاحبه تاریخ شــفاهی شناســایی،
تحلیل ،راهیابی و معرفی شده است.
یافتهها
امنیت
ریشه امنیت در لغت از «امن «»،استیمان»« ،ایمان» و «ایمنی» است
که به مفهــوم اطمینان و آرامش در برابر «خــوف»« ،ترس» و «ناآرامی»
اســت .به عبارتی امنیت را به برقراری اطمینان و فقدان خوف تعبیر
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نمودهاند که دارای دو وجه ایجابی و سلبی است ( .)2امن و امنیت در
اصل به معنی آرامش نفس و از بین رفتن ترس میباشد .1در مجموع از
ً
ریشه یا کلمه «امن»  62کلمه مشتق شده است که حدودا  879بار در
قرآن به کار رفته است ( .)3در فرهنگ فارسی معین امنیت به معنای در
امان بودن ،بیبیمی ،آسایش ،و بیهراسی تعریف شده است .اطمینان
و سکون قلب از دیگر معانی امنیت در لغت فارسی است.
سالمت
در نوشتههای متقدمین پزشکی کشورمان تعاریف زیبا و جامعی از
سالمت یا صحت آمده است:
حکیم جرجانی :سالمت در علم عروض بقاء جزاست بر حالت
اصلیه.
حکیم نظامی گنجوی :در کتاب پنج گنــج ،با بهرهگیری از ایجاز
شعر فارسی ،تعریفی جامع و شــامل را با دو کلمه بیان نموده است:
سالمت = آسودگی
«سالمتدراقلیمآسودگیاست کزین بگذری جمله بیهودگی است»

(.)4
ربیــع ابن احمد اخوینــی در کتاب هدایــت المتعلمین تعریف
جامعی از حرفه طب نموده است که هنوز نیز معتبر میباشد« :پزشکی
پیشهای بود که سالمت نگاه دارد و چون رفته باشد بازآرد به علم و عمل» (.)5
تعریف صحت در کتاب قانون توسط ابوعلی سینا به صورت زیر
ارایه شده است« :صحت ملکه یا حالتی است که هر یک از اعضاء و جوارح
انسانی کار مربوط به خود را درســت انجام دهند و مرض در مقابل صحت آن
است که هر عضوی از اعضای بدن کار مربوط به خود را به خوبی نتواند انجام

دهد» (.)6
در فرهنگ عمید ،سالمت به معنی بیگزند شدن و بیعیب شدن
توصیف شده اســت .در فرهنگ فارسی معین ،ســامت به معانی
عافیت ،تندرســتی ،امنیت ،نجــات ،رســتگاری ،آرامش ،صلح،
خلوص ،صداقت ،خالص از بیماری و شفاء تعریف شده است.
در ویکیپدیا ،دانشنامه آزادَ :2ت ُند ُرستی یا َس َ
المت عبارت است از
تأمین رفاه کامل جسمی و روانی و اجتماعی انسان .سالمت معادل
کلمه انگلیسی { }Healthو بهداشت عمومی ترجمه کلمه {Public
 }Healthمیباشد.
تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت 3عبارت است
از «برخورداری از آســایش کامل جسمی ،روانی و اجتماعی و نهفقط نداشتن
بیماری و نقص عضو» .بعدها این سازمان بعد معنوی را برای افزودن به
تعریف سالمت پیشنهاد نمود .در ســی و هفتمین اجالس سالیانه
بهداشت جهانی در سال  ،1984مصوبه  WHA 13.37یک تصمیم
 .1راغب اصفهانی – ابی القاسم حسین بن محمد از حکماء و ادیبان اصفهان ،درگذشته سال  503ه.ق.
2. https://fa.wikipedia.org/wiki
3. http://shams47.blogfa.com/post-334.aspx

استراتژی
تاریخی به شــرح زیر بود« :بعد معنوی ،بخش جدانشــدنی در
ِ
سالمت در کشورهای عضو سازمان جهانی بهداشت است» (.)7

ســامت پدیدهای چندبعدی ،چند علتی و چند داللتی مرتبط با
الگوهــای جمعی رفتار اســت .این نعمت الهــی دربرگیرنده همه
ساحات بشــری و همه ابعاد جســمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی
دارای موضوعیت در تمام طول زندگی ،قبل از والدت تا انتهای زندگی
َ َّ َ َ َ
السل ُم عل َّی
مادی دنیوی و دارای امتداد در حیات اخروی اســت ”:و
َ
ُ
َ ْ ْ ُ
ُ ُ َ
ــو َم ُو ِلدت َو َی ْو َم أ ُمــوت َو َی ْو َم أ ْب َعث ح ًّیــا» .در رویکرد جامعنگر و
ی
سالمتمحور ،با پرداختن به مسائل تهدیدکننده و رفع آنها ،سالمت
(افراد و جامعه) تضمین خواهد بود (.)8
امنیت ملی
امنیت ملی یکی از مهمتریــن و حیاتیترین مباحث وجود در هر
کشــور اســت و در مورد شــیوه حفاظت از ارزشهای یک ملت و
جلوگیری از آســیب رســیدن به آنها بحث میکند و به شاخههای
مختلفی همچون امنیت نظامی ،امنیت اقتصادی ،امنیت نرمافزاری و
امنیت محیطی تقسیم میشود ( .)9از مصونیت نسبی یا مطلق یک
کشور در برابر حمله مســلحانه یا خرابکارانه سیاســی یا اقتصادی
احتمالی همراه با واردکــردن ضربهی کاری مرگبار در صورت مورد
حمله قرار گرفتن ،به امنیت ملی تعبیر میشود .امنیت ملی بیانگر تمام
مقاصد دفاعی کشور اســت؛ یعنی آمادگی برای مخاصمه به سبب
بازداشتن آن یا دوری گزیدن از آن .روحیهی نیروهای نظامی ،تعداد
دانشــمندان و هوشــمندی آنان ،فنــاوری ،ویژگیهــای رهبران و
شــخصیتهای سیاســی و نظامی ،موقعیت ژئوپلیتیک و قدرت
اقتصادی کشور ازجمله عوامل مؤثر در امنیت ملی است (.)1
امنیت پایدار
صفت «پایداری» در ذات مفهوم «امنیت» ســاری و جاری است و
افزودن آن به کلمه امنیت به مفهوم تأکید بر دوام و نفی امنیت متصلب
و غیرشــمول اســت ( .)10احساس هویت ،سرشــت و سرنوشت
مشترکی است که افراد و اقوام در تعامل خود با حاکمیت ملی دارند.
امنیت پایدار ارتباط وثیقی با مفهوم هویت و فرهنگ بشری دارد.
پدافندغیرعامل
واژه پدافند از دو جزء «پد» و «آفند» تشکیلشده است .در فرهنگ و
ادبیات فارسی ،پد /پاد پیشوندی به معنای ضد و متضاد است و هرگاه
قبل از واژهای قــرار گیرد ،معنای آن را معکــوس میکند .آفند نیز به
معنای جنگ ،جدال ،پیکار ،نبرد ،تهاجم و حمله است.
پدافند همطراز با «دفاع» است و اقداماتی را در برمیگیرد که جهت
مقابله با حمله و تهاجم دشــمن انجام میشود .در «پدافند غیرعامل»
جهت مقابله با تهاجم و تهدیدات دشمن ،بدون استفاده از تسلیحات
تهاجمی یا دفاعی ،بهکارگیری مجموعــهای از اقدامات و تمهیدات

تدافعی موجب کاهش آســیبپذیری تأسیسات ،تجهیزات و نیروی
انسانی میشود( .)11در سیاســتهای کلی نظام ،پدافند غیرعامل
چنین تعریفشده است« :مجموعه اقدامات غیرمسلحانهای که موجب
افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیبپذیری ،تداوم فعالیتهای ضروری ،ارتقای
پایداری ملی و تسهیل در مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی

دشمنمیگردد»1.

 .1بند اول سیاستهای کلی نظام درخصوص پدافند غیرعامل ،ابالغی مقام معظم رهبری.
 .2محمدرضا کائینی (کارشناس پدافند غیرعامل) ،دفاع مقدس بهترین الگوی پدافند غیرعامل کنونی است،

درhttp://www.iribnews.ir.:
 .3محمدباقر مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،۸۱ص .۴۷۱

َ َ َّ ُ َ َ ً َ َ ً َ ْ َ ً ُ ْ َ َّ ً َ ْ
ُْ َ َ ً ْ ُ ّ َ
ْ
َ
کان :و خداوند
ضرب الله مثل قر یة کانت ِآمنة مطم ِئنة یأ ِتیها ِرزقها رغدا ِمن ک ِل م ٍ
(برای شما) قریهای را مثال میزند که امن و آرام بود ،روزیاش از هر سو فراوان

میرسید» .براساس سنت قرآنی کفران نعمت باعث زوال آن است .در
َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ َّ
الل ُه ل َ
باس
ادامه آیه مبارکه چنین آمده اســت« :فکف َرت ِبأنع ِم الل ِه فأذاقها ِ

ْ
ال ُجوعّ :اما (مردم آن قریه) نعمتهای خدا را ناسپاسی کردند ،پس خداوند به
ِ
(ســزای) آنچه انجام میدادند ،پوشــش فراگیر گرســنگی و تــرس را بر آنان

چشــانید» .فقر اقتصادی و ناامنی اجتماعی ،از نشانههای بیاعتنایی
جامعه به اصول دینی اســت .کفران نعمت هم عذاب جسمی دارد.
(فقر و گرسنگی) ،هم عذاب روحی و روانی (ترس و ناامنی) .تشبیه
حرم خدا به حرم امــن از دیگر تعابیر قرآنی در مورد امنیت اســت.
 .4ترجمه و پیامهای مرتبط با آیات قرآنی از تفسیر نور و دانشنامه اسالمی انجام شده است
 .5با بهره گیری از آیه  62سوره بقره-تفسیر نور-دانشنامه اسالمی
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ایمنسازی منابع و زیرســاختهای ضروری کشور ،حفاظت از
منابع و پایدارســازی در هنگام تهاجم دشمن ،کاهش آسیبپذیری
منابع ،بازدارندگی تهدیدات دشمن ،افزایش هزینه تهاجم برای دشمن
و همافزایی و امــکان جایگزینی منابع از اهــداف پدافند غیرعامل
است2.
تهدیدات نظامی ،سایبری ،زیستی ،پرتوی ،شیمیایی و اقتصادی از
حوزههای مسئولیتی پدافند غیرعامل به شمار میروند .موضوعات
حوزه تهدید زیستی عبارتاند از :انسان ،دام ،کشاورزی ،مواد غذایی
و دارویی ،آب ،محیطزیست و منابع طبیعی (.)11
رابط ه امنیت با سالمت
امنیت و سالمت رابطهای تنگاتنگ و الزم و ملزوم دارند .پیامبر اکرم
( )میفرمایند« :الحســنة فی الدنیا الصحة و العافیة» ( 3حسنه و خیر
نیک برای بشر در دنیا ،تندرستی و عافیت و امنیت است).
بعضی از ابعاد سالمتی تأثیرگذار بر امنیت
▪واپایــش (کنترل) عوامل تهدیدکننده حیــات الزمهی امنیت و
ایمنی مردم اســت .حذف غذای ناسالم و ســوءتغذیه از ملزومات
زندگی سالم و ایمن برای تمام انسانها در هر شرایطی است.
ســامتی پایــه الزمــه قطعی و
▪دسترســی بــه مراقبتهای
ِ
تضمینکننده سالمت افراد و جامعه است.
▪تهدیدهای سالمت کشور با سرایت به مناطق همجوار موجب
تهدید امنیت منطقهای و بینالمللی میشود.
▪سالمت از موضوعات راهبردی حوزهی امنیت ملی ،منطقهای و
بینالمللی به شمار میرود.
▪مفهوم نظریهی «امنیت انســان» که در گزارش توســعهی بشری
برنامهی توســعهی سازمان ملل متحد در ســال  1994مطرحشده،
دارای مؤلفههای هفتگانه به این شرح اســت .1 :امنیت اقتصادی
(رهایی از فقر) .2 ،امنیت غذایی (دسترســی به غــذا) .3 ،امنیت
ســامت (حق بــر ســامت و حمایــت از بیمــاران) .4 ،امنیت
زیســتمحیطی (حمایت در برابر آلودگیها) .5 ،امنیت شخصی
(حمایت فیزیکی در برابر شــکنجه ،جنگ و حمالت جنایی).6 ،
امنیت اجتماعی (بقای فرهنگهای سنتی) .7،امنیت سیاسی (آزادی

و رهایی از سرکوب سیاسی) (.)12
▪بعضــی از بیماریهای واگیردار نظیر ایدز ،ســارس ،ما الریا،
آنفلوانزا ،تیفوس و لیشمانیوز از تهدیدات سالمتی دارای ابعاد امنیت
ملی ،منطقهای و بینالمللی بوده و بهعنوان مسائل سالمت عمومی
مورد توجه جدی مجامع بینالمللی قرارگرفته است.
▪با توجه به نگرانیهای فزاینده در مــورد تهدیدات بیماریهای
ُمسری ،حمالت تروریســتی بیولوژیک و بیوتروریسم ،در تعامالت
بینالمللی و موضعگیریهای سازمان ملل متحد ،سالمت بهمثابهی
موضوع امنیتی تلقی میشود .این رویکرد مقبولیت همهجانبه ندارد و
ممکن است بیش از آنکه به نفع ســامت عمومی باشد ،به زیان آن
تمام شود.
▪جهانیشــدن موجب نگرانی تمــام دولتها در مــورد انتقال
بیماریها و تهدیدات امنیتی برخاســته از بیماریها شده و ضرورت
همکاریهای بینالمللی را ایجاد کرده است .همکاری دولتها در
حل بحرانهای سالمت موجب تأمین امنیت سالمت انسان میشود
(.)12
▪جنگهــا و حــوادث غیرمترقبــه ،موجب تهدید مســتقیم و
غیرمستقیم سالمت جامعه و مخاطرهی جدی امنیت ملی میشود.
داشتن برنامههای معتبر بهداری رزمی ،طب نظامی ،مدیریت بحران
در بالیا و پدافند غیرعامل ،از الزامات قطعی امنیت پایدار ملی است.
▪تجارب عظیم دفاع مقدس و حضور فراگیر جامعهی ســامت
کشور الگوی بیبدیلی برای حفظ امنیت و ثبات آن در شرایط آینده،
اعم از حوادث نظامی ،تروریســتی ،بیوتروریســم و بالیا ،به شمار
میرود.
اشاره به بعضی مؤلفههای امنیت در قرآن مجید4
سعادت و کرامت ،مربوط به ایمان و عمل صالح است .انسان ،تنها
در ســایه ایمان به خداوند و امید به معاد و انجام عمل صالح ،آرامش
مییابد .5امنیت و آرامش در رأس نعمتها و زمینه توسعه در رزق و
اقتصاد جامعه است .در ســوره نحل آیه  162خداوند میفرماید«َ :و
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ّ
امنیت و رزق ،دو نعمت تضمینشده حرم الهی (مکه) است .در سوره
مبارکه قصص آیه  57در جواب ســؤال کفار مکه چنین آمده است:

َ َ ُ ّ َ
َ َ ُ ُ ّ َ
ْ ً َ ُ َّ
«أ َول ْم ن َم ِک ْن ل ُه ْم َح َر ًما ِآم ًنا ُی ْج َب ٰی ِإل ْی ِه ث َم َرات کل ش ْی ٍء ِرزقا ِم ْن لدنا( :بگو) :آیا ما
ِ
آنان را در حرم امنی قرار ندادیم که بهرههای هر چیزی بهعنوان روزی از جانب ما

بهسوی آن سرازیر میشود؟» .ترس از دست دادن نعمتها را با یاد الطاف
الهی میتوان دفع کرد .بهبود ،رونق و رشــد اقتصادی درگرو امنیت و
آرامش اجتماعی است« .در نگاه اسالم ،امنیت به مفهوم مصونیت حقوق از
هر نوع تعرض شناختهشــده که دارای ماهیت واحدی اســت و در مورد همه

سطوح امنیت صادق است و ریشه امنیت را باید در امنیت فردی و در درون آحاد
انسانها جستوجو کرد .البته در دیدگاه اسالم ،امنیت جمعی ،فراتر از مرزهای
قومی و ملی مطرح است و در تعریف موسع ،شامل قلمرو «امت و دارالسالم»

اســت» ( .)13از واژههای قرآنی که بر امنیت داللت دارند به مواردی
مانند «امانت»« ،سکینه»« ،سالم»« ،سالم»« ،صلح»« ،حزن»« ،خوف»،
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ّ
«حدود»« ،رعــب»« ،رهــب»« ،جهاد»« ،ظلــم»« ،تعــدی»« ،اذی» و

«استکبار» نام برد .تأکید فراوان بر ایمان ،حکایت از این دارد که قرآن
باالترین نقش و کارکرد خود را متوجه امنیت روحی ،معنوی و فرهنگی
آدمی نموده است .مؤلفههای قرآنی رسیدن به امنیت« ،تمسک به ایمان
الهی»« ،برقراری نظام والیی» و «جهاد فی سبیل الله» است .برای مقابله با
خطرات ،تهدیدها و موانع امنیت که انســان را از مسیر تکامل (مقام
خلیفة الهی و قرب الهی) بازمیدارد ،عبارتاند از« :کفر و استکبار»،
«والیــت طاغوت»« ،ســتمگری»« ،تجاوز» و «ارعاب» اســت .امنیت
آرمانی از منظر اسالم فراملی نگری و تشکیل امت واحد جهانی است
که مرهون تحقق شرایط آرمانی است.
بعضی از مؤلفههای امنیت در نهجالبالغه
حفظ حدود و ثغور مســلمین ،آرامش مردم و جامعه ،حفظ آبرو و
شــخصیت افراد از مؤلفههای اسالمی امنیت و بســیار مورد تأکید
اســت .از این منظر و برای تحقق کامل ابعاد امنیت فردی و جمعی
عوامل زیر ضروری شمردهشده است:
▪اجــراء و تعمیم عدالت و قانون بهطور یکســان و نبودن هرگونه
تبعیض در جامعه
▪مبارزه مداوم با عوامل تجاوزگری و زمینههای تعرض احتمالی و
نیروهای فشار و وحشت.
▪مهار کردن عواملی که زمینهی تعرض دارند.
▪پیشگیریهای الزم برای خشکانیدن ریشههای تعدی و تعرض
▪آشنایی عامهی مردم با حقوق فردی
▪آگاهی الزم در جهت احترام به حقوق دیگران
▪ضمانت اجرایی نیروی معنوی (ایمان و اخالق)
▪ضمانت اجرای قانونی برای کیفر دادن متجاوزین به حقوق مردم
(.)14
در اندیشــهی سیاســی و الهی موالی متقیان علــی ابن ابیطالب

علیهالسالم ،وجود حکومت در جامعهی انسانی مهمترین ابزار برای
تأمین امنیت و فقدان آن مهمترین علت ناامنی اســت که امام از آن به
فتنهی مداوم تعبیر فرموده است (.)15
در مطالعهی پاشایی هوالســو و همکاران ( )15در معیار وظایف
مردم در قبال حکومت ،مؤلفههای ذیل از نهجالبالغه اســتنباط شده
است:
انتقاد سازنده از مسئوالن
▪اطاعتپذیری از نظام
▪امر بهمعروف و نهی از منکر
▪مشارکت همگانی و سیاسی
▪نهادینه شدن ارزشها و عمل به آنها
▪عمل به کتاب خدا و سیره رسولالله ()
▪ثبات مردم در رویهها و رویدادها
▪وفاداری مردم بهنظام
در همان مطالعه در معیار وظایف حکومت در قبال مردم ،مؤلفههای
ذیل از نهجالبالغه استنباط شده است:
▪اسالمی بودن حکومت
▪حرکت بر محور والیت
▪حفظ کرامت ،حقوق و آزادیهای انسان
▪اتکاء به آرای عمومی (بیعت)
▪استقالل و آزادی
▪وحدت و همبستگی
▪عدالت همهجانبه و فراگیر
▪مبارزه با ظلم و ستم و حمایت از مظلومان و مستضعفان
▪حفظ بنیان خانواده
▪تأمین امنیت برای مردم
▪آبادانی و مبارزه با فقر
▪شکوفایی و رشد علمی جامعه
▪تربیت و هدایت جامعه بهسوی کمال و سعادت
▪اجرای احکام و حدود الهی
▪گشادهرویی و نزدیکی با مردم
▪مهرورزی ،مهربانی و مدارا با مردم
دسترس مردم بودن)
▪دیدار حضوری مسئوالن و مردم (در
ِ
▪مشورت با مردم در اتخاذ تصمیمات
▪آسانگیری بر مردم
▪عیبپوشی از مردم
▪آموزش دینی مردم
▪انتقادپذیری حاکمان ،مدیران و مسئوالن
▪دوری از فخرفروشی و تکبر برای مردم
▪خیرخواهی برای مردم
▪ساده زیستی حاکمان ،مدیران و مسئوالن

«جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی در علم و فناوری ،با

اتکاء به قدرت الیزال الهی و با احیای فرهنگ و برپایی تمدن نوین اسالمی برای
پیشرفت ملی ،گسترش عدالت و الهام بخشی در جهان ،کشوری خواهد بود:
برخوردار از انسانهای صالح ،فرهیخته ،سالم و تربیتشده در مکتب اسالم و
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▪پرهیز از دروغ و خیانت
▪گزینشصالحانبرایمسئولیتها
در پژوهش فوق االشاره ( ،)15پنج اولویت نخست عبارتاند از:
«وفــاداری مردم بهنظام»؛ «عمل به کتاب خدا و ســیره رســولالله (»)؛
«اســامی بودن حکومت»؛ «حرکت بر محور والیت» و «تأمین امنیت برای
مردم».
امنیت پایدار ملی از دیدگاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقالب
از نگاه امام راحل و مقام معظــم رهبری ،امنیت ملی دارای مفهوم
چند وجهی و سیال و برخاسته از آرمان و سیاست کلی نظام جمهوری
اسالمی است .برجستهترین وجوه و ابعادی که برای امنیت ملی نظام
جمهوری اسالمی ایران متصور است و از جمعبندی متن راهبردهای
امام و رهبری استخراجشده عبارتاند از (:)16
امنیت فردی
یعنی هر فرد بتواند بدون دغدغه از امکانات عمومی بهرهمند گردد و
از آزادیهای قانونی و مشروع در جهت رشد و تعالی مادی و معنوی
بهرهبرداری کند و با هیچگونه مانع و تهدیدی مواجه نگردد و کرامت
انسانی ایشان نیز رعایت شود.
امنیتاجتماعی
آرامش و سالمت جامعه و رشد حس تعاون و همیاری و دوری از
ناهنجاریهای اخالقی و رعایت قانون.
امنیت اقتصادی
فراهم بودن زمینههای درآمد مناسب اقشار میانی و پایین جامعه در
حل مشــکالت معیشــتی و مســکن ،ســرمایهگذاری و اشتغال،
قانونمندی و ســامت در چرخه تولید ،توزیــع و مصرف ،بهرهوری
مناسب از ذخایر و معادن ،توسعه و مکانیزه نمودن بخش کشاورزی،
رهایی از اقتصاد تکمحصولی ،خودکفایی در صنایع مهم و کلیدی و
دســتیابی به تکنولوژیهای پیشــرفته ،تعادل و توازن در عرضه و
تقاضا.
امنیت سیاسی
تعامل احــزاب و جناحهای دلســوز انقالب ،پرهیز از تشــنج و
درگیریهای قومی و حزبی ،وفاق و همدلی کارگزاران نظام ،آرامش در
محیطهای علمی ،سیاسی و رسانهای ،فضای سالم و مناسب برای
نقد منصفانه عملکردها ،اقتدار نهادهای امنیتی و سیاسی در ردیابی
تحرکات طراحان براندازی نرم و اشراف بر روند شکلگیری طرحهای
دشــمنان و عوامل داخلی و منطقهای آنــان در توطئههای فرهنگی،
سیاســی و نظامی ،حضور همگانی مــردم در عرصههای گوناگون
سیاست و حمایت همهجانبه از نظام اسالمی.
امنیت قضایی
حفظ حقوق و حرمت شهروندی ،اجرای یکسان قانون برای همهی

متخلفان ،احقاق حقوق ســتمدیدگان و مظلومان ،ضابطهمندی و
قاطعیت در مســیر مراحل قضایی پروندههای مفســدان سیاسی و
اقتصادی.
امنیتفرهنگی
رشــد اخالق دینی ،ارتقاء فرهنگ عمومی و اســامی ،پویایی و
گســترش ارزشهای انقالب و دفاع مقدس ،فراهم بودن بسترهای
مناســب تولید علم و تقویت جنبش نرمافزاری ،استحکام پایههای
معرفت دینی و ایمنســازی اخالقی و روحی نســل جدید در برابر
تهاجمات و شبیخون فرهنگی دشمنان.
امنیت دفاعی مرزی و منطقهای
سامان دهی و تقویت نیروهای مسلح متناسب با دفع تحرکات نظام
دشــمنان و نبردهای نامتقارن و ناهمطراز ،خودکفایی تسلیحاتی در
جهت بازدارندگی تهدیدات ،تعامل ســالم و سازنده با همسایگان،
احترام متقابل و تفاهم بر محور مشترکات سیاسی ،دینی و جغرافیایی
در جهان اســام ،دیپلماســی فعال و تأثیرگذار در عرصه سیاســت
بینالملل.
در بندهای اصل سوم و اصل بیست و دوم و یکصد و هفتاد و ششم
قانون اساسی جمهوری اســامی ایران به وجوه امنیت ملی اشاراتی
دارد و اجرای برخی از اصول و بندهای آن منوط به استقرار امنیت در
نظام جمهوری اسالمی است.
مؤلفههای درونی استقرار امنیت ملی در اندیشهی امام خمینی (ره)
و رهبری
▪وفاق و هم گرایی ملی
▪والیت مداری
▪مشارکتعمومی
▪سامان دهی اقتصادی
▪اقتدار نظامی و دفاعی
▪قانونگذاری و قانونمداری
▪گسترش و تعمیق معارف دینی
▪جنبش نرمافزاری و تولید علم
نقش مؤلف ه علم و فناوری ،توسعهی علمی و فناوری در تحقق
امنیت پایدار ملی
علم و فناوری از شاخصههای مهم ارزیابی میزان قدرت و توانایی
کشــورها ،از مهمترین زیرســاختهای پیشــرفت و دارای اهمیت
راهبردی دفاعی و امنیتی است ( .)17علم و فناوری در افق چشمانداز
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انقالب و با دانشمندانی در طراز برترینهای جهان ،توانا در تولید ،توسعه علم،

علم و فناوری یکی از شــاخصههای مهم ارزیابی میزان قدرت و
توانایی کشورها بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است .قدرت ملی
یکی از اصلیترین ابزار کشورها برای دستیابی به اهداف و منافع ملی
خود در ســطوح منطقهای و بینالمللی اســت .عدم برخورداری از
قدرت الزم و کافی ،حتی دســتیابی به اهــداف داخلی را غیرممکن
میسازد ( .)17فناوری نیز یکی از مهمترین عوامل برتری دفاعی بوده
و برتری فناورانــه منجر به برتری در ابعاد مختلف خواهد شــد .این
اهمیت و تأثیرگذاری با ظهور فناوریهای نوین ســرعت و شــدت
بیشتری مییابد .دستیابی به خوداتکایی و خودکفایی در فناوریهای
نوین از راهبردهای مهم امنیت پایدار ملی است (.)18
علم و فناوری مورد نیاز نهادهای دفاعی و امنیتی دارای مشخصات
زیر است:
در بعد اخالق و معنویت دارای شــاخصهی خداشناسی و توحید
محوری است.
▪از نظر ظرفیتها دارای شاخصهی نیروی انسانی است (با ایمان
– آگاه و دانا – شجاع ،هوشیار و توانا – متعهد – پاسخگو و ایثارگر).
▪از نظر اثربخشی دارای شاخصهی میزان تحقق اهداف مصوب
است.
▪از نظر رشد دارای شاخصهی نرخ رشد بهرهوری پژوهشی است.
▪از نظر دستاورد دارای شاخصهی تولید علمی است.
▪از نظر فعالیت دارای شاخصهی سرمایهگذاری است.
عوامل مؤثر در ایجاد امنیت ملی
مالحظات و عوامل مؤثر متعددی در برقراری امنیت ملی کشورها
دخالت دارند که میتــوان آنها را در دو بعد امنیــت ملی در مقابل
تهدیــدات خارجی و امنیت ملــی در مواجهه بــا تهدیدات داخلی
تقسیمبندینمود(.)19
الف-عوامل مؤثر بر امنیت ملی در مقابل تهدیدات خارجی
-1وجود رهبری مقتدر ،خردمند ،شجاع و دوراندیش و حکیم
 – 2قدرت زیرساختهای داخلی و یا بهعبارتدیگر میزان پتانسیل
مؤلفههای قدرت ملی
 – 3قدرت و ظرفیت بازدارندگی مؤثر
-4توانایی در ایجاد قدرت مکمل ازطریق مشارکت در پیمانهای
منطقهای و یا اتحادهای نظامی قارهای
-5منافع امنیتی مشترک با سایر قدرتهای همسو و غیر سلطهگر
-6منافع اقتصادی و سیاسی مشترک با سایر دولتهای دوست
-7وجود یک تاریخ نظامی درخشــان (اجرای جنگهای موفق

بهویژه درگذشته نزدیک)
 – 8میزان توانایی در هدایت و مدیریت بحرانهای نظامی ،امنیتی و
حوادث غیرمترقبه توسط مدیران عالی نظامی و کشوری
-9موقعیت جغرافیایی و داشتن وزن باالتر ژئوپولتیکی در منطقه و
جهان
-10وجود ستادهای عالی نظامی (ســتاد کل) و فرماندهان الیق
برای مدیریــت بحرانهای امنیتی و دفاعی و حــوادث غیرمترقبه در
سطحملی
ب-عوامل مؤثر بر امنیت ملی در مقابل تهدیدات داخلی
-1وحدت ملی و اعتقادی
-2اعتماد متقابل ملــت و رهبری (وفاداری عمــوم مردم بهنظام
سیاسی)
-3وجود مشروعیت نظام حاکم نزد افکار عمومی
-4اقتدار نظام در اعماق قانون
-5توانایی نظام در هدایت و مهار بحرانهای داخلی
-6عدم وجود نیروهای گریز از مرکز
-7توسعهپایدار
-8سالمت سیستم اقتصادی و اداری کشور
-9تأثیرناپذیری فرهنگ بومی از نفوذ عوامل فرهنگی بیگانه
رابط ه امنیت با سالمت و الزامات بخش سالمت از منظر امنیت
ملی پایدار
امنیت و سالمت رابطه تنگاتنگ و الزم و ملزوم دارند .پیامبر ()
َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ
لص َّحة َو ال َع ِاف َیة  :»2حسنه و خیر نیک
میفرماید« :الحسنة ِفی الدنیا ا ِ
برای بشر در دنیا ،تندرستی و عافیت و امنیت است.
بعضی از ابعاد سالمتی تأثیرگذار بر امنیت
▪واپایش (کنترل) عوامل تهدیدکننده حیات ،الزمه امنیت و ایمنی
مردم است.
▪حذف غذای ناسالم و ســوءتغذیه الزمهی زندگی سالم و ایمن
برای همهی انسانها و در همهی شرایط است.
▪دسترســی بــه مراقبتهای ســامتی پایه ،الزمــهی قطعی و
تضمینکننده سالمت افراد و جامعه است.
▪تهدیدهای ســامت یک کشور با ســرایت به مناطق همجوار
موجب تهدید امنیت منطقهای و بینالمللی است.
▪سالمت از موضوعات راهبردی حوزه امنیت ملی ،منطقهای و
بینالمللیاست.
▪مفهوم «نظریه امنیت انســان» که در گزارش برنامهی توســعهی
سازمان ملل متحد در سال  1994مطرحشده است دارای مؤلفههای
هفتگانه به این شرح است ( :)20امنیت اقتصادی (رهایی از فقر)،
امنیت غذایی (دسترسی به غذا) ،امنیت سالمت (حق بر سالمت و
حمایت از بیمــاران) ،امنیت زیســتمحیطی (حمایــت در برابر

 .1نقشه جامع علمی کشور1390 ،

 .2بحاراالنوار ،ج  ،۸۱صص ۴۷۱

فناوری و نوآوری و به کارگیری دســتاوردهای آن ،پیشــتاز در مرزهای دانش و

فناوری با مرجعیت علمی در جهان1».

