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Abstract   
The purpose of this article is to explain the legal status and study the guiding role and expression of the 

performance of the Red Crescent Society of the Islamic Republic of Iran during the Iraq-Iran war in the period 

1359 to 1367 AH (1980-1988). The researcher intends to use theoretical and practical knowledge to explain the 

position, performance and valuable and exceptional experiences of this relief and non-profit organization during 

the war. The method of historical research and according to the subject, goals and time is based on intuitive-

documentary study, books, articles, documents, statistics, reports of relevant devices and also personal experiences 

of the author, have been used to collect information. The mission of the International Committee of the Red Cross 

and international treaties are the basis for the legal status of the population charter. In order to play an effective 

role in the war, the performance and effective presence of this population have been examined from various 

aspects of support and spirituality at the domestic and international levels, and finally the top activities have been 

identified and explained as much as possible. In terms of innovation, this research is one of the few studies on the 

status, role and performance of the Red Crescent Society in the Iraq-Iran war, so as an effective step in this 

direction can be considered by the scientific community and relevant managers. 
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 (1359-1367)جایگاه و نقش جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در جنگ عراق با ایران 

 
 *1کُردیغالمرضا اسد

 
 رانیتهران، ا ،یکاربرد یدانشگاه جامع علم ت،یریگروه مد  1

 

 11/03/1400 پذیرش مقاله:     04/01/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
ن در جریان جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایراگری و بیان عملکرد هدایتتبیین جایگاه قانونی و بررسی نقش  مقالهاین هدف 

مندی از دانش نظری و عملی به تبیین جایگاه، محقق بر آن است تا با بهرهه.ش. است. 1367تا  1359ی زمانی در بازه جنگ عراق با ایران

با توجه به موضوع،  وروش تحقیق، تاریخی  المنفعه در ایام دفاع مقدس بپردازد.این سازمان امدادی و عام عملکرد و تجارب ارزنده و استثنایی

های دستگاه گزارشها، آمارنامهاسناد، ها، مقاالت، کتاباز  آوری اطالعاتاسنادی است. برای گرد -بررسی شهودیمبتنی بر  اهداف و زمان

المللی صلیب سرخ جمعیت، مأموریت کمیته بین ده استفاده شده است. برای جایگاه قانونی اساسنامههمچنین تجارب شخصی نگارنربط و ذی

های مختلف آفرینی کارآمد در جنگ، عملکرد و حضور مؤثر این جمعیت از جنبهاند. برای نقشالمللی مبنای تبیین قرارگرفتهمعاهدات بین و

اند. از های برتر شناسایی و تا حد امکان تبیین شدهفعالیتدر نهایت ی مورد مداقّه قرار گرفته و المللحمایتی و معنوی در سطوح داخلی و بین

جایگاه، نقش و عملکرد جمعیت هالل احمر در جنگ عراق با ایران  های انجام شده در زمینهنوآوری، این تحقیق از معدود پژوهش جنبه

  .ربط قرار بگیردعلمی و مدیران ذی تواند مورد توجه جامعهمی باشد، لذا به عنوان گامی مؤثر در این مسیرمی

 
 

  .ونژ هایحقوق بشردوستانه، کنوانسیونجمعیت هالل احمر، جنگ عراق با ایران،  امداد و نجات، :هاکلیدواژه
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 مقدمه
ند. با این اهگناه قربانی شدزیادی بی اندر طول تاریخ مردم

ای وجود یافتهوجود تا اواخر قرن نوزدهم هیچ نیروی سازمان
های درگیر بالیای طبیعی و انسانی برای نجات جان آدمتا نداشت 

 احمر، یک برگ سفیدصلیب سرخ و هاللتأسیس بکوشد. از این نظر 
ای هجمعیت. و درخشان در کتاب سرخ بلکه سیاه تاریخ بشر بود

ل از عنوان نیروهای کمکی مستقبه الل احمرصلیب سرخ و ه ملی
تبوع خود بشردوستانه از مقامات دولتی در کشور م هدولت، در حوز
ترسی ها، دسکنند. دانش و تجارب بومی این جمعیتپشتیبانی می

هد تا در دمی این امکان راها ها به جوامع محلی و زیرساخت آنآن
را به  هترین کمک ممکن، بهای جوامعنیازجنگ و نیز دیگر هنگام 

  .سرعت دریافت کند
ر دمعاصر  های دورهجنگ عراق با ایران، از مهمترین جنگ

ی از ابود. این جنگ در پی مجموعهه.ش.  1367تا  1359 فاصله
اوز نظامی با تج -سیاسی های فزایندهساز و مناقشهعوامل زمینه

ون راندن برای بیرهای عراق به ایران آغاز شد. تالش ایران نیروی
ست بگیری مناطق اشغالی و غلبه بر عراق، بن دشمن و باز پس

ی جنگ و فرسایشی شدن آن، گسترش جنگ شهرها، استفاده
روهای بیگانه های شیمیایی و نهایتاً دخالت نیعراق از سالح گسترده

رش جنگ ی خلیج فارس، رویارویی امریکا با ایران، گستدر منطقه
ورای المللی شدن ابعاد جنگ و نیز عملکرد شینها و بکشنفت

ق به امنیت سازمان ملل در طول جنگ و پس از آن در معرفی عرا
ی این عنوان آغازگر جنگ و پذیرش مجدد قرارداد الجزایر از سو

 آید. های بارز آن به شمار میکشور، از جمله مشخصه
 ی بهپایبندجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در 

 رسانی و تضمین حمایت ازسالت ذاتی خود و با  هدف کمکر
وریت که در راستای مأم های مسلحانهقربانیان درگیری و نزاع

حول محور گسترش عملکرد  المللی صلیب سرخ،کمیته بین
ل های ژنو و نهضت صلیب سرخ و هالبشردوستانه، کنوانسیون

در  ،زندیهای دولت جمهوری اسالمی ایران دور مسیاستو احمر 
 ومرزی مرزی و درونمسایل امدادی و بهداشتی درمانی برون

جمعیت و . کندعمل میخود  بق اساسنامهاطم ،تعهدات مربوطه
ادمات در زمان جنگ و در تص مأموریت دارد کهعوامل امدادی آن 

صون از المللی و مو برخوردهای مسلحانه، طبق مقررات ملی و بین
مک کطرفانه به رض دستجات متخاصم، بیهرگونه ممانعت و یا تع

 جستجوی دیدگان و پناهندگان و آوارگان و اسرا ومجروحین و آسیب
بدون  و به طرفین درگیر به نحو یکسان و مفقوداالثرها شتافته

های انسانی خود را عرضه نماید و طرفین هرگونه تبعیضی کمک
آن متخاصم مکلف به احترام و همکاری با جمعیت و عوامل 

 (.1) باشندمی
جمعیت هالل احمر ایران در طول تاریخ پرافتخار خود از روز 
آغازین تاکنون با پرچم سفید صلح در شاهراه انسانیت، سرافراز و 

 هایی با شکوه از فداکاری و از خودگذشتگیآفرین صحنهپرافتخار، نقش

ها و خدماتی که جمعیت ها، موفقیتاز تالشت. سخن بوده اس
دیدگان، دردمندان و بینوایان، ارائه کرده و بیان حمر به آسیبهالل ا
های های باشکوه نوع دوستی و ایثار و تصویر نمودن چهرهلحظه
م امدادگرانی که همواره آغوش پرمهر خود را به روی متبسّ

نیازمندان و مددجویان گشوده و نور زندگی را بر دل ناامیدان 
گاه که سخن ویژه آن، بسانی نیستآ کاربه خودی خود اند، تابانده

ای از جنگ، آتش، آوارگی، اسارت، جانبازی از هالل احمر در میانه
و شهادت به میان آید. به جد قلم و زبان قاصر است از این که 

گاه که بر ایثارگری امدادگران بی نام ونشان، آن بتواند صحنه
، به تصویر تابانندزندگی آیندگان نور امید و صلح را می صفحه
 بکشد.

ی بر مندی از دانش نظری و عملمختصر با بهره این مجموعه
اسداشت و پگذاری به این همه ایثارگری و نیز آن است تا برای ارج

دو بخش  انباشت تجارب ارزنده و استثنایی جمعیت در ایام جنگ در
لکرد این مختلف اما مرتبط با هم به تبیین جایگاه، کارآمدی و عم

 المنفعه بپردازد. ن امدادی و عامسازما
ی که المللبین در بخش اول مبانی نظری و حقوق بشردوستانه

شود. در بر جایگاه هالل احمر در مخاصمات تأکید دارد، تبیین می
معیت جآفرینی مؤثر راستای این جایگاه مهم در بخش دوم به نقش

ن شود. در ایدر طی هشت سال جنگ و پس از آن پرداخته می
وی در های مختلف حمایتی و معنهای برتر با جنبهخصوص فعالیت

اند. شده المللی شناسایی و تا حد امکان معرفیسطوح داخلی و بین
نی رساصورت جامع مورد اهتمام و اطالععملکردی که کمتر به

یدگان درسانی به آسیبخاص و عام قرار گرفته است، شامل خدمات
ر دهای پشتیبانی ق جنگی، فعالیتجنگ در خطوط مقدم و مناط

هش پشت جبهه، نقش فعال در جنگ شهرها و تالش برای رفع وکا
ودین، آالم ناشی از آن، ارتباط با اسیران جنگی و جستجوی مفق

تی که در بازسازی اماکن درمانی آسیب دیده از جنگ و دیگر اقداما
 وفرسای حاکم بر فضای جنگ های سخت و طاقتتمامی موقعیت

 ه و ایثارگرانهها پس از آن از جایگاه قانونی به صورت داوطلبانا سالت
ا دیگرانی و به طور مؤثر صورت پذیرفته است با این وصف جا دارد ت

قویت و تای در که در این تجربة تاریخی نقشی داشته و یا انگیزه
 ی گمارند.تحول جمعیت دارند، به تکمیل و استمرار این مهم همتی عال

 د از:باشند عبارتنمفاهیمی که در این مقاله مورد توجه می

ر گونه های پارسی و کهن و پرکاربرد به معنای واژه جنگ: -

ان، خصوصًا درگیری )ذهنی و لفظی و بدنی( افراد با خود یا با دیگر

کشورها  وها ها و اقوام، ملتبه معنای زد و خورد خشن میان گروه

ست. های مختلف قابل بررسی اجنبه های مختلف؛ ازبه انگیزه

ناپذیر تنابعنوان واقعیتی آمیخته با شر، از جمله لوازم اججنگ به

ول طشمار رفته است. رفتارهای خصمانه در زندگی اجتماعی به

 وار، به اشکالهای رقیب و همجها و دولتویژه در میان گروهتاریخ، به

جویانه و تنهها، گاه فزهگوناگون بروز کرده و از منظر اهداف و انگی

 .اندطلبانه بودهگاه عدالت



  کُردیاسد / 24

 1 ، شماره4 دوره، 1400                                 نشریه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت

