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ال امات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهديدات ن امی آتی: ي  مطال ه 

 کیفی با رويکرد تحلیل محتوی

 1، علی عقيقی2، شهرام توفيقی1محمود چاقری

مرکز تحقيقات مديريت سالمت، پژوهشگاه طب نظامی، دانشگاه علوم             -2دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بقيه ا...)عج(، تهران، ايران .                -1

 پزشکی بقيه ا...)عج(، تهران، ايران.

شان بارها  ای ايران، آمريکا و اسرائيل و متحدان های هسته آميز بودن فعاليت : با وجود صلحمقدمه

اند. در اين ميان الزم است بهداری رزمی نيـروهـای مسـلـح         آن را تهديد به حمله نظامی نموده

هـای امـدادی،        های نظامی کشور، از آمادگی کامل جهت حـمـايـت      ايران، همگام با ساير يگان

بهداشتی و درمانی برخوردار باشد. اين تحقيق کوشيده است الزامات سازمانی الزم برای ارتـقـا       

 آمادگی بهداری رزمی نيروهای مسلح ايران را ارائه دهد.

ها از بانک های  پژوهی بوده،گردآوری داده کاربردی از نوع آينده-: تحقيق حاضر تحليلی روش کار

(،  Googlescholar(، گوگل اسـکـوالر)    SIDمرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی) اطالعاتی شامل:  

(، بانک های اطالعاتی عمومی و نيز مطالب و اخبار منتشر شـده، انـجـام         Pub Medپاپ مد )

های  گرفته است. جامعه تحقيق شامل کليه مطالب در زمينه تهديدات نظامی عليه ايران و ويژگی  

عنـوان   ها به شده و گزاره صورت هدفمند انجام گيری به بهداری رزمی در نبرد نامتقارن بوده، نمونه

اند. در اين تحقيق اطالعات، در دو زمينه تهديدات نظامی عليـه    شده  نمونه تحقيق در نظر گرفته

شده است. تحليل اطالعات به روش تـحـلـيـل         ايران و بهداری رزمی در نبرد نامتقارن گردآوری

صـورت     (Induction Analysis(ای استقرائی محتوای کيفی و با استفاده از بسط نظام مقوله

ها و با توجه به نوع تهديدات موجود و اصول حاکم بر  گرفته است. در اين مقاله با کدگذاری مقوله

ها و بحث پيرامون الزامات بـهـداری رزمـی       وتحليل داده بهداری رزمی درنبرد نامتقارن به تجزيه

 شده است. ايران پرداخته

ساخـت ارگـانـيـک، فـن ـاوری             : بهداری رزمی درنبرد نامتقارن از اصولی چون چاالکی، ها يافته

ای، برخورداری از فرماندهان مجـرب و     پيشرفته و پرتابل، تمرکز و رسميت پائين، ساختار شبکه

آشنا به فنون نظامی، برخورداری از ساختار متغير و پراکنده و کوچک و نيز برخورداری از قدرت 

نمايد. از طرف ديگر تهديدات نظامی، عمدتا  از سوی بخـش    بينی و واکنش سريع تبعيت می پيش

ريـزی     مدت، دارای بـرنـامـه      آسا و کوتاه صورت برق هوائی و دريايی عليه ايران متمرکز بوده و به

هـا و       پذير، عمليات پويا، جنگ فضا محور، تسليحات جديد، اجرای عمليات در دوردست انعطاف

 های حمالت نظامی آمريکا و متحدانش خواهد بود. استفاده کمتر از نيروی زمينی از ويژگی

: تأکيد هر چه بيشتر بر سرعت عمل، تجهيز شدن به وسايل امدادی مدرن و سيـار،   گیری نتیجه

توسعه امداد هوائی و دريايی، تدارک ديدن مراکز امدادی درمانی مخفی، شناسايی مراکز نظامـی  

بينی و واکنـش سـريـع نسـبـت بـه              های الزم، ارتقا  قدرت پيش مورد تهديد و کسب آمادگی

های حاصل از تسليحات جديد، آشنايی بيشتر با فـنـون    های متغير، آشنايی با مصدوميت وضعيت

های خودامدادی و دگر امدادی، هماهنگی کامل با نـظـام    استتار و اختفا ، توسعه و ارتقا  آموزش

بهداشتی درمانی و امدادی  يرنظامی و نيز توسعه مراکز درمانی سيار در سواحـل جـنـوبـی از         

راهبردهای اساسی برای ارتقا  توان بهداری رزمی نيروهای مسلح در مواجهه با تهـديـدات آتـی      

 است.

 اطالعات مقاله چکیده

 نوع مقاله 

 مروری

 

 تاريخچه مقاله 

 13/495915دريافت : 

 13/49/923 پذيرش :
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بهداری رزمی، نبرد نامتقارن، 
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 مقدمه     

عنوان کشوری مهم و استراتژيـک در                                         جمهوری اسالمی ايران به                     

متحده و رژيم صهـيـونـيـسـتـی،                                             خاورميانه بارها از سوی اياالت                            

گـيـری                  تهديد به حمله نظامی شده است. جلوگيری از شـکـل                                                   

نهضت جهانی اسالم و جلوگيری از هم پاشـيـدن ايـدئـولـوژی                                                                     

و ديـگـر                   امپرياليسم  رب و حف  امنيت رژيم  اصب اسرائيـل                                               

های متصورر، موجب حضور آمريکا و متحدانش در منطـقـه                                                         هدف   

 . اسـتـقـرار                             1شده اسـت                      خاورميانه و مقابله با ايران اسالمی                                 

فارس و نـيـز گسـتـرش                                        ناوهای مدرن جنگی آمريکا در خليج                               

متحده در کشورهای اطراف ايران،                                 های نظامی ناتو و اياالت                        پايگاه      

منجمله: بحرين، قطر، عربستان، امارات، افـغـانسـتـان، عـراق،                                                                            

قرقيزستان و اردن ضرورت تدوين استراتژی منظمـی را بـرای                                                                   

 . در اين               2رويارويی با چنين هجمه وسيعی فراهم نموده است                                                 

ميان الزم است بهداری رزمی نيروهای مسلح، نوع تـهـديـدات                                                                 

طور مداوم و               ها را به          نظامی احتمالی، هدف و چگونگی اجرای آن                                    

مستمر، کشف و بررسی نـمـوده و تـمـهـيـدات الزم بـرای                                                                                  

رسانی به رزمندگان اسالم در شرايط الزم را بينديشد و با                                                       خدمت    

ای          گونـه         ها، به        ترين تاکتيک             ها و متناسب             کارگيری بهترين فن                   به  

هـا در                    ها و معلـولـيـت                       عمل نمايد که ميزان تلفات، مصدوميت                                 

نيروهای خودی به حداقل رسيده و موجبات حمايت روانی الزم                                                      

 . سازمان بهداری رزمی جـهـت                                     3برای رزمندگان فراهم گردد                              

حف  و ارتقا  سالمت نيروهای مسلح الزم است در زمان صـلـح                                                          

سيستم مديريتی خود را تقويت نمايد تـا در زمـان جـنـگ                                                                             

عملکردی باال و درخور توجه داشته باشد. نکته حائز اهـمـيـت                                                                     

اينکه راهبردهای بهداری رزمی، موضوعی مجزا از راهـبـردهـای                                                                

ريزی در مورد نحوه امداد و انتقال يـا                                          نظامی نيست. جهت برنامه                        

هرگونه آمادگی برای بهداری رزمی، در ابتدا الزم است نـوع و                                                                   

شـده و مـطـابـق بـا                                             نحوه تهديدات نظامی دشمنان شناسايی                                 

های احتمالی، اقدامات الزم برای ارتقا  عملکرد بـهـداری                                                            آسيب    

رزمی در زمان حمله صورت پذيرد. از آنجائی که نبرد احتمـالـی                                                                 

ايران با آمريکا، رژيم صهيونيستی و متحدانشان از نـوع نـبـرد                                                                          

نامتقارن خواهد بود، الزم است بهداری رزمی نيروهای مسـلـح،                                                             

رسانی در حمالت زمينی، هوائی، دريـايـی،                                             خود را برای خدمات                 

گيری         ، با بهره            4موشکی و نيز اقدامات تروريستی و خرابکارانه                                               

از اصول نبرد نامتقارن و با رويکرد تسليحات نامتعـارف، آمـاده                                                                     

 نمايد.      