نشریهعلمی ـ پژوهشی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ـ سال سوم ،شماره اول(شماره پیاپی  )3تابستان98
16

Abstract

Title:The Role of Health and Health System in National
Security and Sustainable Development
First part: General aspects
 .Mohamad Ali؛Authors: Seid Yahya Safavi PHD.
Mohagheghi MD.
Background:Security, like health, is one of the divine
blessings of God. Security is one of the supreme
achievements of the holy defense of the noble Iranian
nation. These two heavenly duties are necessary to each
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آلودگیها) ،امنیت شــخصی (حمایت فیزیکی در برابر شــکنجه،
جنگ و حمالت جنایی) ،امنیت اجتماعی (بقای فرهنگهای سنتی)
و امنیت سیاسی (آزادی و رهایی از سرکوب سیاسی).
▪بعضی از بیماریهــای واگیردار نظیر ایدز ،ســارس ،ماالریا،
آنفلوانزا ،تیفوس ،لیشــمانیوز ...از تهدیدات ســامتی دارای ابعاد
امنیت ملی ،منطقهای و بینالمللی بوده و بهعنوان مســائل سالمت
عمومی مورد توجه جدی مجامع بینالمللی قرارگرفتهاند.
▪با توجه به نگرانیهای فزاینده در مــورد تهدیدات بیماریهای
مسری ،حمالت تروریســتی بیولوژیک و بیوتروریسم ،در تعامالت
بینالمللی و موضعگیریهای ســازمان ملل متحد ،سالمت بهمثابه
یک موضوع امنیتی تلقی میشــود .این رویکرد مقبولیت همهجانبه
ندارد و ممکن اســت بیش از آن که به نفع سالمت عمومی باشد ،به
زیان آن تمام شود.
▪جهانیشــدن موجب نگرانی تمــام دولتها در مــورد انتقال
بیماریهــا و تهدیدات امنیتی برخاســته از آنها شــده و ضرورت
همکاریهای بینالمللی را ایجاد کرده است .همکاری دولتها در
حل بحرانهای سالمت ،موجب تأمین امنیت سالمت انسان میشود
(.)20
▪جنگهــا و حــوادث غیرمترقبــه ،موجب تهدید مســتقیم و
غیرمستقیم ســامت جامعه و موجب مخاطرهی جدی امنیت ملی
میشــوند .داشــتن برنامههای معتبر بهداری رزمی ،طب نظامی،
مدیریت بحران در بالیا و پدافند غیرعامل ،از الزامات قطعی امنیت
پایدارملیمیباشند.
▪تجارب عظیــم دفاع مقــدس و حضور همهجانبــهی جامعه
سالمت کشــور ،مدل بیبدیلی برای حفظ امنیت و ثبات آن در همه
شرایط آینده ،اعم از حوادث نظامی ،تروریستی ،بیوتروریسم و بالیا به
شمار میرود.
نتیجهگیری
«نظام یک پارچه سالمت» مانند «سازمان مقتدر و متحد دفاعی و امنیت
کشور» باید با اقتدار علمی و فناوری و صالبت اخالقی و معنوی ،در
برابر همه تهدیدها و اتفاقات ،اعم از بالیای طبیعی و حوادث خصمانه
و تهاجمی ،در تمام شرایط ،از حداکثر آمادگی ممکن برخوردار باشد
ً
و این آمادگیها دائما در حال تعالی و تکامل باشند.

other and are the pillars of national sustainable
development. The purpose of this study was to explore the
interactive and synergistic relationship between “ the
health and Security” and to draw the optimum paradigm in
national sustainable development.
Method:This study was conducted through library and
oral history interviewing. Strategies and practices
guaranteeing security and health in the community, and
synergistic approaches between them, was studied.
Results:Health and security are the most valuable
delightful blessings and essentials of human life.
Establishing and maintain of security is cardinal to healthy
and acceptable life in the society.
In order to achieving sustainability in the areas of health
and security, “the Resiliance Health System model” has
been introduced and proposed in this study.
Conclsion:Islamic culture and instructions and
achievements the Holy defense has been introduced.
Key words:Health, Security, National Security,
Sustainable development, Sustainable National Security,
Passive defense, Identifying of enemy, National security
Threat, Insight, Religious insight, Mastery, Soft Power.
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تهدیداتناهمطرازوبیمارستانهایصحرایی

سلیمانحیدری
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چکیده
زمینه و هدف
تغییر رویکــرد جنگ از حالت کالســیک به نامتقــارن و ظهور
تهدیدات ناهمطراز ،سبب گردیده است که حوزه رزم و پشتیبانی رزم
تحت تأثیر این تحوالت قرارگرفته و متناسب با آن تاکتیکهای خود را
بازنگری نمایند .در عصر حاضر بخشی از مأموریتهای امدادی و
درمانی نیروهای نظامی در جنگ توســط بیمارستانهای صحرایی
تأمیــن میگردد .این مطالعــه باهدف تبیین تهدیــدات ناهمطراز و
ویژگیهای بیمارســتان صحرایی ،لزوم متناســب نمــودن طراحی
ساختار و کارکردهای بیمارستانهای صحرایی با تهدیدات ناهمطراز
را بررسی مینماید.
روش
این مطالعه از نوع پژوهش مروری اســت که دادههای آن ازطریق
بررسی مطالعات قبلی و مستندات جمعآوری گردیده است.
اطالعات و دادههای جمعآوریشده نیز با استفاده از روش تحلیل
محتوا و نرمافزار  MAXQDAتحلیل شدند.
یافتهها
نتایج پژوهش حاکــی از لزوم بازنگری در ســاختار ،کارکردها و
شرایط بهرهگیری از بیمارســتانهای صحرایی در شرایط تهدیدات
ناهمطراز اســت .در غیر این صورت ممکن اســت این مراکز توان
پشتیبانی درمانی و پاسخگویی کامل به نیازهای نیروهای آسیبدیده
را نداشته باشند و حتی موجب افزایش میزان مرگومیر و عوارض ناشی
از مجروحیتهای رزمندگان نیز گردند.
نتیجهگیری
بیمارســتانهای صحرایی در شــرایط نبردهای امروزی و شرایط
ناهمطراز نیاز به تغییر و تحوالت اساسی دارند .برای نیل به این هدف
.1دکتر سلیمان حیدری؛ جراح عمومی – فوق تخصص جراحی قفسه صدری ،عضو هیئت علمی دانشگاه بقیه
الله ()

پیشنهادمیشودبازنگریدرالگویبیمارستانهایصحراییمتناسب
با ویژگیهای جنگهای نامتقارن ،در دستور کار نیروهای نظامی قرار
گیرد تا مأموریتهای بهداری رزمی با کارآمدی بیشازپیش بتوانند به
مرحله اجراء درآیند.
کلمات کلیدی
بیمارستان صحرایی ،تهدیدات ناهمطراز ،بهداری رزمی ،جنگ
نامتقارن
زمینه و هدف
مأموریت اصلی بهداشــت و درمان نیروهای مسلح ،پشتیبانی از
عملیات یگانهای نظامی است تا از این طریق موجب ارتقاء سالمت
کارکنان را فراهم آورده و از آسیبهای جسمی و روحی آنان در هنگام
جنگ پیشگیری و درمان نمایند .این خدمات ازطریق مراکزی مانند
بیمارستانهای صحرایی ارائه میشده تا در کوتاهترین زمان ممکن از
صحنه نبرد امکان رسیدگی و ارائه مراقبتهای حیاتبخش را فراهم
کند ،سپس نسبت به انتقال بیماران به شهرها جهت ادامه فرایند درمان
اقدام میکرده است .یکی از عمدهترین مباحث در سیستم درمانی و
اورژانــس مناطق عملیاتی ،در حــال حاضر امدادرســانی و انتقال
مصدومان و مجروحان جنگــی در کمترین زمان ممکن برای انجام
اقدامات حیاتبخش بهویژه در بحرانها است (.)1-3
با تغییر نوع تهدیدات از جنگ کالســیک به جنگ نامتقارن ،شیوه
رویارویی دشمنان متفاوت گردیده و بالطبع دکترین و استراتژیهای
نحوه مقابله یگانهای رزمی نیز متناسب با این تغییرات دچار تحول
شده اســت .در حوزه بهداشــت و درمان نیز مطالعاتی برای تطبیق
راهبرد و دکترین نیروهای نظامی در شــرایط جنگ ناهمطراز با نحوه
ساماندهی بهداری انجامشده؛ اما به دلیل عدم تطبیق آن با سطح ارائه
خدمات در مراکزی مانند بیمارستان صحرایی ،ساختار و نحوه ارائه
خدمات درمانی در این مراکز بررسی کامل نگردیده است ( )4-8لذا
مطالعه حاضر ضمــن تبیین تهدیــدات ناهمطــراز و ویژگیهای
بیمارستانهای صحرایی ،لزوم بازنگری در ساختار آنها را متناسب با
تهدیداتناهمطرازبررسیمینماید.
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روش
پژوهش حاضر بهصورت مروری انجام گرفت و برای جمعآوری
دادهها از مطالعات مرتبط و تحلیل اسناد استفاده شد .اسناد و دادههای
متنی شامل اسناد راهبردی ،برنامهها و سیاستهای ابالغی سازمانی،
اسناد مصوب مربوط به نیروهای مسلح است .تحلیل دادههای کیفی
در مصاحبهها پس از پیادهسازی و ترکیب با دادههای متنی حاصل از
بررسی اسناد ،با کمک نرمافزار  MAXQDAکدگذاری ،طبقهبندی و
سازماندهیشدند.
یافتهها
دشــمنان در جنــگ ناهمطراز به دنبال شــناخت و دســتیابی به
آســیبهای طرف مقابل یا هدف هســتند .تهدیدهــای ناهمطراز
آسیبپذیریهای ناشناخته را هدف قرار میدهند .این ویژگی بیشتر
توسط طرف ضعیفتر مورد اســتفاده قرار میگیرد که تالش میکند
ضعف خود را با تمرکز بر نقطه آســیبپذیر طرف قویتر بپوشــاند.
بهعبارتدیگر نبــرد ناهمطراز ب ه مفهوم کشــاندن جنگ به حوزهی
آسیبپذیریهای دشــمن و نقاط قوت خودی بهمنظور خنثی کردن
برتریهای فیزیکی طرف قویتر است (.)9-11
تهدیدهای ناهمطراز اغلب بسیار متنوع و چند بعدی هستند .این
تهدیدها میتوانند از زمین ،دریا ،هوا ،زیردریا و فضا باشند و اهداف را
موردحمله قرار دهند .بــه عبارتی عملیات علیه آنهــا دیگر تنها با
جغرافیا مشخص و تعریف نمیگردد.
رویکردهای ناهمطراز میتوانند ازطریق بهکارگیری ماهرانه عامل
ً
روانی تأثیر قدرتمندی برجای گذارند .این تاکتیکها که مستقیما اراده
دشــمن را هدف قرار میدهند میتوانند کمبود تجهیــزات یا دیگر
کاستیها را جبران کنند (.)12-15
برای هر دو طــرف در جنگ ناهمطراز مؤثر بــودن هدف و اقدام،
اهمیت فوقالعادهای دارد .بهعبارتدیگر میــزان تأثیری که این نوع
جنگ در دشمن ایجاد خواهد کرد در پیروزی یا شکست اقدام ،نقش
تعیینکنندهای دارد .رویکردهای ناهمطراز در کلیه سطوح جنگ به
کار گرفته میشود اما نباید ازنظر دور داشت که مؤثرترین رویکردهای
ناهمطراز بــدون توجه به ســطحی از جنگ که در آن بــه کار گرفته
میشوند ،به دنبال کســب تأثیر راهبردی هستند .بهطور منطقی باید
باور داشــت که جغرافیای نظامی بر مســئله رزم ویژه در آینده تأثیر
بسزایی خواهد داشت .در واقع در جنگهای اخیر و آینده در همهجا
باید جنگید .به دلیل وجود اهداف سیاسی راهبردی و حیاتی در عمق،
جنگ بهطور همزمان در مرکز ثقــل و خطوط مقدم صورت خواهد
گرفت .جنگ ناهمطراز در سطحی وســیع همراه با عمق بسیار زیاد
پراکنده میشود .دشــمن قادر اســت در یک محدوده بسیار وسیع
جغرافیایی که تا پیشاز این امکان اجرای عملیات همزمان در آن بعید

به نظر میرسید ،درگیر شود (.)16-20
جنگ  33روزه حزبالله و رژیم صهیونیســتی در گونه شناســی
نبردها ،نمونه بارز یک جنگ ناهمطراز به شــمار میرود؛ زیرا عدم
تقارن همهجانبه بر دو طرف مبارزه حاکم است .کلیه ابعاد و اشکال
عدم تقارن در ششــمین جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی یا سومین
جنگ لبنان و رژیم صهیونیستی مشهود است؛ زیرا کمترین تقارن بین
تــوان ،ابزارها ،راهبردهــا ،تاکتیکهــا ،اهداف ،عناصــر قدرت،
سازماندهی و فرماندهی نیروی مقاومت اسالمی لبنان و ارتش رژیم
صهیونیستی وجود دارد .پس این رویارویی نظامی عالوهبر نابرابر و
ناعادالنه بودن ،نبردی ناهمطراز نیز است.
رژیم صهیونیســتی بهمنظور نابودی حزباللــه و تأمین امنیت
مرزهای شمالی خود با طرح و نقشه قبلی تهاجم گستردهای را در ژوئن
 2006به لبنان آغاز کــرد ،اما پــس از  33روز جنگ به هیچیک از
اهداف نظامی و سیاسی خود دست نیافت .مهمترین و بارزترین نمونه
این عدم تقارن ،استفاده رژیم صهیونیستی از پیشرفتهترین سالحها از
قبیل بمبهای هوشــمند ،هواپیماهای مدرن و نیــروی زرهی فوق
مدرن است.
ازطرف دیگر ،حزبالله باهدف قرار دادن عمق خاک شمال رژیم
صهیونیستی با موشکهای کاتیوشا و اتخاذ شیوههای جنگ نامنظم و
چریکی ،استفاده بهینهای از آسیبپذیریهای دشمن پیشرو نمود
(.)21-28
اصول مهم در امداد و انتقال بحث خالقیت و همچنین مدیریت و
فرماندهی در صحنه امداد و انتقال اســت که نوآوری نظامی به ابعاد
صنعــت و فناوری نظامی محدود نمیشــود ،بلکه اســتراتژیها و
تاکتیکهای نوآورانه نیز میتواند در موقعیت پیروزی مؤثر باشند و در
ادامه اصل فرماندهی نزدیک یا فرماندهی درصحنه بهعنوان یکی از
اصول عملیات امداد و انتقال است.
بیمارستان صحرایی به مکان امدادی ،درمانی اطالق میشود که در
آن تمامی یا قســمت اعظمی از تجهیزات پزشکی ،فضای مناسب
جهت ارائه خدمات درمانی پیشبینیشــده و برحسب ضرورت در
مکانهای مناسب ازلحاظ پارامترهای ایمنی و حفاظتی و دسترسی به
حداقل امکانات (برق ،آب ،جاده مواصالتی) سریع راهاندازی شده
اســت .در این فضا کارکنان متخصص و فنــی مربوطه نیز ب هراحتی
میتوانند بهترین سرویس خدمات امدادی ،درمانی را به مجروحان و
مصدومانارائهنمایند.
در یک بیمارســتان صحرایی مانند هر بیمارســتان دیگر عالوهبر
بخشهای پزشکی و پیراپزشکی ،بخشهای دیگری نیز وجود دارند
که هنگام طراحی فضای بیمارســتان و آرایش آن میبایست در نظر
گرفته شوند که میتوان به اتاق استراحت پزشکان ،سالن غذاخوری
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کارکنان ،ســرویسهای بهداشــتی ،رختشــویخانه ،مخابرات،
موتورخانه و  ...اشــاره نمود .بهاینترتیــب در زمان آرایش مجموعه
واحدهای یک بیمارستان صحرایی ،میبایست یک سری اصول کلی
در نظر گرفته شوند تا مجموعه با کارایی مناسبی از نظر فضایی مورد
استفاده قرار گیرد (.)28-35
بخش اصلی بیمارســتان را اورژانس و اتاق عمل تشکیل میدهد.
ً
قسمت دیگر که معموال فضای کمتری را به خود اختصاص میدهد
بخش درمانگاه سرپایی است .بخش بیماران بستری موجود بیانگر
مسیر ارتباطی میان واحدهای مختلف بیمارستان صحرایی است .در
ابتدا بخش پذیرش و مدارک پزشــکی قرار دارد .در این بخش بیمار
موردپذیرش واقع و پرونده الزم برای او تشــکیل میشود .بعد از این
بخش (آمار و مدارک پزشکی) ،مجروح و بیمار وارد بخش اورژانس
میشــوند که دارای تعدادی تخت بستری مخصوص بیماران است.
ثبت آمار و مدارک پزشکی مجروحان و مصدومان بدحال در اورژانس
انجام میشود و درصورتیکه وضعیت بیمار حاد باشد به اتاق بستری
منتقل میگردد .در موارد زیادی با توجه به وضعیت منطقه ،مجروح یا
بیمار نیاز به عمل جراحی دارد ،بدین منظور بخش دیگری به نام اتاق
عمل وجود خواهد داشت که تمامی مراحل جراحی در آنجا صورت
میگیرد.
مکانهایی ازنظر طراحی بیمارســتان وجود دارند که میبایست
تحت شرایط خاصی در مجموعه قرار گیرند .بهعنوانمثال ،اتاق عمل
یک واحد بسیار مهم در این طراحی است که باید هم در زمان طراحی
واحدهای سازهای بیمارستان و هم در زمان آرایش واحدها در تشکیل
مجموعه در نظر گرفته شــود .برای نمونه در زمان طراحی واحد سازه
میبایست پیشبینیهای الزم جهت نیازهای اتاق عمل صورت گیرد،
ازجمله امکان استریل کردن اتاق ،شرایط تهویه و واپایش (کنترل) دما
و رطوبت آن .در مورد این شرایط ،هر سازه بهگونهای خاص طراحی
میشود بهطوریکه نیازهایی از این قبیل را برآورده نماید .ولی مطلب
دیگر که بهطور جداگانه حائز اهمیت است ،نحوه قرارگیری واحدهای
سازهای در کنار یکدیگر اســت ،بهطوریکه کل مجموعه از آرایش
واحدهای مختلف شکل میگیرد.
در نحــوه آرایش واحدها در یک مجموعه بیمارســتانی صحرایی
وابستگی نوع ســازه با آرایش و اصول کلی که میبایست در طراحی
مجموعه واحدهــا در نظر گرفته شــود مهم بوده و برای ســازههای
مختلف انواع آرایشهای متداول مدنظر قرار میگیرد.
ازجمله این اصول میتوان موارد زیر را ذکر کرد:
اصل پراکندگی :بهطوریکه در آرایش مجموعه ،زمانی که واحدهادر یک منطقه سر باز قرار میگیرند ،میبایست حداکثر پراکندگی میان
آنها وجود داشته باشد تا در اثر اصابت توپ و یا خمپاره دشمن میزان

صدمه به واحدها به کمترین مقدار ممکن برســد .اصل پراکندگی را
نکته دیگــری محــدود میکند و آن ارتبــاط میان واحدها اســت.
ازآنجاییکه میان واحدهای بیمارســتان رفتوآمد کارکنان و بیماران
وجود دارد و به دلیل اینکه بیمار را نمیتوان میان مسیر طوالنی انتقال
داد ،کل مجموعه بیمارســتان نمیتواند از حدود مشــخصی بیشتر
پراکندهشود.
نکته دیگر که در اصل پراکندگی میبایســت دقت شــود مواردی
است که مجموعه بیمارستان دارای استحکامات نیرومندی است.
بهعنوانمثال در بیمارستان صحرایی با سازه بتونی این امکان وجود
دارد که مجموعه در زیرزمین احداث شــود و یا اینکه بهطور کامل با
خاک و صفحههای بتونی پوشانده شود .در این صورت برعکس اصل
پراکندگی میبایست آرایش مجموعه بهصورت متراکم انجام شود و
کلیه مسائل مربوط به فرایند مجروح بهبهترین نحو در آن رعایت شود
تا در طی دوره معاینه و درمان ،بیمار کمترین مسیر فیزیکی را طی کند.
– اصل تجمیع :بخش اتاق عمل بهگونهای طراحی و پیاده شــود که
تمام اتاقهای آن بهطور مســتقیم باهم ارتباط داشــته باشد .در واقع
مجموعه اتاقهای عمل ،اتاق آمادهسازی ،اتاق ریکاوری و همچنین
ً
ســی اس آر میبایســت حتما بهصورت مجتمع قرار گیرند .اگر در
طراحی بیمارستان ،یک واحد سازهای گنجایش الزم بدین منظور را
داشــت ،باید یک واحد بهطور مشخص شــامل همه اتاقهای فوق
باشد .بهعنوانمثال ســازه بازشونده پروانهای این قابلیت را دارد؛ پس
علیرغم اصل پراکندگی تعدادی از بخشها به دلیل مســائل جابه
ً
جایی مجروح میبایســت حتما بهصورت مجتمع طراحی گردند.
حال اگر در یک واحد ســازهای گنجایش اجتمــاع بخشها وجود
نداشــت ،میبایســت امکان اتصال آنها به یکدیگر پیشبینیشده
باشد.
با توجه به توضیحات فوق در طراحی آرایش مجموعه بیمارستان
میبایست به نکاتی کلی اهمیت داد لیکن نکته دیگری که در نحوه این
آرایش مؤثر است ،نوع سازه بیمارستان است .بهعنوانمثال شرایطی که
ً
در ســازه چادری حاکم است ،آرایش خاص خود را میطلبد و لزوما
مطابق شرایط آرایش در ســازه پیشساخته فلزی (کانکسی) نیست.
ازاینرو میبایست با توجه به اصول کلی در آرایش و شرایط فیزیکی
هر واحد در مجموعه ازیکطرف و شــرایط منطقهای مانند عوارض
جغرافیایی برای هر بیمارســتان خاص که در یک منطقه ویژه نصب
میشــود ،طراحی الزم انجام گیرد .در این راستا یکی از اهداف کلی
طرح ،رسیدن به یک اسلوب کلی در آرایش مجموعه است.
به همین جهت در چگونگی آرایش اتوماتیک مجموعه بیمارستان،
فعالیتهایتحقیقاتیصورتمیگیرد.
با توجه به اینکه استقرار یک بیمارستان صحرایی برای ارائه خدمات
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در مأموریتها و عملیات نظامی نیاز به یک بررسی و امکانسنجی
دارد ،متناسب با مأموریت یا نوع تهدیدات تعریف و شرایط استقرار آن
را تحت تأثیر قرار خود میدهد .یافتهها حاکی از آن است که تعریف
امروزی بیمارســتان صحرایی در نبرد ناهمطراز تغییر کرده اســت.
()35-40
امداد و انتقال فرایندی پویا است که نیاز به مطالعه علمی و عملی
دارد .روند امداد و انتقال در نیروهای نظامی از شــروع تا پایان جنگ
تحمیلی تفاوتهای بسیاری کرده است بهنحویکه از حالت بدون
انسجام و ابتدایی به حالتی هدفمند ،منظم و همهجانبه تبدیل و سبب
شده اســت که عالوهبر جلوگیری از اتالف نیرو و امکانات ،بتوان با
تنظیم منابع انسانی و ســرمایهای و جهت دادن به آنها در مسیرهای
موردنیاز ،به نتایج بهتری رسید .در این مطالعه تأکید شده است برای
آنکه امداد و انتقال بتواند همواره بهصورت کاربردی و پویا باقی بماند،
میبایست بر اســاس نیازها ،مقتضیات زمان و تهدیدات موجود در
سازمان و نحوه عملکرد آن ارزیابیشده ،همچنین سازمان ،امکانات
و خطمشیهای آن بهروز گردد .شــرایط تهدیدات ناهمطراز سبب
گردیده اســت که الگوی ساختار ســازمانهای بهداشتی و درمانی
نظامی ،بر اساس ویژگیهای نبرد ناهمطراز برای دستیابی به ساختار
ســازمانی متناســب اقدام نمایند و با توجه به مؤلفههایــی از قبیل
انعطافپذیری ،دقت ،سرعت تصمیمگیری و تناسب کلی مدلهای
ساختاری با نبرد ناهمطراز اقدام شود.
مواردی از قبیل قابلیت الزم برای ارائه خدمات بهداشــتی در همه
شرایط جغرافیایی ،اقلیمی و جوی و محیطی ،قابلیت توسعهپذیری
آسان ،اســتفاده از تجهیزات و امکانات بهداشتی سبک و پرتحرک،
خوداتکایی ســامانههای بهداری ،چندمنظوره بودن ســازمانهای
بهداشتی ،استفاده از تجهیزات بومی و توانمندی تحرک الزم ،بهعنوان
بخش مهم ویژگیهای ســازمانهای بهداشــتی درنبــرد ناهمطراز
محسوب میگردد)40-47( .
نتیجهگیری
تهدیدات ناهمطراز شرایطی نوین برای رزم و پشتیبانی از خدمات
رزم پدید آورده اســت که به همین منظور ضرورت دارد سازمانهای
نظامی نســبت بــه بازنگــری در ســاختار و نقــش و کارکردهای
بیمارســتانهای صحرایــی متناســب بــا آن بپردازند تــا بتوانند
مأموریتهای خود را بهصورت کارآمد اجراء نمایند.
بیمارستان صحرایی در شرایط نبردهای امروزی و شرایط ناهمطراز
نیاز به تغییر و تحوالت اساسی دارد .پیشــنهاد میشود بازنگری در
الگوی بیمارســتانهای صحرایی متناسب با ویژگیهای جنگهای
نامتقارن ،در دســتور کار نیروهای نظامی قرار گیرد تا مأموریتهای
بهداری رزمی با کارآمدی بتوانند اجراء شوند.
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بیمارستان صحرایی در منطقه غرب کشور

واپایش (کنترل) درد با کتامین در شرایط جنگی – مالحظات و پیامدها

حمیدرضا جواد زاده 1و محمدجواد بهزاد نیا2

 .1استادیار متخصص طب اورژانس ،مرکز تحقیقات تروما ،دانشگاه علوم پزشکی بقیه
الله(  ،)تهران ،ایران
 .2نویسنده مسئولBehzadnia@ bmsu.ac.ir :