 ترین: بزرگسرخ و هالل احمر یبصل یالملل ینب نهضت -
ست انفر  یلیونم حدود یکصدبشردوستانه متشکل از  یجهان ةشبک
 یا براکند تا خود ریبه مردم کمک مغرصی طرفی و بیبا بیکه 

کنند. سه  یدات پو از آن نجا یایندمقابله با بحران آماده کنند، کنار ب
 رخسالمللی صلیب : کمیتة بیناین نهضت عبارتند ازجزء اصلی 

(ICRCفدراسیون بین ،)مرالمللی صلیب سرخ و جمعیت هالل اح 
(IFRC و )های صلیب سرخ و هالل احمر.عضو ملی جمعیت 192  

 یب سرخ و هالل احمری صلهاالمللی جمعیتفدراسیون بین -
(IFRC) : هانی ج ةالمللی یک سازمان بشردوستانفدراسیون بیناین

نی است که مسئولیت ایجاد هماهنگی و هدایت عملیات کمک رسا
ز عملکرد المللی را پس از بالیای طبیعی و یا بالیای ناشی ابین

ارتقای  انسان در شرایط غیرجنگی به عهده دارد. رسالت این نهاد
وستی دق بسیج نیروی انسانپذیر از طریوضع زندگی افراد آسیب

 .است
 کمیته یکاین  :(ICRC) المللی صلیب سرخبین ةکمیت -

مایت طرف است که تالش دارد حالمللی مستقل و بیسازمان بین
دیگر  رسانی بشردوستانه به قربانیان درگیری مسلحانه وو کمک

ط آمیز را تضمین نماید. این سازمان در شرایشرایط خشونت
مللی الد عمل شده و همزمان لزوم رعایت حقوق بیناضطراری وار

 .کندیبشردوستانه و ادغام آن در قوانین داخلی را هم ترویج م
نینی : به مجموعة قوا(IHL)المللی بشردوستانه حقوق بین -

از  های حمایتشود که به دالیل بشردوستانه به روشاطالق می
 آن مشارکت اشخاصی که در مخاصمات شرکت نکرده یا دیگر در

مند عدهکنند و به تحدید آثار مخاصمات مسلحانه از طریق قانمی
نین هم در پردازند. این قواافروزی میهای جنگکردن ابزار و روش

عمال االمللی المللی و هم غیر بینشرایط درگیری مسلحانه بین
 (.2) شوندمی

مورد  المللیحقوق بشردوستانه بین یابزار اصل :معاهدات -
 طیدر شرا جنگ یاناز قربان یتحما یبرااست که  یقبول جهان

 شامل د.نوشیالمللی اعمال مبین یرالمللی و غمسلحانه بین یریدرگ
 دوو  هشد یبتصو 1949آگوست  12در  کهژنو  هایکنوانسیون

ال سدر که سوم  یو پروتکل الحاق 1977در سال  یپروتکل الحاق
 اند. یدهرس یببه تصو 2005

و  1977های الحاقی و پروتکل 1949های ژنو وانسیونکن -
 از و ترین قواعد محدودکننده خشونت جنگ هستندمهم :2005

 اشخاصی که در مبارزات مشارکت ندارند و اشخاصی که دیگر
  .کنندحمایت می ،توانایی مبارزه ندارند

(: RSCIRجمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران ) -

غیر انتفاعی و دارای شخصیت  ،ای خیریهموسسهجمعیت این 

 المللیتعهدات و قراردادهای بینة به کلیکه،  باشدحقوقی مستقل می
صلیب  و های هالل احمرجمعیت و وظایف مربوط به اهداف

های صلیب سرخ و هالل احمر جمعیت ةو نیز مقررات اتحادی سرخ
ایران مغایرت  که با قانون اساسی و سایر قوانین جمهوری اسالمی

ل امدادی و بهداشتی درمانی ئاشته باشد، پایبند بوده و در مساند
های مرزی و تعهدات مربوطه در راستای سیاستمرزی و درونبرون

 (.1) کندعمل میخود بق اساسنامه اطم ،دولت جمهوری اسالمی ایران

 

 هاروش
با  سنادی وا -روش تحقیق تاریخی مبتنی بر بررسی شهودی

ها، ابکت آوری اطالعاتابزار گرد توجه به موضوع، اهداف و زمان
در بط و رهای ذیدستگاههای گزارشها، آمارنامهاسناد، مقاالت، 

بخشی  ای از موارد تجارب شخصی نگارنده است که خود شاهدپاره
جنگ  وخیزهای بخش امداد و نجات دراز حوادث، اتفاقات و افت

ت در این خصوص مسئولی از مناطق جنگیهایی بوده و در بخش
 .مستقیم داشته است

 

 نتایج
 احمرالمللی جمعیت هاللبخش اول: جایگاه حقوقی و بین

 پیشینه و مبانی نظری و حقوقی

ست الملل، جنگ درگیری مسلحانه میان کشورهادر حقوق بین
و با  که با اعالن صریح آن از سوی حداقل یکی از طرفین درگیر

اس گیرد. بر اسدستیابی به منافع و مصالح ملی صورت میهدف 
های داخلی در داخل یک کشور، جنگ به این تعریف درگیری

لث این رود مگر آن که یک کشور ثامفهوم حقوقی آن به شمار نمی
سیاری مخاصمه را به عنوان جنگ به رسمیت بشناسد. امروزه در ب

 تحدمو منشور ملل  (ICRC) صلیب سرخ المللیبیناز اسناد کمیته 
(Charter of the United Nations،)  به جای اصطالح جنگ از

اخلی را دهای شود تا درگیریاستفاده می« برخورد مسلحانه»تعبیر 
ی ، که بیانگر نوع«جنگ سرد»هم دربرگیرد. ترکیب اصطالحی 

از  موازنة وحشت فرهنگی و اعتقادی میان بلوک شرق و غرب پس
 بود، فاقد مفهوم حقوقی جنگ است.  جنگ جهانی دوم

بط امروزه قواعد حقوق نوین جنگ شامل قواعد حاکم بر روا
خش طرف است. بکشورهای متخاصم با یکدیگر یا با کشورهای بی

ای همهمی از حقوق جنگ، ناظر به قوانینی است که شامل گروه
ه مقررات شود. از جملپذیر در جنگ، به ویژه غیرنظامیان، میآسیب

نگاران، مربوط به مجروحان و کودکان و زنان و اسیران و روزنامه
نجه و های غیرنظامی و شکهای مربوط به بمباران مکانممنوعیت

بازجویی غیرانسانی، قوانین مربوط به صلیب سرخ و تردد 
اک یا ها، تأسیسات بهداشتی و خدماتی، تأسیسات خطرنآمبوالنس

ت آبرسانی های هسته ای و خدمانیروگاهالمنفعه )مانند سدها، عام
قررات عمومی(، اموال فرهنگی، قوانین حمایت از محیط زیست و م

ونت بار، های غیرانسانی و خشمربوط به ممنوعیت استفاده از سالح
یکروبی مای، های شیمیایی، هستههای انفجاری، سالحمانند گلوله

 زا.و آتش

دهد ل و دوم نشان میبا این همه، تجربة دو جنگ جهانی او
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ای آمیز نبوده و حتی به گونهکه این قبیل مقررات چندان موفقیت
ضرورت فعالیت نظامی را موجه نشان داده است. در یک چنین 

حمایت از غیرنظامیان، مجروحان،  در مخاصمات مسلحانهای میانه
غرض و های درمانی بیمراقبتة ارائبهبود کودکان، زنان، اسیران، 

های درمانی موضوعی پیچیده با ابعاد خشونت علیه مراقبت و مؤثر
 هایمتعدد است که از حمالت مستقیم علیه کارکنان و امکانات مراقبت

 درمانی تا ممانعت از حمل و نقل درمانی و ناامنی کلی که بر دسترسی
با وجود چنین  .متغیر است ،گذاردبه مراقبت درمانی تأثیر می

در  یسرخ جهان یبصل یتهکمنجی موفقیت وضعیت پیچیده و بغر
 ،موضوعات مشترک را جستجو ینا یقاًدق آن است که توانسته

 که قابل قبول ینیقوانبه عنوان را  هاه و آنو به کمال رساند ینتدو
 .(3) نماید ئههمه ارا یبرا ،انسان سازگار است یعتکامالً با طب

 تعهدات جمعیت هالل احمر در زمان جنگ منشا

خ با تأسیس صلیب سر( IHL)المللی بشردوستانه بین حقوق
به  1864یا با تصویب اولین کنوانسیون ژنو در سال  1863در سال 

 یچگونههوجود نیامده است. در حقیقت، هرگز جنگی وجود نداشته که 
غاز و قواعدی، مبهم یا مشخص، بر آن حاکم نباشد؛ این قواعد آ

 .ردندکها را معین میآن ها و همینطور نحوه هدایتپایان جنگ
 ب مقدسکتاعالوه، در بسیاری از متون کهن همچون مهاباراتا، به

 (.2) ارندو قرآن، قواعدی برای حمایت و احترام به متخاصم وجود د

نقش  وکه بر جایگاه  المللیبینتعهدات و قراردادهای  امنش
ارد رسانی و امداد در جنگ تصریح دجمعیت هالل احمر به کمک

تعریف  رخسالمللی صلیب بین ةکمیتتوان در رسالتی که برای را می
ستقل مالمللی صلیب سرخ یک سازمان بین ةکمیتشده است، یافت. 

انه رسانی بشردوستطرف است که تالش دارد حمایت و کمکو بی
ا تضمین ربه قربانیان درگیری مسلحانه و دیگر شرایط خشونت آمیز 

مزمان ایط اضطراری وارد عمل شده و هنماید. این سازمان در شر
قوانین  المللی بشردوستانه و ادغام آن درلزوم رعایت حقوق بین
 (.3) شودمانع رنج آحاد مردم د تا کنداخلی را هم ترویج می

اعضای صلیب سرخ میالدی  1863کنفرانس ژنو از توافق 
 . طی اینعنوان مرجعی برای تعریف قوانین خود بهره بردجهانی به

و  رسانیها، حین کمکپزشکی در جنگ ةطرفی جامعقوانین، بی
لی الملمداوای مجروحین جنگی تعریف شد. در این معاهده بین

 زاهای جنگ، مصونیت نیروهای امداد رسان و پزشکی در میدان
  .ید رسیدیحمالت نیروهای متخاصم نیز به تا

 همچنین در همین سال نشان صلیب سرخ رنگ بر روی زمینه
عضو و سپس توسط تمامی اعضا به رسمیت  12سفید، ابتدا توسط 

شناخته شد. با شروع به کار صلیب سرخ جهانی قانون دیگری نیز 
قوانین آن افزوده شد. این قانون به محافظت از  ةبه مجموع

 این. پرداختمجروحین و اسرای جنگی در نبردهای دریایی می
سرخ  یبا منشا جنبش صلسرخ ر یبالمللی صلبین یتهتحوالت، کم

یفة ابتدا، وظ . درالمللی و جنبش هالل احمر قرار داده استبین
بود  یمل هایجمعیت یجادبه ا یقسرخ تشو یبالمللی صلبین یتةکم