 

 کار       روش   

پژوهی بوده و بـر                              کاربردی از نوع آينده                    -تحقيق حاضر، تحليلی                  

اساس سوابق کاری و مطالعاتی محققين مـربـوطـه درزمـيـنـه                                                                        

تهديدهای پيش روی ايران، نبرد نامتقارن و عملکردهای بهداری                                                          

ای          پـژوهـی حـوزه                             شده است. مطالعات آينده                          رزمی، گردآوری             

ها پـيـرامـون                           ای از ديدگاه              ای است و با طيف گسترده                        رشته      بين   

 های محتمل، ممکن و مرجح ارتباط دارد.                                     آينده     

جامعه مطالعه شامل کليه مطالب مـنـتـشـرشـده درزمـيـنـه                                                                               

های بهداری رزمی و تهديدات نظامی عليه ايـران بـوده                                                                 ويژگی     

های اطالعاتی شـامـل: مـرکـز                                                ها از بانک            جهت گردآوری داده                

(، گــوگــل                       SIDاطـالعـات عـلمی جهـــاد دانشـــگـاهـی)                                                       

های اطالعاتی عمومی و نيز مطالب و                                   ، بانک      2پاپ مد        1اسـکـوالر        

بهداری رزمـی،                         اخبار منتشر شده با استفاده از کلمات کليدی                                           

 medicine  و نيز          نبرد نامتقارن، تهديدهای نظامی عليه ايران                                        

system Mil i tary hea l th service system, 

Asymmetric, war                                                استفاده شده است. جهـت گـردآوری

منبع انگـلـيـسـی                            /منبع فارسی و                13ها در اين تحقيق از                      داده    

    منبع انگليـسـی بـه                              3منبع فارسی و                5عنوان منابع اصلی و                      به  

شده است. جامعه تحقيق شامل کليه                                  عنوان منابع مرتبط استفاده                         

مطالب منتشرشده در زمينه تهديدات نظامی عـلـيـه ايـران و                                                                        

گـيـری                  های بهداری رزمی در نبرد نامتقارن بوده نمونـه                                                ويژگی     

عنوان نمونه تحقيق در                            ها به       شده و گزاره             صورت هدفمند انجام                   به  

اند. در اين تحقيق اطالعـات، در دو زمـيـنـه                                                                   شده     نظر گرفته           

تهديدات نظامی عليه ايران و بهداری رزمی درنبرد نـامـتـقـارن                                                                    

شده است. تحليل اطالعات به روش تحليل محتـــوای                                                      گردآوری       

صـورت               3ای استقـرائی              کيـفی و با استفاده از بـسط نظام مقوله                                     

بندی معيارهـای                     . ايده اصلی در اين روش، فرمول                              5گرفته است           

شده است که از پيشينه نظری و پرسش تحقيق به دسـت                                                    تعريف     

های متنـی مـوارد مـوردبـررسـی                                                   آيد و در اين زمينه جنبه                         می  

شوند. عالوه بر اين معيارهـا، مـواد مـوردبـررسـی                                                                      محاسبه می         

طـور              مرحله و بـه                       به    موردتوجه قرارمی گيرند و مقوالت، مرحله                                    

 .شوند      آزمايشی استخراج می                  

گيری از نظـرات و                          آمده و بهره             دست     های به        وتحليل داده             با تجزيه        

ها و با تـوجـه بـه نـوع                                               تفاسير اساتيد فن، با کد گزاری مقوله                                   

تهديدات موجود و اصول حاکم بر بهداری رزمی درنبرد نامتقارن                                                          

شـده و                    ها و بحث پيرامون نتايج پرداخته                                وتحليل داده             به تجزيه        

نفـر          8الزامات سازمانی بهداری رزمی ايران، با استفاده از نظرات                                                        

از دانشجويان دکترای مديريت خدمات بهداشتی درمانی نظامی،                                                        

 شده است.          ارائه     

 

 ها    يافته     

ها و اقدام ات ک ل ی                                 نتاي  مربو  به مفاهیم، برنامه                                 -1

: بهداری رزمی سازمانی است                             بهداری رزمی در ن رد نامتقارن                            

چاالک و منعطف باقابليت انطباق باال در مواجهه با تـغـيـيـرات                                                                   

محيطی که مأموريت آن ارائه هرگونه خدمات درمانـی در هـر                                                                   

ها و خصوصـيـات کـلـی                                     . ويژگی            6زمان و در هر مکان هست                           
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1- Google scholar 

2- Pub med 

3- Induction Analysis 
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 بهداشت و درمان درنبرد نامتقارن عبارت است از:                                            

شده، ايجاد مراکـز درمـانـی                                        الف( خطرپذيری معقول و حساب                              

 يرخطی، دادن استقالل به مراکز درمانی و بـهـداشـتـی در                                                                          

ای کردن جـبـهـه،                          بندی مناطق و منطقه                    گيری و تقسيم              تصميم     

 آسا.      اجرای عمليات امداد و انتقال سريع و برق                                      

ب( افزايش قدرت تحرک در ترابری عمليات امداد و انتقـال بـا                                                                    

استفاده از بالگرد و هواپيمای امداد، با چابکی و سرعت عمل، بـا                                                                

مهارت يدی، خودکفايی و خوداتکايی، مهندسی مـخـابـرات و                                                                    

  .  7الکترونيک و امکانات پروازی سبک و سيار واکنش سريع                                                    

بهداری رزمی در نبرد نامتقارن سازمانی است  ير کـالـسـيـک،                                                                 

ای، متکی بر نيـروی انسـانـی زبـده و                                                           متغير، با ساختار شبکه                     

 . تشکيالت بهداری رزمی درنـبـرد                                        8های ناب و چاالک                      سامانه      

آوری جـديـد                   های کوچک با فن                نامتقارن بايستی مبتنی بر يگان                             

هـای              باشد تا موجب ابتکار و خالقيت و خودمختـاری در رده                                                         

کننده گردد. بهداری رزمی درنبرد نامتقارن بـايسـتـی از                                                                        عمل   

های متغـيـر                   بينی و واکنش سريع نسبت به وضعيت                                 قدرت پيش        

)چاالکی( برخوردار باشد. سازمان، تجهيزات و نيـروی انسـانـی                                                                          

بهداری رزمی درنبرد نامتقارن، مدون و بدون تغييـر نـبـوده و                                                                         

دهی آن بسته به نوع تهديدات و مـراحـل                                                    تشکيالت و سازمان               

 . همچنيـن                  7طور مداوم در حالت تغيير خواهد بود                                         عمليات به         

خود امدادی و دگر امدادی از اصول و مبانی بسيار ضـروری و                                                                  

 . شناسايی                7      3الزم برای بهداری رزمی درنبرد نامتقارن است                                              

های       اندازی پست            های مناسب برای راه                    بينی فضاها و محل                  و پيش     

های نـبـرد                  های کوچک و سيار در تمامی صحنه                               امداد و اورژانس               

صورت مداوم در حال تغيير خواهد بود، از و ايف اصلی و                                                          که به     

بسيار مهم فرماندهی بهداری رزمی درنبرد نـامـتـقـارن اسـت.                                                                        

دکترين جديد بهداری رزمی درنبرد نامتقارن بايد بر تـثـبـيـت                                                                   

وضع مصدوم و در صورت امکان بازگرداندن او به صحنه نـبـرد                                                                

های شايع و              سازی رزمندگان عليه بيماری                            . ايمن           /استوار باشد               