شکل  :1معیار اندازهگیری شدت درد در مصدومان تروما

در مصدومان جنگی مجال استفاده از داروهای مسکن خوراکی ،با
توجه به شرایط مصدوم و نیز شدت جراحات در بسیاری موارد وجود
ندارد و یا حتی مؤثر نخواهد بــود .درعینحال برای دردهای خفیف
(شــدت درد  )3در صورت نیــاز به مســکن ،از داروهای خوراکی
میتوان استفاده نمود .برای دردهای شــدیدتر( ،بین  3تا در با معیار
باال) روشهای مختلفی استفادهشده است .روشهایی نظیر تزریق
عضالنی مرفین نیز به علت تأخیر در شــروع آثــار بیدردی و امکان
تزریق مقادیر بیــش از نیاز و نیز عوارض کشــنده احتمالی انتخابی
نیستند .شــناخت صحیح داروهای مورداستفاده و عوارض ناشی از
آنها کمک بســیار بزرگی به ســازمان رزم و حفظ تــوان نیروهای
عملکننده خواهد کرد .طبق پروتکلهای موجود باید از روشهای
توأم آرامبخشی و بیدردی 3استفاده نمود .ویژگیهای ایده آل داروی
)3. Procedural sedation and analgesia (PSA
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چکیده
زمینه و هدف
واپایش (کنترل) درد در مصدومانتروما در مرحله پیش بیمارستانی
و بعد از انتقال به بیمارســتان موضوع مهم و قابلتأملی است که در
بسیاری مواقع در هیاهوی امدادرسانی درصحنه حادثه و میدان نبرد از
ذهن امدادگران دور میماند .بررسی این نیاز مبرم در ترومای جنگی
هدف این نوشته علمی است.
روش
در شــرایط میدانی دو گروه صدنفره از مصدومان جنگی نیازمند
دریافت مسکن بر اساس شدت درد وارد مطالعه و بهصورت تصادفی
ً
به دو گروه تقســیم شــدند .در گروه الف صرفا از داروی کتامین و در
گروه ب از ترکیب کتامین به همراه دیازپام بهصورت همزمان استفاده
شد.
یافتهها
قبل از تجویز مســکن ،مصدومــان به علت تحمــل درد دچار
تاکیکاردی و افزایش نسبی فشارخون میشــدند .این شرایط بهنوبه
خود افزایش مصرف اکسیژن و کاتابولیسم را به دنبال خواهد داشت.
همراهی خونریزی با این شــرایط ،مصدوم را به سمت شوک سوق
خواهد دارد .کلیه مصدومان دریافتکننده کتامین در شرایط جنگی
درجاتی از بیدردی را تجربه کردند .استفاده همزمان از بنزودیازپینها
برای واپایش (کنترل) سایر عالئم کمککننده است .مصدومان گروه
دوم که همزمان با کتامین ،بنزودیازپین دریافت کرده بودند ،بهصورت
واضحی با کاهش آژیتاسیون همراه بودند (.)0.05p
نتیجهگیری
در ارزیابی نیاز مصدومان جنگی به مسکن ،عواملی نظیر سالمت

روانی ،ســامت جســمانی و میزان تمرین ،ســابقه مصرف دارو،
فرهنگ ،آموزش ،ســابقه اعتیاد به داروهای مخدر و بســیاری موارد
دیگر بســتگی دارد .تجویز کتامین در مجروحان جنگی به درجات
موجب کاهش درد و تجویز همزمان بنزودیازپینها موجب کاهش
سایر عالئم همراه میشود.
کلمات کلیدی
بیهوشی ،درد ،کتامین ،ضد درد ،مصدومان جنگی
مقدمه
واپایش (کنترل) درد در مصدومانتروما در مرحله پیش بیمارستانی
و بعد از انتقال به بیمارستان حائز اهمیت است .این موضوع مهم در
بسیاری مواقع در هیاهوی امدادرسانی درصحنه حادثه و میدان نبرد از
ذهن امدادگــران دور میماند .برای بررســی شــدت درد ابزارهای
استانداردشده مختلفی مورداستفاده قرار میگیرد .یکی از سادهترین و
درعینحال کاربردیترین آنها معیــار )visual analog scale)VAS
است .با این معیار با استفاده از خطکش نشانگر میزان درد ،بهسادگی
میتوان مسکن مناسب را برای مصدوم تأیید و تجویز نمود (شکل .)1
با این معیار به حالت بیدردی نمره کمتر از  ،1درد خفیف نمره کمتر از
 3و باالترین درد نمره  10تعلق خواهد گرفت.
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مورداستفاده در این شرایط جنگی شامل موارد زیر است ()1-2
 فراهم آوردن هر دو حالت آرامبخشی و بیدردی شروع اثر سریع بهبود و رفع سریع عالئم پس از قطع دارو حفظ وضعیت قلبی-عروقی و تنفسی بیمار فراموشی در مصدوم تروماسه داروی شناختهشده و دارای کاربرد در اورژانس پیش بیمارستانی
عبارتانــد از :کتامیــن ،گاز  N2Oو فنتانیل .کتامیــن بهعنوان یک
بیهوش کننده و جداکننده از محیط مطرح است .گاهی این دارو در
رده موادی چون کوکایین و آمفتامینهــا قرارگرفته و عوارضی در حد
مسمومیت ایجاد میکند .عوارض عصبی و رفتاری ،نظیر بیقراری و
پرخاشگری در شرایط کنترلشده درمانی مشاهده نمیشوند (.)3
روش
در ایــن مطالعه دو گــروه صدنفره از مصدومــان جنگی نیازمند
دریافت مسکن بر اساس معیار شدت درد بیشــتر یا مساوی  4وارد
مطالعه و بهصورت تصادفی و بهاینترتیب وارد یکی از دو گروه الف و
ب شدند .تمامی مواردی که «ضربه به سر»« ،دارای عالئم نورولوژیک» و
«دارای کاهش یا تغییر سطح هوشیاری» بودند ،از مطالعه حذف شدند.
ً
در گروه الــف ،صرفا از کتامین و در گــروه ب از کتامین به همراه
بنزودیازپین بهصورت همزمان استفاده شد .با توجه به اولویت حفظ
توان رزمی و درمان مصدومان ،در هر مرحله از درمان در صورت نیاز
به آرامبخشی از داروی آرامبخش در گروه اول هم استفاده گردید.
نتایج
گروه اول ،شــامل صد مجروح) همگی مرد (با میانگین سنی ± 8
 26/6سال بودند .در ارزیابی اولیه ،شدت درد در مصدومان این گروه
به شرح جدول  1بود:
تعداد درصد
شدت درد
54
54
7-10
34
34
4-6
12
12
1-3
جدول  :1شدت درد در مصدومان گروه الف

 4مصدوم دارای ضربه به ســر یا تغییر سطح هوشیاری ،از مطالعه
حذف شدند .در مصدومان با دردهای خفیف تا شدت  ،3مثل سردرد
و دردهــای عضالنی ،از داروهــای خوراکی اســتامینوفن کدئین و
اکسیکدون خوراکی استفاده شد .در مصدومان با شدت درد متوسط
ً
تا شدید از داروی کتامین استفاده شــد .تقریبا همه مصدومان دچار
درجاتی از بیقراری 1بودنــد .در یک مصدوم از مــوارد خفیف8 ،
مصدوم از موارد متوســط و  5مصدوم از موارد شــدید برای واپایش
1. Agitation

(کنترل) بیقراری به ترتیب  3 ،2 ،1و یا بیش از  3عدد قرص دیازپام ده
میلیگرمی استفاده شد .در یک مورد نیز بیقراری بسیار شدید وجود
داشــت و تا ده عدد دیازپام به فواصل مناسب جهت واپایش (کنترل)
وضعیت مصدوم استفاده گردید.
گروه دوم ،شــامل صد مجروح (همگی مرد) با میانگین سنی ± 6
 27/8سال بودند .در ارزیابی اولیه ،شدت درد در مصدومان این گروه
به شرح جدول  2بود:
شدت درد تعداد درصد
58
58
7-10
30
30
4-6
12
12
1-3
جدول  :2شدت درد در مصدومان گروه ب

در همه مصدومان ایــن گروه ،از بنزودیازپینهــا در همان ابتدا و
بهصورت همزمان با کتامین استفاده شد .با توجه به استفاده همزمان
دیازپام با کتامین مــوارد بیقراری بهمراتب کاهــش یافت .در موارد
آژیتاسیون شدید ( 2مورد) ،بیش از  3عدد دیازپام ده میلیگرمی برای
واپایش (کنترل) اســتفاده شد .در این گروه فقط در یک مصدوم برای
واپایش (کنترل) بیقراری از  4آمپول دیازپام استفاده شد .کتامین حتی
در دوزهای کمتر از دوز اســتاندارد نیز قادر است دردهای مزمن را در
شرایط حاد واپایش (کنترل) نماید (.)4
نتیجه گیری
در تجارب جنگهای اخیر ،یک یا بیش از یک شــیوه بیدردی2
مشروحه زیر ،بسته به وضعیت مجروحان ،در شرایط میدانی جنگ
مورد استفاده قرارگرفته است (:)5
-1داروهای خوراکی ( meloxicamو  )acetaminophenکه در کیف
ً
دارویی سربازان موجود است .این دارو در مجروحان با دردهای نسبتا
خفیف که هنوز قادرند بهعنوان رزمنــده به فعالیت خود ادامه دهند،
استفاده میشود .مصرف دارو در این افراد سبب تغییر هوشیاری آنها
نمیشود.
-2تجویز خوراکی فنتانیل سیترات با جذب ازطریق مخاط دهان3
در مجروحان با دردهای متوســط تا شدید که در شوک هموراژیک یا
دیسترس تنفسی قرار ندارند و خطر مهمی هم برای ابتالء به هرکدام از
این شرایط آنها را تهدید نمیکند.
 – 3کتامیــن برای مجروحان با دردهای متوســط تا شــدید که در
وضعیت شــوک هموراژیک یا دیسترس تنفســی قرار دارند یا دارای
ریسک مهم ابتالء به یکی از این آنها هستند.
ً
از کتامین برای افزایش اثرات بــیدردی در مجروحانی که قبال از
داروهای اپیوئیدی استفاده نمودهاند ،نیز استفاده میشود .کتامین در
2. Analgesia
)3. Oral Trans mucosal Fentanyl Citrate (OTFC
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in an injured patient. Having sedative and analgesic
properties, rapid onset and offset effects, maintaining the
cardiovascular and respiratory contain are the main reason
for selecting ketamine as a good choice in war zone.
Method:In a prospective interventional study in a war
zone, we have selected and followed the two groups are
casualties for pain management. All were men with the
average age of 26.6+8 y/o and 27.5 +7 y/o in group A and B
respectively. Group A received only Ketamine and Group
B, received ketamine and diazepam.
Results:This study showed that all of the injured patient
who received ketamine have experienced some degrees of
agitation and they may finally need benzodiazepines for
sedation but in group B that received benzodiazepine
before or concomitant with ketamine, the agitation was
significantly reduced. (P Value 50.05)
Conclusion:Various factors may effect on pain score and
pain perception; patients culture, mental health, previous
drug usage and addiction could alter the pain score in the
similar situations. It seems that the significant agitation is
due to catecholamine release in the rough situation of war
zone that is exacerbated with the ketamine properties,
nonetheless, as a good choice, ketamine is now
recommended to use with benzodiazepines in critical
condition such as war zone for procedural sedation and
analgesia.
Keywords: analgesia, Ketamine, pain, sedation, war
zone,
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اورژانس پیش بیمارســتانی شهری بهتنهایی قابلاســتفاده است و
 از این دارو.بهصورت معمــول در اورژانسها نیز بــه کار مــیرود
 وریدی و حتی رکتال و خوراکی میتوان استفاده،بهصورت عضالنی
 تا3  دوز عضالنی، میلیگرم به ازای هر کیلوگرم2  دوز وریدی آن.کرد
 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن7  و دوز رکتال و خوراکی آن تا5
 در عمل ترجیح داده میشود مجموع مقدار محاسبهشده.متغیر است
در دو مرحله تجویز گردد تا اثرات بیدردی و شدت عوارض بررسی
 این دارو در اطفال کمتر از سه ماه نباید استفاده شود و تجویز آن.شود
 در بیماران تروما.در فشارخون باال و بیماریهای قلبی نیز ممنوع است
.با ضربه به ســر و یا دارای عالئم اســتفراغ نباید کتامین تجویز شود
تجربه امدادرسانی در مرحله پیش بیمارستانی و اورژانسهای جنگی
به مصدومیت تروما نشان داد که اســتفاده از کتامین بهتنهایی باعث
 شاید یکی از دالیل ازدیاد.آشفتگی بسیار زیاد در مصدوم میشــود
آشفتگی آن باشد که مصدومان جنگی در شرایط پراسترس روحی و
 مقادیر فراوان کاتکولآمین، همراه با آسیبهای جسمانی خود،روانی
ً
 اکیدا توصیه میشود که در شرایط پراسترس جنگی در.ترشح میکنند
کنار تجویز کتامیــن از بنزودیازپینهایی مثل میدازوالم و دیازپام نیز
استفاده شود؛ بنابراین استفاده از کتامین در شرایط جنگی با مالحظات
 میتواند سبب، بیتوجهی به این نکات.بیشتری بایستی صورت گیرد
بروز خطرات بیشتر در شرایط میدان نبرد برای مصدوم و کادر درمانی
 برخی مطالعات تفاوتی در اثربخشی تزریق یکباره و انفوزیون.گردد
 هرچند مطالعات.)7( آهسته کتامین در میزان تسکین نشان ندادهاند
 ولی،قبلی از بیقراری بهعنوان عارضه خفیف و غیر شایع یادکردهاند
تاکنون مطالعهای در مورد بیقراری شدید و واپایش (کنترل) این نوع
 جالب است.)7( مصدومان در شرایط میدان نبرد انجامنشده است
بدانیم که از کتامین بهعنوان واپایش (کنترل) کننده بیقراری و بیدردی
 پروپوفول و حتی،در موارد عدم پاسخ به سایر داروها همچون فنتانیل
بنزودیازپینها و کاهش دوز اپیوئیدها در تسکین درد استفاده میشود
.)8(
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emergency setting. Its roll would be more apparent when
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even a military prehospital. A proper pain management
could prevent hyper catabolic state and subsequent shock
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زمینه و هدف
شهر بستان و  70روســتای اطراف آن در ابتدای جنگ تحمیلی به
تصــرف ارتش متجــاوز بعثی عــراق درآمد .روز پنجشــنبه مورخ
 60/2/31ارتفاعــات الله اکبر پس از هفت ماه آزاد شــد و نیروهای
دشمن با تحمل تلفات و خسارات ســنگین تا  12کیلومتری بستان
عقب نشینی کردند .سرانجام روز یکشنبه هشــتم آذر  ،1360شهر
بستان و  70روســتای تابعه آن به تصرف رزمندگان اسالم درآمد .در
ادامه تا روز 60/9/22درگیریها ادامه و منطقه عملیاتی طریق القدس
به طور کامل از لوث دشــمن اشغالگر بعثی پاکسازی شد .عملیات
طریق القدس از چنان اهمیتی برخوردار بود که امام خمینی (ره) در
پیام تبریک خود آن را «فتح الفتوح» نامیدنــد .1بهداری رزمی با بهره
گیری از تجارب قبلی و ابتکارات جدید ،پشتیبانی امدادی و درمانی
عملیات را به طور کامل انجام داد.
روش
با استفاده از بانک اطالعات تاریخ شفاهی بهداری رزمی در موزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس ،مصاحبه تاریخ شفاهی و مرور منابع
علمی منتشر شده ،این مقاله تنظیم شد.
یافتهها
گردانها و گروهانهای بهداری نیروهای ارتش جمهوری اسالمی
شرکت کننده در عملیات و همچنین بهداری رزمی تازه تشکیل شده
سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،مســئولیت خطیر امداد و درمان در
عملیات آزادسازی بســتان را برعهده داشتند .از بیمارستان صحرایی
کانکسی برای نخســتین بار استفاده عملیاتی شد که تجارب و نتایج
بسیار ارزندهای به دنبال داشت .بر اساس سوابق موجود دو مـــاه بعد
از شکستن حصر آبادان ،در عـــملیات طریــق القدس روز یکشنبه
1. https://www.tasnimnews.com

هشتم آذر  ،1360اولین بیمارستان صحرایی دفاع مقدس به صورت
کانکس و چادر در منطقه سوســنگرد توســط بهداری رزمی ســپاه
پاسداران انقالب اسالمی ساخته و به کارگیری گرفته شد (.)1
نتیجهگیری
ســازههای بیمارســتانی صحرایی متحرک با ابتکاراتی برحسب
شــرایط در جنگ و حوادث غیرمترقبه کاربــرد زیادی دارند.ضعف
استحکامات امنیتی ،همچنان بزرگترین مشکل این سازهها به شمار
میرود.
کلمات کلیدی
بهداریرزمی،بیمارستانصحرایی،بیمارستانکانکسی،عملیات
طریقالقدس،بستان،تپههایاللهاکبر
مقدمه
عملیات طریقالقدس دومین عملیات مهم رزمندگان اسالم بعد از
عملیات ثامن االئمه ( )است .پس از انجام موفقیتآمیز عملیات
ثامناالئمه ( )در شــرق رودخانه کارون و شکســت حصر آبادان،
بررسی برای اســتفاده از موفقیت این عملیات در مناطق خرمشهر و
بستان و غرب دزفول آغاز و با توجه به ویژگیهای منطقه بستان ،تقدم
بر آزادســازی این منطقه از اشغال دشــمن بعثی عراق قرار داده شد.
عملیات طریقالقدس در منطقه عمومی سوسنگرد به سمت بستان و
با هدف انهدام قوای دشمن و باز پس گرفتن و آزادسازی شهر بستان و
به عقب راندن دشمن متجاوز و تالش در جهت فاصله انداختن بین
جبهه شمالی و جنوبی عراق در منطقه خوزستان صورت گرفت .این
عملیات که روز یکشنبه هشتم آذر  1360در ساعت  30دقیقه بامداد
با رمز یا حسین ( )در منطقه شــمال و جنوب رود کرخه نور انجام
پذیرفت ،دومین عملیات کالسیک و سنگین مدافعان اسالم بود .در
این عملیات کلیه اهداف تأمین گردید .شهر بستان و تنگه مهم چذابه
آزاد شد و پس از گذشت  420روز از شروع جنگ ،رزمندگان اسالم
توانســتند در منطقه عمومی سوسنگرد و بستان در مرز مستقر شوند.
خدمات بهداشت وامداد و انتقال و درمان که از لحظات اولیه جنگ با
استفاده از ظرفیتهای ســازمان منطقهای بهداشت و درمان استان،

 .1نخستین اقدامات بهداری رزمی در مصاحبه با سردار فتحیانhttps://behdarirazmi.ir.
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مردم مناطق درگیری ،رزمندگان میدانهای نبرد و نیروهای داوطلب
مردمی آغاز شده بود ،بهطور مستمر ارتقاء یافته و در عملیات بعدی به
درجاتی از انسجام و ارتقاء نائل شده بود .در ارتش جمهوری اسالمی
ساختار بهداری رزم در ســاختار نیروهای عملیاتی (لشکر – تیپ –
گردان) بهصورت ســازمانی و از قبل وجود داشــت و سازمانهای
بهداشت و درمان موجود در منطقه نیز به وظایف خود ادامه میدادند.
در سپاه پاسداران انقالب اسالمی ،تشکیل بهداری رزمی منسجم و به
شــکل مســتقل از زمان عملیات طریقالقدس آغــاز و همزمان با
عملیات فتحالمبین تکمیل شد .در این عملیات بزرگ و پیروزمندانه از
تمامــی ظرفیتهای امداد و بهداشــت و درمان موجــود در منطقه
عمومی دشت آزادگان ،بستان و سوســنگرد و نیز سایر مناطق استان
اســتفاده گردید و ســاختار اختصاصی (بیمارســتان کانکسی) در
نزدیکترین فاصله نسبت به خطوط مقدم درگیری نیز به کار گرفته شد.
در این عملیات برای اولین بار اتاق عمل سیار در نزدیکی خطوط مقدم
جبهههای جنگ به کار گرفته شد و یک اتاق عمل جراحی با حضور دو
نفر جراح و جمعی دیگر از پزشکان و کارکنان پرستاری ،آزمایشگاه،
رادیولوژی و سایر نیروهای بهداشتی-درمانی ،در دل تپههای اللهاکبر
در منطقه بســتان مســتقر و عملیاتی گردید .این مجموعه د ررابطهبا
جراحیهای اورژانس نتایج بســیار خوبی داشــت؛ زیرا بعضی از
مجروحان برای ادامه حیات و خدمت و جهاد در راه خدا نیاز فوری به
عمل جراحی داشتند .1در کنار خدمات گسترده بهداشتی و درمانی،
درسها و تجربیات فراوانی حاصل شد که راهگشای بهداری رزمی
در عملیات بعدی تا پایان جنگ محســوب میشود .این تجربیات
برای آیندگان بسیار شنیدنی و با ارزش و درسآموز خواهد بود.
روش
تهیه و تنظیم مقاله حاضر با کمک بانک اطالعات تاریخ شفاهی
بهداری رزمی در موزه انقالب اســامی و دفــاع مقدس ،مصاحبه
تاریخ شفاهی و مرور منابع علمی منتشر شده ،به انجام رسیده است.
یافتهها
بیان حادثه و شرح اجمالی عملیات طریقالقدس
انتصاب شــهید علی صیاد شــیرازی به فرماندهی نیروی زمینی
ارتش ،سبب نزدیکی بیشتر ارتش و سپاه شد و این امکان به وجود آمد
که فرماندهان ســپاه و ارتش اســتراتژی عملیاتی واحد و جدیدی را
طراحی کنند .عملیات «طریقالقدس» اولین مرحله از این استراتژی
محسوبمیشد.
هجوم نیروهای عراقی به خوزستان بعد از روز دوشنبه  31شهریور
 1359از محورهــا و معابر متعدد و با بهکارگیــری نیروهای زرهی و
مکانیزه مجهز ،باعث تصرف بخشهای وســیعی از استان دالور و

مقاوم خوزستان شد .دشمن متجاوز تا چند کیلومتری دزفول و اهواز
پیشروی و در همان اوایل جنگ تحمیلی ازطریق تنگه چذابه و جاده
مرزی جفیر با بهرهگیری از  2لشکر پیاده و پیاده – مکانیزه به شهر بستان
حمله و با اشغال آن و  70روستای اطراف شهر ،عدهای از اهالی آن را
شهید و یا به اسارت درآورد و جنایات ضد انسانی بیشماری را در این
منطقهمرتکبشد.
در جبهههای میانی خوزستان ،بعد از تصرف شهر بستان ،حمالت
دشمن بهمنظور قطع جاده مواصالتی اهواز – دزفول ادامه و قسمتهای
وســیعی از دشــت عباس مورد اشــغال قــرار گرفت .بعــداز این
پیشرویهای اولیه ،دشمن در پایین رودخانه کرخه متوقف و مستقر
شد .در محور جنوبی رودخانه کرخه با ادامه پیشروی ،شهر سوسنگرد
نیز به تصرف دشمن خبیث و متجاوز درآمد .در شمال رود کرخه ،با
تصرف ارتفاعات اللهاکبر پادگان نظامی دشــت آزادگان مورد تهدید
قرار گرفت .در جبهه میانی ،بســتان و مناطق گســتردهای از اســتان
خوزستان علیرغم اجرای چندین عملیات کوچک و بزرگ تا مهرماه
 ،1360همچنان در تصرف دشمن باقی مانده بود.
رزمندگان اسالم قبل از فتح نهایی بستان ،حمالت و فداکاریهایی
را در بازپسگیری این مناطق از خود نشــان دادند .بهعنوانمثال روز
دوشــنبه مورخ  ،59/10/15نیروهای تیپ همدان و رزمندگان سپاه
پاسداران ،مواضع سدکنندهای در مقابل دشمن به وجود آورده بودند و
با هجوم به آنها ،باعث متالشی شدن  2تیپ و انهدام تعداد زیادی از
تانکهای دشــمن شــدند .در ادامه این نبردها روز پنجشنبه مورخ
 60/2/31ارتفاعــات اللهاکبر پس از هفت ماه اشــغال به دســت
رزمندگان اسالم آزاد شد و نیروهای دشمن با تحمل تلفات و خسارات
سنگین تا 12کیلومتری شهر بستان عقبنشینی کردند.
ویژگی اصلی عملیات طریقالقدس ،گذشتن از زمینهای رملی
غیرقابلعبور در شمال منطقه عملیاتی بود که سبب غافل گیری دشمن
گردید .با موفقیت در محور شمالی ،موقعیت نیروهای عراقی مستقر
در محور جنوبی نیز متزلزل شد و عملیات در این محور هم به پیروزی
رسید .سرانجام روز یکشــنبه هشتم آذر  ،1360به هنگام ظهر ،شهر
بستان و  70روستای تابعه آن به تصرف کامل رزمندگان اسالم درآمد
و تا روز سه شنبه  1360/9/22منطقه عملیاتی طریقالقدس بهطور
کامل از لوث دشمن اشغالگر پاکسازی شد .عملیات طریقالقدس
از چنان اهمیتی برخوردار بود که امام خمینی (ره) در پیام تبریک خود
آن را «فتح الفتوح» نامیدنــد ( .)2در این عملیات کلیه اهداف تأمین
شد .شهر بستان و تنگه مهم چذابه آزاد شد و پس از گذشت  420روز
از شروع جنگ ،رزمندگان توانســتند در منطقه عمومی سوسنگرد و
بســتان در مرز مستقر شــوند .همچنین تصرف چذابه سبب شد که
اتصال قوای دشمن در غرب کرخه و غرب کارون گسسته شود .بهاین
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ترتیب توان ارتش عراق در جنوب تجزیه شــد و زمینه مناسب برای
پیروزی عملیات فتح المبین پدید آمد .در این عملیات لشکر  9عراق
نیز آســیب فــراوان دید .بــا توجه بــه اهمیتی که منطقــه عملیاتی
طریقالقدس برای دشمن بعثی داشــت ،بعد از یورش و تصرف این
منطقه توسط رزمندگان و آزادسازی شهر بستان و ارتفاعات اللهاکبر و
ً
غرب سوسنگرد ،دشمن متجاوز تقریبا مهمترین جاده مواصالتی و
تدارکاتی ارتش خود را در این منطقه داخل خاک میهن ایجاد کرده بود،
از دســت داد ( .)2تصویر  1مناطق عملیاتی طریقالقدس را نشــان
میدهد.
مقدمات تشکیل رسمی و انسجام بهداری رزمی در سپاه پاسداران
انقالب اسالمی

انجام میشــد و ســایر مجروحان به بیمارســتانهای اهواز منتقل
میشدند.
ساختار بهداری رزمی ارتش جمهوری اسالمی ایران و سپاه پاسداران
انقالب اسالمی در عملیات طریقالقدس
قبل از عملیات طریقالقدس با حمله به تپههای اللهاکبر و تصرف
آن در روز پنجشــنبه مورخ ( 1360/2/31شــش ماه قبل از عملیات
طریقالقدس) ،زمینه آزادســازی شهر بســتان فراهمشده بود .در آن
عملیات عالوهبر بهداری ســپاه ،گروهان بهداری تیــپ  3و گردان
بهداری لشــکر  9زرهی خوزســتان در امداد و درمــان مجروحان
نقشآفرینی کردند .در آن عملیات بهــداری رزمی ارتش جمهوری
اسالمی ایران با استقرار اورژانس مجهز در روستای سوگل ،نسبت به
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تصویر:1مناطقعملیاتیطریقالقدس

در حدود اوایل آبان ماه سال  ،1360هاللاحمر نیز پس از تغییر و
تحوالتی کــه در رده مســئولین و کارکنان آن صــورت پذیرفت ،به
مجموعه بهداشت و درمان جبههها پیوست.
و در روز یکشــنبه  1360/8/29ستادی متشکل از کمیته پزشکی
جهاد سازندگی ،بهداری سپاه پاسداران و هاللاحمر تشکیل و آغاز به
ً
کار کرد و تقریبا از آغاز عملیات طریقالقدس» ،کارش را بهصورت
فعال ادامه داد .این ســتاد برای اولین بار اتاق عمل سیار را در مناطق
عملیاتی تدارک دید و به کار گرفت .این بیمارســتان کانکسی ،در دل
تپههای اللهاکبر راهاندازی شد .مجروحان عملیات در این بیمارستان
مورد تریاژ قرار میگرفتند .اعمالی که جنبه حیاتی داشت در این محل

جمعآوری ،امدادرسانی و درمان سریع مجروحان ،اهتمام نمود (.)3
در این عملیات دستهها و گردانهای بهداری ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،در خطوط مقدم و پا بهپای رزمندگان حضور و فعالیت داشتند و
شهداء و مجروحانی از کادر پزشکی تقدیم نمودند (.)4
تاریخچه بیمارستانهای کانکسی در ایران
این بیمارستانها که از نوع کانکسی سیار  60تختخوابی بودند ،در
سال  1345به تعداد  6دستگاه برای رفع نیاز بیمارستانهای صحرایی
در ارتش ،از کشورهای دیگر تهیه و به سازمان پشتیبانی مناطق واگذار
شدند .با آغاز جنگ تحمیلی ،این  6دستگاه به لشکر ارومیه ،لشکر
کرمانشاه ،پشــتیبانی منطقه  3تهران در پادگان حر ،لشکر اهواز در

 .1نگاهی بر ساخت مراکز درمانی صحرایی در خطوط مقدم :جنگ زندگی و مرگ زیر سقف کانکسها،

 .2به روایت شاهدان عینی ،دکتر علی غفوری ،دکتر محمدعلی محققی ،حاج عزیز داریوشی
 .3دکتر علی غفوری
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ایستگاه شهید دغاغله ،دپوی پادگان دزفول و لشکر 77نصر خراسان،
متناسب با نیازشان واگذار شد .عالوهبر این سال 1350هم بیمارستان
 50تختخوابی شــهباز (باقیمانده از جنگ دوم جهانــی) از اروپا
خریداری و در اختیار پادگان دزفول قرار گرفت که مدتها در محلی
نامناسب نگهداری میشد .باای ن وجود با شروع جنگ این بیمارستان
به عقبه منطقه ،پشــت رودخانه کرخه و نزدیک دزفول منتقل شد.1
باوجود اینکه بیمارستانهای کانکســی ب هراحتی قابلحمل و جابه
جایی بودند ،نقطهضعف بزرگی هم داشــتند .این سامانههای سیار
قابلاســتتار نبودند و دشمن میتوانست ب هراحتی آنها را مورد هدف
قرار دهد.
بیمارستان کانکسی (مورداستفاده در جنگ تحمیلی)
اولینبیمارستانصحراییدفاعمقدسبهصورتتلفیقیازکانکس
و چادر بود و از کنار هم قرار گرفتن چند کانتینر توسط بهداری رزمی
ســپاه در منطقه طریقالقدس ،در ســال  ،1360ایجادشده بود .این
بیمارســتان شــامل اورژانس ،تختهای بســتری ،بانــک خون و
آزمایشــگاه و رادیولوژی پرتابل بود .اتاقهای عمل (یک اتاق عمل
کامل و مجهز با توان بیهوشی عمومی و یک اتاق عمل سرپایی) برای
اولین بــار در نزدیکترین فاصله نســبت به مناطــق درگیری در این
ً
بیمارستان به کار گرفته شــد .متعاقبا در غرب شوش و جاده اهواز نیز
سازههای مشــابهی ایجاد و در عملیات فتح المبین و بیتالمقدس
(بهار  )1360مورداســتفاده قرار گرفت .امنیت این بیمارستانهای
سیار ازطریق خاکریزهای مرتفع و اســتتار مناسب تأمین میشد.
( .)5این ســامانههای قابلحمل و نقل به علت قابلیت اســتقرار در
نزدیکی خطوط مقدم ،در کاهش زمان انتقال مجروحان و نجات جان
آنان نقش مهمی داشتند .نقطهضعف اصلی این بیمارستانها نداشتن
استحکامات و آسیبپذیری در تهاجمات دشمن بود.
سامانه کانکسی عملیات طریقالقدس
اورژانس و بیمارستان صحرایی کانکسی طریقالقدس در منطقه
بســتان ،تپههای اللهاکبر ،منطقه دلتا حدود 3کیلومتری پشت خط
مقدم ،در نزدیکی جاده مواصالتی و کمی قبل از شروع عملیات برپا
شد .این مجموعه از یک دستگاه کانکس کششی برای استقرار اتاق
عمل ،یک دستگاه کانکس ریکاوری و یک دستگاه کانکس اورژانس
تشکیلشــده بود .محل برپایــی با خاکریزهای بلند از ســه طرف
محافظت و ســقف آن نیز اســتتار شــده بود .در محوطه بیرونی نیز
ً
چادرهای بزرگی ایجاد و مجموعا در قالب یک بیمارستان صحرایی
کوچک در اختیار عملیات آزادســازی بســتان قرارگرفته بود .چنین
ساختاری برای اولین بار بود که در جنگ تحمیلی به کار گرفته میشد.