 وورتمبرگ آلمان بود( و به یالتدر ا 1863)انجمن اول در نوامبر 
 یاتعمل ینکرد. اولیها عمل مآن ینب یکانال ارتباط یکعنوان 

. جنگ آلمان و دانمارک بود یان، در جر1864آن در سال  یدانیم
آغاز  ینکار در هر طرف خط مقدم فرستاده شدند. ا یبرا یندگاننما

 ةواسط یکنوان عسرخ به یبالمللی صلبین یتةکم یاتینقش عمل
 .دهدیم یدرا نو یانجنگجو ینب طرفبی

 هاییونکنوانس المللی صلیب سرخ بر مبنایبین ةهای کمیتفعالیت
این  ةها، اساسنامهای الحاقی به آنو پروتکل 1949ژنو مصوب 

 ل احمرالمللی صلیب سرخ و هالنهضت بین ةو نیز اساسنام سازمان
مر المللی صلیب سرخ و هالل احهای کنفرانس بینو قطعنامه

رخ بود سالمللی صلیب بینة تنظیم می شوند. بنا به پیشنهاد کمیت
کردند. از  تصویب 1864های ژنو اولیه را در کنوانسیونها که دولت

صلیب  آن زمان، کمیته با حمایت تمامی اعضای نهضت بین المللی
ا حقوق تها را تشویق کرده طور مستمر دولتسرخ و هالل احمر به

ه خصوص بالمللی بشردوستانه را با شرایط جدید تطبیق دهند، بین
نند حمایت ای جنگی جدید، تا بتواهل و روشیوسا ةبا توجه به توسع

 .مؤثرتری از قربانیان درگیری به عمل آورند
نه ژنو های چهارگاها بر اساس کنوانسیونامروزه، تمامی دولت

ملزم هستند که در زمان درگیری مسلحانه از  1949مصوب 
ح شکستگانی که عضو نیروهای مسل مجروحان، بیماران و کشتی

بیش  .ندرنظامیان حمایت و حفاظت نمایهستند و نیز از اسرا و غی
های ها در حال حاضر عضو پروتکلاز سه چهارم از تمامی دولت

برای  هستند. پروتکل اول 1977مصوب  یهاالحاقی به کنوانسیون
پروتکل  والمللی است بین ةهای مسلحانحمایت از قربانیان درگیری

در این  مللی.الغیر بین ةهای مسلحاندوم برای قربانیان درگیری
 رنظامیطور خاص قواعد الزم برای حمایت از جمعیت غیمعاهدات به

 .انددر برابر آثار مخاصمات درج شده

 معاهدات و حقوق عرفی

 منابع اصلی« المللحقوق عرفی بین»و « حقوق معاهدات»
قبول  المللی حقوق بشردوستانه هستند. معاهدات موردحقوق بین

های ژنو و پروتکل 1949ای چهارگانه هکنوانسیون شامل یجهان
می طور رسها به، منابع مکتوبی هستند که دولت1977الحاقی 

الملل ینکنند. حقوق عرفی بقواعد خاصی را بر آن اساس ایجاد می
 .شودمی مشتق« های عمومی پذیرفته شده به عنوان قانونرویه»از 

  معاهدات .1
دو  ژنو، و 1949چهارگانه های معاهدات، مانند کنوانسیون

 ها بهتهایی هستند که دول، کنوانسیون1977های الحاقی پروتکل
چنین کنند. همطور رسمی قوانین خاصی را بر آن اساس ایجاد می

و غیره  ها نامهها، توافقها، پیمانتوانند در قالب پروتکلمعاهدات می
ه رضایت د کشونهایی اعمال میها تنها به دولتقواعد آن .باشند

  .اند خود را برای متعهد بودن به این قوانین ابراز کرده
و  1977های الحاقی و پروتکل 1949های ژنو کنوانسیون

 دهند.المللی بشردوستانه را تشکیل میشاکلة حقوق بین 2005
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د های الحاقی حاوی مهمترین قواعهای ژنو و پروتکلکنوانسیون
از اشخاصی که  هااین میثاقیهکننده خشونت جنگ هستند. محدود

در مبارزات مشارکت ندارند )غیرنظامیان، پرسنل درمانی، کارکنان 
امدادی( و اشخاصی که دیگر توانایی مبارزه ندارند )زخمیان، 

 .کننداسرای جنگی( حمایت می شکستهبیماران، نیروهای کشتی 

 ژنو 1949های کنوانسیون

مار حین جنگ سربازان زخمی و بی درکنوانسیون اول ژنو؛  -

هارمین کنوانسیون فعلی چ. دهددر خشکی را مورد حمایت قرار می
یماران ژنو در خصوص زخمیان و ب 1864نسخه از کنوانسیون اولیه 
ید. اصالح گرد 1929و سپس در  1906است که در ابتدا در سال 

ن و خمیاماده تشکیل شده است و عالوه بر ز 64این کنوانسیون از 
ها و وسایل بیماران ناظر بر حمایت از پرسنل درمانی و مذهبی، واحد

های نشان این کنوانسیون، همچنین، به .باشدنقلیه درمانی نیز می
 .بخشداعتبار رسمی می )از جمله نشان هالل احمر(حمایتی 

گ از زخمیان، بیماران و در حین جن کنوانسیون دوم ژنو؛ -
 .کندی مسلح در دریا حمایت میشکستگان عضو نیروهاکشتی

 اوت 22این کنوانسیون برای تطبیق با اصول کنوانسیون 
 1907ن افروزی در دریا جایگزین کنوانسیوژنو درباره جنگ 1864

نسیون اول الهه شد. مفاد آن از نظر ساختار و محتوی با مفاد کنوا
ست که ابند  63ژنو بسیار مشابه است. این کنوانسیون مشتمل بر 

نوانسیون کمنحصراً به جنگ در دریا اختصاص دارند. برای مثال این 
 .کندهای بیمارستانی حمایت میاز کشتی

این . پردازدنگی میجبه اسرای  کنوانسیون سوم ژنو؛ -
جنگی  کنوانسیون جایگزین کنوانسیون مرتبط با رفتار با اسرای

های یونبند است. در مقایسه با کنوانس 143شد و مشتمل بر  1929
که در  های اشخاصیبندیاول و دوم ژنو، در این کنوانسیون دسته

شرایط  وتر شد. اماکن گرفتند گستردهتعریف اسیر جنگی قرار می
ه کار اسرای ویژه با توجه ببه ؛بازداشت با دقت بیشتری تعریف شدند

 کنند وهایی که دریافت میها، کمکجنگی، منابع مالی آن
نوانسیون کاند. این گذاری شدهها پایهکه علیه آنروندهای قضایی 

د بدون نماید که پس از پایان مخاصمات اسرای جنگی بایمقرر می
 .فوت وقت آزاد شده و به کشورشان بازگردانده شوند

ر حمایت از غیرنظامیان، شامل بناظر  کنوانسیون چهارم ژنو؛ -
 .باشدمی ،هایی که در مناطق تحت اشغال هستندآن

بند بوده و شامل بخش کوتاهی  159این کنوانسیون متشکل از 
طور گسترده به حمایت از افراد در برابر پیامدهای خاص است که به

هدایت مخاصمات در این  ةپردازد؛ هرچند، نحوناشی از جنگ می
گیرد. بیشتر این کنوانسیون به وضعیت بخش مورد بحث قرار نمی

تمایز میان وضعیت بیگانگان در  و رفتار با اشخاص مورد حمایت،
های تحت کنترل یکی از طرفین درگیری و وضعیت سرزمین

پردازد. این کنوانسیون غیرنظامیان در سرزمین اشغال شده می
وظایف قدرت اشغالگر در خصوص غیرنظامیان را تصریح کرده و 

امداد بشردوستانه برای اشخاصی که در دربارة شامل جزئیاتی 

عالوه این کنوانسیون باشد. بهحت اشغال هستند میهای تسرزمین
 .رفتار با زندانیان غیرنظامی است ةحاوی یک رژیم خاص دربار

 های الحاقیپروتکل

ی هاهای ژنو، درگیریطی دو دهه پس از تصویب کنوانسیون
 .ری یافتهای آزادی ملی تکرر بیشتالمللی و جنگغیربین ةمسلحان

ای هپروتکل الحاقی به کنوانسیون دو 1977در پاسخ، در سال 
های حمایت از قربانیان درگیری که ژنو تصویب شدند 1949

للی )پروتکل الم)پروتکل الحاقی اول( و غیر بین المللیمسلحانه بین
محدودیت  جنگیدن در نبرد ةالحاقی دوم( را تقویت نموده و بر نحو

 .کننداعمال می
نحصرًا مالمللی بود که بین ةپروتکل الحاقی دوم اولین معاهد

 .به شرایط درگیری مسلحانه غیرنظامی پرداخت
های ن، پروتکل الحاقی سومی نیز برای کنوانسیو2005در سال 

تال ژنو به تصویب رسید؛ این پروتکل نشان دیگری، کریس 1949
صلیب  المللی مشابهی همچونقرمز، را ایجاد کرد که وضعیت بین

  .سرخ و هالل احمر دارد
ای است شامل معاهده (:AP Iی اول )پروتکل الحاق -
ز حمایت ا در ینظام یاتانجام عمل ةنحو یبرا ییهایتمحدود

نظیر لی الملمسلحانه بین یهایریدر مورد درگ قربانیان منازعات
و  یگفرهن یااشیرنظامی، غ یااشیرنظامی، غ هاییتجمعافراد و 
 یطمح ویرنظامی غ اجتماعات یبقا یبرا یضرور یااش ،هاعبادتگاه

 هایتیفعال از محافظت و افراد گمشده یالزام به جستجویعی، طب
د که آم یدپد یلدل ینمعاهده به ا این ی.دفاع مدن یهاسازمان

 .بود یافتهتوسعه  یجنگ یدجد یهاروش
، هر AP I)) یپروتکل الحاق 36 ةماد طبق ی:اجبار یبررس -

 یاهروش یا یلها، وسابودن سالح یکشور عضو موظف است قانون
 کند،یمخاذ ات یا و آوردمیدست ، بهیدرا که مطالعه، تول یدیجد یجنگ
ها، آن کارگیریب یاکند که آ یینتع یدبا نماید. این ارزیابی یابیارزرا 

 ریسا یا AP I ین، باعث نقض قوانهاهمه موقعیت یا یدر برخ
    شود.یم المللحقوق بین ینقوان

ربانیان قمربوط به حمایت از  (:AP II) دوم پروتکل الحاقی -
سترش گ با هدفالمللی غیر بین ةمسلحان یهایریدرگو منازعات 

 المللی بشردوستانه است.حقوق بین یاساس ینقوان

 الملل عرفیحقوق بین .2
ان الملل عرفی از قواعدی تشکیل شده که به عنوحقوق بین

رفته گدر نظر « ده به عنوان قانونهای عمومی پذیرفته شرویه»
المللی نشوند و مستقل از حقوق معاهدات وجود دارند. حقوق بیمی

اصی امروز از اهمیت خ ةعرفی در مخاصمات مسلحان ةبشردوستان
عاهدات ممانده از حقوق برخوردار است چراکه این حقوق خال باقی