بيماری حادی که پس از نبرد شايع خواهند شد از نکات مـهـم                                                            

 . بـهـداری رزمـی                                     13بهداری رزمی درنبرد نامتقارن اسـت                                            

نيروهای مسلح درنبرد نامتقارن الزم است، از طريق تعامـل بـا                                                                  

کننده، از محل استقرار و اهداف نـظـامـی                                                های نظامی عمل               يگان    

 . همـچـنـيـن در                              11دشمن در تمامی مراحل نبرد آگاه باشد                                      

واسـطـه افـزايـش                                شرايط جنگی، ساختارهای فرمانده محور، به                                      

تـر بـه نـظـر                                 گيری، برای بهداری رزمی مناسب                              سرعت تصميم          

 (.  1 . جدول شماره )               12رسد         می  

 

نتاي  مربو  به انواع تهديدات ن امی علیه اي ران و                                                          -2

کـنـد تـا                           متحده تالش می              اياالت       های مربو  به آن:                    تاکتی       

هـای فـن                        واسطه پيشـرفـت                    استراتژی نظامی جهانی خود را به                              

هـای              مراتب، سامانه               نظامی از راه تمرکززدايی و فشردگی سلسله                                      

ضربتی دقيق، افزايش قابليت مانور واحدها و عمليـات جـنـگ                                                                  

اطالعاتی، ارتقا  بخشد. برخی از عناصر ثابت و مهم انقـالب در                                                                  

مبانی جديد تسليحاتی                       :اند از        امور نظامی در ارتش آمريکا عبارت                               

)ليزر فيبری، ميکرو و يو، تسليحات  ـيـر کشـنـده، فـن آوری                                                                                      

ای          گرهای جديد و آميختگی اطالعات، فن آوری                                          رمزگذاری(، حس               

هـزيـنـه و                            های نـظـامـی کـم                                  نامرئی سازی و استتار، پايگاه                            

های پرتاب هواپيماهای بدون سرنشين و                                          االنتقال و سامانه                  سريع    

 . امـروزه سـرعـت در                                        11های کروز، جنگ فضامحور                           موشک    

گيری به کمک تصاوير عملياتی                              گيری و حمله به آن، هدف                        هدف   

پذير و عمليات پويا، اجرای عمليات                                    ريزی انعطاف             بالدرنگ، برنامه              

شونده، استفاده کمتر از نـيـروی                                          ها، مهمات هدايت                 در دوردست         

های راهـبـردی                     زمينی در مواجهه با تهديدات نامتقارن، از برنامه                                              

  33 . از طرفی جنگ                    13های نظامی است                     آمريکا و ساير قدرت                  

حزب ا... نشان داد، از آنجائی که درگير شـدن در                                                         -روزه اسرائيل            

اجتماعـی بـاالئـی بـرای رژيـم                                                    -جنگ چندماهه بار اقتصادی                       

آسا و مقدم بودن حمالت هوائی بـر                                        صهيونيستی دارد، نبرد برق                        

 .    14های نظامی رژيم صهيونيستی است                                  حمالت زمينی از اولويت                    

هـای بسـيـاری                               از آنجائی که حمله زمينی به ايران با دشواری                                          

های اخير همه تهديدات از سـوی بـخـش                                                همراه است، در سال                 

هوائی و دريايی بر جمهوری اسالمی ايران متمرکزشـده اسـت.                                                               

پذير خواهـد بـود،                             طورکلی تهديدات هوائی به دو شکل امکان                                      به  

بمباران هوائی و حمالت موشکی. از طرف ديگر تهديدات هوائی                                                         

با دو نوع استراتژی صورت خواهد گرفت، حمالت استراتژيک و                                                          

های مهم تجربـه سـقـوط                                    . يکی از درس                 15حمالت تاکتيکی                

صدام، ناموفق بودن استراتژی نظامی عراق در مقابله با دشـمـن                                                               

تر در داخل مرزهای کشور و اتخاذ موضعی تدافعی بود. در                                                             قوی   

جنگ نامتقارن انتقال صحنه نبرد به خارج از مـرزهـای کشـور                                                                   

تواند نتايج بهتری حاصل نمايد. عالوه بر اين در جنگ بـيـن                                                                می  

ای ايران تنها هـدف آمـريـکـا                                                ايران و آمريکا، تأسيسات هسته                            

های نظامی             نخواهد بود. برخی از اهداف نظامی ايران مانند پايگاه                                                  

هـای              های دريايی ارتش، محل استـقـرار مـوشـک                                                   سپاه، پايگاه            

 .      16، در صدر اهداف آمريکا خواهـد بـود                                                   3بالستيک شهاب              

هـای بـنـدرعـبـاس،                                    انهدام نيروهای دريايی و زمينی در پايگاه                                       

ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزر  نيز اهداف بعدی آمـريـکـا                                                                 

هـا و                   خواهد بود. آمريکا پس از تسلط بر تنگه هرمز به پايـگـاه                                                           

  جدول شماره                16مراکز نظامی داخل ايران حمله خواهد نمود                                            
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 ها ويژگی مقوالت کدها

 سازمانی است منعطف. - پذير ان طاف
 سازمانی است  يرکالسيک. -

 سازمانی است متغير. -
 دارای تشکيالت و سازمان دهی متغير. -

 با قابليت انطباق باال. -

 بهداری رزمی سازمانی است منعطف

بهداری رزمی سازمانی است با قابليت 
 انطباق باال

 آماده ارائه هرگونه خدمات درمانی

 آماده ارائه خدمات در هر زمان و در هر مکان

 ارائه هرگونه خدمات درمانی. - تخصصی
 متکيبرنيرويانسانيزبده. -
 متکيبرسيستم هايناب. -

 دارای خطر پذيری معقول و حساب شده

 ايجاد مراکز درمانی  ير خطی

 دادن استقالل به مراکز درمانی و بهداشتی

واکنش 
 سريع

 سازمانی است چاالک. -
 اجرای عمليات امداد و انتقال سريع و برق آسا. -

 افزايش قدرت تحرک در ترابری عمليات امداد و انتقال. -
 های متغير. واکنش سريع نسبت به وضعيت -

 متکی بر سيستم های چاالک. -

 اجرای عمليات امداد و انتقال سريع و
 برق آسا 

افزايش قدرت تحرک در ترابری عمليات 
 امداد و انتقال

 سازمانی است  يرکالسيک

 سازمانی است متغير

 ايجاد مراکز درمانی  ير خطی. - نامن م
 باساختارشبکه ای. -

 برخوردار از خود مختاری در رده های عمل کننده. -
 فضاها و محل ها به صورت مداوم در حال تغيير خواهد بود. -

 دادن استقالل به مراکز درمانی و بهداشتی. -

 با ساختارشبکه ای

 متکی برنيروی انسانی زبده

 متکی برسيستم های ناب و چاالک

 دارای ابتکار و خالقيت

برخوردار از خود مختاری در رده های 
 عمل کننده

 ارائه خدمات در هر زمان. - آماده
 ارائه خدمات در هر مکان. -

بينی نسبت به  برخوردار از قدرت پيش
 های متغير وضعيت

فرماندهان 
 زبده

 خطر پذيری معقول و حساب شده. -
 ساختار فرمانده محور. -

 آگاه از محل استقرار و اهداف نظامی دشمن. -

 های متغير واکنش سريع نسبت به وضعيت

 دارای تشکيالت و سازمان دهی متغير

 های متغير. بينی نسبت به وضعيت برخوردار از قدرت پيش - پیش بین
 بينی فضاها و محل های مناسب. شناسايی و پيش -

 اصل بودن خود امدادی و دگرامدادی

بينی فضاها و محل های  شناسايی و پيش
 مناسب

فضاها و محل ها به صورت مداوم در حال  دارای ابتکار و خالقيت خالق
 تغيير خواهد بود

 فظ نیروی 
 رزمی

تثبيت وضع مصدوم و در صورت امکان باز  تثبيت وضع مصدوم و در صورت امکان باز گرداندن او به صحنه نبرد
 گرداندن او به صحنه نبرد

ايمن سازی رزمندگان برعليه بيماری های شايع و بيماری هائی که  پیشگیری
 پس از نبرد شايع خواهند شد.