یک تیم اضطراری کامل متشکل از متخصصین و دستیاران جراحی و
بیهوشی عمومی ،پرستار و تکنیســینهای اتاق عمل ،آزمایشگاه و
بانک خون ،پزشک یاران و امدادگران ،رانندگان آمبوالنس و تعدادی
آمبوالنس ،در بیمارســتان خدمت ارائه میدادند .مجروحان از خط
ً
مقدم مستقیما و به فاصله چند دقیقه بعد از مجروح شدن به این مرکز
منتقل میشدند .در این بیمارستانها ،عملهای بسیار ضروری مانند
تعبیه چست تیوب یا تراکئوستومی انجام میشد .سایر مجروحان پس
از احیای اولیه و در شرایط مناسب به شهرهای اهواز یا سوسنگرد اعزام
میشــدند .بعد از آزادسازی بســتان و تثبیت خط مقدم و راهاندازی
اورژانسدرشهربستانوباتوجهبهموقعیتخطیربیمارستانکانکسی
و بمبارانهای مکرر دشمن در منطقه عملیاتی ،حدود یک هفته بعد از
عملیات این بیمارستان جمعآوری شد.
2
توصیف امداد و درمان در عملیات طریقالقدس
در این عملیات  3محور اصلی فعال وجود داشت .مجروحان در
خطوط مقدم توسط امدادگران به پســتهای امدادی داخل خطوط
ً
نبرد منتقل میشــدند و کمکهای اولیه در آنجا انجــام و مجددا با
برانکارد به اولین نقاطی که آمبوالنس مســتقر بود ،منتقل میشدند.
عمده مجروحان به بیمارستان کانکســی مستقر در تپههای اللهاکبر
ً
منتقل میشدند .محوطه ورودی اورژانس در فضای نسبتا وسیعی زیر
چادر قرار داشت و فضای تریاژ محسوب میشد .تریاژ در محوطه باز
زیر چادرها انجام میشد .مجروحانی که به اقدامات فوری و حیاتی
نیاز داشتند ،به محوطه اورژانس منتقل میشدند .این فضا با حدود 12
ً
تخت در کانکس قرار داشــت و مستقیما به اتاق عمل وصل میشد.
آزمایشــگاه ،انتقال خون و رادیولوژی در همین محوطه قرار داشت و
احیاء اولیه توسط پزشکان و سایر کارکنان در اورژانس انجام میشد.
در این مرحله مجروحانی که به اقدامات جراحی فوری نظیر تعبیه لوله
قفســه صدری یا تراکئوســتومی یا واپایش (کنترل) خونریزیهای
شدید بیرونی و امثال آن نیاز داشتند ،به اتاق عمل منتقل میشدند .در
اتاق عمل تیم جراحی متشکل از یک نفر جراح ،3پرستار ،تکنیسین
بیهوشی و اتاق عمل مســتقر بودند .در روز اول عملیات بیش از 50
مورد عمل جراحی فوری انجام شــد .فضای ریکاوری مجاور اتاق
عمل بود و پس از تثبیت وضع عمومی ،مجروحان به اورژانس منتقل
میشــدند (همه این فضاهــا در  3کانکس متصل بــه یکدیگر قرار
داشتند) .در اولین فرصت پس از تشخیص آمادگی انتقال ،مجروحان
اعم از افرادی که عمل شده یا مورد احیاء و اقدامات واپایش (کنترل)
کننده قرارگرفته بودند ،با آمبوالنس به ســطح بعدی (بیمارستانهای
اهواز) منتقل میشدند .تالش بر این بود که اوضاع از واپایش (کنترل)
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خارج نشــود .بعد از تریاژ اولیه آن دسته از مجروحان که جراحات و
خونریزیهای مهم نداشــتند و پس از اقداماتی نظیــر بانداژ ،آتل
گذاری ،تعبیــه آنژیوکت و ســایر اقدامات ضروری ،با یک ســری
آمبوالنس دیگر به اهواز منتقل میشدند.
در عملیات طریقالقدس از تنها سازه بتونی بیمارستان سوسنگرد،
نیز بهعنوان بیمارستان صحرایی استفاده شد ( .)6این بیمارستان در
تیررس دشمن قرار داشت؛ به همین خاطر همه اطراف آن با خاکریز
و دربهای ورودی و پنجرهها با کیســههای شن تقویت و حفاظت
میشد .سقف بیمارستان نیز با کیسههای شــن و تراورس در دوالیه
موردحفاظت قرارگرفته بود .بعد از آزادســازی بستان و عقبنشینی
دشمن و از روز سوم عملیات به بعد ،بیمارستان سوسنگرد از تیررس
مستقیم آتش دشــمن خارج شد و به محل اصلی مداوای مجروحان
تبدیل شد .تا پایان عملیات و حتی بعداز آن این بیمارستان ،در نقش
یک بیمارستان صحرایی در خدمت دفاع مقدس قرار داشت.
از عملیات طریقالقدس ،آزادســازی بســتان ( 8آذر  )1360تا
عملیات فتح المبین (اول فروردین )1361
بهکارگیری بیمارستانهای صحرایی کانکسی
اولیــن ســامانههای صحرایی از ترکیــب و اتصال چنــد کانتینر
(کانکــس) و چــادر ،در عملیــات طریقالقدس در سوســنگرد
مورداســتفاده قرار گرفت و پــساز آن در ســالهای  1360-61در
عملیات فتح المبین و بیتالمقدس امکان برخورداری از اتاق عمل
نیز در این ســامانهها فراهم و به بیانی ،نخستین نسل بیمارستانهای
صحرایی مورد بهرهبرداری قرار گرفتند .اولین اتاقهای عمل نیز در این
بیمارستانها از کنار هم قرار دادن چند کانتینر ایجاد شد .در روز سه
شــنبه  25اســفند  ،1360اندکی قبل از عملیات بزرگ فتح المبین،
بیمارستان کانکسی ســیار  50تختخوابی «سپنتا» جمعی لشکر 16
قزوین ،با ظرفیت  10کانکس ،در محل کارخانه نورد (سپنتا) ،در 8
کیلومتری جاده اهواز-خرمشــهر مســتقر شــد .این بیمارستان که
عالوهبر فتح المبین در دو عملیات بیتالمقدس و رمضان نیز فعال
بود ،بعد از روز یکشنبه  10مرداد  1361تغییر فعالیت داده و با افزایش
ظرفیت به  427تختخواب (شــامل  12تخت اورژانس ،آسایشگاه
 150تختخوابــی و یــک ســالن  277تختخوابی) ،پذیــرای انبوه
رزمندگان شــیمیایی گردید مأموریت این بیمارستان به علت تغییر
موقعیت واحدهای رزمی روز جمعه اول اســفند  1365متوقف شد
(.)3
نتیجهگیری
باوجود اینکه بیمارســتانهای کانکســی ب هراحتــی قابلحمل و
جابجایی بودند ،اما نقطهضعف بزرگی هم داشتند؛ اینکه قابلاستتار
نبودند و دشمن ب هراحتی آنها را هدف قرار میداد .بیمارستان کانکسی

اگرچه بهطور کامل پاســخگوی نیازهای مختلف مجروحان بود اما
بهشدت در مقابل انفجار آسیبپذیر مینمود.
Abstract
Title:Lessons from relief and treatment of combat

causualities in Bostan liberation’s operation
Authors:Dr. Ali Ghafuri, Sardar Ahmad Akhavan
Mahdvi, Sardar Ali Asghar Molla
Background and aim:The city of Bostan, at Khuzestan
province, and 70 surrounding villages, were captured by
the Iraqi Ba’athist army at the beginning of the imposed
war. On 8 Azar 1360 ASH (December 8, 1980), the city of
Bostan and its 70 affiliated villages were liberated by the
Iranian Islamic forces. Combined with previous
experiences and new initiatives, the Behdari-e-razmi has
fully operationalized the medical and emergency support
of the conflict (Tarigh-al-Ghods).
Method:This article was assembled from the “Oral
History Martial Medicine Database” at the “Islamic
Revolution and Holy Defense Museum”, “Oral History
”Interviews” and “Scientific available resources review
Results:“The Conexii Field Hospital” was operational for
the first time in this conflict, and the experiences and
results were very valuable.
Conclusion:“Movable desert hospital structures” are
widely used in terms of war situations and disasters. Weak
security and facilities are still the biggest problems with
these structures.
Key words:Field hospital, Bostan, Trigh-al-Ghods
operation, Combat Casualty
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تحلیلامدادودرماندرحادثهسیلفراگیربهار1398

فعالیتهای بهداشتی ،امدادی و درمانی نیروهای مسلح در سیل
فرودین ( 1398استانهای خوزستان ،گلستان و لرستان)
چکیده:
زمینه و هدف
ورود یک جبهه هوای طوفانی و پربار و ریزش سنگین باران ،کشور
جمهوری اســامی ایران را از تاریخ  26اســفند ماه  1397تا نیمه
فروردین ماه  1398فرا گرفت .امدادرسانی به منظور واپایش(کنترل)
این فاجعه عظیــم طی یک بســیج جامع ملی با مشــارکت مردم،
ســازمانهای امداد و نجات و درمــان ،نیروهای بســیج مردمی و
مجموعه نیروهای مسلح کشور صورت پذیرفت .نقش تعیینکننده،
حیاتی و سرنوشتســاز نیروهای مســلح در ایــن مطالعه بهعنوان
ضرورتی غیر قابل اغماض ترســیم و نهادینهســازی این نقش برای
حوادث آینده کشور مد نظر قرار گرفته است.
روش
از مجموعه اطالعات ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی برای تهیه این گزارش تحلیلی استفاده شد و با
افزودنمطالعهکتابخانهایمطالبتنظیمگردید.
یافتهها
 21استان ،شامل  256شهرستان تحت تأثیر بارشهای سیلآسا
قرار گرفت 3444 .شــهر و روستا از این حادثه فراگیر طبیعی آسیب
دید 2193 .نفر مصدوم شــدند و  85نفر نیز متأسفانه جان خود را از
دســت دادند 42/296/129 .نفر (بیش از نیمی از جمعیت کشور)
تحت تأثیر این رخداد عظیم طبیعی قرار گرفتند ،بیش از 355/000
نفر بیخانمان شدند و بیش از  1/600/000نفر به خدمات بهداشتی
و درمانــی نیاز پیدا کردند کــه این خدمات را دریافــت نمودند .در
هیچیک از مناطق طغیان ،اپیدمی ،بیماریهــای نوپدید و بازپدید
مشاهده نشد .حضور گسترده نیروهای مسلح و بهرهگیری از امکانات
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حسن عراقی زاده – اسماعیل مطلق

وسیع لجستیکی و مهندسی و طیف گسترده نیروهای انسانی ،در کنار
سازمانهای مســئول و نیروهای مردمی و بسیج ،به واپایش(کنترل)
عظیمترین سیل تاریخ معاصر کشور ،تقلیل فاحش خسارات جانی و
ویرانیهای ناشی از سیل و ارائه خدمات حیاتی امدادی و درمانی به
مردم حادثه دیده از این فاجعه بزرگ طبیعی کمک شایانی نمود.
نتیجهگیری
عموم مردم از نیروهای مسلح این انتظار را دارند که در بحرانها به
کمک آنان بشــتابند .همگام با حفظ وظیفه ذاتی تأمین امنیت ملی و
آرامش سراسری ،نهادینهسازی حضور و مشارکت سازماندهی شده
نیروهای مسلح در مدیریت بحران کشور ،پشتوانه عظیمی برای مقابله
با حوادث طبیعی و انسانساخت در آینده خواهد بود.
کلمات کلیدی:
بالیای طبیعی ،سیل ،مدیریت بحران ،نیروهای مسلح
مقدمه و بیان مسئله
بهطور کلی کره زمین بهسمت روند بالخیزتر شدن و بحران خیزتر
شدن پیش میرود .از سوی دیگر اکثر جمعیت دنیا در نقاطی زندگی
میکنند که در معرض تهدید و بهقولی حادثهخیز هستند ،زندگی در
کنار رودخانهها و مســیرهای آب جاری خود عاملی برای سیل و آب
گرفتگی اســت .با گرم شــدن کره زمین یخهای قطبی بهتدریج آب
میشوند و زمینه را برای باال آمدن سطح دریاها ،باران بیشتر و سیل و
انواع طوفانها و  ...فراهم مینماید .سرزمین پهناور ایران جزو شش
کشور اول دنیا و چهار کشــور اول آسیا به لحاظ وقوع بالیای طبیعی
است .بزرگترین گســلهای دنیا در منطقهای بین ایتالیا و چین قرار
دارد که ایران نیز در این منطقه جغرافیایی واقع شده است .گسلهای
بزرگی در سراسرکشــور وجود دارد که عاملی برای بحران محسوب
میشــوند .وجود رودخانهها در کنار شــهرها ،عامــل دیگری برای
بالخیزی است که سبب وقوع سیل میشود .در یک کالم زلزله ،سیل
و خشکســالی بیش ازهشتاد درصد بحرانهای ناشــی از حوادث و
بالیای طبیعی را در ایران به خود اختصاص میدهند(.)1-2
ً
نگاه تاریخی به این موضوع نشان داده است که تقریبا در تمامی این
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حوادث ،فرایند امدادی و بیشــترین امکانات و تجهیزات امدادی در
قالب بیمارســتانها و درمانگاههای صحرایی تبلور یافته و عملیات
امدادی متکی بر امکانات و تجهیزات و عوامل انسانی نیروهای مسلح
بوده اســت .1بحرانها ،بالیا و حوادث غیرمترقبه بر اساس وسعت و
نقطه اثر و میزان تراکم جمعیتی انسانی درگیر ،ممکن است منجر به
فجایع و خسارات کوچک و بزرگ گردند .در واپایش(کنترل) بحرانها
و بالیای عمومی نیروهای نظامی ،بر اســاس نوع خدمات قابل ارائه
خود مشــارکت مینمایند .خدمات درمانی توسط بهداری نظامی
(رزمی) ارائه میشود .بهداری نظامی با تواناییها و تجارب خاص،
ً
معموال با سرعت عمل و قدرت مانور بیشتر اقدام میکند (.)3
روش
از مجموعه اطالعات ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت،

گردید .2گفتــه میشــود در این حادثه طبیعی ،طــی دو روز ۳۰۰
میلیمتر بارش رخ داده که برابر متوسط بارش یکساله استان گلستان
است .گزارشها حاکی از آن اســت که دیگر مناطق این استان نیز با
بارشــی بین  ۵۰تا  ۷۰درصد کل بارش ساالنه در بازه زمانی کمتر از
پنج روز روبرو بودهاند .این حجم از بارش در این منطقه در تمام دوران
ثبت دادههای هواشناختی ،دستکم در هفتاد سال گذشته ،بیسابقه
ً
بودهاست .سیل استانهای گلستان و مازندران ،اصطالحا یک سیل
دورانی بودهاست که هر صد سال یکبار رخ میدهد.3
ً
تقریبا تمام شهرهای این اســتان درگیر آب گرفتگی شدند ،اما در
شهرهای سیمرغ و کیاکال شــدت آبگرفتگی بیشتر از سایر مناطق
ً
استان مازندران بود .روستای حسنآباد میاندورود نیز کامال زیر آب
رفت .ساکنان سه روستای دیگر نیز تخلیه شدند .مدیرعامل جمعیت
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شکل  :1عکس هوایی از منطقهی سیلزده شمال

درمان و آموزش پزشکی برای تهیه این گزارش تحلیلی استفاده شد و با
افزودن مطالعه کتابخانهای حاصــل از بانکهای اطالعاتی داخلی
کشور مطالب تنظیم گردید.
یافتهها
گزارش حادثه:
سیل در استانهای شمال
از تاریخ  ۲۶اسفند  ۱۳۹۷بر اثر بارندگیهای شدید در استانهای
شمالی ایران ،از جمله گلســتان و مازندران و خراسان شمالی ،سیل
جاری شد .این سیل موجب خســارتهای مالی برای ساکنین این
اســتانها و همچنین فوت  ۱۳نفر و مصدوم شــدن حداقل  ۱۱۶نفر
.1صادقی علوی،حامد1398،

هالل احمر مازندران تعداد سیلزدگان در مازندران را  1591نفر اعالم
کرد .در این استان جادههایی که روستاها را به شهرها ارتباط میدهند،
قطع شد .این بارشها تا نوروز  ۱۳۹۸ادامه داشت.4
در استان گلستان نیز شهرهای گنبدکاووس ،آق قال ،بندر ترکمن و
گمیشــان و … که در مســیر رودخانههای قره ســو و گرگان رود قرار
داشتند ،خسارت دیدند .سیل همچنین بخشهایی از استان گلستان،
به ویژه گنبدکاووس را درگیر کرد .بارندگی شــدید در شــرق استان
گلستان از  ۲۶اسفند  ۱۳۹۷آغاز شد و طی  ۴۸ساعت بهطور مداوم
در برخی شهرستانهای این اســتان ادامه داشت که میزان آن تا ۳۰۰
 .2خبرگزاری تسنیم  1398تاریخ خبر ۲۲-۰۳-۲۰۱۹
 .3کرمی ،ناصر1398 ،
 .4اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران
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شکل  :2عکس هوایی گوشهای از منطقهی سیلزدۀ خوزستان

دستور مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح برای کمک بیشتر به
سیلزدگان
در پی حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران و نیاز
مبرم ســیلزدگان به کمکهای نیروهای مســلح ،حضرت آیتالله
خامنهای به رئیس ستاد کل نیروهای مســلح دستور دادند امکانات
بیشتری برای امداد به این مناطق گسیل شود.
متن دستور فرمانده معظم کل قواء به این شرح است:
بسمه تعالی
سردار سرلشکر باقری (رئیس محترم ستادکل نیروهای مسلح)
برابر اطالع ،سیلزدگان دو استان شمالی نیاز مبرمی به کمک و
امکانات نیروهای مسلح دارند .دستور فرمایید عالوهبر آنچه تاکنون
در آن مناطق بهکار گرفته شده است ،امکانات بیشتر برای امداد به آن
مناطق گسیل نمایند .گزارش اقدام را بفرستید.
سیدعلی خامنهای  ۳فروردین ۹۸
حضور نیروهای مسلح
به دنبال فرمان حضــرت آیتالله خامنهای ،نیروهای مســلح با
اهتمام مضاعف امکانات بیشتری را برای امداد به این مناطق گسیل
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میلیمتر رســید .این میزان بارندگی موجب شــد سدهای بوستان و
گلستان در شرق استان گلســتان سرریز و رودخانههای چهلچای و
گرگانرود در اطراف گنبدکاووس از توابع استان گلستان طغیان کنند.
در این مناطق بارشی بین  ۵۰تا  ۱۰۰درصد کل بارش ساالنه در بازه
زمانی کمتر از پنــج روز رخ داد .این حجم از بارش در این منطقه در
تمام دوران ثبت دادههای هواشــناختی ،دســتکم در هفتاد ســال
گذشته ،بیسابقه بودهاست( .1شکل )1
سیل استان لرستان
بهدنبال موج دوم بارشها در  ۱۲فروردین سیالب و خسارتهای
ناشی از آن در برخی شهرســتانهای استان لرستان مانند معموالن،
خرمآباد ،پلدختر ،نورآباد و ویسیان به وقوع پیوست .سیل بهطور کامل
در پلدختر فروکش کرد و خسارت مادی فراوانی به این شهر وارد نمود
که خوشبختانه تلفات جانی برجای نگذاشت.
شهرســتانهای پلدختر و معموالن در اســتان لرستان از جمله
مناطقی بودند که بر اساس گزارشها در وضعیت بحرانی قرار داشتند.
در دورود ،طغیان رودخانۀ تیره و سرریز شدن سد مروک ،باعث شد
که مقامات دســتور به تخلیه هشت روســتا در بخش مرکزی شهر و
همچنین منازل همجوار رودخانه را صادر کنند.
حجم سیالبهای ششم و دوازدهم فروردینماه معادل  ۳میلیارد و
 ۱۰۰میلیون مترمکعب بودهاست و خروجی (دبی) سیالب رودخانه
کشکان در پلدختر به بیش از پنج هزار مترمکعب در ثانیه رسیده بود.
براساس برآورد اولیه حدود  ۳۶۰۰خانه بر اثر سیل خسارت دیدند
که آمار نهایی تا حدود دو برابر نیز گزارش شد .سیل در استان لرستان
به  ۷۲۰۰۰واحد مسکونی خسارت وارد کرد و تعداد  ۴۹روستا نیز در
لرســتان دچار رانش گردیدند .بر اثر طغیان سه رودخانه در خرمآباد،
ســیالب گســترده و پرحجم وارد بســیاری از خیابانها ،میدانها،
خانهها ،و ساختمانهای این شهر شد .در برخی از این مناطق شدت
آب به حدی باال بود که موجب تخریب دیوارهای منازل گردید.
سیل خوزستان
پس از فراگیرشــدن سامانۀ بارشی در مناطق شمالی و شرق استان
خوزســتان و باال آمدن آب رودخانههای کارون ،دز و کرخه ،ساکنان
مناطق و روستاهای اهواز ،شوش ،دشــت آزادگان ،هویزه ،دزفول و
شوشتر با بروز سیالب شــدید و آبگرفتگی وسیع دچار مشکالت
متعدد شدند(شــکل  .)2اهواز در بخش روســتایی و شهری با سه
رودخانه کارون ،دز و کرخه درگیر بوده و آسیبهای بسیاری به بخش
مسکونی (در بخش روستایی  1600واحد و در بخش شهری 800
واحد) ،وارد گردید .در این میان بیشــترین خسارت سیل در اهواز به
بخش شهری مانند تأسیســات فاضالب و جادههای دسترسی وارد

شد .برآورد اولیه خسارت در بخش شــهری ،روستایی و بنگاههای
اقتصادی اهواز حدود  5هزار و  600میلیارد تومان بود که بیشترین آن
به بخش تأسیسات شهری مانند فاضالب و جادههای دسترسی وارد
آمد .در شهرستان شادگان  45روستا به مدت دو ماه درگیر سیل بودند
که کارون و َ
حره چهار روستا را بهطور کامل زیرآب برد و راههای
نهر ب ِ
ً
روستایی کامال تخریب شد.
در آبادان خســارات وارده در بخش کشاورزی  486هکتار سطح
ی9
زیر کشت بهمیزان حدود  9هزار میلیارد ریال و در محصوالت باغ 
میلیارد ریال ،در بخش مسکن آسیب  96واحد مسکونی بهمیزان 14
میلیارد و  400میلیون ریال ،آسیب راهها و تخریب ششدهنه پل در
محور آبادان به ماهشــهر بهمیــزان  165میلیارد ریال برآورد شــد و
همچنین  300کیلومتر از شــبکه برق خطوط فشار قوی از بین رفته
است.
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نمودند .این نیروها عالوهبر عملیات امدادرسانی ،با اعزام تجهیزات
مهندسی نقش بهسزایی در واپایش(کنترل) تبعات سیالب داشته و در
موارد متعدد ناجی مردم بودند (اشکال  3تا .)6

فعالیتها در یک نگاه به شرح جدول  1خالصه شده است.
سازمان
آجا(ارتش)

تعداد
بیمارستانایجاد
شده
4

اکیپهای
بهداشتی و درمانی
11

هزینهریالیمستقیم
(دارو ،سوخت و اقالم
پشتیبانی)
20/000/000/000/-

سپاه و بسیج

6

55

52/000/000/000/-

ناجا(نیرویانتظامی)

5

10

6/000/000/-

ودجا(وزارت دفاع)

2

2

جمع کل

17

71

اعالم نشده

جدول  :1خالصه فعالیتهای مجموعه نیروهای مسلح در امدادرسانی سیل بهار1398
شکل  :3استقبال از خطر برای امدادرسانی
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شکل :4عملیات خطیر برای نجات محاصرهشدگان

شکل  :5بهکارگیری تجارب دفاع مقدس توسط نیروهای نظامی برای امدادرسانی فوری و قاطع
بهسیلزدگان

شکل  :6حضور فرماندهان نظامی برای هدایت عملیات در دل حادثه

فعالیتهای بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح
ً
همچنان که قبال گفته شد بخش عمدهای از فرایند امدادی نیروهای
مسلح در گسیل امکانات و تجهیزات امدادی در قالب بیمارستانها و
درمانگاههای صحرایی تبلور یافت و خدمات درمانی و بهداشــتی
بخشی قابل توجه از خدمات نیروهای مســلح بوده است .مجموع

اهم فعالیتها در این حوزه به تفکیک سازمان عبارت است از:
• ارتش جمهوری اسالمی ایران
گلستان
– استقرار دو باب بیمارستان صحرایی توسط نداجا و نزاجا در آققال
از پنجم فروردین بهمدت دو هفته
– اعزام دو اکیپ سیار بهداشــتی و امدادی و درمانی به روستاهای
آققال توسط نزاجا
– اســتقرار خبازخانه گردان بهداد مشــهد در آققال و طبخ روزانه
 2000قرص نان
لرستان
– استقرار یک باب بیمارستان صحرایی توسط نزاجا در پلدختر از
پنجم فروردین بهمدت  25روز
اســتقرار یک باب درمانــگاه تخصصی و یک کلینیک ســیاردندانپزشکی توسط پدافند هوایی از  17فروردین بهمدت  12روز
– اعزام ســه اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به روستاهای
معموالن و پلدختر توسط نزاجا
خوزستان
– اعزام ســه اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به روستاهای
اهواز توسط نزاجا(تیپ  192زرهی)
– اعزام نیروی تخصصی (پزشک و پرســتار) در ترکیب تیم امداد
هوایی
– ویزیت  114/000نفر در سه استان مورد نظر(گلستان 58.000
نفر؛ لرستان  56.000نفر)
آمادهباش بیمارستان مناطق خرم آباد و اهواز
سپاه پاسداران انقالب اسالمی
استان گلستان
– اســتقرار و ارائه خدمات دو باب بیمارستان صحرایی در سیمین
شهر و آققال توسط ندسا و نزسا
استان لرستان
-استقرار و ارائه خدمات یک باب بیمارستان صحرایی در پلدختر و