ده و کرالمللی را پر المللی و غیر بیندر خصوص مخاصمات بین
 .کندبدین شکل حمایت ارائه شده به قربانیان را تقویت می

عرفی به دو دلیل عمده در  ةالمللی بشردوستانحقوق بین
امروزه نیز ربط دارد. اولین دلیل آن است که  ةمخاصمات مسلحان
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که از اهمیت  که حقوق معاهداتها با وجودیبسیاری از دولت
اند، ملزم به رعایت نرسانده را به تصویب بسیاری برخوردار است
 .مانندحقوق عرفی باقی می

 هایدلیل دوم ضعف نسبی حقوق معاهدات در خصوص درگیری
سلح در مهای هایی که گروهالمللی است؛ درگیریغیر بین ةمسلحان

اقع ها شرکت داشته و معموالً در داخل مرزهای یک کشور وآن
 .گردندمی

 انین داخلیو قو(IHL)  المللی بشردوستانهحقوق بین

 کشورها

IHL ن است که به دنبال محدود کرد یناز قوان یامجموعه
ن آاز  یمسلحانه است. گاه یهایریدرگة بشردوستان یامدهایپ

( Jus in belloقانون جنگ ) یامسلحانه  یریعنوان قانون درگبه
 یاهو روش یلمحدود کردن وسا IHL یةشود. هدف اولیم یاد یزن

د و ممکن است از آن استفاده کنن یریدرگ یناست که طرف یجنگ
ها در جنگ یماً که مستق یاز افراد یو رفتار انسان یتاز حما یناناطم

شامل  IHLطور خالصه، ندارند. بهدر آن حضور  یاکنند یشرکت نم
را  یتربش یاست که حداقل استانداردها المللآن قواعد حقوق بین

 .(4) ودش یتمسلحانه رعا یریدرگ یطهر شرا در یدکند که بایم یینتع
 هایسازی ضرورتمحوریت و غایت حقوق بشردوستانه، محدود

وستانه المللی بشردکه قواعد حقوق بین برای آن(. 5نظامی است )
هدات متعدد ها معامهم است که دولت ،طور واقعی تأثیرگذار باشندبه

ستانه را المللی بشردوو دیگر اسناد مرتبطی را که بدنة حقوق بین
این  هرچند که تصویب ،سازند به تصویب رسانده یا بپذیرندمی

  .معاهدات تنها اولین قدم است
ربوطه، المللی بشردوستانه و دیگر اسناد ممعاهدات حقوق بین

کنان حمایت از کارکه شامل  دهندموضوعات متنوعی را پوشش می
ت یا امیان، ممنوعیزخمی و بیمار نظامی، اسرای جنگی و غیرنظ

های ضد نفر، های خاص همچون میندید استفاده از سالحهت
وعیت ای، تا ممنهای شیمیایی و بیولوژیک، و مهمات خوشهسالح

 باشند. می های رزمی خاصتاکتیک
و  1977های الحاقی و پروتکل 1949های ژنو کنوانسیون

دهند. یالمللی بشردوستانه را تشکیل مشاکلة حقوق بین 2005
اند و بنابراین مقید به هها را پذیرفتها این کنوانسیونتمامی دولت

ها، معاهدات باشند. در طول سالها میتعهدات موجود در آن
المللی حقوق بین ةمختلف و سایر اسنادی که موضوعات ویژ

از جمله تمهیدات  .به تصویب رسیدند ،کنندبشردوستانه را تنظیم می
گیرند عبارتند از: گنجاندن حقوق توانند به کارا میهعملی که دولت

 راهنماهای نظامی، ةالمللی بشردوستانه در کتب آموزشی و دفترچبین
ی همچون اماکن میراث فرهنگی و صدور یگذاری اشیاعالمت

 عالوهکارت شناسایی برای مبارزان و اشخاص مورد حمایت. به
المللی حقوق بیندر خصوص عمومی باید آگاهی ها میدولت

به منظور تسهیل تمامی این امور،  .بشردوستانه را گسترش دهند
های ملی حقوق بشردوستانه و نهادهای های بسیاری کمیتهدولت

 .اندای مشابهی را تأسیس کردهبین وزارتخانه

 نهالمللی بشردوستااصول پایۀ حقوق بین

  :از المللی بشردوستانه عبارتندسه اصل اساسی حقوق بین
اند هتهایی که جنگ را برپا داشاصل تفکیک از آن :. تفکیک1

 هایینکنند و آخواهد تا میان افرادی که در مخاصمات شرکت میمی
ایز تم کنند(که در مخاصمات شرکت ندارند )یا دیگر مشارکت نمی

 .(3) قائل شوند
ل اص»المللی صلیب سرخ آن را این چیزی است که کمیتة بین

 :مطابق این اصل .نامدمی« تفکیک
 .حمله به غیرنظامیان ممنوع است -
ارس، اماکن ها، مدها، بیمارستانغیرنظامی )خانه حمله به اشیا -

 .زیارتی، ابنیه فرهنگی یا تاریخی، غیره( ممنوع است

امی را از غیرنظ هایی که غیرنظامیان یا اشیااستفاده از سالح -
 .ممنوع است ،دهنداهداف نظامی تمیز نمی

ر با چیز به معنای ربط داشتن از نظر اندازه و مقدا. تناسب: 2
فهوم مدر حقوق داخلی، اصل تناسب معموالً به این  .دیگری است

م کند که مجازات یک جرم خاص باید با شدت آن جرداللت می
 .متناسب باشد

کند که حتی در صورت وجود یک هدف اصل تناسب بیان می
ه قرار تواند مورد حملن هدف تنها در صورتی میواضح نظامی، ای

یا خطر  گیرد که خطر آسیب دیدن غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی،
ر بیش کشته شدن غیرنظامیان، به نسبت برتری نظامی مورد انتظا

 (.3) از اندازه نباشد
ب شدگان و زخمیان در میان غیرنظامیان و آسیشمار کشته

ورد انتظار نباید به نسبت برتری نظامی موارده به اشیاء غیرنظامی 
 .بیش از اندازه باشد

برای  فرض اساسی در اصل احتیاط آن است که باید. احتیاط: 3
شگی حمایت از جمعیت غیرنظامی و اشیاء غیرنظامی مراقبت همی

رکت شریزی و اجرای حمالت ههایی که در برنامتوسط تمامی آن
د که کن، این اصل بیان میانجام گردد. به عبارت دیگر ،دارند

اید انجام های الزم برای انطباق با اصول تفکیک و تناسب باحتیاط
  (.3) ودش

ه اصل احتیاط مستلزم آن است که هنگامی که برای حمله ب

 ریزیامهبرن ،تواند به غیرنظامیان آسیب رسانداهداف نظامی که می

ه به سادگی ئمی ککردند )توسط بلندگو، از رادیو، با استفاده از عال

قابل درک هستند، از طریق ریختن بروشورها، و غیره( به 

اجازه  تر اخطار داده شود، مگر شرایط تاکتیکیغیرنظامیان پیش

 .چنین کاری را ندهد
ز ها نیها و تاکتیکهمچنین اصل احتیاط به انتخاب سالح

مربوط است. اگر فرماندهی بخواهد یک ساختمان نظامی در 
ر شب انجام این کار د ،زمین فوتبال را نابود کند مجاورت یک

بازی  هنگام که به احتمال زیاد هیچ غیرنظامی در آنجا در حال
 .فوتبال نیستند یک احتیاط به جا خواهد بود
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 یاحمر جمهورهالل تیبخش دوم: عملکرد و نقش جمع

 (1359-1367) رانیدر جنگ عراق با ا رانیا یاسالم
عد بُتوان در دو در این دوران را میمجموعة عملکرد جمعیت 

ی در های فرعداخلی و خارجی و بر اساس هر نقش اصلی و فعالیت
 ذیل آن را به شرح زیر بیان نمود:

 بُعد داخلی: امدادگری، ایثار و شهادت
جنگ عراق با  ةسال وران هشتدتوان گفت در ت میأبه جر

رای بزرگی بقوت قلب امدادگران جمعیت هالل احمر حضور ایران 
نهایت ایثار  اینان در .بود های چشم انتظار آنانو خانوادهرزمندگان 

از، اسیر جانب 1200و بیش از  امدادگر شهید 490از جان گذشتگی و 
رضه عهای متعالی خود جامعه و ارزشاز خود به و مفقوداالثر 

 (.6) داشتند
تقدیم  هکی صدها امدادگر شهید، جانباز، آزاده و مفقوددر کنار 

هزاران  های متعالی و انسانی جمعیت شدند و نیز همراه باآرمان
متعهد و  نیروی مخلصِ تالشگرِ کادر، امدادگر و داوطلب، مدیرانی

ی صاحب نفوذ در جمعیت حضور داشتند که در کسب افتخار برا
 جمعیت فعال، مؤثر و اثرگذار بودند. از جمله: 

ی فقیه که با نفوذ معنوی یوری نماینده ولغمرحوم آیت اهلل  -
شتند، با و مردمی که در جامعه بویژه در بین معتمدین و بازار دا

های حضور مستمرشان در مناطق جنگی و سرکشی به اردوگاه
شارکت آوارگان ضمن ابراز همدری و همراهی با آنان توانستند م

 وهای مردمی به سمت جبهه خیرین را جلب و بسیاری از کمک
 یت نمایند. آوارگان هدا

در سال وم دکتر فیروزآبادی دومین شخصیتی بودند که مرح -
احمر  یس جمعیت هاللیتوسط شهید رجایی به عنوان ر 1360

سمت معاون امور  نگجشود و در طول هشت سال منصوب می
گاه وزیر در قرار مسئولیت جانشینی نخستو  دفاعی نخست وزیر

بر  رو درمان جنگ کشوستاد امداد  و )ص( خاتم االنبیا مرکزی
 داشتند.عهده 
ومین شخصیت مؤثر مرحوم دکتر وحید دستجردی بود، س -

 16ت ها پس از آن به مدتا پایان جنگ و سال 1362که از سال 
ه دلیل بدار بودند. مرحوم دکتر وحید سال ریاست جمعیت را عهده

و صاحب  سوابق مبارزاتی قبل از انقالب و آشنایی که با مسئولین
د برای رتبه کشور داشتند، تا حد ممکن از نفوذ خونصبان عالیم

در  گسترش، دریافت اعتبارات و تقویت جایگاه جمعیت به خصوص
راز تایام جنگ همت نمودند و جمعیت را به عنوان سازمانی در 

 نهادهای انقالبی ارتقا بخشیدند. 
لقبی است که توسط مرحوم سیدعلی اکبر ابوترابی ام االسرا،  -

را و مفقودین اسة یس سابق اداریخانم بهجت افراز ربرای مرحومه 
ز طرف مرحوم دکتر یاد اآن زنده. جمعیت هالل احمر انتخاب شد

یس وقت جمعیت هالل احمر به عنوان مسئول یوحید دستجردی ر
د و از اری شاسرا و مفقودین جنگ تحمیلی دعوت به همکة ادار