ايمن سازی رزمندگان برعليه بيماری های 
شايع و بيماری هائی که پس از نبرد شايع 

 خواهند شد

توانمندسازی 
نیروهای 
 رزمی

آگاه از محل استقرار و اهداف نظامی  اصل بودن خود امدادی و دگرامدادی
 دشمن

 ساختار فرمانده محور

 های بهداری رزمی در ن رد نامتقارن شده در زمینه ويژگی ها، مقوالت و کدهای استخراج : ويژگی1جدول 

]   4/فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 9 شماره نهم9 سال سوم 9 زمستان 18
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 n

pw
jm

.a
ja

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

26
 ]

 

                             4 / 12

http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-347-fa.html


 4/فصلنامه پرستار و پزشک در رزم 9 شماره نهم9 سال سوم 9 زمستان /1

 بحث   

بهداری رزمـی در                             ال امات بهداری رزمی درن رد نامتقارن:                                      

پـذيـر، جـهـت                                 نبرد نامتقارن سازمانی است منعطف و انطباق                                        

حصول به اين مقصد الزم است بهداری رزمی از ساختار ارگانيک                                                        

منظور الزم اسـت، از سـاخـتـاری                                                 و پويا برخوردار باشد. بدين                            

ای برخوردار بوده و رسميت و تمرکز در آن پائين بـاشـد.                                                                شبکه    

تخصصی بودن بهداری رزمی، منوط به برخورداری از نـيـروی                                                                  

انسانی تخصصی و فن آوری مناسب هست که الزمه آن تربـيـت                                                         

های مختلف به همراه گـذرانـدن                                    کرده در رشته              نيروهای تحصيل             

های تخصصی بهداری رزمی است. همچنين برخورداری از                                                        دوره    

 کدها ها مقوله ها ويژگی

تأکيد تهديدات نظامی بر تمرکززدايی و  
 فشردگی سلسله مراتب

تاکيد بر تمرکززدايی و فشردگی سلسله مراتب،  -
 پذير، افزايش قابليت مانور واحدها ريزی انعطاف برنامه

 ساختار سازمانی من طف

تهديدات نظامی از سيستم های ضربتی دقيق 
 برخوردار است

تاکيد بر پايگاه های نظامی کم هزينه وسريع االنتقال 
سرعت در هدف گيری و حمله به آن، تاکيد بر نبرد 

 برق آسا

 تاکید بر سرعت عمل

 افزايش قابليت مانور واحدهای نظامی

 تاکيد بر عمليات جنگ اطالعاتی

 برخورداری از مبانی جديد تسليحاتی

 تاکيد بر پايگاه های نظامی کم هزينه و
 سريع االنتقال

برخوردار از سيستمهای ضربتی دقيق، تاکيد بر  -
عمليات جنگ اطالعاتی، برخورداری از مبانی جديد 

 تسليحاتی
 تاکيد بر جنگ فضامحور -

 تاکید بردقت  مالت

تاکيد بر سيستم های پرتاب هواپيما های 
 بدون سرنشين

 تاکيد بر جنگ فضامحور

های پرتاب هواپيماهای بدون  تأکيد بر سامانه - سرعت در هدف گيری و حمله به آن
 سرنشين

 ها اجرای عمليات در دوردست -
 استفاده کمتر از نيروی زمينی -

 مقدم بودن حمالت هوائی -

 تأکید بر  مالت هوايی

 پذير ريزی انعطاف برنامه

 ها اجرای عمليات در دوردست

 استفاده کمتر از نيروی زمينی

ا تمال  مله به مراک   احتمال حمالت استراتژيک آسا تأکيد بر نبرد برق
 غیرن امی

 احتمال حمالت تاکتيکی - مقدم بودن حمالت هوائی
 ها و مراکز نظامی داخل ايران احتمال حمله به پايگاه-

ا تمال  مله به مراک  
 ن امی

 جنگ خارج از مرز انتقال صحنه نبرد به خارج از مرزهای کشور احتمال حمالت استراتژيک

های  های نظامی سپاه، پايگاه احتمال حمله به پايگاه - احتمال حمالت تاکتيکی
 های بالستيک دريايی ارتش، محل استقرار موشک

های  احتمال انهدام نيروهای دريايی و زمينی در پايگاه -
 بندرعباس، ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزر 

ا تمال  مله به مراک  
ن امی  ساس در جنوب 

 کشور

 - - انتقال صحنه نبرد به خارج از مرزهای کشور

های نظامی سپاه،  احتمال حمله به پايگاه
های دريايی ارتش، محل استقرار  پايگاه

 های بالستيک موشک

- - 

احتمال انهدام نيروهای دريايی و زمينی در 
های بندرعباس، ابوموسی، تنب کوچک  پايگاه

 و تنب بزر 

- - 

ها و مراکز نظامی  احتمال حمله به پايگاه
 داخل ايران

- - 

 های  مالت ن امی آتی دشمنان علیه جمهوری اسالمی ايران شده در زمینه ويژگی ها، مقوالت و کدهای استخراج : ويژگی2جدول 
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کار ديـگـری                       ترين متدولوژی، راه                    جديدترين تجهيزات و مناسب                        

برای تخصصی نمودن اين سازمان هست. جهت انجام عملـيـات                                                           

نامنظم الزم است بهـداری رزمـی در واحـدهـای کـوچـک                                                                              

کننده درصحنه نبرد در قالـب                                دهی شده و نيروهای عمل                       سازمان      

نـفـره                  5هـای                  نفـره، اورژانـس                         3امدادگر رزمی، پست امداد                         

ای مشـخـص و                       و يفه نمايند. برخورداری از طرح و برنامه                                           انجام     

هـای سـازمـانـی )عـالوه بـر                                                            تمرين مداوم در قالب رزمايش                          

هايی برای حف  آمادگی سـازمـانـی                                             های ساالنه( روش                  رزمايش      

بهداری رزمی در هر زمان الزم هست. آشنـايـی فـرمـانـدهـان                                                                          

بهداری رزمی به مديريت دانشگاهی بهداری رزمی، فنون نظامی                                                        

و تسليحات جديد راهی است عالمانه جهت واکنش سريع نسبت                                                     

دهـی          های متغير و برخورداری از تشکيالت و سازمان                                          به وضعيت        

بيـن و                شدن به سازمانی پيش                    متغير. بهداری رزمی جهت تبديل                            

های متغير بـايـد                        بينی نسبت به وضعيت                    برخوردار از قدرت پيش                    

های نظامی دشمن آگاه بوده و تسلط کاملی بر فنـون                                                    به تاکتيک         

جنگ نامتقارن داشته باشد. الزمه اين کار تعامل فـرمـانـدهـان                                                                     

کننده و ايفای نقش آنـان                             های نظامی عمل               بهداری رزمی با يگان                   

در طراحی عمليات رزمی است. بهداری رزمی بايـد از حـالـت                                                                       

شده و ماهيتی اجرائی به دست آورد. اين                                          پشتيبانی خويش خارج                  

هـای يـگـانـی،                                  سازمان بايد از طريق آموزش مداوم، رزمايـش                                          

های       های يگان          گيری از تجارب رزمايش                      های ساالنه، بهره                 رزمايش      

ديگر تبديل به تشکيالتی خالق و برخوردار از علم و تـجـربـه                                                                      

گردد. پيشگيری از مصدوميت و مجروحيت نيروهای رزمی نـيـز                                                             

يکی از و ايف بهداری رزمی است که از طريق تعامل فرماندهان                                                         

گـردد.                بهداری رزمی در طراحی عمليات رزمی حـاصـل مـی                                                         

های خود امدادی و دگر امـدادی نـيـز گـامـی درراه                                                                             آموزش     