1. www.emdat.be/database1
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یک باب بیمارستان فوق تخصصی(بزرگترین بیمارستان صحرایی
کشور) بهصورت آماده بهکار در بروجرد توسط نزسا
– اعزام اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی تیپ  24بعثت
– ساماندهی و اعزام هفت اکیپ پزشکی سیار به روستاهای لرستان
توسط هفت سپاه معین استان.
– ساماندهی و اعزام اکیپ پزشکی سیار حضرت ابوالفضل()
استان خوزستان
– اســتقرار و ارائه خدمات دو باب بیمارستان صحرایی در بستان و
هویزه توسط ندسا
– ســاماندهی و اعزام هفت اکیپ پزشــکی ســیار به روستاهای
خوزستان توسط هفت سپاه معین استان
– ساماندهی و اعزام سه اکیپ امداد هوایی از نیروهای تخصصی
سه بیمارستان نظامی(آجا ،سپاه و ناجا)
بازدید بهداشتی از مراکز نگهداری ،طبخ و توزیع مواد غذایی وانجام اقدامات مداخلهای از جمله معدوم کردن  300کیلو گوشت و
جابهجایی انبار مواد غذایی
کلرسنجی و اندازهگیری pHآب آشامیدنی اردوگاهها– ارائه خدمات بهداشت روان توسط تیم بهداشت روان
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
ُ
– اعزام نه اکیپ سیار بهداشــتی و امدادی و درمانی به استانهای
لرستان ،خوزستان ،گلستان و فارس
ایجاد خط انتقال مجروحان با آمبوالنستهیه و توزیــع دارو و تجهیزات پزشــکی و اقالم بهداشــتی بهاردوگاهها و مناطق سیلزده در استانهای لرستان و خوزستان
آماده باش مراکز بهداری در کل استانهاوزارت دفاع
اعزام دو اکیپ جهادی بهداشتی و امدادی و درمانی از بیمارستانچمران به خوزستان
ارسال  610واحد سرویس بهداشتی سیار به خوزستان و لرستانارسال  4000عدد پشهبند به خوزستان و گلستانپرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق سیلزده تا بهمن 97صدرو دفترچه بدون تشریفات اداری رایجپرداخت علی الحساب 9درصد به مراکز درمانی نیروهای مسلحدر سه استان
بسیج جامعه پزشکی
فعالسازی مراکز دریافت کمکهای مردمی(نقدی و غیر نقدی)اعزام  15اکیپ ســیار بهداشتی و امدادی و درمانی از استانهایهمجواربهگلستان
-اعزام  21اکیپ ســیار بهداشتی و امدادی و درمانی از استانهای

معین به لرستان و خوزستان
نتیجهگیری
بحرانها و بالیای طبیعی مانند حوادث و شــرایط تحمیلشــده
انسانســاخت ،موجــب وضعیت اضطــراری ،تغییرات ســریع و
تهدیدکننده میشــوند .در این شــرایط تصمیمگیریهای ســریع و
سنجیده و واکنشهای عظیم و پردامنه را ایجاب میکند .این اقدامات
و تصمیمات امکانات گسترده و آمادگی سازمانی کاملی را میطلبد.
ً
سازمانهای نظامی این ویژگیها را دارند و بعضا واجدین منحصر
بهفرد ارائه سریع خدمات تخصصی ،در این شرایط هستند (.)4
نقشهای نیروهای مسلح ممکن اســت به مراحل اولیه و سریع
واپایش(کنترل)بحران محدود گردد ،ولی میتواند شــامل مشارکت
همهجانبه ،تــا مراحل آخر و بعد از آن (مرحله بازســازی) باشــد.
بهرهبرداری بهینــه از این ظرفیت بزرگ ملی مســتلزم پیشبینیها و
تمهیدات قانونی ،آموزشی ،عملیاتی ،تجهیزاتی و تشکیالتی است.
نیروهای مسلح بارها برای کمکرسانی پس از حوادث طبیعی برای
عملیات امداد و نجات به مناطق مختلف اعزام شــدهاند .نقش این
نیروها در کمکرسانی و امداد ،بنا به شرایط و حوادث پررنگ شده و
تجارب ارزشــمندی بهدســت آمده اســت .به هرحال در کنار این
حضور ،تأمین امنیت ملی و آرامش نیز هیچگاه تحت الشــعاع قرار
نگرفته است (.)5
به علل گوناگون ،احتمال آسیبپذیری جامعه و مردم بزرگوار ایران
اسالمی از حوادث غیرمترقبه بســیار باال است .حوادث غیرمترقبه
روندهای توســعه و پایداری آن را تهدید میکند .ســوانح طبیعی و
انسانساخت در قرن گذشته تا به امروز خسارات و تلفاتی عظیمی به
جامعه بشــریت وارد آورده است .از ســال  1900تا  2010میالدی
( 110سال) ،بیش از دو میلیارد و ششصد میلیون نفر از جمعیت کره
زمین تنها به علت سوانح ژئوفیزیکی کشته شدهاند.1
بر اســاس گزارشهای جهانی ایران جزء  7کشور اول آسیبپذیر
جهان از حوادث طبیعی است .از  40حادثه شناخته شده طبیعی31 ،
مورد در ایران ثبت و گزارش شده است(.)1
از حادثه تا بحران و از بحران تا فاجعه
حوادث غیرمترقبه ممکن اســت در هر زمان و مکان و بهصورت
ناگهانی واقع شوند .این حوادث موجبات اختالل ،اغتشاش و شکاف
در نیاز جامعه و ظرفیت پاسخدهی را فراهم میسازند .اختالل و ازدیاد
فاصلــه ظرفیتهای موجود نســبت به نیازهای حاصلــه به بحران
میانجامد .عدم واپایش (کنتــرل) در زمانهای طالیی ،بحران را به
سمت فاجعه سوق میدهد .بسیاری از آثار و عواقب فاجعه غیر قابل
جبران اســت و ناامنی طوالنی را بهدنبال دارد .در کشورهای در حال
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توسعه ،تلفات انسانی حوادث غیرمترقبه بسیار باال است .عم دهترین
علت آسیبپذیری باالی نیروی انســانی و منابع حیاتی جامعه ،کم
توجهی به راهبردهای پیشگیرانه و تقلیل دهنده خطر و نبودن یا ضعف
برنامهریزیهای پایدار برای کاهش محسوس آسیبپذیری و افزایش
قابل توجه مقاومت در برابر حوادث غیرمترقبه است (.)6
ویژگیهای نیروهای مسلح برای مشارکت در مدیریت بحران و
واپایش(کنترل)حوادثغیرمترقبه
– سلســله مراتب فرماندهی و راهبری و وجود نگرش سیستمی و
راهبردی و ابتکار
– برخورداری از تجربیات عظیم دوران دفاع مقدس و توان و تدبیر
خدمت در شرایط بسیار دشوار و مافوق تصور
– برخورداری از ظرفیتهای عظیم خودکفایی در صنایع دفاعی
– توانمندی در منابع انســانی سازمانیافته ،منســجم ،با انگیزه و
مستعد
– بهرهمندی از اختیارات قانونی
– برخورداری از فرهنگ آموزشپذیری
– توانمندی در فرایندهای بازسازی و نوسازی
– برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده و قدرت مانور سریع
در بهکارگیری آنها
– حضور گسترده در تمامی عرصههای جغرافیای کشور
– توانایی و تجربه باال در امور امدادی و مردمیاری و داشتن تجارب
متعدد از مشــارکت در بحرانها حتی پیش از جنگ تحمیلی (سیل
خوزســتان در بهمن  1358تا سیل سیســتان و بلوچستان در دی ماه
)1398
– توانمندیهای واالی علمی و پژوهشــی و برخورداری از مراکز
متعدد آموزش عالی ،از جمله در حوزه سالمت
– برخورداری از ســاختار و ســازمان مردمنهاد و تــوان و تجربه
سازماندهینیروهایمردمی(بسیج)
– داشتن شــبکه ارتباطی ایمن و ســامانههای مدیریت اطالعات
یکپارچه
– ملزم بودن و پایبندی به رعایت استانداردهای مهندسی دفاعی
ظرفیتهای نقشآفرین بهداری رزمی در حوادث طبیعی و بالیای
عمومی
بهداری نظامی با داشتن ماهیت ذاتی حضور در بحرانها و تجارب
عظیم دوران دفاع مقدس ،از توانمندیهای بالقوه فراوانی برای امداد و
درمان در جوادث طبیعی و بالیا بهرهمند است .این بخش از مجموعه
نظامی ،دارای ساختار و سازمان الزم برای مداخله در شرایط بحرانی
میباشد که قدرت مانور و سرعت حضور در صحنههای مختلف را
دارد .برخورداری از تجهیزات و امکانات متحرک ،سبک و ساده مانند

امکانات برپایی سریع بیمارستانهای صحرایی از ویژگیهای دیگر
ً
این ســامانههای طب نظامی است .نظم و انضباط که مخصوصا در
چنین موقعیتهایی بسیار ضروری است ،از اصول و ارکان مجموعه
بهداری نظامی میباشد .کارمندان و مدیریت این سامانههای امداد و
درمان از آموزشهای الزم ،در برخورد با مجروحان و مصدومان در
سطوح و حوادث مختلف بهرهمند هستند .مجموعه بهداری رزمی با
شرایط اســتقرار و خدمت در محیطهای چادری ،کانکسی و مانند
ً
ً
آنها کامال آشنا است ( .)7بهداری نظامی در شرایط بحران معموال
بازوی کمکی بهداری غیر نظامی میباشد ،ولی در پارهای حوادث و
بالیا نقشها و مســئولیتهای ویژهای را عهدهدار خواهد بود (مانند
حوادث و بالیای صنعتی ،زیست محیطی ،بیولوژیکی ،شیمیایی و
تروریســتی) .در این موارد بهخاطر وجود تجهیــزات و تجربه زیاد،
نیروهای نظامی نقش حمایتکننده را بهخوبی ایفاء میکنند.
زمینههای عمد ه مشارکت بهداری نظامی در بحرانها ،حوادث و
بالیا
– امور بهداشتی (اعم از بهداشت محیط ،مواد غذایی و آشامیدنی،
ضد عفونی محیط ،واکسیناسیون و بیماریهای دیگر)
– تریاژ و امور درمانی (اقدامات اولیه فوری و در مواردی که شرایط
مقتضی و امکانات فراهم است ،ادامه مراقبتهای بعدی)
– انتقال مصدومان و مجروحان به مناطق امنتر بهوسیله تجهیزات
انتقالی زمینی و هوایی موجود در بهداری نظامی
– احداث و تجهیز مراکز درمانی سبک و سیار معمولی و ویژه
– ثبت آمار مراقبتها ،مجروحان ،مصدومان و فوتشدگان
– رسیدگیهای بهداشــتی – درمانی کمپهای اسکان اضطراری
جمعیتهای آسیب دیده (.)3
حفظ امنیت مناطق و مردم آسیبدیده
یکی از ابعاد هر بحران یا بالی طبیعی ،تأمین امنیت منطقه و مردم
آسیبدیده اســت .تأمین امنیت یکی از مهمترین نیازهای مدیریت
بحران است .نیروی انتظامی برای حفظ امنیت و آسایش مردم ،اولین
سازمانی اســت که در هنگام بروز هرگونه سانحه ،در محل وقوع آن
حاضر و از گروههای پیشرو در واپایش بحران تلقی میشود .هرگونه
نظام
اختالل یــا بینظمی نظامهای طبیعی و انســانی ،عملکرد کل ِ
واپایش بحران را تحت شعاع قرار میدهد ( .)8در مواردی که نیروی
انتظامی بومی ب ه دلیل بحران آســیبدیده و یا توان عملیاتی خود را از
دست داده اســت ،این وظیفه متوجه سایر نیروهای مسلح حاضر در
صحنه خواهد بود.
پیشنهادها
الف) راهبردی
– بازنگــری و تدوین برنامــه جامع راهبردی کشــوری با رویکرد
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Abstract

Title: Armed Forces’ health, relief and medical activities
in the downstream flood of spring 1388 (April 2019) , In
Khuzestan, Golestan and Lorestan provinces
Authors: Dr Hassan Araghizadeh , Dr, Esmail Motlagh
Background and aim: The stormy and heavy rain front
swept the Islamic Republic of Iran from March 26, 1977 to
mid-April. Rescue and Relief operations in order to
control of this massive disaster, organized in a
comprehensive national mobilization and partnership.
Along with comprehensive participation of public and
related organizations, Armed forces took part responsively
and sincerely. The crucial, and vital role of the armed
forces in Disaster control is depicted on this article
Method:The Data-bases of the Armed Forces and the
Ministry of Health and Medical Education were used to
prepare this analytical report. The library study
complemented the study.
Results:21 provinces, including 256 cities, were affected
by flooding and involved in a major disaster. 3444 Cities

فصلنامه راهبرد دفاعی ،سال  ،10شماره  ،39پائیز  ،1391ص .35-72
ک – خسـرو :تاریخچه طـب نظامی از دوران ایران باسـتان تا پایان هشـت سـال دفاع
 – 7نامجوی نی 
مقدس ،انتشارات ایران سبز ،تهران.1388 ،
 – 8سجادی – اشرف« ،مدیریت بحران و وظایف نیروهای مسلح در شرایط بروز بالیا و حوادث
طبیعی» ،اولین همایش سراسری محیط زیست ،انرژی و پدافند زیستی ،تهران ،مؤسسه آموزش عالی
مهر اروند ،گروه ترویجی دوستداران محیط زیست .۱۳۹۲ ،قابل دسترسی از نشانی:
civilica.com/ – ECONF01 – Paper 669.html

https://www.

نشریهعلمی ـ پژوهشی بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت ـ سال سوم ،شماره اول(شماره پیاپی  )3تابستان98

بهرهبــردن از تمام ظرفیتهای انســانی و منابع ملی بــا تصریح بر
مشارکتنیروهایمسلح
– ارتقای آستانه تحمل ملی در برابر حوادث غیرمترقبه و باال بردن
قابلیتبقاء
– ارتقــای نگرش موجود (امداد و نجات) به نگرش پیشــگیری و
مهندسی دفاعی نسبت به تهدیدات
– تکمیل چرخه دفاعی و تعامل با دفاع عامل و پدافند غیرعامل
– رصد کالن و دیدهبانی مدیریت بحران کشور
– ثبــت نیروهای مســلح ،بهعنوان یک رکن اصلــی ملی ،در امر
مشــارکت ،مســئولیت ،نقشآفرینی و مدیریت ،در ساختار رسمی
مدیریت بحران کشور.
– سپردن بخشی از مسئولیت پیشگیری و آموزش عمومی و مهارت
افزایی نهادهای مســئول واپایش بحران ،به نیروهای مسلح در زمان
صلح و شرایط عادی.،
ب) عملیاتی
برگــزاری مانورهــای ادواری واپایش(کنترل)بحران با مدیریتنیروهای مســلح در مناطق پرحادثه کشور بهمنظور کسب آمادگی و
ایجادهماهنگی
تشکیل نیروهای واکنش سریع در ارتش جمهوری اسالمی ایران،سپاه پاســداران انقالب اسالمی ،نیروی انتظامی جمهوری اسالمی
ایران و سازمان بسیج مستضعفین کشور
– ایجاد زیرســاختهای مدیریت بحران (برای شرایط صلح) در
ساختارسازمانینیروهایمسلح
تهیه اطلس هوشمند مخاطرات کشــور و ایجاد پایگاه رایانهایاطالعات جغرافیایی و مخاطرات

and villages were affected by this great natural disaster.
2193 people were injured and 85 were unfortunately
)killed. 42/296/42 (About half of the country’s population
were affected by this huge natural event. More than
355,000 people became homeless and more than
1,600,000 needed and recieved health services. No
epidemic, outbreaks, or emerging diseases were observed
in involved areas.
Widespread participation of the armed forces and
utilization of extensive logistics, engineering facilities
and a wide range of personnel, was hallmark of this great
disaster management.
Conclusion:Organized and official participation of the
Armed Forces in natural disasters is a national imperative
to the country disaster management policy and plan.
Key words: Natural disasters, Flood, Disaster
management, Armed forces
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ارائه خدمات دارویی در هشت سال دفاع مقدس

بخش اول – ساختار واحد دارویی در بهداری رزمی
عبدالمجیدچراغعلی،مهدیباقری،مجیدشهرتی
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چکیده
زمینه و هدف
حضور ایثارگرانه دانشآموختگان علوم پزشــکی کشور در جای
جای عرصههای نبرد از خط مقدم ،ســنگرها و مقرهای امدادی تا
بیمارســتانهای مجهز صحرایی و مراکز درمانی تخصصی و فوق
تخصصی مســتقر در مناطق عملیاتی دوران دفــاع مقدس ،افتخار
بیبدیل و برگ زرینی برای جامعه پزشکی در فرهنگ و تمدن ایران
اسالمی خواهد بود .در این میان تبیین نقش و عملکرد داروسازان،
اساتید و دانشجویان داروسازی و دســت اندرکاران امور اجرایی در
سازمانها و نهادهای مرتبط که برای ارائه خدمت در شرایط ویژه آن
روز کشــور که وامدار صنعت دارویی وابسته به بیگانگان ،بهعنوان
میراث باقیمانده از حکومت طاغوت پهلوی بود ،عرصه ارزشمندی
برای بهرهبرداری آیندگان علمی کشور خواهد بود.
روش
از روش مصاحبه تاریخ شــفاهی و نیز مطالعــه کتابخانهای برای
تنظیم مطالب این مطالعه استفاده شد.
نتایج
خدمــات دارویــی در دوران دفاع مقــدس ازطریق دو ســاختار
تخصصی موجود در ارتش و ســپاه پاســداران انقالب اســامی به
رزمندگان ارائه میگردید .گرچه فعالیت ساختار واحد دارویی ارتش
در تشکیالت بهداری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران
(نزاجا) از پیش از انقالب مسبوق به سابقه بود که با حضور نیروهای
رســمی نظامی بهعنوان افسران داروساز زیر نظر معاونت پشتیبانی
ارتــش فعالیت میکــرد ولی در مورد ســپاه باید اذعــان نمود که با
راهانداری مرکز بهداری رزمی در ســپاه طی سالهای اوایل تشکیل

آن ،واحد خدمات دارویی آن هم بهتدریج شــکل گرفت و با شروع
جنگ تحمیلی ارائه خدمات تخصصی خود را در حیطههای تأمین،
نگــهداری و توزیع تمامــی اقالم دارویــی مورد نیــاز رزمندگان در
جبهههای نبرد به انجام رساند .نکته قابل توجه آن که با طوالنی شدن
جنگ عالوهبر ارتقاء ساختار تشکیالتی و اداری ،فعالیتهای واحد
خدمات دارویی نیز گام به گام هــم از حیث تنوع و هم از نظر کمی
توسعه چشمگیری پیدا نمود .در این میان باید از نقش اساتید متعهد
دانشکدههای داروســازی نیز یاد نمود که با فعالیتهای مخلصانه
خــود با نــوآوری و خالقیت در جهــت رفع کمبودهــای داروهای
تخصصی ناشی از تحریمهای اســتکباری آن دوران حماسهآفرین
شدند ،تجلیل نمود.
نتیجهگیری
تمامی تجارب ارزشمند ارائه خدمات دارویی دوران دفاع مقدس
و اندوختههای علمی حاصل از آن ،راهگشای نظام سالمت کشور
در سالهای پیش رو خواهد بود.
کلمات کلیدی
بهداری رزمی – داروسازی نظامی – داروسازی – واحد دارویی
مقدمه و بیان مسئله
یکی از روشهای رایج در بررسی و مطالعه رخدادهای اجتماعی
بهرهگیری از تاریخ شفاهی است که به شیوههای گونا گونی از جمله
اســتفاده از منابع صوتی و تصویری موجود در بایگانی رســانههای
عمومی ،سازمانها و مراکز اســناد و کتابخانههای ملی ،مصاحبه
حضوری با افراد و شخصیتهای حاضر در موضوع و رخداد مورد
نظر و  ...اســت( .)1روش مصاحبه حضوری در تاریخ شــفاهی با
هدف ثبت خاطرات و تجارب جنگها و نبردهای بشری ،یکی از
فرایندهای متداول در مستندسازی و بیان زوایای مختلف اینگونه
مخاصمات بین المللی بوده است .در این زمینه یکی از قدیمیترین
گزارشهای تاریخ شفاهی را به «هرودوت» مورخ مشهور یونان باستان
نسبت دادهاند که موضوع آن هم روایت جنگهای یونان و ایران در
آن دوران از تمدن بشری است(.)2
در هر حال امروزه یکی از جایگاههای مهم ارائه خدمات دارویی،
ســازمانها و نهادهای نظامی و از جمله ارتشها و نیروهای رزمی
کشورهاست که شــرح وظایف و فعالیتهای تخصصی نیروهای
شاغل در آن هم تعریف و تبیین شده اســت .)3(.با توسعه علوم و
ضــرورت ارتقــاء دانــش و ارائه خدمــات حرفهای ویــژه در حوزه
تخصصی نظامی ،طی دهههای اخیر شــاهد تعریف شاخه جدیدی
در علم داروسازی تحت عنوان «داروسازی نظامی» هستیم که در برخی
مراکز دانشــگاهی و یــا آموزش نیروهــای نظامی ،برنامه درســی
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اختصاصی آن به دانشــجویان آموزش داده میشود(4و .)5یکی از
رخدادهایی که منشــأ تحوالت گســتردهای فراتر از منطقه بســیار
راهبردی خاورمیانه گردید ،جنگ تحمیلی از سوی استکبار جهانی
و ایادی منطقهای آن در کمتر از دو ســال پــس از پیروزی انقالب
شکوهمند اسالمی بود( .)6حمله وسیع نیروهای حزب بعث عراق
در ســال  1359به نهال نوپای جمهوری اســامی ایران که آغازگر
گ های تاریخ چند سده اخیر بشریت بود،
یکی از طوالنیترین جن 
عالوهبر شــهادت صدها هزار نفر از بهترین فرزندان این سرزمین
سبب ایجاد خسارتهای مالی فراوان نیز شد .با این وجود برخالف
تصور اولیه ،صدام و حامیانش در این جنگ نه تنها نتوانســتند این
نهال نورسته را ریشــهکن کنند ،بلکه باعث تبدیل شدن آن به یک
درخت استوار و تنومند با ریشههای بسیار قوی و مستحکم شدند.
ایجاد ســاختار و تشــکیالت بهــداری رزمی در نیروهای مســلح
جمهوری اســامی ایران و بهخصوص در سپاه پاســداران انقالب
اســامی یکی از تجــارب ارزشــمندی بود کــه در جنگ تحمیلی
بهدست آمد .تشکیالت و نحوه ارائه خدمات دارویی بهعنوان یکی
از ارکان اصلی بهداری رزمی از جمله تجاربی بود که در آن سالهای
دفاع مقدس در جبهههای نبرد بهتدریج رشــد نمود و به ساختاری
پویا ،منســجم و بسیار توانمند تبدیل شــد .بههمین دلیل همکاران
دانشکده داروسازی دانشــگاه علوم پزشکی بقیه الله ( )در قالب
یک طرح پژوهشــی چگونگی شــکلگیری و ایجاد ساختار واحد
مدیریت دارویی در بهداری رزمی و سایر تجارب مرتبط با آن در طی
هشت سال دفاع مقدس را مورد بررسی قرار داده است.
روش
در این تحقیق از روش مصاحبه مستقیم با افراد دستاندرکار ارائه
خدمات دارویی در دوران دفاع مقدس استفاده شده است.
مصاحبهشوندگان از بین افرادی انتخاب شدند که در دوران دفاع
مقدس مستقیما» مسئولیت ارائه خدمات دارویی به نیروهای رزمی
را برعهده داشتهاند .این افراد از بین شاغلین نیروهای مسلح (سپاه و
ارتش) ،مسئوالن دارویی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
(وزارت بهداری آن زمان) و دانشــکده داروســازی تهران انتخاب
شدند.
یرتبه بهداری
در نیروهای نظامی افرادی در سطح مسئولین عال 
رزمی و واحد دارویی آن (ستاد بهداری) و ارائهدهندگان خدمت در
ســطح نیروها (صف) مورد مصاحبه قرار گرفتنــد .مصاحبه با این
افراد بهصورت غیر ساختارمند انجام گرفته است ،بدین صورت که
بعد از ارائه توضیحــات الزم در مــورد روش کار و اهداف انجام این
پژوهش به مصاحبهشوندگان ،آنان آزاد بودند که در یک بازه زمانی از

ابتدای حضور خود در امور مرتبط با ارائه خدمات دارویی در دوران
دفاع مقدس شــرح اقدامات و نظرات خــود را در این زمینه بهطور
مبســوط بیــان نماینــد .در ایــن روش وقــت کافــی در اختیــار
مصاحبهشوندگان قرار میگرفت تا بهصورت کامل مطالب خود را
شرح دهند و بههمین دلیل بعضی از مصاحبهها تا حدود سهساعت
نیز به طــول میانجامید .تمام فرایند مصاحبــه بهصورت صوتی و
تصویری ضبط میشــدند .بعد از مکتوب کــردن مصاحبهها ،متن
مصاحبه برای مصاحبهشــوندگان ارســال شــد تا در صــورت نیاز
اصالحات مورد نظر خود را برای مجریان طرح ارسال نمایند.
نتایج
تاریخچه تأسیس واحد دارویی در بهداری رزمی سپاه
ســپاه پاســداران انقالب اســامی از همان روزهای اول پیروزی
انقالب اسالمی و شروع عملیاتهای ضد انقالب در غرب کشور،
مسئولیت حفاظت از جمهوری اسالمی ایران را برعهده گرفت ،به
عبارتی اولین پایههای ساختار بهداری سپاه نیز در همین ایام و قبل
از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران گذاشته شد .بنابراین قبل از
ً
شروع جنگ ،بهداری رزمی سپاه عمدتا در غرب کشور و در مناطق
مورد هجوم نیروهای ضد انقالب شــکل گرفــت .بهدلیل تخریب
زیرساختهای بهداشت و درمان شهری در این مناطق توسط ضد
ً
انقالب ،نیروهای بهداری رزمی ســپاه عمال مسئولیت بازسازی و
راهاندازی این مراکز را به منظور خدمترسانی به مردم نیز برعهده
گرفتند .همچنین به سبب شروع درگیریهای داخلی با ضد انقالب
در غرب کشور ،حتی قبل از شروع جنگ عراق علیه ایران ساختار
بهداری ســپاه در این مناطق حتی زودتر از بهداری ســپاه در تهران
شــکل گرفت .بــا این وجــود بهــداری در این مناطق بــه حمایت
لجســتیک از بهداری سپاه تهران وابســته بود .با توجه به تخریب
زیرساختهای بهداشت و درمان منطقه بهدلیل حمالت نیروهای
ضد انقــاب و بههم ریختگی نظام اداری دولتی در غرب کشــور،
نیروهای بهــداری در این مناطق همزمان با انجــام مأموریتهای
بهداری رزمی نیازهای درمانی مردم غیرنظامی منطقه را نیز تأمین
میکردند.
هسته اولیه بهداری سپاه از افرادی تشکیل شد که تخصص اولیه
آنان نیز رشــته پزشــکی نبود .این افراد بعد از طی بعضی دورههای
آموزشی اولیه مسئولیت تشکیل بهداری سپاه را برعهده گرفتند .در
شــروع فعالیت بهداری معدودی از افراد درگیــر در بخش دارویی
بهداری از فارغ التحصیالن رشته داروسازی بودند .افرادی که تحت
عنــوان امدادگر آموزش دیده و وظیفه ارائــه خدمات و کمکهای
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اولیــه پزشــکی به نیروهــای رزمــی را برعهــده داشــتند ،دارو در
اختیارشان گذاشته میشد و مسئول ارائه خدمات دارویی نیز بودند.
با تشــکیل واحد دارویی در بهداری ،آقای دکتــر صادق رجایی
بهعنوان اولین دکتر داروساز شاغل در بهداری سپاه مسئولیت امور
دارویی را برعهده گرفتند .با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران
و اســارت آقای دکتر پا ک نــژاد ،آقای دکتر ابوالحســن احمدیانی
بهعنوان مســئول بهداری ســپاه جایگزین دکتر پا ک نژاد شــدند.
ایشان گرچه دکتر داروساز بودند ولی بهدلیل مسئولیتهای کلی در
بهداری ،دخالت مســتقیمی در امور خدمات دارویی بهداری سپاه
نداشتند .با شــروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران مسئولیت امور
دارویی ســپاه در جبهههای جنگ نیز برعهــده آقای دکتر رجایی
گذارده شد.
ساختار سازمانی واحد دارویی و تجهیزات پزشکی بهداری رزمی
از آنجا که بین تشکیل رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بعد
از اســتقرار جمهوری اسالمی ایران و شروع رسمی جنگ تحمیلی
عراق علیه ایرانی فاصله چندانی وجود نداشت ،تشکیالت بهداری
و همچنین خدمات دارویی در سپاه با شروع فعالیت سپاه آغاز و به
دوران دفاع مقدس امتداد یافت .ســاختار تشــکیالتی واحد دارو و
تجهیزات پزشــکی بهــداری رزمی ســپاه از بدو تشــکیل خود تا
سالهای انتهایی جنگ تغییرات مکرری را شاهد بود .این ساختار
که در ابتدا بدون چارت تشــکیالت خاصی راهاندازی شده بود ،در
ادامه راه بهسمت تکمیل شدن پیش رفت .میزان توانایی و پیشرفت
ساختار و تشکیالت دارویی نیروهای مسلح در دوران دفاع مقدس
ً
مستقیما متناسب با تحوالت تشکیالت بهداری رزم بود .بههمین
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دلیل از نظرات زمانی این ســاختار را میتوان به ســه بخش ابتدای
جنگ تا قبل از عملیات فتح المبین ،از عملیات فتح المبین تاجنگ
شــیمیایی عراق علیــه رزمنــدگان و دوران بعد از شــروع حمالت
شــیمیایی تقســیمبندی کرد .اولین تشــکیالت مرتبط بــا دارو و
تجهیزات پزشکی در سازمان ســپاه در سال  1359شکل گرفت .با
توجه به درگیر بودن نیروهای سپاه در کردستان و غرب کشور قبل از
شــروع جنگ تحمیلی ،در واقــع اولین ســاختار دارو و تجهیزات
پزشــکی در ســپاه در ســال  1359در کردســتان تشــکیل شــد.
مدیریتهــای دارو و تجهیــزات پزشــکی در مناطــق باختــران
(کرمانشاه) و کردستان ایجاد شده بود.
قبل از اســتقرار کامل بهداری مستقل رزمی ،خدمات بهداری و
دارویی با مشارکت سایر سازمانهای امدادی موجود در کشور تأمین
میشد .تا قبل از عملیات فتح المبین ،هالل احمر و جهاد سازندگی
نقــش عمــدهای در ارائه خدمــات دارویی در جبههها داشــتند .با
گسترش نیازهای دارویی در بهداری رزمی بخش مربوط بهتدارک
داروها و تجهیزات پزشــکی از بهداری جدا و به لجستیک منتقل
گردید و خرید دارو و تجهیزات پزشــکی توســط بخش لجستیک
دارویی و تجهیزات پزشــکی انجام میگرفت .لجستیک سپاه طی
زمان توســعه پیدا کرد و ســاختار آن گسترده شــد و مدیریتهای
مختلفی در آن تعریف شــد که یکی از ایــن مدیریتها ،مدیریت
پشتیبانی بهداری بود .این ساختار تا عملیات خیبر پا برجا بود و بعد
از آن با توجه به تکهای شــیمیایی عراق مدیریــت پدافند «ش م ه»
(شیمیایی ،میکربی ،هستهای) ایجاد شد که مستقیم زیر نظر خود
فرماندهی فعالیت میکرد.