در این اداره به آزادگان و  1380ال تا پایان س 1363ال ابتدای س

اع مقدس های دفالهای مفقودین سخانوادهنیز های آنان و خانواده
حاوی خاطرات « تر چشــم»و « ام االســرا»خدمت کرد. دوکتاب 

های الزاتی خانوادگی افراز و همچنین سوابق مبارایشان از س
 .اسرا و مفقودین جمعیت هالل احمر است ةارخدمت در اد

شود مرحوم دکتر که کمتر از ایشان یاد می شخصیت دیگری -

ت که یعقوب علیپور معاون امداد و نجات جمعیت در آن ایام اس

 عنامنام و حضور ایشان اساسًا امداد و نجات جبهه و جنگ بی

 روزیانهشبصورت یافت. او در تمام ایامی که مسئولیت داشت بهنمی

 ضمن این که جریان مسائل و مشکالت جنگ را در همة مناطق

در  کرد، خود به شخصهجنگی و جنگ شهرها رصد و پشتیبانی می

لیات صورت مستقیم مدیریت عمیافتند و بهمحل حادثه حضور می

 گرفتند. امداد و نجات جبهه و جنگ را برعهده می

قبل  مدیریتی آمادگی مقدماتی جمعیت در حوزة ستادی و

 از آغاز جنگ 

نگ تجارب جمعیت هالل احمر ایران تا قبل از بروز رسمی ج
ا حوادث عمدتاً در مقابله ب 1359عراق با ایران در شهریور سال 

ی، طبیعی در داخل کشور و کمی قبل از پیروزی انقالب اسالم
ای مداخله در نجات مصدومین و مجروحین در جریان زد وخورده

می و انتقال نیروهای رژیم سابق با مبارزین و اعتراضات مردخیابانی 
اشاره شد  طور کهها و مراکز درمانی بود. همانآنان به بیمارستان

بسیاری  های فراوان در بدو پیروزی انقالب اسالمیبه دلیل چالش
این وجود  های جمعیت به شدت تحلیل رفته بود. اما بااز توانمندی

آن  جمعیت و ظرفیت وجودیالمللی بینه ضرورت توجه به جایگا
ردد و گمهری و نامهربانی سپری تدریج دوران بیموجب شد تا به

ای انقالبی جامعه، نهادها و نیروه نگاه منفی و رویکرد غیرسازندة
ر جمعیت های آغازین انقالب و جنگ بها و سالکه در روزها، ماه

 سایه انداخته بود تغییر یابد.   
 سیلنیز ... و  صحرا وهای کردستان، ترکمندرگیری در جریان

اما  امکانات در آن زمان محدود بود، رغم آن کهعلیخوزستان 
 .از خود برجای گذاشتمؤثر حضوری حد توان جمعیت در 

با آغاز جنگی طوالنی و فرسایشی هشت ساله که تا آن زمان 
یش روی دنیا به خود ندیده بود به تدریج تجربة جدید و وسیعی پ

جمعیت گشوده شد. شرایط آشفته و بحرانی حاکم بر کشور و بروز 
حوادث طبیعی در مناطق جنگی ضرورتی پیش آورد تا جمعیت 
هرچه زودتر خود را با وضعیت جدید منطبق نماید. اگر چه این 

پذیری با تأخیر روی داد، اما به هرحال جمعیت سعی نمود تا انطباق
های نونی و بین المللی بخشی از مأموریتبا استفاده از جایگاه قا

اصلی خود را بازیابد. در این راستا در ستاد مرکزی به تشکیل اطاق 
های اصلی امداد جنگ همت گمارد و در کنار دیگر نهادها و دستگاه

ها و به عضویت ستاد امداد و درمان جنگ درآمد و با استقرار گروه
روی امدادی درمانی، دارویی، های مربوطه در تهیه و تأمین نیکمیته

تجهیزات پزشکی مناطق جنگی و نیز پیگیری امور اسرا و مفقودین 
به نقض قوانین و معاهدات  ،المللیبینو جلب توجه مجامع 



 29 / جایگاه و نقش جمعیت هالل احمر در جنگ عراق با ایران

J Combat Med                          2021, Vol. 4, No. 1 

توسط دشمن متجاوز نقشی فعال از خود به المللی بینبشردوستانه 
، هانمایش گذارد. در این ایام هنوز بسیاری از امکانات، ساختمان

مراکز درمانی و تجهیزات جمعیت در تصرف دیگران بود و همین 
کرد، اما امر پیشبرد امور جنگ را برای جمعیت سخت و بطئی می

های در عین حال تغییرات مداوم ساختاری و مدیریتی و تالش
های درگیر در امورات جنگ اعتمادساز بیشتر در کنار دیگر دستگاه

توان جمعیت تقویت گردد و با  کمک کرد تا به تدریج آمادگی و
ها و تر روز به روز بر گسترة مأموریتایجاد فضای مانور وسیع
 .کارآمدی آن افزوده شود

 در جبهه و جنگ تیجمع یعملکرد امداد

   یانسان یروین اعزام

و  )هفتاد و دوهزار و چهارصد 72442در طول جنگ بالغ بر 
وان از طریق فراخ( 6) چهل و دو تن( نیروی داوطلب مورد نیاز

دند، جمعیت جذب، آموزش، سازماندهی و به مناطق جنگی اعزام ش
 شامل:
های مختلف کادر وابسته پزشکی؛ )شامل متخصصین بخش -

 ق عمل،پزشکی و جراحی، پزشکیار، پرستار، تکنسین بیهوشی و اطا
انی و این بخش از نیرو معموالً به صورت فردی برای مراکز درم

م ستاد شدند و یا حسب اعالمستقر در جبهه تأمین میهای بهداری
ای های اضطراری برامداد و درمان مناطق جنگی به صورت تیم

ط مقدم های صحرایی خرو اعزام و در بیمارستانهای پیشعملیات
 .شدند(بکارگیری می

نفرادی اآموزش دیدة مجهز به امکانات و تجهیزات  امدادگر -
  .(7) نفر 60738لیه به تعداد های اوامدادی وکیف کمک

 ازی؛سة خودروهای سبک و سنگین و ماشین آالت راهرانند -
ن، )خودروها و ماشین آالتی که برای نقل و انتقال رزمندگا
یز تجهیزات و امکانات، تأمین مایحتاج ضروری رزمندگان و ن
در  سنگرسازی و ایجاد خاکریز در اختیار جبهه و جنگ بودند،

ننده به وقات به دلیل مرخصی و یا جابحایی نیروی رابسیاری از ا
نگی با جایگزین نیاز داشتند. جمعیت حسب نیاز و اعالم مناطق ج

 مود(.نفراخوان عمومی این نیروها را جذب و به جبهه اعزام می

ز )در طول جنگ بسیاری ا مکانیک و تعمیرکار خودرو؛ -
لیل ودند به دخودروهایی که در اختیار امداد و نجات و جنگ ب

میر و استهالک زیاد و حتی اصابت بمب، تیر و ترکش نیازمند تع
ه اقدام به اندازی مجدد بودند. به همین منظور واحد امداد جبهراه

 نمود(.یجذب و اعزام مکانیک و تعمیرکار خودرو به مناطق جنگی م

اندازی اه؛ )جمعیت برای رسیساتی و نظایر آنأتنیروی فنی،  -
ت مراکز های صحرایی، تعمیراهای صحرایی، ایجاد حمامانبیمارست

نگی به دیده و دیگر امورات مناطق جدرمانی و بیمارستانی آسیب
 نمود(.ام میتأمین بخشی از نیروی تأسیساتی و تعمیراتی مورد نیاز اقد

)تهیه غذای  و کمک آشپز؛ آشپز گر،تخلیه نیروهای خدماتی،
های پدافندی به ویژه یگانامدادگران بهگرم برای رزمندگان و 

پز و نیز افرادی برای تخلیه مصدومین، شهدا وهمراه نیروی پخت

های های باقیمانده از نیروی دشمن یکی از ضرورتو یا جنازه
شد. از این رو بخشی از نیروی مورد نیاز مناطق جنگی محسوب می

مر برآورد و جبهه در این خصوص توسط واحد امداد جبهة هالل اح
 .گردید(تأمین می

 تشکیل واحد امداد و جبهه
آن  شرایط اضطراری و آشفتة حاکم بر امور جامعه و جنگ در

زد، دامن می ایام شدیداً بر دو گانة مدیریت بحران و بحران مدیریتی
ی ذیربط هاداد که نهادها و سازماناین وضعیت به ندرت اجازه می

مور اعمال ایافته و هماهنگی را بر انجام مدیریت یکپارچه، سازمان 
د بسیاری کنند. در این زمینه آن چه که مزید بر علت شده بود وجو

نجام های مختلفی بود که برای ادای دین و ااز اشخاص و گروه
 یافتند.ر میتکلیف و با ایثار و جانفشانی فراوان در مناطق جنگی حضو

زم بودند. موزش و تجربة الاین گونه نیروها در اغلب مواقع فاقد آ
ده، این امر بر وضعیت امداد و درمان که به افراد آموزش دی

وزة حمتخصص و با تجربه نیاز داشت، نیز حاکم بود. جمعیت در 
دن به یک کاری خود و در ستاد مرکزی معاونت امداد برای پایان دا

سایل مای که درگیر چنین وضعیتی با فراخوان نیروهای پراکنده
در  هااد و نجات در مناطق جنگی بودند، به سازماندهی آنامد

احد زیر نظر وها این واحدی به نام امداد جبهه اقدام نمود. در استان
ناطق ممدیران عامل تشکیل و پس از آن کلیة نیازهای مربوط به 

جنگی و جبهه و جنگ از طریق واحد امداد جبهه هماهنگ و 
 گردید. عملیاتی می

وط های مربمعیت موجب شد تا پس از آن فعالیتاین اقدام ج
ری به جبهه و جنگ سامان یافته و از انضباط و انسجام بیشت
مان برخوردار شود و خصوصًا تهیه و تأمین نیازهای ضروری در

جنگ  و دیگر آسیب دیدگان از انتقال مجروحان جنگیمصدومین و 
ر ن دبه پشت جبهه و نیز نیازهای تدارکاتی و تجهیزاتی آنا

د و تری با مسئولین، ستادهای امداهماهنگی و ارتباط منسجم
سیج بهای درگیر در جنگ مثل ویژه یگاندرمان مناطق جنگی به

 د از:عبارت بو هاو سپاه پاسداران قرارگیرد. اهم این فعالیت

ورد نیاز مبرآورد واقعی نیروی امدادگر و دیگر منابع انسانی  -

 .نگیهای نظامی مستقر در مناطق جناز طریق شعب جمعیت و یگا

وزش های جمعیت برای جذب، آمهماهنگی با مراکز استان -
عزام به اه آنان برای و تأمین نیروهای مورد نیاز و صدور مجوز ب

 مناطق جنگی.