 کدها ال امات سازمانی مصاديق

 پذير انعطاف برخورداری از ساختار ارگانيک و پويا ای، تمرکز پائين، رسميت پائين ساختار شبکه

های مختلف+گذراندن  کرده در رشته نيروهای تحصيل -
 های تخصصی بهداری رزمی. دوره

 برخورداری از جديدترين تجهيزات. -
 ترين متدولوژی. برخورداری از مناسب -

برخورداری از نيروی انسانی تخصصی 
 و فن آوری مناسب

 تخصصی

 برخورداری از فن آوری پرتابل. -
 های ساالنه(. رزمايش يگانی )عالوه بر رزمايش-

برخورداری از فن آوری مناسب، 
 تمرين مداوم

 دارای واکنش سريع

 نامنظم تقسيم شدن به واحدهای کوچک نفره 5های  نفره، اورژانس 3امدادگر رزمی، پست امداد 

 های مختلف با شرايط فرضی. طراحی برنامه -
 های ساالنه(. های يگانی )عالوه بر رزمايش رزمايش -

برخوردار از طرح و برنامه مشخص و 
 تمرين مداوم

 آماده

 های مختلف مديريت بهداری رزمی. گذراندن دوره-
های آشنايی با فنون و تسليحات جديد  گذراندن دوره-

 نظامی.

آشنا به مديريت بهداری رزمی، آشنا 
به فنون نظامی، آشنا به تسليحات 

 جديد

 دارای فرماندهان زبده

های نظامی  تعامل فرماندهان بهداری رزمی بايگان
 کننده. عمل

آگاه به تاکتيک دشمن، آگاه به فنون 
 جنگ نامتقارن

 بين پيش

 آموزش مداوم. -
 های يگانی. رزمايش -
 های ساالنه. رزمايش -

 های ديگر. های يگان گيری از تجارب رزمايش بهره -
  

 خالق برخورداری از علم و تجربه

 تأکيد بر حف  نيروی رزمی برخورداری از تخصص و فن آوری مصاديق کد تخصصی

 واکسيناسيون. -
دخيل بودن فرماندهان بهداری رزمی در طراحی  -

 عمليات

پيشگيری از بيماری، پيشگيری از 
 مصدوميت و مجروحيت

 تأکيد بر پيشگيری

 های خود امدادی و دگر امدادی. آموزش دوره -
های خود و دگر امدادی در  دخيل بودن مهارت -

 ارزشيابی کارکنان رزمی.

تأکيد بر توانمندسازی نيروهای  آموزش نيروهای رزمی
 رزمی

های بهداری رزمی درن رد  شده در مورد ويژگی ها و کدهای استخراج : ال امات سازمانی بهداری رزمی بر اساس گ اره3جدول 

 نامتقارن
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توانمندسازی نيروهای رزمی هستند که از طريق دخيـل بـودن                                                               

های خود و دگر امدادی در ارزشيابی کارکنان رزمـی بـه                                                              مهارت     

 (.  3موفقيت نائل خواهد شد )جدول                            

اگرچه گفتمانی در آمريکا مبنی بر عدم توانايی حمله به ايـران،                                                                   

ها خارج نشده                قوی شده است ليکن هنوز از دستور کار آمريکايی                                           

و نخواهد شد. تهاجمات اخير در سوريه و لـبـنـان و وجـود                                                                                 

های فشار برای آ از جنگ عليه ايران در آمريکا و اسرائيـل،                                                             گروه    

 .      17از عوامل افزايش تهديدات اين دو کشور عليه ايران است                                                            

واسطـه            کند تا استراتژی نظامی خود را به                                 متحده تالش می              اياالت     

های: تمرکززدايـی و فشـردگـی                                               های فن نظامی از راه                     پيشرفت      

مراتب )از بين بردن فاصله ميان سطـوح اسـتـراتـژيـک،                                                                      سلسله     

تاکتيکی و عملياتی از طريق ارتباط مستقيـم فـرمـانـدهـی و                                                                           

های ضربتی دقيق )اطالعـات                               اطالعات موردنياز واحدها(؛ سامانه                                 

گيری و              عيار، مراقبت، شناسايی و اکتشاف، هدف                                     جاسوسی تمام           

شونـده( و افـزايـش                                      حمله دقيق با استفاده از تسليحات هدايت                                     

 . در مواجهه با چـنـيـن                                   11قابليت مانور واحدها، افزايش دهد                                     

ای، تشکيالت بهداری رزمی بايد مبتنی بر واحـدهـا و                                                           استراتژی        

آوری جديد و پرتابل و                            درمانی کوچک، با فن                    -های امدادی            يگان    

امکانات لجستيک مدرن باشد تا موجبات تحرک باال، ابتـکـار و                                                                 

 کننده فراهم نمايد.                    های عمل         خالقيت و خودمختاری را در رده                           

وضعيت انقالب در امور نظامی ارتش آمريکا نسبتـاا مـبـهـم و                                                                         

اند از:               رسد اما برخی از عناصر مهم آن عبارت                                    ناپايدار به نظر می                  

مبانی جديد تسليحاتی )ليزر فيبری، ميکرو ويو، تسليحات  ـيـر                                                               

ای نـامـرئـی سـازی و                                        کشنده، فن آوری رمزگذاری(؛ فن آوری                                 

های       االنتقال و سامانه                  هزينه و سريع              های نظامی کم              استتار؛ پايگاه              

هـای              های کروز؛ فن              پرتاب هواپيماهای بدون سرنشين و موشک                                   

های راداری پيشرفته و حس گرهـای                                    خودکار شناسايی هدف، سامانه                          

فرو قرمز و تصوير طريق پردازی از شرايط جغرافيايی با جزئيـات                                                              

های مذکور داللت دارند بر تـحـرک،                                           تمامی ويژگی             .    11دقيق          

های نظامی آمريکـا.                        پذيری و حمالت سريع و دقيق يگان                               انعطاف      

پذيری و واکنش سريع                      بنابراين بهداری رزمی، بايستی از انعطاف                                      

های کامالال متغير برخوردار باشد. الزمه اين کار                                                 نسبت به وضعيت             

برخورداری بهداری رزمی از ساختاری ارگانيک و پوياست که از                                                             

گيری و رسميت                ای و عدم تمرکز در تصميم                         طريق ساختار شبکه                

ای،           پائين حاصل خواهد شد. بهداری رزمی در چنيـن عـرصـه                                                            

دهی مدون و بدون تغيير نداشته و                                  ريزی و سازمان               استقرار، برنامه               

دهی آن بسته به نوع تهديدات و مـراحـل                                                    تشکيالت و سازمان               

طور مداوم در حالت تغيير خواهد بود. از طـرفـی بـا                                                                عمليات به         

های زمينی داشته و                         ای در جنگ           توجه به اينکه ايران توان بالقوه                               

از نيروهای استشهادی بسياری برخوردار است و نيز با توجه بـه                                                             

های فالت ايران، اين کشور را برای ورود دشمنان                                               اينکه ناهمواری              

هـای              نمايد، حمله زمينی به ايران با دشواری                                      سخت و دشوار می              

های اخيـر هـمـه                             بسياری همراه بوده و به همين جهت در سال                                      

تهديدات از سوی بخش هوائی و دريايی بر جمهوری اسـالمـی                                                             

طورکلی تهديدات هوائی به دو شکـل                                     ايران متمرکزشده است. به                         

پذير خواهد بود، بمباران هوائی و حـمـالت مـوشـکـی.                                                                      امکان     

همچنين تهديدات هوائی با دو نوع استراتژی احتمالی صـورت                                                             

خواهد گرفت، حمالت استراتژيک و حمالت تـاکـتـيـکـی. در                                                                        

های مـهـم کشـور از قـبـيـل                                                      حمالت استراتژيک، زيرساخت                       