مسئول دارو و تجهیزات پزشکی

جانشین(مسئول توزیع با حفظ سمت)

تجهیزات ش .
م.هـ

تجهیزات
انفرادی

مسئول
آزمایشگاه و
خون رسانی

تجهیزات
گروهی

بنههای دارو و تجهیزات و
خونرسانی در قرارگاههای
تاکیتکی

داروهای حجیم(سرم) و
داروها

انبار دارویی و بهداشتی

مواد
بهداشتی

تجهیزات
بیمارستانی

انبار تجهیزات پزشکی

لوازم پزشکی
مصرفی
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تجهیزات پزشکی غیر
مصرفی

مسئول دارو و تجهیزات پزشکی
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جانشین(مسئول توزیع با حفظ سمت)

مسئول
توزیع

سرمایه ای و
مصرفی(دارو و
تجهیزات)

تعمیرات
تجهیزات
پزشکی

بازاریابی داروها و
کمکهای مردمی

انبارهای
دارویی و
بهداشتی

داروهای
حجیم(سرم) و
داروها

مسئول نگهداری
(انبارهای دارو،
تجهیزات،باند ،گاز،
سرم و ش.م.ر.
مواد بهداشتی
پزشکی
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با افزایش فعالیتهای بهداری سپاه ،این ساختار سازمانی در سال
 1360به ساختار و سازمان دارو و تجهیزات پزشکی قرارگاهی تغییر
یافت .در ساختار جدید دو مدیریت مستقل برای انبارهای دارویی و
تجهیزات پزشــکی ایجاد گردید .بدین ترتیب مســئولیت تدارک و
مدیریت داروها و مواد بهداشتی از تجهیزات پزشکی مستقل شد.
در این ســاختار بخــش لوازم پزشــکی مصرفی نیز بــر مبنای نوع
کاربردهای بالینی آنها به گروههای مستقل تقسیم میشدند.
در ســال  1361بخشهای دیگری به ساختار و ســازمان دارو و
تجهیزات قرارگاهی افزوده شد .با توجه به اینکه به ذخیره سازی دارو
در اســتانهای نزدیک به مناطق عملیاتی احســاس نیاز میشد در
ســاختار جدید دارو و تجهیزات پزشکی سپاه ،مدیریتی برای ایجاد
انبارهای دارویی در این مناطق تأسیس گردید .در این انبارها عالوهبر
دارو و تجهیزات پزشکی ،خون و فرآوردههای خونی نیز نگهداری
میشــد .همچنین به منظور تأمین و نگهداری تجهیزات پزشکی،
مدیریت تعمیرات نیز در ســاختار دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد
گردیــد .ایــن مدیریت کارشناســانی را بــرای تعمیــر و نگهداری
تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی سپاه اعزام میکرد.
در سال  1361با تشــکیل قرارگاههای عملیاتی کربال در جنوب
(اهواز) ،نجف (کرمانشاه) و حمزه در شمال غرب کشور (ارومیه)،
ســاختار مدیریت دارو و تجهیزات پزشــکی نیز در بهــداری این
قرارگاهها تشــکیل گردید .البته فرماندهان این قرارگاهها در ابتدای
تشــکیل ،به لزوم حضور نیروهــای بهداری در این قــرارگاه تمایل
چندانی از خود نشــان نمیدادند .بنابراین بهداری تا ســطح تیپها
شــکل گرفت و برای تمام تیپهایی هم که تشــکیل شــده بودند،

بهداری راهاندازی شــد .در پایان ســال  1362هر یک از قرارگاهها
واحد مستقل دارویی داشتند .با ادغام قرارگاههای نجف و کربال و
تأســیس قرارگاه خاتم مســئولیت دارو و تجهیــزات قرارگاهها نیز
برعهــده مســئول دارو و تجهیزات قرارگاه خاتم گذاشــته شــد .با
استقرار بهداری قرارگاهها در مناطق عملیاتی بهمنظور تأمین پایدار
نیازهای دارویی مناطق عملیاتی ،بهداری قرارگاهها انبارهای دارویی
(بنه) تأسیس کردند (نمودار شماره .)1
با شــروع حمالت شیمیایی از ســوی عراق و نیاز به تأمین اقالم
اختصاصی مربوط به مقابله با حمالت شــیمیایی در ســال 1362
بخشهای دیگری به ساختار و سازمان دارو و تجهیزات قرارگاهی
سپاه افزوده شد.
به منظــور مدیریت امــور اجرایــی دارو و تجهیزات پزشــکی،
جانشین دارو و تجهیزات پزشکی نیز به این ساختار افزوده شد .این
فرد مســئولیت مســتقیم توزیع اقالم دارویی ،تجهیزات پزشکی و
خون را نیــز برعهده داشــت .در این ســاختار مدیریت تعمیرات
تجهیزات پزشکی سرمایهای حذف شده است .همچنین در ساختار
جدید با توجه به نیــاز روزافزون به تأمین خون مــورد نیاز نیروهای
عملیاتی ،مدیریتی مستقل از دارو و تجهیزات پزشکی وظیفه تأمین
خون و فرآوردههای خونی را برعهده گرفت.
با تشکیل وزارت سپاه پاســداران انقالب اسالمی در سال 1362
تأمین و تدارک دارو و تجهیزات پزشــکی تحت پوشــش معاونت
لجستیک وزارت سپاه قرار گرفت .در این شرایط مسئولیت تدارک
و لجســتیک دارو و تجهیزات پزشــکی از واحد بهداری ســپاه به
وزارت سپاه منتقل گردید .الزم به ذکر است که در این ساختار که تا

بنههای دارو و تجهیزات
و خونرسانی در
قرارگاههای تاکیتکی

تجهیزات
بیمارستانی

تجهیزات
پزشکی غیر
مصرفی
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انبار تجهیزات
پزشکی

لوازم پزشکی
مصرفی
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پایان جنگ حفظ شد ،معاونت لجستیک سپاه با نظر و درخواست
بهداری و لجستیک ستاد مشترک سپاه ،اقالم مورد نیاز بهداری را
تأمین و در اختیار قرار میداد.
ســاختار مدیریت دارو و تجهیزات پزشــکی در سال  1363نیز
ً
دچار تغییرات جدیدی شد .در این ساختار مجددا مدیریت تعمیرات
تجهیزات پزشکی به ساختار دارو و تجهیزات برگردانده شد .با توجه
به آنکه مسئولیت تأمین و نگهداری تجهیزات پزشکی نیز برعهده
مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی بهداری بود ،تعمیر و نگهداری
این تجهیزات نیز نیازمند وجود واحد مستقلی در بهداری رزمی بود.
آخرین تغییرات در ساختار و سازمان دارو و تجهیزات قرارگاهی
سپاه در ســال  1364ایجاد شــد (نموار شــماره  .)2این ساختار که
بهصورت کامل در قرارگاه کربال ایجاد شده بود ،تا پایان جنگ حفظ
شد .البته در سایر قرارگاهها این ساختار بین صف و ستاد تقسیم شده
بــود و بخشهایی از این ســاختار در صف و بخشهایی در ســتاد
مستقر شده بود .در ساختار جدید برای بخش جمعآوری و دریافت
کمکهای دارویی مردمی واحد مســتقلی ایجاد شــده بود و واحد
جدیدی نیز مســئولیت توزیع دارو و تجهیزات پزشکی را در سطح
واحدهای بهداری در سراسر کشور برعهده گرفته بود.
بهداری رزمی نیروهــای مورد نیاز خود را از جمله در بخش دارو
ً
عمدتــا از بین افــراد داوطلب کــه بهصورت مأموریتــی به مناطق
عملیاتی اعزام میشــدند تأمین میکرد و واحد دارویی مشکلی در
تأمین تکنســینهای دارویی مورد نیاز خود به منظور ارائه خدمات
دارویــی در مناطق عملیاتی از بین داوطلبان نداشــت .با این وجود
بهنظر میرسد تعداد داروسازان در این واحدها به حدی نبود که قادر
باشند نیازهای دارویی را بر مبنای پروتکلها و استانداردهای علمی
داروسازی مدیریت نمایند.
داروخانههای اورژانسها و بیمارستانهای صحرایی
علیرغــم اهمیــت حیاتــی پســتهای امــداد و اورژانــس در
امدادرســانی به مجروحان عملیاتهای نظامی در ســالهای اول
جنگ این مراکز بهصورت سیستمیک توســط بهداری رزمی در
مناطــق عملیاتی احداث نشــده بودند .البته در ســالهای ابتدایی
جنگ تحمیلی خطوط عملیاتی بسیار به شــهرها نزدیک بودند و
مراکز درمانی این شهرها در دسترس نیروهای عملیاتی برای درمان
مجروحان قرار داشــتند .بنابراین ایجــاد اورژانسها در این مناطق
عملیاتی چندان مورد نیاز نبود .بهدلیل وجود درگیریهای نظامی در
غرب کشور حتی قبل از شروع جنگ تحمیلی ،اولین بیمارستانهای
امدادی توســط بهداری رزمی در غرب کشــور ایجاد شدند .اولین
بیمارستان هم که در مناطق غرب راهاندازی شد بیمارستان الله اکبر
بود که شهید ممقانی این بیمارستان را در مریوان تأسیس کرد.

با توجه به وجود ساختار منسجمتر بهداری در نیروی زمینی ارتش
جمهوری اسالمی ایران ،مسئولین بهداری سپاه نیز سعی کردند از
امکانــات و تجارب بهداری ارتــش در راهاندازی بیمارســتانهای
صحرایی استفاده کنند .از این نظر عملیات فتحالمبین را باید نقطه
عطف در تاریخ تأســیس بیمارســتانهای صحرایی توسط بهداری
رزمی ســپاه بهحســاب آورد .در ســاختار بهداری ارتش اورژانس
چندین کیلومتر با خط مقدم فاصله داشت ،در حالیکه بهداری سپاه
اورژانسهای خود را نزدیکتر به خط مقدم تأســیس میکرد .البته
همــکاری بهداری ســپاه و ارتش برای تأســیس بیمارســتانهای
صحرایی در عملیاتهای بعدی نیز به شــکل گســتردهتری ادامه
یافت.
ایــن بیمارســتانهای صحرایی بهمــرور زمان مجهزتر ســاخته
ً
میشــدند و تقریبا تمام بخشهــای الزم برای یک بیمارســتان را
داشتند .از جملۀ این بخشها داروخانه و انبارهای دارویی بودند .با
گذشت زمان ساختمان بیمارستانهای صحرایی از حالت کانکسی
خارج شد و بهداری رزمی شروع به ساخت بیمارستانهای صحرایی
با سازههای ثابت کرد .این ساختمانهای جدید به نحو مناسبتری
امکانات مورد نیاز را فراهم میکردند.
چگونگی ارائه خدمات دارویی به نیروهای خط مقدم
مهمترین اولویت بهداری رزمی رســاندن خدمات دارویی مورد
نیاز نیروهای عملیاتی در خط مقدم نبرد بود .تأسیس اورژانسها و
پســتهای امدادی تــا حد زیادی بــه نیازهای دارویــی مجروحان
عملیاتها پاســخ میداد ،ولی ارائه خدمــات دارویی در خط مقدم
میتوانست نقش بسیار مهمی در کاهش تلفات نیروهای عملیاتی
ً
داشته باشــد .در ابتدای جنگ این نیازهای دارویی عمدتا ازطریق
سپاههای استانی و البته نهادهای شهر مربوطه تأمین میشد.
با این وجود بعد از تشــکیل قرارگاهها و انســجام بیشتر بهداری
رزمی ارائه خدمات دارویی نیز نظم بیشتری به خود گرفت .تا قبل از
عملیات بیت المقدس بهداری ســپاه همچنان از امکانات ســایر
سازمانها از جمله هالل احمر بهصورت مستقیم استفاده میکرد .با
استقالل بیشتر بهداری ســپاه بهتدریج انبارهای دارویی در مناطق
عملیاتی تأسیس شدند تا امکان دسترسی بهتر به داروهای مورد نیاز
فراهم گردد.
بهمنظور ارائه خدمات دارویی به نیروهای عملیاتی در خط مقدم،
بهــداری رزمی از روش تهیــه و توزیع کیفهای انفــرادی امداد و
نجات استفاده میکرد تا بتواند در کوتاهترین زمان ممکن امدادرسانی
اولیه به نیروهای عملیاتــی را انجام دهد .در ابتــدای جنگ نیز به
میزان محدودی از کیفهای امداد انفرادی اســتفاده میشد ،با این
ً
حال در آن زمان این کیفها عمدتا از خارج از کشور تهیه میشدند.
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بهداری رزمی اولین بــار این کیفهای امداد انفــرادی را ازطریق
شــرکت داروسازی آلمانی هوخســت به تعداد  3-4هزار عدد تهیه
کــرد .با توجه بــه اهمیت خدمترســانی دارویی در خــط مقدم به
نیروهای رزمنده ،کیفهای امداد انفرادی تولید شده توسط بهداری
ت طریقالقدس و
رزمی برای اولین بار بهمیزان وســیع در دو عملیا 
بیتالمقــدس مورد اســتفاده قــرار گرفتند .کیفهــای جنگی یا
کیسههای امداد انفرادی شامل امکانات امداد اولیه از جمله باند ،گاز
اســتریل ،پدهای حاوی پنبه و گاز اســتریل بود که برای جلوگیری
اولیه از خونریزی توسط خود رزمنده بهکار میرفت .خط تولید این
کیسههای امداد انفرادی در بیمارستان نجمیه تهران راهاندازی شد.
اولین بار تولید این کیسههای امداد انفرادی به تعداد  7000عدد برای
عملیات طریقالقدس صورت گرفت.
چگونگی تأمین نیازهای دارویی بهداری رزمی
بررسی وضعیت نیروهای عملیاتی و فرایند درمان مجروحان در
زمان دفاع مقدس نشان میدهد که بهدالیل متعددی تأمین داروهای
مورد نیاز مناطق عملیاتی در مقایسه با سایر نیازهای این مناطق بار
لجستیکی قابلتوجهی برای مســئوالن و فرماندهان جنگ ایجاد
نمیکرد .مجروحان عملیاتهای نظامی بعد از انتقال از خط مقدم
در بیمارستانهای شهری بستری میشدند .این بیمارستانها تحت
پوشش نظام عمومی بهداشت و درمان کشور بودند و تأمین نیازهای
درمانی این مجروحان از جملــه داروهای مورد نیاز آنها از وظایف
مسئوالن بهداشت و درمان کشور بود و بهداری رزمی در این مورد
مسئولیتی نداشــت .ازطرف دیگر اغلب رزمندگان در سن جوانی
بودند و بهدلیل ســامت جســمانی بهغیر از آســیبهای ناشی از
ً
عرصــه نبرد اصوال نیاز چندانی به دارو نداشــتند .بنابراین تأمین و
ً
تدارک داروهای مورد نیاز مناطق عملیاتی عمدتا به داروهای مورد
نیــاز بــرای واپایش(کنتــرل) اولیه زخمهــا و جراحات ناشــی از
عملیاتها در خط مقدم و یا اورژانسها محدود میشــد .در هنگام
عملیات هم نیاز به داروها مقطعی بود و با منتقل شــدن مجروح به
بیمارســتانهای شــهری ،مجروح در رونــد درمــان عمومی قرار
میگرفت .با شــروع جنگ طبق هماهنگیهای بهعمل آمده بین
نیروهای مسلح و وزارت بهداری مســئولیت تأمین داروهای مورد
نیاز نیروهای مســلح ازطریق وزارت بهداری و شرکتهای پخش
دارویی موجود در کشور انجام میشد.
ی بین سپاه
با این وجود در سالهای اول جنگ علیرغم هماهنگ 
و ســتاد وزارت بهــداری در تهران بــرای تأمین نیازهــای دارویی
بهداری ،سپاههای استانی نیز در مواردی نیازهای دارویی خود را از
منابع موجود در استانها تهیه میکردند.
همچنین در مواردی در سالهای اول تشکیل بهداری رزمی ،این

سازمان بهصورت مستقیم نیز نیازهای خود را ازطریق بازار دارویی
کشور تأمین میکرد .داروهای مورد نیاز بهداری رزمی از بین اقالم
داروهای موجود در فهرست داروهای ایران تأمین میشد .تمام این
داروها که توسط شرکتهای داروسازی داخلی تولید شده و یا توسط
واردکنندهها از خارج وارد میشــدند ،در بازار دارویی کشور موجود
بودند .بههمیــن دلیل بهداری مشــکلی در تأمین و تــدارک آنها
نداشــت .البته در مواردی که داروهای خاصی مــورد نیاز بود که در
داخل کشــور تولید نمیشــد برای تأمین آنها از خارج از کشور از
هالل احمر کمک گرفته میشد.
طی سالهای جنگ ،بهداری سپاه در مواردی از داروهای اهدایی
ً
مردمی نیز اســتفاده میکرد .این داروها که عمدتا از محل داروهای
مازاد بر نیاز و مصرفنشده مردم جمعآوری میشد ،توسط نهادهای
مردمی جمعآوری و تحویل بهداری سپاه میگردید .یکی از کارهایی
که دانشــجویان داروســازی داوطلب در جبههها انجــام میدادند،
بررســی داروهای ارسالی مردم و جداســازی و بستهبندی این اقالم
بود .البته واضح بود که این کمکهای دارویی مردمی نمیتوانست
جایگزین تأمین و تدارک دارو ازطریق شرکتهای دارویی باشد.
انبارهای دارویی در ابتدا از شــرایط فیزیکی مناســبی برخوردار
نبودند و باتوجه به شرایط آب و هوایی منطقه بهخصوص در مناطق
جنوبی نیاز به اصالح داشــتند .البته این انبارهــای دارویی در تمام
موارد از شــرایط ایدهآل برخوردار نبودند که ممکن بود باعث بروز
حوادثی نیز شود .برای مثال عدم رعایت کامل اصول ایمنی هنگام
تخلیه بار در یکی از انبارهای دارویی منطقه جنوب در ســال 1365
باعث بروز آتش سوزی شد.
هزینه مربوط به داروهایی که سپاه از وزارت بهداری و شرکتهای
ً
دارویــی داخلی تحویــل میگرفت ،عمدتــا ازطریق ســپاه به این
ً
شرکتها پرداخت میشــد ولی در مورد تجهیزات پزشکی بعضا از
خارج از کشور واردات انجام میگرفت .با اتمام عملیاتهای نظامی
واحد دارو و تجهیزات پزشــکی بهداری رزمــی با جمعآوری کلیه
داروها و تجهیزات مصرف نشده آنها را بستهبندی و ذخیرهسازی
میکرد تا برای عملیاتهای بعدی مورد استفاده قرار گیرند.
بهداری سپاه در موارد زیادی برای ارائه خدمات دارویی و اصالح
روشهــای خود به پیشــنهادها و عملکــرد فــردی نیروهای خود
بهخصوص در مناطق عملیاتی وابسته بود و در موارد فراوانی روش
کار بهداری ســپاه بر مبنای پیشــنهادهای نیروهــای عملکننده
بهصورت از پایین ب ه باال اصالح میشــد .در ســالهای آخر جنگ
بهدلیل تســلط بیشــتر مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی در مورد
نیازهای نیروهای عملیاتی ،باوجود مشکالت ناشی از الزام رعایت
اصول ایمنــی و حفاظتی عملیاتهــای نظامی ،تأمیــن و تدارک
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نیازهــای دارویی نیروهــای عملیاتی با برنامهریــزی بهتری انجام
میگرفت.
ارائۀ خدمات دارویی در بهداری نزاجا در دوران دفاع مقدس
با توجه به حفظ ســاختار کلی و نظام ارتش و بهــداری آن بعد از
پیروزی انقالب اسالمی ،با شــروع جنگ تحمیلی بهداری نیروی
زمینی ارتش جمهوری اســامی ایران (نزاجا) از همان ســاختار و
تشکیالت موجود خود برای ارائه خدمات دارویی استفاده میکرده
اســت .ســابقه ایجاد واحد دارویی در بهداری ارتش به ســالهای
ابتدای  1300برمیگردد .در این ســال ارتش برای پاســخگویی به
ً
نیازهای دارویی تشکیالت کامال مستقلی برای خود ایجاد کرده بود.
در ســال  1306داروخانهای به نام داروخانه ســپه در بهداری ارتش
تأسیس شد که در ســال  1348به میدان حر (آمادگاه فعلی) منتقل
شد .در بخش داروســازی ارتش فراوردههایی شامل قرص ویتامین
ب ،1قرص نمک ،قرص آسپیرین و قرص زغال و چندین نوع پماد
تولید میشــد .فعالیتهای داروسازی بخش دارویی بهداری ارتش
حتی در سالهای اولیه بعد از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز جنگ
تحمیلی نیز ادامه یافت .با این وجود در دهه  60به دلیل عدم موافقت
وزارت بهداری با ادامه فعالیت بخش تولید دارو در ارتش ،این واحد
بــه فعالیت خود خاتمــه داد و بخش داروســازی تولیــدات خود را
متوقف کرد ولی تولید قرص نمک و آمپول آمیل نیتریت کما کان

ادامه یافت.
در ســاختار بهداری نزاجا مدیریت دارو و تجهیزات پزشکی از
همان ابتدای جنگ تحت پوشــش معاونت لجستیک بوده است.
این ســاختار که قبل از انقالب اســامی در ارتش ایجاد شــده بود،
همچنــان در دوران بعد از پیروزی انقــاب و طی جنگ نیز بدون
تغییر مهمی حفظ شد .ساختار تشکیالتی مدیریت دارو و تجهیزات
پزشکی نزاجا در نمودار شماره  3نشان داده شده است.
برخالف تشکیالت نوپای بهداری سپاه ،در نزاجا بهدلیل وجود
تعداد قابل توجهی دکتر داروساز کادر و وظیفه ،ارائه خدمات دارویی
به نیروهای عملیاتی زیر نظر داروســازان انجام میشد .نزاجا از این
داروســازان برای برنامهریزی و ارائه خدمــات دارویی به نیروهای
ً
رزمی ارتش اســتفاده میکرد .بنابراین در بهداری ارتش تقریبا در
تمام زنجیره توزیع دارو داروســاز وجود داشــت و درخواستهای
دارویی ازطریق همین داروســازان انجام میشــد .بهداری نزاجا در
کشــور عالوهبر تهران پنج منطقه پشتیبانی ایجاد کرده بود و توزیع
دارو در واحدهای ارتش ازطریق این مناطق صورت میگرفت .در
ســالهای جنــگ در آمادگاه  501بهــداری ارتش حداقــل  25نفر
داروساز وجود داشت .بهداری ارتش داروها را ازطریق هماهنگی با
وزارت بهداشت از شرکتهای پخش تحویل میگرفت.
ذخیرهسازی دارو از استراتژیهای بهداری نزاجا به منظور تأمین

اداره بهداشت و درمان نزاجا

آمادگاه تهران

فرماندهی لجستیک نزاجا

آمادگاه مناطق

فرماندهی پشتیبانی منطقهای

گردان بهداری لشکر
بیامرستان صحرایی
بهداری تیپ
بهداری گردان

نمودار شماره  – 3ساختار تشکیالتی دارو و تجهیزات پزشکی نزاجا در دوران دفاع مقدس.
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داروهای مورد نیــاز مناطق عملیاتی بود .بهــداری نزاجا داروهای
دریافتی از شرکتهای دارویی را در انبارهای دارویی خود ذخیره و
سپس طبق درخواســتهای رســیده از مناطق عملیاتی برای آنها
ارســال میکرد .در اغلب اوقات ارسال داروها به مناطق عملیاتی از
یک برنامه ثابت برخوردار بــود در مواردی که بهدلیل عملیات نیاز
مناطق عملیاتی به داروها افزایش پیــدا میکرد ،داروهای مورد نیاز
بهصورت فوری به این مناطق ارســال میشد .آمادگاه تهران وظیفه
داشــت که دپوی شــشماهه داروهای مورد نیاز ارتش را نگهداری
کند .داروهــا از آمادگاه برای پشــتیبانی مناطق ارســال میشــد و
پشتیبانیهای مناطق برای سه ماه دپوی دارویی داشتند.
توزیــع دارو در مناطــق مختلف کشــور از ســوی نزاجا شــامل
بیمارســتانها و مراکــز درمانی تحت پوشــش بهــداری ارتش در
شهرســتانها نیز میشــد .بهداری نزاجا عالوهبر مناطق عملیاتی
نیازهای دارویی بیمارســتانهای تحت پوشــش خــود را نیز تأمین
میکرد.
با این وجود نزاجا نیز مانند بهداری ســپاه بــرای تأمین داروهای
مورد نیاز خود به وزارت بهداری وابســته بــود و داروهای مورد نیاز
خود را ازطریق سهمیه تعیین شده برای نزاجا توسط وزارت بهداری
از شــرکتهای پخش دارویی تحویل گرفتــه و بین واحدهای خود
تقسیممیکرد.
بهــداری نزاجا برای ارائه خدمات دارویــی به نیروهای عملیاتی
ارتش در خط مقدم از کیفهای امداد انفرادی استفاده میکرد .این
کیفها که در آمادگاه ارتش تهیه میشــدند حــاوی داروهای مورد
مصرف بهمنظور کمکهای اولیه به مجروحــان بودند .برای ارائه
خدمات دارویی در خط مقدم جبههها دو نوع کیف امدادی انفرادی
 910و  911تولید میشــد .این کیفها از نظر وسایل موجود در آنها
متفاوت بودند و یکی از آنها تحویل امدادگر دســته میشد .یکی از
این کیفها حاوی وسایل پانسمان و بخیه بود .وسایلی مثل قیچی و
پنــس مورد نیاز این کیفها ازطریق سیســتم آمــاد خریداری و به
آمادگاه ارسال میشــد و در نهایت در کیفها بستهبندی میشدند.
در مورد کیفهای  910و  911گاهی دســتور صادر میشد که فالن
تعداد کیف تولید شــود .خود کیفها در خیاطخانه آمادگاه دوخته
میشــد و وسایل آن تهیه و بســتهبندی صورت میگرفت و تحویل
فرماندهی لجستیک میشــد .در نهایت فرماندهی لجستیک هم
کیفها را بین گردانهای بهداری لشکرها توزیع میکرد .کیفی که
به بهیار یا پزشکیار تحویل داده میشــد حاوی امکانات تزریق و
بخیه بود ولی کیفی که تحویل امدادگر میگردید بیشتر حاوی گاز
اســتریل ،باند و امکانات پانســمان بود و وســایل تزریق و بخیه را
نداشت.