ز ادرصد  34گیری از با بهرهخودروهای امدادی اعزام  -
ات امدادی های سبک و اتوبوسی به همراه راننده و تجهیزآمبوالنس

 .مناطق جنگیبه 

گیری از با بهرهو سبک سنگین خودروهای پشتیبانی اعزام  -
درصد از خودروهای عملیاتی  9 وها و تریلر هادرصد از کامیون 57

های جمعیت در بخش فعالیت؛ و نظایر آن وانت، استیشنشامل 
سبک و سنگین در عملیاتی و خودروهای امدادی و اعزام ترابری 

از های مختلف امدادی و پشتیبانی مورد ماموریت 585هزار و  66
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 (. 7) مشارکت داشته استجبهه و مناطق جنگی 

بهه با خطوط مقدم ج امدادی و درمانیاز مراکز پشتیبانی  -
انتقال مصدومان، ارسال وسایل و کیف  مداوای مجروحین،

 .و غیره برانکارددارو، ه، های اولیکمک

و  گانجبهه بسیاری از رزمندبمباران شیمیایی  در جریان -
 هاین عارض که مردم مناطق جنگی دچار جراحات شیمیایی شدند

را آنان ها را گرفته و خانوادهرزمندگان و گریبان خیلی از تاکنون 
در کند. جمعیت هالل احمر ایران در این موضوع ورود و نمی رها

د ضکیف و ماسک  ،بخشی از تجهیزات شیمیاییکنار دیگر خدمات 
ه همین بای را های ویژهو نقاهتگاهشیمیایی رزمندگان را تأمین 

ة ادار و تجهیز ،اندازیراهکه یک نمونه از آن کرد. منظور دایر
بود. به ی هزار نفری استادیوم آزاد 12نقاهتگاه شیمیایی در سالن 

 نفر از کارکنان مرکز و یکصدبیش از  جمعیت،همین منظور 
)ع( معرفی کرد تا  به دانشگاه امام حسین های مختلف رااستان
 های تربیت مربی شیمیایی را آموزش ببینند.دوره

رگیر در ی مراکز درمانی شهرهای دهابیمارستانپشتیبانی از 
عزام امناطق جنگی با تأمین و تجهیز لوازم پزشکی و درمانی و 

از  پزشکی و تقویت ترابری اورژانسی؛ در همین خصوص هایتیم
وازم لانواع مختلف دارو و  158235بالغ بر  1366تا  1359سال 

نگی ریال به جبهه و مناطق ج 603/151/811/29پزشکی به ارزش 
 .(7) ارسال و تحویل شده است

 خدمات ریلی و قطاری

 شمسی و از اتریش 50این خدمات توسط قطاری که در دهة 
ه د ارائجور امدادی، خریداری شده بوبه عنوان یک مجموعة جمع و 

تخت  20، داشت و هر واگن بیمارستانیواگن  6گردید. این قطار می
رپایی دو طبقه به اضافه اتاق پزشک و پرستار و یک اتاق عمل س
همیت با امکانات جراحی. قطاری که تا سال اول جنگ، کسی به ا

 ازی شد.امدادگران هالل احمر راه اندآن پی نبرده بود، به همت 

الل احمر در اختیار جمعیت ه که قطار بیمارستانی یهاواگن -
آرم جمعیت هالل احمر جمهوری  منقش به سفید رنگ و ،بود

تعداد  بینی. با توجه به نوع عملیات و پیشبودنداسالمی ایران 
س مجروحین، تعدادی واگن مسافری که از نوع قطارهای اکسپر

شد که ها متصل میخواب بودند، از راه آهن اجاره و به این واگن
هر واگن بیمارستانی  .گرفتیممجروح جا  200ها آن مجموع در

تخت دیگر  10تخت یک سمت و  10تخت بود که  20متشکل از 
ها قرار داشت. هر واگن به سمت دیگر بود و یک راهرو ما بین آن

ک اتاق عمل، تهای هر کدام یشد و انعنوان یک بخش نامیده می
 اتاق پزشک و تجهیزات پزشکی و دارویی قرار داشت. 

دو الی سه شب  نحوه بکارگیری قطار بدین صورت بود که -
های نظامی و قبل از شروع عملیات، بر اساس دستور و هماهنگی

همچنین درخواست از هالل احمر، این قطار در ایستگاه راه آهن 
که قطار به سمت  گرفت. زمانیدر اهواز، پهلو میای اهواز یا بیراهه

کرد ولی ای دریافت نمیرفت، راه آهن اجارهخوزستان، خالی می

ها سوار قطارهای اکسپرس خواب متعلق به راه آهن وقتی مجروح
، به تعداد مجروحین بیمارستانی معادل یک مسافر پول بلیط، شدمی

  .گردیدبه راه آهن پرداخت میتوسط جمعیت 

 صورت مستقیم از مراکزبه محض این که مجروحین به -
تحویل  هایشانهای درمانی به همراه پروندهدرمانی یا نقامتگاه

توسط کادر درمانی  شدند، کارهای درمانیگرفته و سوار قطار می
ها نیز امدادگر، پزشک و شد. در این واگنشروع میمستقر در قطار 

 پرستار حضور داشتند. 

نبود،  در زمان جنگ، مسیر قطار دو ریلهرغم این که علی -
ها ر ایستگاهدهیچ وقت قطار بیمارستانی قبلی  هایولی با هماهنگی

ا قطار باولویت حرکت، همیشه  و شدمنتظر خالی ماندن ریل نمی
 بیماستانی بود. 

شهد طی مقطار بیمارستانی جمعیت مسیر طوالنی را از اهواز تا 
قم، راک، اازنا، های شهرهای مسیر طوالنی ایستگاهکرد. در این می

قبلی  قرار گرفته بود. با هماهنگی گرگان وتهران، ساری، نکا 
های شهرهای در مسیر بسته به اولویت و شدت بیمارستان

با  کردند.مجروحیت و ظرفیت بیمارستان مصدومین را پذیرش می
توقف  آهنی راههاایستگاهیکی از در هماهنگی و اطالع قبلی قطار 

گاه مستقر در ایستستاد تخلیه مجروحین نموده و مجروحین به 
نتقل مورد نظر مبیمارستان  به آمبوالنساً توسط سریعتحویل و 

رای واگن ب 12شدند. در مسیر برگشت به سمت دزفول، باید می
شدند. تعویض مالفه و پاکسازی کف گیری دوباره آماده میمجروح

های امداد بر عهده ای بهداشتی و تجهیز کیفهو حمام و سرویس
 .امدادگران بود

 خدمات هوایی و پروازی
های ملیاتبه هنگام ع جمعیتاستقرار پایگاه امداد هوایی بالگردی 

روند فبا سه  های پروازیآفندی در مناطق جنگی و انجام عملیات
 .مختلفی هاانتقال مجروحین جنگی به بیمارستانبرای  بالگرد امدادی

ه سسورتی پرواز به مدت  1768این واحد امدادی در طول جنگ 
های یاترساند. در جریان یکی از عمل انجام هساعت ب 429هزار و 

م مجید عاصانتقال مجروحین بالگرد جمعیت به خلبانی مرحوم 
 .به شهادت این خلبان جمعیت گردیدترابی سقوط کرد و منجر

 رخدمات پشت جبهۀ جمعیت هالل احم
 ها عبارت بودند از:برخی از این فعالیت

 آموزش همگانی و تخصصی
راد توانمندسازی افهای جمعیت هالل احمر به منظور آموزش

جلوگیری  هدف ابدر مقابله با مخاطرات و به موقع  شجامعه در واکن
مهمتری  هگسترد روحی و مادیهای از تلفات جانی و خسارت

در  های جمعیتایام جنگ آموزش. در دونشمیعملیاتی  ی وحاطر
  شدند:ریزی و عملیاتی میو تخصصی برنامههمگانی دو سطح 

بتوانند  هدیدکه افراد آموزش در حدی بود همگانیهای آموزش
ناشی از مخاطرات  وسوانح  ،حوادث، های محیطیدر برابر آسیب

امدادی به خود، سایر اعضای  تا زمان رسیدن نیروهای جنگ
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که در آن  هاهدور ندوستان و همسایگان کمک برسانند. ای، هخانواد
ة نیازشان در زمین سنی و ههای مختلف جامعه بر اساس ردهگرو

 باکردند، شرکت میهای اولیه و آمادگی در برابر مخاطرات کمک
مراکز جوانان، های آموزشی در سرفصل نتریو ضروری نتریحداقل

  د. یگرده میارائسراسر کشور  در مساجد های مردمیمدارس و پایگاه
امدادی  های ماهرهای تخصصی برای تربیت گروهآموزش

شدند. می برای مقابله با حوادث و اعزام امدادگر به جبهه، طراحی
ران امدادگ و جوانانها اغلب از بین اعضای داوطلب این گروه
محلی،  شرکت در مانورهایشدند و پس از میسازماندهی  انتخاب و

شهرها  الزم به عنوان نیروی امدادگر در حوادث، جنگآمادگی با 
  .شدندو جبهه بکارگیری می

 دند از:ة هر دو سطح آموزشی عبارت بوتمهیدات الزم برای ارائ
 ایجاد و تجهیز مراکز آموزشی سراسری  -

مگانی و تربیت مربی و کادر مور نیاز آموزشی در دو سطح ه -
 تخصصی

ل احمر های آموزشی برای مربیان هالورهطراحی و اجرای د -
 در آموزش و پرورش

ولیه های اهای مقدماتی آموزش امداد و کمکتشکیل کالس -
معیت جبرای جذب دانش آموزان امدادگر از طریق سازمان جوانان 

 در آموزش و پرورش 

فراخوان نیروی امدادگر برای آموزش، جذب و سپس  -
 برای اعزام به جبهههای تخصصی سازماندهی در گروه

 خدمات ارتوپدی فنی
اشی از نها ی که در اثر آسیبتوانمندسازی مجروحان و جانبازان

 وساخت دست و پای مصنوعی شده از طریق معلولیت جنگ دچار 

می، به خدمات توانبخشی جسة ئعالوه بر اراجمعیت  ؛انواع پروتز

. این کارها ندتا نقش فعالی در جامعه ایفا کن ردکافراد کمک میاین 

های آموزشیة اندازی کسب و کارهای کوچک، اراشامل تسهیل راه

 .شدهای ورزشی میشغلی و ترویج فعالیت

 خدمات نقاهتگاهی
برای امور درمانی مجروحان در پشت  نقاهتگاه 180 ییبرپا

ین اتر؛ تدارک و تجهیز و دیگر مناطق امن مناطق جنگی ةجبه

امکانات  وپتو، ملحفه و دیگر ملزومات  ها به تخت، تشک،نقاهتگاه

توسط ستار پزشک و پر، امدادگر دارویی و درمانی و نیز تأمین نیروی

 .پذیرفتجمعیت انجام می

 خدمات امدادی پایگاهی
 و هافرودگاه خدمات امدادی در برخی از هایاستقرار پایگاه

دی مات امداة خدمنظور هماهنگی در ارائ؛ بهآهنراههای ایستگاه
 هاییگاهبا استقرا پاستاد انتقال مجروحان جنگ با عضویت در جمعیت 
هن در کنار نیروهای سایر آهای راهها و ایستگاهدر فرودگاهامدادی 