آهن مورد            ها و خطوط راه               ها، سدها، نيروگاه                   ها، پااليشگاه              کارخانه       

گيرند ولی در حمالت تاکتيکی مراکز فرمانـدهـی                                                  هدف قرار می           

هـای              ها و پـادگـان                           نيروهای مسلح، انبارهای مهمات، فرودگاه                                     

 ؛ بنابراين در مواجهه با تهديـدات                                       15گردند             نظامی تخريب می              

هوائی، بهداری رزمی نيروهای مسلح بايد خود را برای رويارويی                                                           

با دو نوع از حمالت موشکی و بمبـاران هـوائـی، بـا دو نـوع                                                                                   

استراتژی شامل حمالت استراتژيک و حمالت تاکتيکـی آمـاده                                                             

نمايد. نکته حائز اهميت در حمالت هوائی، شدت جـراحـات و                                                                

های واردشده به مصدومان است، بدين منظور بـهـداری                                                           آسيب    

بينی و پيشگيری و سرعت عمل تأکيد نمايد.                                          رزمی بايد بر پيش                

هـای نـظـامـی                                 بايد بر تعامل فرماندهان بهداری رزمی با يگان                                           

باال برای            های امدادی ماهر و سرعت                          کننده، تربيت تکنسين                     عمل   

حضور يافتن در محل و امداد و نجات سريع و بـدون تـأخـيـر                                                                    

تأکيد نموده و خود را به وسايل امدادی زمينی و هوائی پرتابـل                                                              

واسطه اهميـت وجـود و حضـور                                                تجهيز نمايد. عالوه بر اين به                             

هـای              درمانی در نجات جان مصدومان، يگان                                -های امدادی            گروه    

بهداری رزمی بايد برای مصون بودن از حمـالت تـاکـتـيـکـی،                                                                        

های مخفی و ايمـن،                       های الزم را برای ايجاد مقرها و مکان                                    زمينه     

هـا         فراهم نموده و در شرايط الزم نيرو و تجهيزات خود را در آن                                                      

گيری و حـملـه بـه آن،                                           مستقر سازد. امروزه سرعت در هدف                                

ريـزی               گيری به کمک تصاوير عملياتی بالدرنگ، بـرنـامـه                                                    هدف   

هـا،              پذير و عمليات پويا، اجرای عمليات در دوردسـت                                                       انعطاف      

شونده، استفاده کمتر از نيروی زمينی در مواجهه                                                مهمات هدايت           

های راهبردی آمريکـا و سـايـر                                              با تهديدات نامتقارن، از برنامه                              

 . برخورداری بـهـداری رزمـی از                                                  13های نظامی است                     قدرت    

واکنش سريع، راهی است برای مواجهه با تأکيدات تـهـديـدات                                                                  

نظامی آتی بر سرعت عمل. بهداری رزمی در تـهـديـدات آتـی                                                                     

بايستی از تحرک و واکنش سريع برخـوردار بـوده و جـهـت                                                                         

دستيابی به اين هدف نياز به فن آوری مناسب و تمرين مـداوم                                                               

هـای يـگـانـی عـالوه بـر                                                       دارد. فن آوری پرتابل و رزمـايـش                                   

های ساالنه راهی است برای دستيابی بـه ايـن هـدف.                                                                رزمايش      

عالوه بر اين الزم است بهداری رزمی از محل استقرار دشمن و                                                           

ترين زمان ممکن و                        اهداف نظامی آن آگاه باشد تا بتواند در کم                                        

با بيشترين سرعت در عمليات امداد و انـتـقـال، بـه نـجـات                                                                                 

شدن با          واسطه مواجه             مجروحين و مصدومان بپردازد. همچنين به                                    

تعداد زيادی از مصدومان، با جراحات و صدمات بسيار متـفـاوت                                                              

های خاصی را               های امداد بهداری رزمی، دوره                             الزم است تکنسين              

 [
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 .    18های نوين ببينـنـد                                 درزمينه ترياژ مجروحين نظامی در جنگ                                  

يکی از مدعيان تندروی جنگ عليه ايران، اسرائيل است. هرچند                                                           

دهد که اسرائيل به لحاظ فنی توانائـی                                         ها نشان می            برخی گزارش          

  جنگ         /1ای ايران را ندارد                         آسيب رساندن به تأسيسات هسته                           

حزب ا... نشان داد، از آنجائی که درگير شـدن                                                    -روزه اسرائيل              33

اجتماعـی بـاالئـی بـر رژيـم                                                  -در جنگ چندماهه بار اقتصادی                          

آسا و مقدم بودن حمالت هوائی بـر                                        صهيونيستی دارد، نبرد برق                        

    14های نظامی رژيم صهيونيستی اسـت                                           حمالت زمينی از اولويت                    

شدن بـا             جهت، الزم است بهداری رزمی خود را برای مواجه                                            بدين    

مدت که ممکـن اسـت                             انبوهی از تهاجمات هوائی شديد و کوتاه                                    

صورت پراکنده در گستره جغرافيائی کشـور                                               عوار  شديدی به              

داشته باشد، آماده نمايد و الزمه چنين امـری بـرخـورداری از                                                                        

ناوگان امداد و انتقال زمينی، دريايی و هوائی کافـی، مـدرن و                                                                        

کارآمد است. از طرف ديگر با توجه به اينکه انسداد تنگه هـرمـز                                                                   

يکی از راهبردهای اساسی جمهوری اسالمی ايران در پاسخ بـه                                                             

هـا نـاو                         ، با توجه به اسـتـقـرار ده                                       15باشد            حمله نظامی می             

فارس و با توجه به امکانات وسيع جمـهـوری                                               آمريکائی در خليج                

اسالمی ايران در اين منطقه، بهداری رزمی بايستی خود را برای                                                          

عيار در عرصه دريا آماده نمايد. ايران                                          امدادرسانی در نبردی تمام                        

عنوان کشوری که در مرزهای جنوبی و شمالی خود صـاحـب                                                         به  

باشد، الزم است تا از دو منظر بـه                                     های بسيار استراتژيک می                        آبراه     

پديده شناورهای امـدادی توجـه نمايـد: امدادرسانی نظـامی و                                                                

توانند در شرايـط الزم بـه                                        امدادرسانی  يرنظامی که هر دو می                               

های بسيار مهمی باشند. بـا                                     ياری يکديگر شتافته و ايفاگر نقش                               

توجه به وجود مراکز اقتصادی و توريستی بسيار بااهـمـيـت در                                                                    

 ، امدادرسانی  ـيـرنـظـامـی                                         23سواحل و جزاير جنوبی کشور                            

اهميت کمتری نسبت به امدادرسانی نظـامی ندارد. هـرچـنـد                                                                   

توجهـی            احمر جمهوری اسالمی ايران اقدامات قابل                                      سازمان هالل          

رسـد               ، ولی الزم به نظر می                      21در اين زمينه انجام داده است                                 

واسطـه ايـنـکـــه                                   توجه بيشتری در اين زمينه صورت گيرد. به                                        

محـيط دريـا، محـيط طبيعـی زيـست انسان نيست، لذا شرايط                                                       

تـريـن                  کند. نخستين و مهم                     و مقتضيات خاص خود را طلب می                           

ای          اين مقتضيات آن است که فـرد مـصدوم، هم بايد از صدمـه                                                     

اش در محيط آب بـه خـطـر                                         که ديده نجات يابد و هم زندگی                            

ديگر امدادرسان در دريا بايستی فرد مصـدوم را،                                                          بيان      نيفتد. به           

جدای از اينکه دچار چه ترومايی شده، نخست از خطر خفـگـی                                                           

نجات دهد. عالوه بر اين در محـيط خـشکی فـرد مصـدوم در                                                                 

ماند امـا در محـيط                      گير شده، منتظر امـدادگر می                            ای زمين         نقطه    