در پایــان بخش نتایج حاصل از این پژوهش بر خود الزم میدانیم
ضمن درود به روح مطهر شــهدای دوران دفاع مقدس ،از  26شهید
بزرگوار واحد خدمات دارویی نیز یاد کنیم که از جمله آنان بهعنوان
یکی از اولین شــهدای داروســاز دوران دفاع مقــدس ،دکتر محمد
مهدی فقیهی متولد  1332اصفهان و ورودی سال  1351دانشکده
داروســازی اصفهان بود .سیره و سلوک اخالقی و اخالص کمنظیر
این شــهید واالمقــام زبانزد خاص و عــام بود و ســرانجام بهعنوان
مسئول امداد و انتقال مجروحان در مرداد ماه  1362در حال انجام
وظیفه امدادگری خــود در تپههای دربند(خــا ک عراق) به فیض
شــهادت نائل گردید .همچنین از شهدای عالیقدر :حسن دغاغله
(شــهادت در روز ســوم خرداد – عملیات بیتالمقدس) و مهندس
التفــات محمودی (شــهادت در عملیــات کربــای  ،)5بهترتیب
بهعنوان اولین شــهید واحــد دارو و اولین شــهید واحد تجهیزات
پزشکی قرارگاه کربال یاد شده است( )7روحشان شاد.
بحث
بهرهگیری از روش تحقیق میدانی «مصاحبه» با افرادی که خود در
رویدادی بسیار مهم و تأثیرگذار مانند دوران  8ساله دفاع مقدس در
عرصه تخصصی ارائه خدمــات (دارویی) فعال و در صحنه حضور
داشــتهاند ،بهعنوان یکی از روشهای تاریخ شــفاهی با هدف ثبت
تجارب و خاطرات ارزشمند آنان ،اطالعات ذیقیمتی در این زمینه
فراهم میکند( .)8با وجود امتیاز مواجه چهره به چهره با افراد مورد
نظر در مصاحبه حضوری ،این روش مطالعه محدودیتهایی هم در
بردارد که عبارتند از:
 – 1نبود امکان دسترســی به تمام افراد دستاندرکار در این حیطه
تخصصی ،که برای جبران این نقیصه سعی شــده افراد مسئول در
جایگاههــای متفاوت هــرم تصمیمگیری بــرای مصاحبه انتخاب
شوند.
 – 2گذشــت حدود  3دهه از زمان اتمــام دفاع مقدس که میتواند
محو بخشی خاطرات و تغییر در اصل موضوع و جزئیات مربوطه و
یا حتی عدم یادآوری آن را در پیداشته باشد .همچنین تغییر احتمالی
دیدگاه و بینش افراد با گذشــت این زمان طوالنی ممکن اســت در
بیان زوایا و جزئیات یک ماجرا تأثیرگذار باشد.
ً
 – 3نتایــج نهایــی این پژوهــش صرفا بــر مبنای نظــرات افراد
شرکتکننده در مصاحبهها تدوین شــده ،بنابراین با قبول صحت
تمام مطالب ارائه شده در مصاحبهها هیچ روشی برای تأیید نظرات
ارائه شده بهکار برده نشده است.
 – 4همچنین در این تحقیق از هیچ سند مکتوبی برای تأیید یا عدم
تأیید نظرات ارائه شــده اســتفاده به عمل نیامده است و تنها روش
علمی بهکار رفته برای ارزیابی صحت نظرات ارائه شــده ،نقل قول
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یک تجربه از زبان افراد مختلف شرکت کننده در این تحقیق است
ً
که طبعا مشــابه بودن این نظرات به تأیید اصل ماجرا کمک شایانی
میکند.
نتیجهگیری
منابــع مکتوب و مقاالت متعددی با اســتفاده از تاریخ شــفاهی
دوران دفاع مقدس منتشر شده است( ،)9ولی این پژوهش با هدف
چگونگی ارائه خدمات دارویــی در آن زمان برای اولین بار با روش
مزبور صورت گرفته اســت .نتایــج حاصل از این پژوهش نشــان
میدهد که ســاختار دارو و تجهیزات پزشــکی در بهــداری رزمی
نیروهای نظامی و بهخصوص ســپاه پاســداران انقالب اسالمی بر
مبنای روش تجربه و یادگیری بوده است .به همین دلیل با گذشت
زمان و در سالهای پایانی جنگ ارائه خدمات دارویی بهداری رزمی
به نیروهای عملیاتی روندی رو به بهبود را طی کرده است .این روش
در ابتدای تشکیل بهداری رزمی و بهویژه در اولین سالهای استقرار
نظام جمهوری اســامی ایران و تشــکیل سپاه پاســداران انقالب
ً
اســامی احتماال مناســبترین روش بوده اســت ،اما الزم اســت
بهداری رزمی ضمن بهرهگیری از دستاوردهای علمی روز ،با استناد
به تجارب سالهای دفاع مقدس ،خود را برای ارائه خدمات دارویی
در چالشهــای احتمالی آینده آمــاده کند .با توجه بــه تغییرات و
پیشــرفتهای بهوجود آمــده در سیســتمهای بهــداری رزمی در
نیروهای نظامی در سطح دنیا الزم است با برنامهریزی قبلی نیروهای
کمی و کیفی داروســاز مورد نیــاز بهداری رزمی نیروهای مســلح
جمهوری اسالمی آموزش دیده و در اختیار باشند تا در صورت ایجاد
هر گونه شــرایط غیرعادی و یا جنگهای احتمالی آینده آمادگی
ارائــه مطلوب خدمات دارویی از همــان روز اول آغاز بحران وجود
ً
داشــته باشــد( .)3قطعا مراکز آموزشــی دانشــگاهی بــه ویژه در
عرصههای نظامی و بهخصوص دانشکده داروسازی دانشگاه علوم
پزشکی بقیه الله ( )که قادر باشند داروسازان نظامی را تربیت کنند،
میتوانند این نیاز کشور را بهصورت مطلوب برآورده سازند.

to the combatants during the Holy Defense, through two
specialized structures in the Armed forces: Army of the
Islamic Republic of Iran and the Revolutionary Guards of
the Islamic Revolution. These two large structures began
to provide specialized services in the fields of supplying,
storing and distributing all the medicinal items needed for
combatants on the battlefields at the beginning of the
imposed war. With prolongation of the war, in addition to
upgrading the organizational and administrative structure,
the activities of the Pharmaceutical unit also expanded
dramatically in diversity, quality and quantity. The role of
committed pharmacist professors in pharmacy colleges,
with sincere, innovative and creative activities, deserves
respect and appreciation.
Conclusion: All the valuable pharmaceutical experiences
of Holly defense, in areas of innovation, scientific
promotion, and the resulted scientific deposits, will pave
the way for the country’s health system in future.
Key words: Drug unit, Military Pharmacy, Pharmacology,
Pharmacy, Martial medicine
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Abstract

Title:Providing pharmaceutical services in 8 years of
Holly defense
Part I: The structure of the pharmaceutical unit in martial
Medicine
Authors: Cheraghali A., Bagheri M., Shohrati M
Background and aim: like other health groups, the
attendance of pharmacists, pharmacy professors and
students, and executives in relevant organizations and
institutions, in Holly defense, has been Brilliant and
valuable. They did not hesitate to share their life, property
and knowledge, with the rest of the society.
Method: Oral history interview and library study were
used to adjust the content of this study
Results: Drug and pharmaceutical service was provided

شهید دکتر محمد مهدی فقیهی

ویال داروی آمیل نیتریت مورد استفاده در کیف امدادی(مصدومین)
(نمونه اولیه این دارو برای اولین بار توسـط اسـاتید دانشکده داروسـازی تهران در سال  1363جهت
استفاده در دفاع مقدس و به منظور مقابله با عوارض گازهای شیمیایی مؤثر بر روی اعصاب ساخته شد).

تصاویری از داروخانههای اورژانسها و بیمارستانهای صحرایی در مناطق عملیاتی
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چکیده
زمینه و هدف
شرایط جنگی بر پوشــش واکسیناسیون در جامعه ،خاصه مناطق
جنگی تأثیرگذار اســت .واکسیناســیون ضروری رزمنــدگان نیز از
موضوعات مهم بهداشتی در این شــرایط بهشمار میرود .غفلت از
اقدامات پیشگیرانه بهداشتی ،از جمله ایمونیزاسیون عمومی جامعه،
پناهجویان جنگی و نظامیان ،شــرایط را برای طغیان «بیماریهای قابل
پیشگیریباواکسیناسیون» 2فراهم میسازد.
روش
این مطالعه با بررسی کلید واژههای منتخب در اسناد علمی و منابع
تاریخ شفاهی دفاع مقدس و همچنین مرور مستندات معتبر علمی
اخیر به روش کتابخانهای انجام شده است.
یافتهها
در جنگ تحمیلی ،با رعایت موازین بهداشتی و اقدامات پیشگیری
از سالمت عموم مردم ،خاصه اقشار آسیبپذیر صیانت شد .اقدامات
عمومی نظام ســامت در اجرای برنامههای فراگیر واکسیناســیون
عمومی مردم و برنامههای اختصاصی ایمونیزاسیون رزمندگان و نیز
پناهجویان جنگی ،موجب پیشــگیری از طغیــان بیماریهای قابل
پیشــگیری با واکسیناســیون در دوره جنگ و بعد از آن شد .در طول
جنگ عموم رزمندگان علیه کزاز ،دیفتری ،سالک و مننژیت ایمن شده
بودنــد .هفتهای یک قرص پیشــگیری از ماالریا بــه رزمندگان داده
میشد .در تاریخ جنگ تحمیلی ،هیچ موردی از ابتالی رزمندگان به
بیماریهای تیفوس ،طاعون ،آنفلوآنــزا ،کزاز و یا دیگر بیماریهای
همهگیر گزارش نشد.
نتیجهگیری
تجارب دفاع مقدس در زمینه واکسیناسیون عمومی با بهرهگیری از
مشــارکت مردم ،جهاد ســازندگی و اقدامات فراگیر نظام سالمت و
ایمونیزاســیون ویژه رزمندگان و پناهجویان جنگی ،موفقترین شیوه
.1استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل ()

)2. Vaccine-preventable disease (VPD

موجــود در تاریخ جنگهای معاصر اســت .این تجربه در ســطح
بینالمللی برای شرایط جنگی و بالیای طبیعی و انسان ساخت کاربرد
خواهد داشت و شایسته مدونسازی و ترویج است .در سطح جهانی
وضع معاهــدات بینالمللی جهت الــزام همه کشــورها به انجام
برنامههای استاندارد واکسیناسیون برای عموم مردم ،تمامی نظامیان،
اقشار و جمعیتهای آسیبپذیر و پناهجویان جنگی ضروری است.
در این زمینه اســتفاده از تجارب موجود در ایمنسازی رزمندگان در
برابر بیماریهای مهمی نظیر کزاز ،مننژیت و سالک ،برای مسیر آینده
تاریخ میهن اسالمی بسیار راهگشا خواهد بود.
کلمات کلیدی
ایمونیزاسیون،جنگ،پناهجویان،رزمندگان
مقدمه و بیان مسئله
در شرایطی که پوشش واکسیناسیون در جمهوری اسالمی ایران به
مرز صد درصد رسیده است ،در بســیاری از کشورهای جنگزده و
جهان سوم ،همچنان چالشهای بزرگی در امر واکسیناسیون عمومی،
خاصه گروههای ســنی نوزادان تا  16ساله ،پابرجاست .طبق گزارش
یونیسف حدود  7/7میلیون کودک واکسینه نشده در کشورها و مناطق
جنگزده یا تحت تأثیر مناقشــات نظامی ،زندگی میکنند .کودکان
مناطق جنگزده مســتعدترین جمعیت در معرض خطر برای مبتال
شدن به بیماریهای واگیرداری نظیر سرخک و فلج اطفال هستند که
موجب مرگ یــا ناتوانی و معلولیــت عمیق میشــوند ( .)1در دنیا
بیماریهایی نظیر سرخک ،اسهال ،عفونتهای تنفسی و سوء تغذیه
عوامل اصلی بیماری و مرگ و میر در کودکان میباشند .در فوریتها،
بالیا و جنگ اثرات مخرب این بیماریها تشدید میشود .در شرایط
عادی کمتر از  %1کودکان مبتال به ســرخک جان خود را از دســت
میدهند .ولی در شــرایط اضطراری مانند بالیای طبیعی ،زندگی در
کمپهای آوارگان جنگی ،فراگیری ســوء تغذیه ،آمار مرگ و میر در
کودکان مبتال به سرخک تا  %30افزایش مییابد .جنگ شرایط بسیار
مستعدی برای طغیان بیماریهای واگیردار فراهم میکند ( .)2شرایط
امنیتی شکننده و شرایط زندگی اســفبار در اردوگاههای پناهجویان
جنگی ،توأم با فروپاشی ساختارهای بهداشتی در مناطق جنگزده،
سطح خدمات بهداشــتی و از جمله ایمونیزاسیون را به حداقل میزان
کاهش میدهد و آن دســته از افــرادی که مورد واکسیناســیون قرار
میگیرند نیز این خدمــات را با تأخیر و بهصــورت نامنظم دریافت
میکنند(.)3
روش
مطالعه حاضر با بررســی کلید واژههای منتخب در اسناد علمی
منتشر شــده و منابع تاریخ شــفاهی دفاع مقدس و همچنین مرور
مستندات معتبر علمی اخیر (به روش کتابخانهای) و با بهرهگیری از
پایگاههــای اطالعاتی داخــل و خارج از کشــور از جملــه ایران
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 scholarانجام شده است.
یافتهها
با وجود درگیری کشــور عزیزمان ایران در یک جنگ تحمیلشده
طوالنی و دشوار و جابهجایی چندین میلیون نفر از مناطق جنگزده و
تحریمهای ناجوانمردانــه همهجانبه ،از جمله در اقــام دارویی و
بهداشــتی ،نظام سالمت کشــور با حضور تمام عیار در صحنهها و
اجرای برنامههای فراگیر ملی ،از همه تهدیدات و مخاطرات شرایط
جنگی پیشگیری نمود و برای اولین بار در تاریخ کشور در همان شرایط
جنگی برنامههای سراسری واکسیناسیون عمومی را به مرحله اجراء
گذاشت .بدیهی است این حضور حماسی در دفاع از میهن اسالمی
خیل عظیمی از نیروهای مردمی را بهدنبال نیروی منظم ارتش و سپاه به
میادین جنگ روانه ساخت که مشارکت آنان نیاز به ایمنسازی علیه
برخی از بیماریهای عفونی و واگیر داشت .براساس تجارب موجود
عدم ایمونیزاســیون علیه این قبیل بیماریهــا در وقایع و جنگهای
گذشته تاریخ ســبب ایجاد خسارات جبرانناپذیری در بین نیروهای
متخاصم گردیده است.
قبل از اینکه به موضوع انواع ایمونیزاســیون علیه بیماری پرداخته
شــود ،تعریفی از ایمونیزاســیون ارائه میگردد :ایمونیزاسیون همانا
استفادهازواکسن(عاملضعیفشدهیاسمضعیفشدهویاکشتهشده
عامل بیماری است) که برای ایجاد ایمنی در بدن افراد تزریق میشود
و باعث تحریک سیستم ایمنی میگردد .در این مطالعه تالش شده تا
بخشــی از تجارب دفاع مقدس در انجام فرایند ایمونیزاسیون مرور
گردد.
ایمونیزاسیونکزاز
کزاز بیمــاری عفونــی خطرناکی اســت که عامــل آن ،باکتری
کلســتریدیوم تتانی 1میتواند بهصور گوناگون بهانسان منتقل گردد.
عامل بیماری میتواند در حین زایمان از مادر غیر ایمن به نوزاد ازطریق
ً
جفت منتقل شود و یا از آنجا که معموال در خاک وجود دارد ،ممکن
است در اثر جراحتها و آسیبهای وارده به بدن وارد گردد و با تولید
توکسین موســوم به تتانواسپاسمین سبب اسپاســم و انقباض شدید
عضالت فک ،دستگاه تنفس و حتی در مواردی تمام عضالت بدن و
ً
نهایتا مرگ شود.
ً
بیماری معموال در طی جنگهای گذشــته تاریــخ بهویژه جنگ
جهانی اول که هنوز واکســن علیه کزاز معرفی نشــده بــود ،در بین
نیروهای متخاصم گزارش شده است .)4-5(.لیکن با معرفی واکسن
علیه کزاز در ســال1924بروز این بیماری در جنگها کمتر گزارش
شده است بهطوری که در جنگ جهانی دوم تنها 12مورد بیماری در
بین نیروهای آمریکایی گزارش شده اســت و در جنگ ویتنام و کره،

واکسیناسیونعلیهمننژیتمننگوکوکسی
عامل بیماری مننژیت مننگوکوکسی ،باکتری دیپلوکوک گرم منفی،
نایسریامننژیتیدیس 2باناممتداولمننگوکوکاستکهمیتواندباعث
ایجاد مننژیت در گروههای در معرض خطر بهویژه ســربازان گردد.

1. Clostridium tetani

2. Neisseria meningitidis
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گزارش رسمی دال بر شیوع بیماری کزاز ثبت نگردیده است.
در طی جنگ تحمیلی واکسیناسیون علیه کزاز از یک ضرورت بود.
در ابتدای جنگ که امکان واکسیناســیون منظــم علیه کزاز از لحاظ
پراکنده بودن اعزامها و ســرعت عمل در اعزام نیروها به سوی مناطق
عملیاتی وجود نداشــت ،از ســرم آماده علیه توکسین کزاز موسوم به
تتابولین در اورژانسها و بیمارســتانهای صحرایی برای رزمندگان
مجروح اســتفاده میگردیــد .لیکن با ادامه جنگ ضــرورت انجام
واکسیناسیون منظم علیه کزاز برای رزمندگان احساس میگردید.
واکسن کزاز توسط مؤسسه واکسن و سرمســازی رازی حصارک
کرج تهیه و در زنجیره ســرم وزارت بهداشــت توزیــع میگردید و
رزمندگان نیز توســط نیروهای انجامدهنده واکسیناســیون وزارت
بهداشت و سایر نیروهای بهداشتی شاغل در نیروهای مسلح واکسینه
میشدند.و براســاس روال مرسوم واکســن مربوطه در دلتوئید بازو
بهصورت عضالنی تزریق میشد.
حداقل تالش میشد که رزمندگان دو نوبت به فاصله یک ماه علیه
کزاز واکســینه شــوند و کارت واکسیناســیون آنان ممهــور به مهر
واکسیناسیون علیه کزاز گردد و سپس عازم جبهههای جنگ شوند .این
امر ادامه داشت تا اینکه مورخ 62/3/22واکسیناسیون علیه کزاز در
ســپاه برای کلیه رزمندگان اجباری اعالم گردید و رزمندگان ملزم به
دریافــت حداقل دو نوبت واکســن علیــه کزاز قبــل از عزیمت به
جبهههای جنگ شدند .تا زمان پایان جنگ به همین روش ایمنسازی
رزمندگان علیه کزاز صورت گرفت.
مطالعات انجام شده درخصوص ایمنیبخشــی واکسن کزاز در
رزمنــدگان ،بــه کار تحقیقــی و پایاننامه آقای ربانی ،دانشــجوی
کارشناسی ارشــد ایمنیشناسی دانشکده بهداشــت دانشگاه علوم
پزشکی تهران برمیگردد که نشان داد میزان آنتیکور تولید شده علیه
آنتی ژن (توکسین کزاز) در حدود %92رزمندگان مورد مطالعه ،بیش
از حد استاندارد بین المللی اســت و در  %8بقیه آنان میزان آنتیکور
کمتر از حد استاندارد بین المللی بود (.)6
در طی 8سال دفاع مقدس بهرغم وجود حداقل یک میلیون رزمنده
مجروح گزارشــی دال بر شــیوع بیماری کزاز در بیــن رزمندگان و
مجروحان به مقامات بهداشــتی کشوری و لشکری واصل نگردید و
نویسنده در طی مقالهای با عنوان هشت سال جنگ بدون کزاز بر این
امر تأکید نمود(.)7
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گفته میشود که افراد به یکی از ســه دلیل :الف :داشتن استرس ب:
ســوء تغذیه ج :زندگی دســته جمعی در مراکز پر ازدحام ،بیشترین
آمادگی به این بیماری را دارند.
این بیماری عفونی با کمک پیشگیری دارویی ،یعنی با استفاده از
داروی سولفامید و ریفامپین قابل پیشگیری است ،ولی به لحاظ اینکه
احتمال مقاومت دارویی باکتری نایسریا مننژیتیدیس همواره وجود
داشته است از یک سو ،و وجود سروتیپهای متعدد ،همیشه بهعنوان
یک خطر عمده برای بروز اپیدمی در بین نیروهای رزمنده مطرح بوده
است.
در طــی دوران دفاع مقــدس رزمندگانی کــه در پادگانهای ویژه
ً
دورههای آموزشی خود را سپری مینمودند ،بعضا با بیماری مننژیت
باکتریال از جمله مننژیت منگوکوکسی مواجه میشدند .این بیماری
دارای نشــانههایی چون تب ،ســردرد ،تهوع ،استفراغ و سفت شدن
گردن و وجود بثــورات جلدی(مانند جوش و کهیر) روی پوســت
میباشد که میتواند در زمان کوتاهی (24ساعت) فرد را بیمار نموده و
بهکام مرگ بکشد .لذا برای پیشگیری از این بیماری مهلک ،اقدامات
متعددی در دوران دفاع مقدس بهشرح ذیل صورت گرفت.
قبل از سال  61تصور بر این بود که تنها با شیموپروفیالکسی بهویژه
با اســتفاده از ریفامپین میتوان زنجیره انتقــال را در بین افراد آلوده و
اطرافیان قطع نمود .عالوهبر این تأکید شده بود نظر به اینکه ریفامپین
برای درمان ســل نیز بهکار میرود و بیم آن میرفت که عامل نایسریا
مننژیتیدیس نیز مانند عامل سل (مایکوباکتریوم توبرکلوزیس) علیه
آن مقاومت ایجاد نماید ،لذا این دارو سریع از دستور استفاده گسترده
ی تأکید
خارج شد و به اســتفاده از واکسن علیه مننژیت مننگوکوکس 
گردید.
واکســن مننژیت :مننژیــت مننگوکوکســی حداقــل دارای 13
سروگروپ شامل ســروگروپهایA،B، C، E29، Y،Z، X، Z1، Z2،
W135میباشــد و به فراخور اینکه کدامیک از این سروگروپها در
کدامیک از قارههای جهان شیوع دارد ،از واکسنهای دوگانه ( )A+Cو
یا واکسن چهارگانه )(A+C+Y+W135برای محافظت افراد در مقابل
این بیماری مهلک استفاده میگردد.
در ابتدا هیچگونه اطالعی از این که چه نوع ســروتیپی از نایسریا
مننژیتیدیس در بین رزمندگان شیوع دارد ،وجود نداشت و لذا واکسن
ً
دوگانه فوق از خارج وارد گردید .تقریبا از اوایل سال 1362رزمندگان
شرکتکننده در دورههای آموزشی در درون پادگانها علیه مننژیت با
واکسن دوگانه ( )A+Cواکسینه گردیدند و همانند واکسیناسیون علیه
کزاز در کارت واکسیناسیون آنان انجام این نوع واکسیناسیون نیز درج
گردید.
واکسن مذکور بهصورت زیر جلدی تزریق میگردید که اعتقاد بر
آن بــود بهمیزان 95درصد بــرای مدت 3تا 5ســال دارای خاصیت

ً
محافظتکنندگیعلیهبیماریمننژیتمننگوکوکسیمیباشد.تقریبا
بــا این اقدام واکسیناســیون علیــه مننژیت مننگوکوکســی از وقوع
اپیدمیهای مننژیت در بیــن رزمندگان جلوگیری بهعمل آمد .موارد
ً
تکگیر 1گهگاه و بهندرت دیده میشــد ،لیکن واکسیناسیون کامال
موثر بوده است.
ناگفته نماند پس از دوران دفاع مقدس مطالعات عطایی و مهرابی
توانا پیرامون این بیماری نشان داد تا حدود 72درصد سروگروپهای
 A+Cبا همان واکســن دوگانه مورد محافظت قــرار گرفتهاند .ضمن
ً
ً
اینکه بعضا برخی افراد با نقص سیستم ایمنی نیز ممکن است اساسا
واکنشی نسبت به واکسن و آنتی ژن موجود در آن ارائه ننمایند .استفاده
از ریفامپین نیز بهعنوان پروفیالکسی در بین افراد مواجه شده با بیمار
مورد تأکید بوده است و هنوز هم این روند ادامه دارد.
محققان در طــی مطالعات خود به لحاظ اینکه ســروتایپهای
 W135وYرا خیلی غالب نیافتند ،تأکیدی بر چرخش از واکسن دوگانه
به چهارگانه پیشــنهاد ننمودند ،ضمن اینکه واکسن چهارگانه از نظر
هزینه بسیار گرانتر از واکســن دوگانه در دسترس افراد میتواند قرار
گیرد .در دوران پس از جنگ محققان برای افزایش کارایی ایمونیزاسیون
پیشنهاد نمودند که واکسیناسیون علیه مننژیت و همچنین کزاز خارج
از پادگان و یکماه تا 45روز قبل از ورود به پادگان آموزشی انجام شود
که این امر را سبب افزایش سیستم ایمنی هومورال و محافظت هر چه
بهتر سربازان در مواجهه با نایسریا مننژیتیدیس یافتند .در اثر تغییر این
ً
روند واکسیناســیون تقریبا موارد شــیوع 2مننژیت مننگوکوکسی و
مرگومیر ناشی از آن خوشبختانه بهحدود صفر تنزل یافته است (.)8
لیشمانیزاسیون
فرایند لیشمانیزاســیون اقدام دیگر ایمونیزاســیون بــود که علیه
ً
لیشــمانیوزجلدی (ســالک) صورت میگرفت .اساسا کشورهای
خاورمیانه بهویژه ایران ،عراق ،سوریه ،یمن وعربستان کانون اندمیک
بیماری لیشــمانیوز جلدی تلقی میشــوند .حضور در کانون این
بیماری که در ایران اســتانهای خوزســتان ،ایالم و  ....را نیز شامل
میشود ،میتواند سبب ابتالء به بیماری پوستی سالک را فراهم سازد.
از آنجاکه مخزن بیماری لیشمانیوز جلدی جوندگان و سگسانان و
عامل انــگل آن Leishmania major ،در فرم مرطوب (روســتایی) و
 Leishmania tropicaدر فرم خشــک (شهری) و ناقل نیز پشه خاکی
3میباشــد و پشــه خاکی ماده میتواند انگل را از انســان بیمار و یا
جوندگان و یا سگســانان به انســان غیــر بیمار منتقــل نماید ،لذا
واپایش(کنترل)بیماری اقدامات گستردهای را اقتضاء مینمود که اهم
آنها سمپاشی علیه پشه خاکی ،از بین بردن جوندگان و سگسانان و
یا درمان افراد مبتال با داروی گلوکانتیم (امالح 3و5ظرفیتی سولفات
آلومینیوم)هستند.
1. Sporadic
2. Morbidity
3. Sand fly
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Title:Immunization in war and reviewing of experiences
in holy defense
Author: Ali Mehrabi Tavana, Ph.D
Background and aim: War conditions affect vaccination
coverage in the community, especially war zones.
Necessary vaccination of the warriors and other military
personals, is considered also an important health issue in
these conditions. Neglecting the preventive health
measures, including “public immunization”, war refugees
health care” and the military health needs”, create
conditions for outbreak of “vaccine-preventable disease”.
Method: Selected keywords in scholarly documents, oral
history sources of Holy defense, as well as reviewing the
recent valid scientific documentation were reviewed
Results: In the imposed war, Health of the community,
especially vulnerable groups, were protected by the
observance of public health and preventive measures.
Public health measures to implement comprehensive
public vaccination programs and specific warfare
immunization programs, as well as Support and care for
war refugees, prevented outbreaks of vaccine-preventable
diseases during and after the war. During the war, all
warriors were immunized against tetanus, diphtheria,
leishmaniasis and meningitis. All warriors were given a
malaria prevention pill weekly. In the history of the
imposed war, no cases or epidemics of typhus, plague,
influenza, tetanus or any other communicable diseases,
were reported.
Conclusion: Holy defense experiences in the field of
public vaccination, utilizing public participation,
constructive jihad, and comprehensive health and
immunization measures of war veterans and refugees, are
the most successful model in contemporary war history.
This experience has potential to apply internationally for
war situations as well as natural disasters, and man-made
accidents and deserves modulation and promotion.
Keywords:
Conflict,
Displaced
Populations,
Immunization, Refugees, vaccine-preventable disease,
war
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،یزایی واکسـن کزاز در بیـن رزمندگان
  ارزیابی ایمن، پایان نامه دوره کارشناسـی ارشـد.- – ربانی6
. ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
.1383 ، کنگره طب نظامی،» – مهرابی توانا – علی؛ «هشت سال جنگ بدون کزاز7
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s1-40.
9 – Nadim A. ,Javadian E. ,Tahvidar-Bidruni G. ,Ghorbani M. Effectiveness of
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) چون اقدامات فوق در واپایش(کنترل،بر اساس تجربیات حاصل
 وزارت،بیماری لیشــمانیوز جلدی آنچنــان مؤثر نبوده و نیســت
بهداشت با مشورت دانشــگاه علوم پزشکی تهران برای جلوگیری از
ابتالء رزمندگان به بیماری لیشمانیوز جلدی توصیه نمود که نیروهای
.کادر سپاه و ارتش قبل از عزیمت بهمناطق عملیاتی لیشمانیزه شوند
ً
 به این امر مبادرت1362 و سپاه از سال1360ارتش تقریبا از سال
ً
 نفر رزمنده علیه2.000.000 نمودند و نتیجــه آن بود که تقریبــا
 اثر بخشی این روش طی.بیماری لیشمانیوز جلدی لیشمانیزه شوند
 این.)9(  درصد اعالم گردید86 مطالعه محبعلی و همکاران حدود
،امر تا پایان جنگ ادامه یافت تا آنکه در پایان جنگ وزارت بهداشت
درمان و آموزش پزشکی ضرورت ادامه آ نرا صالح ندانست و بدین
ً
ترتیب لیشمانیزاسیون نیز برای رزمندگان دیگری که قبال انجام میشد
. متوقف شد،و در کارت واکسیناسیون آنان درج میگردید
شایان ذکر است که لیشمانیزاسیون عبارت بود از استفاده از انگل
 در دانشــکده بهداشت در1NNN زنده لیشــمانیا که بر روی محیط
دانشگاه علوم پزشکی تهران کشت داده میشد و بهصورت زیر جلدی
بر روی بازوی فرد تلقیح میگردید و این امر سبب ایجاد ایمنی در بین
افراد واکسینه شده از نوع ایمنی سلولی میشد و فرد را در مقابل گزش
 ناگفته.احتمالی پشه خاکی آلوده به انگل لیشمانیا محافظت مینمود
L. major نماند کــه نوع انگل مــورد اســتفاده در لیشمانیزاســیون
(لیشمانیوز روســتایی) بوده است که دارای تأثیر ایمنی متقاطع علیه
.لیشمانیوزشهرینیزمیباشد
 برNon healing  ایجاد زخمهای،یکی از اشکاالت لیشمانیزاسیون
روی تعدادی از افراد لیشمانیزه شده بوده است که مشخص نگردید که
 که این،آیا نقص سیستم ایمنی آنان سبب این امر شده و یا موارد دیگر
 نیاز به بررســی و،امر در آینده در صورت اســتفاده مجدد احتمالی
.تحقیقاتبیشتردارد
نتیجهگیری
تجارب دفاع مقدس در زمینه واکسیناسیون عمومی با بهرهگیری از
 جهاد ســازندگی و اقدامات فراگیر نظام سالمت و،مشــارکت مردم
 موفقترین مدل،ایمونیزاســیون ویژه رزمندگان و پناهجویان جنگی
 این تجربه در ســطح.موجــود در تاریخ جنگهای معاصر اســت
بینالمللی برای شرایط جنگی و بالیای طبیعی و انسان ساخت کاربرد
 در سطح جهانی.خواهد داشت و شایسته مدونسازی و ترویج است
وضع معاهــدات بینالمللی جهت الــزام همه کشــورها به انجام
 اقشار و، نظامیان،برنامههای استاندارد واکسیناسیون برای عموم مردم
 در این.جمعیتهای آسیبپذیر و پناهجویان جنگی ضروری است
زمینه اســتفاده از تجارب موجود در ایمنســازی رزمندگان در برابر
 برای مســیر آینده، مننژیت و ســالک،بیماریهای مهمی نظیر کزاز
.تاریخ میهن اسالمی بسیار راهگشا خواهد بود
1. Novy, Mac-Neal & Nicolle