 هایمبوالنسآبا و امدادگران  روزیبا انجام کشیک شبانهها ارگان
و مراکز ها بیمارستانن به و انتقال آناجایی مجروحان در جابه مجهز

 .کردمی درمانی اقدام

 خدمات اردوگاهی
ور وزیری و وزارت کشاز همان ابتدای جنگ با تصمیم نخست

ر شد. آوارگان جنگ به جمعیت هالل احمر واگذا اسکان اضطراری
نظم و نامنظم های مبه شیوه را هاییاردوگاهدر این راستا جمعیت 

جمعیت،  اتها که از محل اعتبارکرد. در این اردوگاه اندازیراه
 د،شهای خارجی اداره میهای مردمی و جذب کمکآوری کمکجمع

اج و امکانات ها هزار چادر برزنتی و صدها هزار پتو و دیگر مایحتده
 توزیع نظایر آنو پوشاک زیست گرمایشی و مواد غذایی و بهداشتی، 

روانی  درمانی، حمایت بهداشتی و مختلفی از جمله امور و خدمات
 .(7) ه گردیدصورت رایگان ارائها بعد از آن بهجنگ و سال تا پایان

این خدمات بسته به شرایط آوارگان، مناطق جنگی، نوع 
های خاص حمالت و اسرای دشمن متنوع و هریک از ویژگی

 شود:ها اشاره میبرخوردار بودند که در زیر به آن

 :)معاودین( ایجاد اردوگاه برای اسکان آوارگان عراقی
ایی که هماه قبل از آغاز رسمی جنگ اولین افراد و خانوادهچند 

ی بودند مردمان ایرانی تبارطعم تلخ جنگ را با آوراگی چشیدند، 
ها پیش بعضی برای کار و بعضی برای تحصیل علوم که از سال

هاجرت دینی و بعضی برای مجاور شدن با حرم اهل بیت به عراق م
زیده گر عراق سکونت و موطن . آنان سالیانی دراز دکرده بودند

جرم ایرانی  بودند و بسیاری از آنان در آن سامان متولد و اکنون به
کوچک و  بودن و بدون هیچ امکاناتی از عراق اخراج و زن و مرد و

های انها و بیاببزرگ در گرمای طاقت فرسای تابستان آوارة کوه
خود  انیاند. جمعیت هالل احمر در راستای رسالت انسمرزی شده

اسالم  در شهرهایی که دور از آسیب جنگ بودند از قبیل کرند در
ویشه شآباد غرب، گیالن غرب و هرسین کرمانشاه، دزلی مریوان، 

ها به نها و تجهیز آسنندج و شهرضای اصفهان با پرپایی ارودگاه
اقدام به  امکانات اولیة زیست و تأمین مایحتاج خوراکی و بهداشتی

 های سالکرد. این خدمات تا پایان جنگ و حت ن عراقیآوارگااسکان 
داخل  بعد از جنگ که امکان بازگشت آوارگان یا پذیرش آنان در

 .کشور فراهم گردید، ادامه داشت
آوارگان و مهاجرین مناطق جنگی  اسکان اضطراری

انات و این شیوه عبارت بود از تمرکز تمامی امک: به شیوة منظم

عداد ای مشخص به عنوان اردوگاه که تنقطهتجهیزات اسکان در 
اد و دشد به صورت یکجا در آن اسکان زیادی از آوارگان را می

فت. پذیررسانی در آن به سهولت صورت میمدیریت و امر خدمات
کار گرفته هاین شیوه از اسکان اغلب برای آوارگان استان خوزستان ب

ا ظرفیت بادری جیرفت شد. جمعیت در این راستا بدواً دو اردوگاه چ
که از قبل  یکصد هزار نفر و اردوگاه بهبهان با ظرفیت سی هزار نفر
ار داد و به آماده بود را برای اسکان اضطراری مورد بهره برداری قر

مختلف  هایهایی در دیگر نقاط کشور را با ظرفیتتدریج اردوگاه
 ها اسکان داده شدند. آماده و آوارگان در آن

فرسایشی شدن جنگ ادامه اسکان اضطراری به شیوة نظر به 
پذیر نبود، لذا برای خروج از شرایط اضطراری و اسکان فوق امکان
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موقت با تشکیل بنیاد امور مهاجرین و با تصمیم ستاد امداد جنگ 
وزیری مسئولیت مستقیم آوارگان که بعدها به مستقر در نخست

ه این بنیاد سپرده شد و شد بعنوان مهاجرین جنگی از آنان یاد می
دیگر اعضای ستاد از جمله جمعیت هالل احمر در حدود وظایف 

 .خود موظف به همکاری با این نهاد تازه تأسیس شدند

این شیوة اسکان مربوط به شهرهای مناطق جنگی بود که در 
طول ایام جنگ به صورت مداوم و فرسایشی با بمباران هوایی 

ا زیست دوگانه ناچار بودند قریب شش دشمن مواجه بودند و اغلب ب
ماه از سال را به سختی و در زیر چادر و در حاشیه کوهستانی و 
جنگلی شهرها زندگی نمایند. این شیوه از اسکان اغلب برای 

های کرمانشاه، هایی از استانهای ایالم، بخشیآوارگان استان
ده غربی که حاضر به ترک منطقه خود نشکردستان و آذربایجان

گردید. نگارنده که خود در ایام جنگ مدیرعامل و بودند، اعمال می
مسئول امداد جبهه جمعیت هالل احمر استان ایالم بوده، این شیوه 
از اسکان را اعمال و تجربه کرده است. شیوة اسکان به این طریق 
بود که مردم هر منطقه با توجه به بافت فرهنگی، قومی و فامیلی 

اندن از حمالت هوایی دشمن در مناطق کوهستانی برای در امان م
و جنگلی که پنهان از دید هواپیماهای دشمن باشد، به صورت 

گرفتند. در این شیوه مردم با دریافت نامنظم و غیرمتمرکز پناه می
چادر و امکانات از جمعیت و به اختیار خود محل امنی را پیدا و چادر 

یافتند. استان اکنده اسکان میخود را در آن جا برپا و به صورت پر
ایالم به دلیل شرایط آب و هوایی و کوهستانی مناسب در بسیاری 
از اوقات میزبان آوارگان برخی از شهرهای مرزی استان کرمانشاه 

ای از مردم آوارة نظیر قصر شیرین، گیالنغرب، سومار و نیز عده
 برخی شهرهای خوزستان نظیر دزفول، اندیمشک و شوش که به

آوردند، بود. در این شیوه به دلیل نامناسب بودن این استان پناه می
های دسترسیً گاه آوارگان با بیش از پنجاه کیلومتر پراکندگی راه

را  رسانییافتند و این امر توزیع امکانات، تجهیزات و خدماتاسکان می
 رسانیکرد. به همین منظور برای تسهیل در خدماتبا سختی مواجه می

تصمیم ستاد امداد جنگ استان محل اسکان آوارگان به چند  با
منطقه تقسیم و برای هر منطقه ستاد خدمات رسانی فرعی با 
استفاده از امدادگران و نیروهای داوطلب هر منطقه تشکیل و زیر 
نظر ستاد اصلی پشتیبانی مستقر در جمعیت مرکز استان امور 

از قطع جریان خدمات  آوارگان اداره گردید. به منظور پیشگیری
عمومی در ایام آوارگی مقرر گردید کلیة ادارات با استفاد از حداقل 
امکانات الزم در مناطق اسکان آوارگان و در کنار مردم به ارایه 

ها، ادارات و خدمات بپردازند. به همین منظور برای استقرار دستگاه
م جنگ نیز تشکیل مدارس و استمرار امر آموزش و پرورش در ایا

و آوارگی، جمعیت با تأمین چادرهای گروهی، انجام آبرسانی با 
تانکرهای ثابت و سیار و دیگر خدمات نقشی اساسی در اجرای این 
تصمیم بر عهده گرفت. در این خصوص برای تسهیل در دسترسی 

رانی مردم به خدمات اداری با هماهنگی شرکت واحد اتوبوس
بندی مناسب در ل احمر با نوبتتهران، وزارت دفاع و جمعیت هال

بوس به منطقه اعزام ایام آورارگی تعدادی اتوبوس خط واحد و مینی
 .و برای خدمات حمل ونقل در اختیار جمعیت استان قرار گرفت

شهروندان مناطق غیرجنگی در  اسکان اضطراری

رهای در جریان جنگ شهرها که با بمباران و انفجا: جنگ شهرها

سیب به برخی از مردم برای در امن ماندن از آ موشکی همراه بود
هرها شتر و حاشیة طور موقت منازل خود را ترک و در مناطق امن

رپایی بشدند. جمعیت در این گونه موقع با و پارک ها مستقر می
مکانات امایحتاج و  چادر برای اسکان اضطراری مردم و تأمین دیگر

 .پرداخته خدمات میضروری به ارائ
 ی عراقیهای اسرااردوگاههالل احمر و 

راقی عاسیران  ةمسئولیت نگهداری و اداراز همان ابتدای جنگ 
مبنی ره( ) خمینی امام. با نظر واگذار شده بود یگان دژبان ارتش به

ی در شورا و تصویب آناسرای جنگی  ةکمیسیون اداربر تشکیل 
تعددی ماین کمیسیون به دالیل  13/1/1361از تاریخ  ،عالی دفاع

براین  سازمانی برای انجام امور اسیرداریة همچون داشتن پیشین
به  طور رسمیبهرا مراقبت از اسرای عراقی امر صحه گذاشت و 

 24دت این روند به مو  دکرارتش جمهوری اسالمی ایران واگذار 
ر این . دشتادامه دا 1382سال سال و تا آزادی کامل اسرا در پایان 

مام تخصوص جمعیت هالل احمر در راستای رسالت انسانی خود در 
به  عراقی در ایران حضور داشتند در کمکاسیران سالیانی که 

 کرد.ه میرائدرمانی و بهداشتی خدماتی را ا اسکان، تأمین امور رفاهی،
ا پایان المللی صلیب سرخ تهمچنین جمعیت با هماهنگی کمیته بین

ای نگهداری هها و اردوگاهمبادلة نامه و بازدید از کمپاسارت کار 
ان در های آناسرای عراقی و نیز هماهنگی برای بازدید خانواده

 .دوستانه را پیگیر و عهدار بودمحیطی صمیمی و انسان

 بخشی از تأمین برای مردمی هایجلب مشارکت

 جنگ هاینیازمندی
 هاییتوانمنددولت بخشی از به دلیل شرایط جنگی، که در حالی

های و امکانات موجود پاسخگوی نیاز بودخود را از دست داده 
ه حمایت با هدف ادامه دادن ب وجود آمده نبود، جمعیتگستردة به

رب گذشتة مندی از تجاجنگ با بهرهرسانی مؤثر به قربانیان و کمک
بخش ر، زاابمردم، روابط با ة توسعبه  جامع یراهبرد خود، با اتخاذ

ضمن این که این  روی آورد.نهادهای غیردولتی  و خصوصی
جلب  اصول بشردوستانه از طریق تصمیم نقشی فزاینده در ترویج