هـای              واسطه حرکـت آب، معمـوالال مـصدومان مسـافـت                                              دريـا به        

تواند پديـده                 اهر ساده می              شوند. همين نکته به                    زيادی جابجا می              

طورجدی پيچيده نمايد. لذا آنچه پيش                                       امدادرسانی دريـايی را به                        

شود، امداد و نجاتـی کـارآمـد و                                                از درمان مصدومان مطرح می                        

طـورکـلـی مـراتـب                                   منطبق بر استانداردهای پزشکی اسـت. به                                      

اند از: جستجو، نجات از منطقـه خـطـــر،                                                      گانه امداد عبارت                  پنج   

حفـ  شـرايط مـصدوم و انتقال تا نقطه امداد، پست امـداد و                                                                   

ارائه کمک اوليه و انتقال به مرکز درمانی مجهزتر، که به تـمـام                                                                  

ايـن پـنج مرحلـه بايـد اصـل نجات از آب و خطرات ناشـی از                                                               

 . در               22آن )خفگی و حيوانات خطرناک دريا( را نيـز افـزود                                                                

ای ايـران               صورت آ از جنگ بين ايران و آمريکا، تأسيسات هسته                                              

تنها هدف آمريکا نخواهد بود، بلکه برخی از اهداف نظامی ايران                                                            

های دريايی ارتش، مـحـل                                  های نظامی سپاه، پايگاه                        مانند پايگاه            

و ... در صـدر اهـداف                                              3های بالستيک شهاب                    استقرار موشک            

ديگر اولويت آمريکا در آ از هجوم بـه                                             بيان      آمريکا خواهد بود. به                      

رود در آ از               ايران مراکز و تأسيسات نظامی خواهد بود. انتظار می                                                  

هـای              پايگـاه           2و بی        1های بی          افکن      هجوم، قبل از هر چيز بمب                       

های سپاه را هدف قرار                        های شهاب و پايگاه                   محل استقرار موشک                

جهت ايجاد نابسامـانـی در                                    117های اف          دهند. سپس جنگنده                  

وارد عمل خواهند شد.                       1-ويژه سامانه تور ام                    دفاع هوائی ايران به                   

هـای بـنـدرعـبـاس،                                    انهدام نيروهای دريايی و زمينی در پايگاه                                       

ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزر  نيز اهداف بعدی آمـريـکـا                                                                 

ها و            خواهد بود. آمريکا در صورت تسلط بر تنگه هرمز، به پايگاه                                                        

 . بهداری رزمی                16مراکز نظامی داخل ايران حمله خواهد نمود                                          

الذکر         های خود در مناطق فوق                      سازی و تجهيز يگان                   عالوه بر آماده             

به انواع تجهيزات پيشرفته و سيار و نيز انواع وسـايـل امـدادی                                                                       

دريايی، هوائی و زمينی بايد اهداف نظامی احتمالی را شناسايـی                                                              

نموده و تمهيدات الزم را برای امدادرسانی و حمايت بهداشـتـی                                                              

درمانی، در صورت حمله احتمالی بينديشد. بهداری رزمـی در                                                                   

مواجهه با حمله به مراکز نظامی بايستی تأکيد بـر عـمـلـيـات                                                                         

نامنظم و حف  نيروهای رزمی نمايد. اين کار عـمـدتـاا از راه                                                                               

های بهداری رزمـی بـه واحـدهـای کـوچـک و                                                                       تقسيم يگان          

پذيـر           برخورداری از نيروهای تخصصی و متدولوژی کارآمد امکان                                                  

تـر             خواهد بود. همچنين الزم است جهت مداوای تـخـصـصـی                                                            

های سيار در سواحل دريـای عـمـان و                                                       مصدومان، بيمارستان                  

فارس و نيز جزاير ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزر  نيـز                                                        خليج    

سازی رزمندگان عـلـيـه                                   در نظر گرفته شود. عالوه بر اين ايمن                                    

های شايع که پس از نبرد شايع خواهند شد نيز از نکات                                                     بيماری      

مهم بهداری رزمی جهت حف  نيروهای رزمی در نبردهای آتـی                                                        

های مـهـم تـجـربـه                                     . نکته ديگر اينکه يکی از درس                                 13است         

سقوط صدام، ناموفق بودن استراتژی نظامی عراق در مقابله بـا                                                                

تر در داخل مرزهای کشور بود. ارتش عراق در داخل                                                 دشمن قوی        

ای جز اتخاذ موضعی تدافعی در مقابل يـک ارتـش                                                       کشور، چاره          

تر نداشته و سرنوشت چنين نبردی، از همان ابتدا                                                مراتب مسلح            به  

مشخص بود. برای دچار نشدن به سرنوشت عـراق، مسـئـوالن                                                                

اند که در صورت حمله نـظـامـی                                          نظامی ايران بارها تأکيد کرده                            

آمريکا، اين جمهوری اسالمی است که ميدان نبرد را تـعـيـيـن                                                                 

تر اين تهديد آن اسـت کـه در                                            . معنی واضح                23خواهند کرد                
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فقط در مرزهای خود که                        صورت حمله آمريکا، نيروهای ايرانی نه                                   

فارس کـه              در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطين، کشورهای خليج                                               

های آمريکايی هستند، يا حتی نقاط ديگر، خواهند                                                ميزبان پايگاه             

جنگيد، بنابراين الزم است بهداری رزمی برای انجام عمليات در                                                              

خارج از مرزها نيز آماده باشد. الزمه چنين کاری برخورداری از                                                                 

طرح و برنامه مشخص و تمرين مناسب با توجه به سناريـوهـای                                                            

هـای مـدون                      های سازمانی خارج از برنامه                            فرضی است. رزمايش                  

 تواند در اين عرصه بسيار تأثيرگذار باشد.                                         يگانی می        

کدهای متناسب  ال امات سازمانی بهداری رزمی مصاديق
 بهداری رزمی

 کدهای تهديدات

ای، تمرک  پائین،  ساختار ش که
 رسمیت پائین

برخورداری از ساختار ارگانيک و 
 پويا

ساختار سازمانی  پذير انعطاف
 منعطف

 برخورداری از فنّاوری پرتابل -

های يگانی  عالوه بر  رزمايش -
 های ساالنه( رزمايش

برخورداری از فن آوری مناسب، 
 تمرين مداوم

 تأکيد بر سرعت عمل دارای واکنش سريع

ت امل فرماندهان بهداری رزمی  -
 کننده. های ن امی عمل بايگان

های يگانی،  آموزش مداوم، رزمايش -
گیری از  های ساالنه، بهره رزمايش

 های ديگر. های يگان تجارب رزمايش

آگاه به تاکتيک دشمن، آگاه به -
 فنون جنگ نامتقارن.

 برخورداری از علم و تجربه -

 بين پيش -
 خالق -

 تأکيد بر دقت حمالت

ت امل فرماندهان بهداری رزمی  -
 کننده. های ن امی عمل بايگان

 واکسیناسیون نیروهای ن امی. -

دخیل بودن فرماندهان بهداری  -

 رزمی در طرا ی عملیات.

های  فن آوری پرتابل، رزمايش -
 يگانی

آگاه به تاکتيک دشمن، آگاه به -
 فنون جنگ نامتقارن.

پيشگيری از بيماری، پيشگيری  -
 از مصدوميت و مجروحيت

برخورداری از فن آوری مناسب،  -
 تمرين مداوم

 بين. پيش -
 تأکيد بر پيشگيری. -

 واکنش سريع -

تأکيد بر حمالت 
 هوايی

تمام نیروها بايد آموزش مديريت  -
 بحران ب ینند.

تمام نیروها بايد آموزش امداد در  -
  وادث غیرمترق ه ب ینند.

 آموزش.
 کسب تجربه.-

آشنا به مديريت  -*
 بحران.