آنان رعایت نشده است.
کلمات کلیدی:
اخالق ،اسیر جنگی ،جنگ تحمیلی ،کنوانسیون ژنو

بررسیتعاملارتشعراقبااسرایایرانیازمنظراخالقی
علیخاجی1

چکیده
زمینه و هدف
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«کنوانســیونهای چهارگانه ژنو  1949و پروتکلهای الحاقی  »1977در
تعامالت بینالمللی ،مبنای ارزیابی رفتار دولتها با اســیران جنگی
میباشد .کنوانسیون ســوم این مجموعه اختصاص به اسیران جنگی
دارد .در این مقاله چگونگی و زمان اعالم به اسارات درآمدن سربازان
ایرانی ،شکنجه اســیران جنگی ،مراقبتهای بهداشــتی – درمانی و
چگونگیانتخابنگهبانانومراقبینعراقیاردوگاههایاسیرانایرانی،
در طول جنگ تحمیلی مورد بررسی قرار گرفته است.
روش
چهار موضوع «اســارت غیــر نظامیان»« ،وضعیت بهداشــت و درمان
اسیران»« ،شکنجه اسیران»« ،چگونگی انتخاب سربازان اردوگاهها» در مورد
رفتار با اســیران ایرانی در جنــگ تحمیلی انتخاب و در مقایســه با
کنوانسیون سوم ژنو  1949و پروتکلهای الحاقی به آن ،مبنای مطالعه
حاضر قرار گرفت .در تحلیل و نتیجهگیری با مطالعه کتابخانهای ،به
موازین اسالمی در مورد رفتار با اسیران جنگی نیز اشاره شده است.
یافتهها
در هر چهار موضوع مورد بررســی در این مطالعه ،نقض حقوق
انســانی و موازین بینالمللی بهصورت آشــکار و مکرر اتفاق افتاده
اســت .رفتار زندانبانان و نظامیان عراقی با اسیران ایرانی ،هیچگونه
نسبتی با حقوق انسانی و موازین اسالمی نداشته است.
نتیجهگیری
رفتار رژیم بعثی عراق با اســیران جنگی ایرانی ،غیر انســانی و بر
خالف موازین انســانی و اســامی و کنوانســیونها و قراردادهای
بینالمللی بوده است .بزرگ داشــتن ،اهانت نکردن ،آزار نرساندن و
خوش رفتاری با اســیران جنگی همه از سفارشات اخالق اسالمی
اســت که در این دوره از اسارت رزمندگان ایرانی به هیچوجه در شأن
 .1نویسنده مسئول و عضو مرکز تحقیقات تروما .بیمارستان بقیه الله االعظم – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
االعظم و عضو مرکز تحقیقات تروما و جراحی سینا ،بیمارستان سینا ،دانشگاه علوم پزشکی تهران.

مقدمه
در دهههای اخیر توجه ویژه کارشناسان اخالق حرفهای ،به مقوله
اخالق در جنگ 2معطوف شده است .ارائه خدمات بهداشتی درمانی
در سیستم نظامی ،اعم از زمان صلح و جنگ (اخالق طب نظامی،)3
نیز از موضوعات مورد توجه محافل اخالق پزشکی بوده است .اولین
مبحثی که در مقوله اخالق در جنگ باید به آن اشارهشود ،این است که
یک جنگ چرا و چه زمان شروع میشــود؟ ریشههای آن چیست؟
رفتار انســانی و اخالقی قابل قبول در شــرایط جنگی برای نظامیان
چگونه باید باشد؟
در این مقاله ،مجالی برای پرداختن به این موضوعات نیست ،با این
وجود نکات مهم و ضروری اخالقی در شرایط جنگ که از جمله آنها
نحوه تعامل انسانی و چگونگی نگهداری از اسیران جنگی است ،مورد
نظر میباشد .مطالعه حاضر پیشدرآمدی بر مطالعات ضروری در
این حوزه است.
موضوعات کالن اخالقی در مورد اسیران جنگی
طیف وسیعی از عناوین را میتوان برای موضوعات کالن اخالقی
در مورد اســیران جنگی مطرح نمود .شاید بیشترین موضوعی که تا
بهحال مطرح شده اســت مقوله «انجام پژوهش بر روی زندانیان جنگی»
است .این موضوع کالن ،ریشه در اقدامات پزشکان آلمانی و ژاپنی در
جنگ جهانــی دوم دارد« .چگونگی رفتار با اســیران جنگی» در تمامی
فرهنگها و مذاهب مورد توجه قرار دارد و دستورات و قوانینی نیز برای
آن تدوین گردیده اســت .با توســعه علوم و در نتیجه ساخته شدن و
بهکارگیری انواع مختلف ســاحهای جنگی ،درگیریها و منازعات
نظامی اخیر ،اشکال مختلف و جدیدی بهخود گرفتهاند .سالحهای
مخوفی که استفاده از آنها طی جنگهای گسترده معاصر ،میلیونها
انسان را در اندک زمانی به کام مرگ برده ،مجروح و معلول ساخته و یا
به اسارت در آورده اســت« .حفاظت و مراقبت از قربانیان جنگی» مقوله
کالن دیگری است که از اواخر قرن  19میالدی بیش از قبل مورد توجه
قرار گرفته اســت .در قرن بیستم میالدی با وقوع جنگهای ویرانگر،
این موضوعات بیش از قبل مورد بحــث در مجامع بینالمللی قرار
گرفته و به تصویب «کنوانسیونها و دستورالعملهای بینالمللی ناظر بر رفتار
اخالقی در جنگها» منتهی گردیده اســت .یکی از این کنوانسیونها،
«کنوانســی ونهای چهارگانه ژنو در سال  1949و پروتکلهای الحاقی در سال

میالدی »1977میباشــد که مبنای تعامل با قربانیان جنگ قرار گرفته
است.
2. War Ethics
3. Military Medical Ethics

مبنای بینالمللی قضاوت در مورد عملکرد دولتهای متخاصم در
جنگها
کمیته بینالمللی صلیب ســرخ یکی از وظایف خود را پیگیری و
مراقبت از زندانیان جنگی قرار داده اســت .کنوانســیون سوم ژنو (از
کنوانسیونهای چهارگانه یادشــده) اختصاص به چگونگی تعامل
دولتها با اســیران جنگی داشــته ،مبنای قضاوت در مورد عملکرد
دولتها معرفی شده است ( .)1کمیته بینالمللی صلیب سرخ هنگام
ارزیابی عملکرد دولتها نیز این کنوانســیون را مبنای قضاوت خود
قــرار داده ،اقدامات صورت گرفته درخصوص اســیران جنگی را بر
اساس آن ارزیابی مینماید.
در این خالصه چهار موضوع با هدف بررسی نحوه رفتار با اسیران
ایرانی جنگ تحمیلی در کشور عراق از منظر اخالقی مورد بحث قرار
میگیرد و مقایسه آن با کنوانسیون سوم صورت خواهد گرفت.
 – 1اسارت غیرنظامیان
در طول جنگ تحمیلی حــدود  40000نفر از نیروهای نظامی و
غیر نظامی ایران بهدست دشمن گرفتار و به اردوگاههای اسیران جنگی
فرستاده شدند که براساس اطالعات موجود ،بیش از دوهزار نفر از این
اسیران را افراد غیرنظامی تشکیل میدادند .بسیاری از این افراد ،مردمی
بودند که در روزهای ابتدایی جنگ در مناطق مرزی حضور داشتند و
بهدنبال اشغال این مناطق توسط ارتش عراق ،بهدست سربازان عراقی
به اسارت درآمدند .برخی از این افراد بهصورت خانوادگی (پدر ،مادر
و فرزند) گرفتار شده و راهی اردوگاه اســیران شدند که در میان آنان،
کودکان ،زنان و افراد سالخورده نیز به چشم میخورد .تعداد  24نفر از
اسیران ایرانی را زنان تشکیل میدادند که در  3سال اول جنگ بهتدریج
و در چند نوبت مبادله شــده و به ایران بازگشتند .آخرین نفرات از این
گروه بانوان ،در بهمن ماه سال  1362با اسیران عراقی مبادله شده و به
کشور وارد شدند.
ً
عالوهبر این ،تعدادی از افراد کمس نوســال ،عموما همراه با دیگر
اعضاء خانواده در اردوگاههای اسیران حضور داشتند .یکی از این افراد
مرحوم «قنبرعلی بهارســتانی» اســت .وی خاطرات اسارت خود را در
غالب کتابی با عنوان «بزرگمرد کوچک» به چاپ رسانده است.
نگهداری کودکان ،زنان و افراد سالخورده و غیرنظامی بهعنوان اسیر
جنگی ،بر خالف کنوانســیونهای بینالمللی میباشــد .براساس
کنوانسیون سوم ژنو ،کشوری که این افراد را بازداشت میکند ،وظیفه
دارد که در اسرع وقت ،ضمن اطالعرسانی درخصوص اسارت آنان،
این افراد را به کشورشان بازگرداند.
در ماده  8از کنوانســیون ناظر بر رفتار با اســرای جنگی (ژنو27 ،
جوالی  )1929چنین بیان شده است ()2

کوتاهترین زمان ممکن ازطریق دفتر اطالعات میانجیگری که بر طبق ماده 77
ایجاد شده است ،آ گاه کنند .همچنین موظفند یکدیگر را از نشانی رسمی که
نامههای خانوادههای اسیران باید به آن فرستاده شود ،مطلع نمایند».

ماده  16از پیشنویس کنوانســیون بینالمللی در مورد شــرایط و
حمایت از غیرنظامیان تبعه دشــمن که در ســرزمین متعلق به طرف
متخاصم یا اشغالشده توسط آن حاضرند(توکیو ،)1934درخصوص
مکاننگهداریزندانیانغیرنظامیچنینمیگوید(:)3
«اردوگاههای بازداشــت غیرنظامیان دشــمن باید از اردوگاههای بازداشت
اسرای جنگی مجزا باشد .این اردوگاهها را نمیتوان در مناطق آلوده یا جاییکه
آب و هوا برای سالمتی افراد بازداشتی خطرناک است ،فرستاد».

بســیاری از این افراد غیرنظامی به اسارت درآمده توسط نیروهای
بعثی ،تا دوســال بعد از پایان جنگ در اردوگاههای اســیران جنگی
حضورداشتند.

 – 2وضعیت بهداشت و درمان
اسیران ایرانی در اردوگاههای عراق ،از کمترین امکانات بهداشتی و
درمانی برخــوردار بودند .محدودیت دسترســی به ســرویسهای
بهداشتی یکی از شایعترین آن میباشــد .در بهترین شرایط ،اسیران
چهار ساعت در صبح و ســه ســاعت در بعدازظهر آزاد میشدند و
میتوانستند از اطاق یا آسایشگاههایی که در آنها بهسر میبرند ،خارج
شده و بهانجام کارهای شخصی خود بپردازند .البته اگر آب قطع نبود و
یا اینکه شرایط آب و هوایی (سرما یا گرمای شدید) اجازه آن را میداد.
غیر از این هفت ســاعت ،بقیه ســاعات شــبانهروز را باید در داخل
آسایشــگاهها به سر میبردند و دسترســی به سرویسهای بهداشتی
نداشتند.
این وضعیت عالوهبر بروز بیماریهای گوارشــی ،منجر به شیوع
ی گال از
بیماریهای پوســتی میگردید که شــیوع شــپش و بیمار 
شایعترین آنها بود )4( .در حالی که اسیران عراقی در ایران ،بر خالف
آنچه که بیان شــد در طول شــبانه روز محدودیتی برای اســتفاده از
سرویسها و انجام استحمام نداشتند(.)5
 – 3شکنجه
اسیران جنگی در زمان اسارت موظف هستند که تنها مشخصات
فردی خود را به نیرویی که بهدست او اسیر شدهاند ،بگویند و در مقابل
همانگونه که در کنوانسیون ژنو و دیگر اسناد بینالمللی تأکید شده،
نیروی اســیرگیرنده نیز حق ندارد اســیر را برای گرفتن اطالعات و یا
مسائل دیگر مورد شکنجه قرار دهد .اما قریب به اتفاق شکنجههایی
که اســیران ایرانی در عراق متحمل شدند ،نه برای گرفتن اطالعات،
بلکه برای درهم شکستن روحیه و  ...آنان بوده است.
این شکنجهها تا آخرین دقایق تبادل اسیران نیز ادامه پیدا میکرد.
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یافتهها

«طرفهای مخاصمه موظفند طرف مقابل را از همه اسیران دستگیر شده ،در
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شــکنجهها را میتوان به دو دسته :شــکنجههای جسمی(Physical

 )Tortureو شــکنجههای روانی ( )Psychological Tortureتقســیم
نمود(.)8-6
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شکنجهجسمی
ســربازان عراقی از روشها و وســایل گوناگونی بهمنظور شکنجه
جسمانی اسرای ایرانی اســتفادهکردهاند که از میان آنها ،سیلی زدن،
مشت و لگد ،و همچنین زدن با کابل و باتوم از معمولترین و شایعترین
روشها بوده اســت؛ بهگونهای که به گفته بســیاری از اسرا ،اعمال
اینگون ه رفتارها از نظر مسئوالن عراقی ،رفتارهایی بسیار معمولی بوده
و از نظر آنان شکنجه به حساب نمیآمده است.
 – 1ســیلی زدن :این روش در اردوگاهها بســیار متداول بوده است؛
بهگونهای که سیلی خوردن چندین اسیر بهصورت روزانه و در شرایط
عادی اردوگاه ،همواره به وقوع میپیوســته اســت .نکته مهم در این
خصوص ،محل اصابت ضربه است؛ ضربه سیلی اغلب به شکلی
زده میشده که نیروی حاصل از آن بیشتر به گوش و جمجمه اسیر وارد
گردیده و این عمل در برخی از اوقات منجر به پاره شــدن پرده گوش
افراد و اختالل در شنوایی آنان شده است.
 – 2مشت و لگد :مشابه سیلی زدن ،این روش بسیار شایع و معمولی
بهشمار میآمده است.
 – 3کابــل و باتوم :استفاده از شــلنگ ،باتوم و کابل نیز از روشهای
معمول شــکنجه در اردوگاههای عراق بود .البته ســربازان عراقی بر
اســاس صالیق خود انواع مختلفی از این وســایل را تهیه و یا ابداع
میکردند .برای مثال یک جسم فلزی ،مانند سه راهی لوله آب بر سر
کابل قرار میدادند.
 – 4تونل مرگ (تونل وحشت)

تونل مرگ یا تونل وحشت عبارتی است که در خاطرات شفاهی و
مکتوب اسراء بســیار یافت میشود .البته برخی اسامی دیگری را نیز
بــرای آن بهکار بردهاند .عبور از این تونــل در مواردی همچون انتقال
اسیران به اردوگاه ،جابهجایی از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر و یا وقوع
درگیریهای شدید بین اسیران و سربازان عراقی که البته بسیار نیز اتفاق
افتاده  ،تجربه شده است .در توصیف تونل وحشت گفته میشود که
تعداد زیادی از ســربازان عراقــی در دو صف طوالنــی و روبهروی
یکدیگر قرار میگرفتند؛ بهگونهای که فاصله بین دو صف به حدود دو
متر میرسید .سپس اسیران را از این راهرو که در دو طرف آن سربازان
عراقی ایستاده بودند ،عبور میدادند .سربازانی که در دو طرف ایستاده
بودند با استفاده از کابل و باتوم اسیران را میزدند.
با توجــه به طوالنی شــدن مطالــب در ادامه تنها به نــام بردن از
روشهای شکنجه بسنده میشود:
 11فلک کردن؛

 22کمکردن جیره آب وغذا؛
 33نداشتن لباس و ملزومات مناسب؛
44ایستادن در مقابل نور خورشید :مجبور کردن اسیران به ایستادن
در مقابل نور خورشــید در فصل تابســتان و نگاه مســتقیم به نور
خورشید برای زمانهای طوالنی؛
55شوک الکتریکی؛
 66دســتکاری زخمها و جراحات ،حتی پاشــیدن نمک بر روی
زخمهای جنگی؛
 77محدودیت دسترسی به سرویسهای بهداشتی؛
88کتکهــای دورهای و گروهی :برخی مقاطــع ،ضرب و جرح
اسیران به صورت دورهای و با فواصل مشخص انجام میگردید.
 99فرو بردن در فاضالب و سطلهای زباله؛
110غلتاندن روی زمینهای خاکی گلآلود و یا پوشــیده شده از
شیشه؛
 111اتوکشیدن به بدن یا سوزاندن بدن با آتش؛
 112آویزان کردن از سقف یا پنکه؛
 113دفن بدن اسیر تا گردن زیرخاک؛
114کشیدن ناخن و غیره؛
115شکنجه روانی
برخی از شکنجههای روانی که توسط سربازان عراقی اعمال
میگردید بهشرح زیر میباشد
 – 1مخفی نگهداشــتن اسرای جنگی :شــاید یکی از بدترین این
شکنجهها مفقود نگاه داشتن اسیران باشد .کشوری که سربازان دشمن
را به اسارت میگیرد ،براساس کنوانسیون سوم ژنو موظف است که در
اسرع وقت اســارت آنان را به کشور مطبوعشان اطالع دهد .در طول
جنگ تحمیلی بیش از  %60از اسیران ایرانی بهشکل مفقود نگهداری
میشــدند( .)9بهاین مفهوم که تا زمان مبادله و آزاد شــدن اسیران،
هیچکس در ایران از زنده بودن آنان اطالعی نداشــت .این وضعیت
عالوهبر اینکه شرایط را برای بدرفتاری سربازان عراقی با آنان مساعد
مینمود ،بلکه زمینه را برای انجام شکنجههای گوناگون فراهم کرده
بود(.)8
 – 2به شهادت رساندن اسیران در مقابل دیدگان اسرای دیگر.
ً
 – 3عبور دادن اســیران از شــهرها :معموال شهرهای خاصی برای
اینکار انتخاب میشــد و مردمی که در خیابانها برای دیدن اسیران
آمده بودند به روشهای خاصی از آنان استقبال میکردند .پرتاب آب
دهان ،ســنگ ،چوب ،میوه گندیده ،دمپایی و ســایر اشیاء ،توهین
کالمــی ،رقص و پایکوبی و حتــی تمایل به از بین بردن اســیران از
عکسالعملهای مردم این شهرها بعد از دیدن اسیران بوده است.
 – 4تحقیر نمودن اسیران :سربازان عراقی بهطرق مختلف سعی در

 – 4چگونگی انتخاب سربازان اردوگاهها
یکی از اقداماتی که میتواند تأثیر مهمی در وضعیت زندگی اسیران
در اردوگاهها داشته باشــد ،چگونگی انتخاب سربازانی است که در
اردوگاه اسیران مشغول به خدمت میشوند .در کشور ایران و عراق دو
ً
رویه کامال متفاوت جاری بود .در ایران ،براساس مصوبه کمیسیون
اسیران و مفقودین ،افراد نظامی (سرباز ،درجهدار ،افسر) که در خالل

بحث
به اســتناد موازین حقوق بین الملل ،اســیران جنگــی از ابتدای
دســتگیری ،ضمن پیروی از قوانین و مقررات و دســتورات کشــور
ً
اســیرکننده (نه کسانی که آنان را مستقیما دســتگیر کردهاند) ،دارای
وضعیت حقوقی خاصی میباشــند( ،)10که جنبههای گوناگون آن
بهشرح زیر است:
رفتار انسانی نسبت به اسیران؛حفظ و نگهداری اسیران؛– اعالم مشخصات اسیران؛
– ممنوعیت کشورها به اجبار اسیران به دادن اطالعات؛
– اعالم اسارت به کشورهای متبوع اسیران؛
– تأمین شرایط زندگی مادی و معنوی متناسب با شئون انسانی در
اردوگاههایاسیران؛
– اشتغال بهکار اسیران (در کارهای فاقد خصیصه نظامی)؛
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تحقیر نمودن اســرای ایرانی داشــتهاند .یکی از این روشها استفاده
مداوم آنان از کلمات توهینآمیز از جمله مجوس ،دجال و غیره بوده
است.
 – 5اجبار اسیران به انجام افعال غیردینی.
 – 6ایجاد محدودیت در زمان خواب و استراحت :سربازان عراقی به
روشهای مختلفی زمان اســتراحت و خواب افراد را به هم میزدند.
همانند وجــود بلندگوهای متعــدد که حدود  18ســاعت در طول
شبانهروز موزیک پخش میکرد.
 – 7حبس کردن اسیران داخل آسایشگاهها :در برخی مواقع حبس
کردن اسیران داخل آسایشــگا ه تا چندین روز یا بیش از یکماه ادامه
مییافت.
 – 8محدودیت فضای ســکونت :اغلب تعداد زیادی از اســیران،
داخل آسایشگاهها یا سولههایی اسکان داده شدهاند که گنجایش آنها
بسیار محدود بوده است .گاهیاوقات مکان اختصاص یافته به هر فرد
(بهخصوص در سالهای پایانی اســارت) حداکثر بهاندازۀ 40×180
ســانتیمتر رســیده که با توجه به عدم تهویه مناســب و مدت زمان
طوالنی داخل باش ( 16الی  18ساعت در شبانهروز) زمینه ابتالء به
برخی بیماریها را فراهم میکرد.
 – 9اعمال محدودیت در انجام فرایض مذهبی :عملکرد عراقیها به
گونهای بوده است که اسیران حتی سادهترین اعمال عبادی خویش را
بهسختیانجاممیدادند.
 – 10ارسال اخبار دروغ به اسیران یا خانوادههای آنان :نامههایی که
برای اســراء ارسال میشــد ،در چند مرحله توســط مأموران عراقی
واپایش(کنترل) میگردید .پس از استقرار نیروهای گروهک منافقین
(مجاهدین خلــق) در خــاک عراق ،واپایــش نامهها شــدیدتر و
محدودیتهای بیشتری برای ارســال یا دریافت نامههای ارسالی از
ایران اعمال شده است.
 – 11ایزوله کردن افراد :برخی مواقع سربازان عراقی بهمنظور تنبیه و
تحت فشــار قرار دادن بعضی از افراد ،تماس دیگر اســیران را با آنان
ممنوع میکردند و در صورتی که شخصی با فرد مدنظر ،گفتگو نموده
یا با او ارتباط برقرار میکرد ،آن شخص را تهدید یا مجازات میکردند.
این در حالی بود که شخص یا اشــخاص ایزوله شده به همراه دیگر
اسیران در یک آسایشگاه و یک محل زندگی میکردند.

جنگ آسیب دیده (خود مجروح شده و یا اقوام و اعضای خانواده را از
دست داده بودند) ،نمیتوانستند در اردوگاه اسیران بهخدمت مشغول
شوند.
در مقابل ،اکثر قریب بهاتفاق سربازان عراقی را که مأمور به گذراندن
خدمــت در اردوگاههای اســیران ایرانی میشــدند ،از میان افرادی
انتخاب میکردند که بهشکلی در جنگ آسیب دیده بودند .برخی در
جنگ مجروح شده بوده بودند ،برخی دیگر در شهرهای مرزی ساکن
بوده که بهدلیل جنگ مجبور به ترک خانه خود شــده بودند ،اعضا ی
خانواده مثل پدر و برادر یا نزدیکان (پسرعمو )... ،در جنگ کشته شده
یا به اسارت در آمده بودند .در کنار این مسئله ،تبلیغات سنگین دولت
و ارتش عراق مبنی بر بدرفتاری ایرانیها با اسیران عراقی در طول جنگ
بهشدت ادامه داشت .بهگونهای که در برخی از اردوگاهها بر روی دیوار
جمالتی به این مضمون نوشته شده بود« :اینها کسانی هستند که برادران
شما را کشتهاند».
مجموع این شــرایط باعث میگردید که علیالظاهر بدون دستور
مستقیم افسران عالیرتبه ،سربازان حاضر در اردوگاه اقدام به شکنجه
اسیرانایرانینمایند.
در حقیقت آنان این شــرایط را فرصت خوبی برای انتقام گرفتن از
نیروهای نظامی ایران تلقی میکردند .اما زمانی که متوجه دروغهای
ً
گفته شده میشدند ،رفتارشان با اسیران ایرانی کامال تغییر میکرد .در
سال پایانی اســارت ،سربازانی بودند که به واســطه ارتباط با اسیران
عراقی که آزاد شده و به کشورشان برگشته بودند ،دریافته بودند که آنچه
ارتش و دولــت عراق در طول این ســالها درخصــوص بدرفتاری
ایرانیها با اسیران عراقی گفتهاند ،کذب بوده ،تغییر  180درجهای در
رفتارشان بهوجود آمد.
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– مصونیت اموال شخصی اسیران؛
– اعطای کمکهای مادی به اسیران؛
– آزادی در انجام فرائض و مناسک و مراسم مذهبی؛
– ممنوعیت گروگانگیری اسیران؛
– ِاعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛
– ممنوعیت اقدامات تالفیجویانه نسبت به اسیران؛
– برخورداری از حق شکایت از کیفیات اسارت خود؛
– ممنوعیت تنبیهات کیفری در صورت فرار اسیران؛
– تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران؛
– حمایت بین المللی از اسیران؛
– برخورداری از خدمات و مراقبتهای بهداشتی و درمانی؛
طبق موازین حقوق بینالملل باید با اســیران جنگی رفتار انسانی
داشته باشند .اردوگاههای اســیران باید در اماکن امن و دور از صحنه
نبرد برپا شود و هر نوع شکنجه و رفتار غیرانسانی با هر انگیزه و یا توجیه
ممنوع است .براساس حقایق و واقعیات تاریخی همه حقوق طیف
وسیعی از اســیران ایرانی در جنگ تحمیلی توسط رژیم بعثی عراق
نقض شده است( .)6با عنایت به مفهوم واژه اسیر در اسالم و نیز غنای
سرفصلهای حقوق بشردوســتانه در این آیین الهی ،هرگونه آسیب
جانی ،جســمی و روحی به اســیران جایز نیســت و انجام حمایت
همهجانبه از آنان در دوران اســارت همواره مــورد تأکید قرار گرفته
است(.)11-12
نتیجهگیری
رعایت کنوانســیونها و معاهدات بینالمللــی و موازین اخالق
اسالمی در مورد اســیران جنگی ضرورتی مبرم و نقض آنها رذیلتی
نابخشودنی اســت .بزرگداشــت ،رعایت کرامت انسانی ،اهانت
نکردن ،آزار نرســاندن و خوش رفتاری ،همه از سفارشــات اخالق
اسالمی در مورد اسیران است .نکته مهم دیگر که باید به آن توجه شود
عــدم رعایت حداقل موازیــن دینی و ضوابط اخالقی از نظر شــرع
مقدس اسالم در رعایت حال اســیران ایرانی دربند رزیم بعثی عراق
بوده است که اکثریت بیش از  99درصد آنان مسلمان بودهاند.
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were selected”, during the imposed war.

Method:Four selected topics on Ethical Conduct with
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“health status of captives”, “torture of captives”, and “how
to choose camp soldiers”. In each topic comparison was
done with the third Geneva Convention of 1949 and
additional protocols. Literature review and Islamic norms
regarding the Humanitarian conduct with prisoners of
war, are also mentioned.
Results:In all four situations examined in this study,
human rights violations and infringement of international
norms had occurred frequently and repeatedly by the Iraqi
Ba’athist regime.
Conclusion:The behavior of the Iraqi Ba’athist regime
towards Iranian prisoners of war, has been inhumane and
contrary to humanitarian and Islamic standards in obvious
contradiction to international treaties and conventions.
Good behavior with prisoners of war, is in accord with the
teachings of Islamic ethics.
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