آشنا به امدادرسانی  -*
 در حوادث  يرمترقبه

احتمال حمله به مراکز 
  يرنظامی

نفره،  3امدادگر رزمی، پست امداد  -
 نفره. 5های  اورژانس

کرده در  نیروهای تحصیل -
های مختلف، برخورداری از  رشته

 ترين متدولوژی مناسب

تقسيم شدن به واحدهای  -
 کوچک.

 برخورداری از تخصص و -
 فن آوری. 

 نامنظم. -
تأکيد بر حف  نيروی  -

 رزمی.

احتمال حمله به مراکز 
 نظامی

های مختلف با  طرا ی برنامه -
 شرايط فرضی.

های يگانی  عالوه بر  رزمايش -
 های ساالنه(. رزمايش

برخوردار از طرح و برنامه  -
 مشخص و تمرين مناسب

 جنگ خارج از مرز آماده -

 برخورداری از فن آوری پرتابل -

های يگانی  عالوه بر  رزمايش -
 های ساالنه( رزمايش

برخورداری از فن آوری مناسب، 
 تمرين مداوم

احتمال حمله به مراکز  دارای واکنش سريع
نظامی حساس در 
 جنوب کشور

های  های  مالت ن امی آتی دشمن و ويژگی : ال امات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح ايران بر اساس ويژگی4جدول 

 بهداری رزمی در ن رد نامتقارن
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 گیری      نتیجه     

* با توجه به نوع تهديدات آينده، بهداری رزمی ايران بايستی بر                                                               

سرعت عمل در عمليات امداد و انتقال تأکيد بيشتری نمـوده و                                                               

 سازوکارهای الزم در اين زمينه را فراهم نمايد.                                           

* با توجه به اينکه بيشتر تهديدات از سوی بخـش هـوائـی و                                                                        

دريايی بر جمهوری اسالمی ايران متمرکزشده است، به همـيـن                                                           

جهت بهداری رزمی ايران بايستی بيشترين توان خود را بـرای                                                                  

بـيـنـی،                      مواجهه با حمالت هوائی و دريايی به کاربـرد. پـيـش                                                           

ترين راهکار بهداری رزمی در اين                                  پيشگيری و واکنش سريع مهم                        

 زمينه است.          

* با توجه به اينکه تهديدات هوائی به دو شکل بمباران هوائی و                                                              

حمالت موشکی و نيز با دو نوع استراتژی حمالت استراتژيک و                                                          

حمالت تاکتيکی صورت خواهد گرفت، بهداری رزمی بـايسـتـی                                                           

های هوائی و حمالت موشـکـی، از                                        برای امدادرسانی در بمباران                          

نوع استراتژيک يا تاکتيکی آماده باشد و خـود را بـه انـواع                                                                                    

 تجهيزات پيشرفته امداد هوائی مجهز سازد.                                      

* در صورت حمله نظامی آمريکا، عرصه دفاع از کشور مـحـدود                                                              

به مرزهای ايران نخواهد بود، بنابراين الزم است بهداری رزمـی                                                                 

برای انجام عمليات در خارج از مرزها نيز آماده باشد و طـرح و                                                                  

 برنامه مشخصی در اين زمينه تدوين نمايد.                                      

آسا و انبوه خواهد بـود، الزم                                         *از آنجائی که تهديدات آتی برق                               

شدن بـا انـبـوهـی از                                            است بهداری رزمی خود را برای مواجه                                 

مدت که ممکن اسـت عـوار                                        تهاجمات هوائی شديد و کوتاه                          

صورت پراکنده در گستره جغرافيائی کشور داشـتـه                                                        شديدی به        

باشد آماده نمايد. برخورداری از واکنش سريع از الزامات بهداری                                                               

 رزمی در اين زمينه است.                      

ای و در                       * در صورت حمله دشمنان  ربی به تأسيسات هسته                                            

ها بهداری رزمی بايد اقدامات الزم را                                          صورت موفقيت فرضی آن                   

ای، قبل و بعد از حمالت انجـام                                  برای مواجهه با تشعشعات هسته                           

دهد. اشراف کامل بر مديريت بحران و امدادرسانی در حـوادث                                                                

  يرمترقبه از مبانی الزم برای مواجهه با چنين تهديداتی است.                                                        

ای          * از آنجائی که درنبرد بين ايران و آمريکا تأسيسات هسـتـه                                                             

ايران، تنها هدف آمريکا نبوده و برخی از اهداف نظامی ايران نيز                                                              

در صدر اهداف آمريکا خواهد بود، درنتيجه بهداری رزمی عـالوه                                                            

ای بايد اهداف نظامی احتمالی را شناسـايـی                                                بر تأسيسات هسته               

نموده و تمهيدات الزم را برای امدادرسانی و حمايت بهداشـتـی                                                              

 درمانی، بينديشد.                

* از آنجائی که در حمله احتمالی نيروهای  ـربـی بـه ايـران،                                                                             

هـای بـنـدرعـبـاس،                                    نيروهای دريايی و زمينی مستقر در پايگاه                                      

ابوموسی، تنب کوچک و تنب بزر  اولين اهـداف دشـمـنـان                                                                     

خواهند بود، عالوه بر تمهيدات نظامی که توسط فـرمـانـدهـان                                                                 

عملياتی در اين زمينه انديشيده شده است، الزم است بـهـداری                                                             

رزمی نيروهای مسلح از آمادگی کامل از حيث نيرو، امـکـانـات،                                                                 

تجهيزات، وسايل تدارکاتی و پشتيبانی، در اين مناطق برخوردار                                                           

 باشد.     

* از آنجائی که احتمال درگيری در دريا بسيار باال اسـت، الزم                                                                  

ها و تجهيزات                ها، تاکتيک            است بهداری رزمی خود را به انواع فن                                  

الزم برای امدادرسانی، از قبيل آمبوالنـس دريـايـی، اورژانـس                                                                          

 دريايی، بالگرد آمبوالنس و...تجهيز نمايد.                                       
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Organizationalrequirements for I  N military med against military treats:  

  qualitative study 
Chaghary M (Ph.D), Tofighi SH (Ph.D), Aghighi A(Ph.D) 

 

 bstract 

Introduction: Despite of Iran’s peaceful nuclear activity, America and Israel and their allies repeatedly 

have treated Iran to military attack. Inthis condition the military health care system of Iran along with other 

parts of Iran’s military system, should be ready to providehealth care service supports. This research has 

tried to provide organizationalrequirements for improving preparedness of military medicine of Iran. 

Methods: This study is analytical-applicativeand itis a futures study. Information gatheredfrom: related 

books, Google scholar, Pub med, general databases and other released news. Population included 

of allsubjectsin the field ofmilitary threatsagainst Iran and characteristics of military medicine. 

Samplingwas Purposeful and propositions selected as samples. In this study information, gathered in 

two fields,military threats and military health care system in asymmetric battle. Analysis of 

data was donethrough induction analysis. 

 esults: Military health care system in asymmetric warfare follows from principlessuch as:agility, 

organic structure, advanced and portable technology, low organizational concentration and formalization, 

matrix structure,experienced commanders familiar with military techniques, changing and scattered 

and small structure, predictive ability and also quick Reaction.Moreover,military threats 

mainly focused on Iran by air and marine sectors. Threats will be blitz, short term, with flexible 

scheduling and dynamic operating, based on space- war and new military bases. Operation in afar 

and less use of ground forces will be characteristics of militaryattacks 

 onclusion: More emphasis on quick reaction, equipping modern relief devices, developing the air 

and marine rescue, providing secret headquarters, identifying threatened military centersand obtain 

the necessary preparations, improving the predictive ability,rapid response to changing conditions, 

familiarity with the new weapons’ harm, more familiarity with the techniques of camouflage and 

concealment, developmentand promotion of self and another one relief educations, coordinationwiththe 

civilian health care system and development of mobile health centers in the South Coasts, are basic 

strategies for improving the ability of military health care system in facing with the futurethreats. 

Key words: Military medicine, Asymmetric warfare, Threat, Organizationalrequirements. 
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