مشارکت دوجانبه بر اساس معیارهای اخالقی به و همکاری 
بدیهی صل عنوان یک ابه آورد، نیزرا فراهم می نیازمندان از جنگ

ی برای عملکرد های جمعیتچنین مشارکتی موجب تقویت ظرفیت
 صمصیمیترسانی گردید. اقدامات و پیامدهای چنین کمکدر  ترکارآمد

 عبارت بود از:
های مردمی؛ جمعیت در فراخوان عمومی برای جلب کمک -

های نقدی حساب ریالی و اجرای این تصمیم برای دریافت کمک
های ارزی را در بانک ملی افتتاح کرد و همزمان برای دریافت کمک
های جنسی با برپایی چادرهایی در مناطق شهری و روستایی کمک
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 ، پوشاک و بهداشتوسایل گرمایشی و سرمایشیغذا، مردمی شامل 
ها حسب نیاز و آوری و سپس با تفکیک و بسته بندی آنرا جمع

مناسبت برای آوارگان و یا رزمندگان به صورت کاروانی یا جداگانه 
 کرد.به مناطق جنگی ارسال می

ین اجلب مشارکت کشاورزان، باغداران و دامداران، در  -
خصوص جمعیت با جلب مشارکت جامعة کشاورزی بخش وسیعی 

بوبات، حاز نیازهای خوراکی مانند گندم، خرما، چای خشک، انواع 
 ندوانه و ...زمینی، پیاز، انواع میوه و سبزیجات فصلی، خربزه، هسیب

ن را جذب و به صورت رایگان برای مصرف رزمندگان و آوارگا
 نمود.ارسال می

معیت جلب مشارکت صنعتگران، مشاغل آزاد و بازار؛ ارتباط ج
 هایهای صنعتی، شرکتبا واحدهای مختلف بخش خصوصی در حوزه

جب تأمین بسیار ها، اقشار و اصناف بازار موتجاری و بازرگانی، پایانه
نس، روری جنگ گردید، نظیر: تهیه انواع آمبوالاز نیازهای ض

مور تجهیزات پزشکی و دارویی، کانکس برای سرپناه موقت یا ا
ی مواد اداری، کانتینرهای فلزی برای نقل وانتقال و یا نگهدار

یار برای سهای ثابت و سیار، تانکرهای آب ثابت و غذایی، سردخانه
ت برای انتقال کامیونت، وانها، کامیون، ذخیرة آب و آبرسانی اردوگاه

 وبوس برای نقل وانتقال آوارگان ها، اتوبوس و مینیکمک
صنعتی،  های خشکرزمندگان، پتو، پوشاک و مواد غذایی، انواع نان

ی، نیروی انسانی داوطلب برای امدادگری، رانندگی، تأسیسات
ا مقاله خود ب مکانیک و تعمیرکارِ خودرو و دیگر نیازها. نگارندة این

های هماهنگی نمایندة ولی فقیه در جمعیت برای جذب کمک
 بازاریان تهران درجلسات متعددی که با آنان داشت فهرست

ت درخواست کرد و پس از هر نوبها را به ایشان اعالم مینیازمندی
تهران  های بازاریانها کامیون از کمکو هماهنگی متعاقب آن ده

 .گردیدبه جبهه ارسال می

 امدادی جمعیت در جنگ شهرهاخدمات 
بمباران شهرها و تشدید آن در سال پایانی جنگ در اواخر 

ش با تجاوز آشکار عراق در حمله به مناطق 1367ش و اوایل 1366
مسکونی و به اصطالح جنگ شهرها همراه بود. افزایش توان 
نظامی عراق و کاهش توان اقتصادی و نظامی ایران شکاف عمیقی 

های نظامی و اهداف سیاسی کشور ایجاد کرده بود. میان توانمندی
های نفتکش (Escorte) حضور نظامی امریکا در منطقه و همرُوی

شد. جنگ شهرها عراقی، باعث افزایش قدرت نظامی این کشور می
فروردین  11با بمباران دوباره تهران شروع شد و تا  1366در اسفند 

های دوربرد از موشکادامه داشت. در این مرحله، عراق  1367
ساخت شوروی استفاده کرد، که با سفر نخست وزیر ترکیه به دو 
کشور متوقف گردید، ولی به فاصله چند روز، مرحله پایانی جنگ 

، از طرف عراق آغاز شد و در اول 1367فروردین  21شهرها در 
بعد از سقوط فاو، پایان یافت. در این مدت، عراق  1367اردیبهشت 

موشک به شهرهای ایران و جمهوری اسالمی  200ا ت 190بین 
ایران نیز نزدیک به پنجاه فروند موشک به شهرهای عراق شلیک 

کرد. بر اثر حمالت موشکی به شهرهای ایران، نزدیک به 
هشتادهزار تن مجروح یا کشته شدند. مهمترین هدف عراق از 

ای بمباران شهرها تضعیف روحیة مردم ایران، کاهش ارادة نیروه
حاضر در جبهه های جنگ، خنثی نمودن عملیات نظامی و جبران 

های جنگ، دولت شکست ارتش عراق بود تا ضمن باال بردن هزینه
 ایران را به مذاکره و پایان دادن به جنگ وادارنماید.  

 که از دهمحمالت هوایی و موشکی رژیم بعثی عراق طی در 
گر بود به جز دیشدت بیشتری به خود گرفته  1366اسفند سال 

ر شهرهای مرکزی کشور که همزمان مورد تهاجم بودند، فقط د
طق ها غیرنظامی و شامل منانقطه که اغلب آن 60شهر تهران 

رهنگی مسکونی، تجاری، بیمارستانی و درمانی، مدارس و مراکز ف
ه و بود مورد اصابت موشک قرار گرفت. در این حمالت ددمنشان

فته بود و یژه تهران حالت جنگی به خود گروغیرانسانی شهرها و به
د. در بسیاری از هموطنان و شهروندان به خاک و خون کشیده شدن

و محل  طول شبانه روز مردم با شنیدن صدای آژیر قرمز از منازل
ند. در یک گشتنکار خود بیرون زده و سراسیمه به دنبال پناهگاه می

زم الدر هماهنگی  جمعیتای چنین وضعیت بحرانی و متأثر کننده
دی از منبا کمیته امداد و نجات مستقر در نخست وزیری با بهره

ادیویی تمام امکانات و نیروی انسانی و پوشش سیستم ارتباطات ر
مردم و خدمات قابل توجهی را به  ،(7) وسیع در سطح کشور

  ، شامل:دکره ئاراشهروندان 
و  زیر آوارمصدومین از شمار زیادی از مجروحان و  نجات -

 انتقال آنان به مراکز درمانی

بود با  امدادرسانی به شهروندانی که منازلشان آسیب دیده -
الر و دیگر اقالم غ وتأمین مایحتاج اولیه آنان نظیر: پتو، زیرانداز، چرا

 زیستی اولیه

ز این ابرای مصدومین ناشی  های اضطراریایجاد نقاهتگاه -
 حمالت

ی برخی ین و تدارک اقالم زیستی برااسکان اضطراری و تأم -
که برای  ها،تر و حاشیة شهرها و پارکاز شهروندان در مناطق امن

ود را ها منازل خدرامان ماندن از آسیب حمالت موشکی بیشتر شب
  کردندترک می

شنایی های روانی از طریق آهای آموزشی و حمایتفعالیت -
در  اجرهای ایمنی قابل اهای اولیه و توصیهمردم با اصول کمک

 قبل و حین حمالت دشمن

 بازسازی مراکز درمانی آسیب دیده از جنگ
های کمتر مورد توجه قرار گرفتة جمعیت در ایام یکی از فعالیت

بازسازی مراکز درمانی آسیب دیده از جنگ در مناطق جنگی  ،جنگ
 بود. از آنجاکه در قبل از انقالب جمعیت در اداره و ساخت مراکز

ای برخوردار بود و در ایام بیمارستانی و درمانی از تجارب ارزنده
های مردمی و خارجی به جنگ در اختیار جنگ بخشی از کمک

گرفت بر همین اساس در ستاد امداد و درمان جنگ جمعیت قرار می
دیده از جنگ در مناطق توافق شده بود که مراکز درمانی آسیب
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زسازی شود. بر همین مبنا جنگی توسط جمعیت هالل احمر با
ها تخریب شده بودند با دیده که اغلب آنبسیاری از مراکز آسیب

شدند طرح و نقشة جدید احداث، بازسازی و یا تعمیرات اساسی می
و پس از اتمام کار در اختیار وزارت بهداشت و درمان مناطق جنگی 

 .گرفتقرار می

 ر جنگالمللی عملکرد جمعیت هالل احمر دابعاد بین

 امور اسرا و مفقودین ایرانی جنگ
 دارایها مانند سایر جنگ ایران و عراق ةجنگ هشت سال

هم عد مناپذیر بُترین و جزء اجتنابیکی از اصلی بود.اجزای متعددی 
رگیری دکه در مناطق  ،جنگ بودو مفقودان و انسانی آن، اسیران 

 شدند.د مییا مفقوه و آمدو عملیات پدافندی و آفندی به اسارت درمی
جم اولیه تهاویژه در به خودعملیات های مختلف در  عراقینیروهای 
م اصول ضمن آزار و اذیت ساکنان مناطق اشغالی به رغبه ایران، 

ای عده ،المللیهای ژنو و قراردادهای بینپذیرفته شده در کنواسیون
ن و کودکان ز واعم از مرد از اهالی مناطق اشغالی از جمله افراد پیر، 

ه خاک ب ت گرفته ورااسبه را به همراه جمعی از نیروهای ایرانی 
عراق  ای هم مفقوده شده ود. در این میان عدهخود منتقل کردن

این خصوص  کرد. دره نمیها ارائهیچ گونه اطالعاتی را در مورد آن
خانواده  برقراری مجدد تماس، بازپیوند اعضایمنظور شناسایی، به

بادله مد و آزادی و انکه مفقود شده کردن سرنوشت کسانیو روشن 

ود که جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی اولین سازمانی ب ،اسرا
 رداا عهدهردر جمهوری اسالمی ایران امور مربوط به اسرا و مفقودان 

ه بالمللی صلیب سرخ توانست از طریق کمیتة بین د. جمعیتش
اق و های اسرای ایرانی در عرها و اردوگاهکمپاز  اطالعاتی

ن امکادست یافته و بدین ترتیب مورد نظر  اسرایفهرستی از 
و تحلیل  تجزیهآنان فراهم شود. گفتگوی آزاد و خصوصی با  ،بازدید

لی صلیب الملبینة آوری شد به کمیتاطالعاتی که بدین ترتیب جمع
گر یداست و نیز  اسراد تا خطرات اصلی که متوجه اسرخ امکان د

ت از مفقود انعمم. نظیر ها را شناسایی کندعوامل مؤثر در شرایط آن
اسارت  بهبود شرایطو  حل و فصل این مشکل ناپدید شدن افراد وو 

و ارتباط  یبرقرار ؛طور مثال از لحاظ غذا، آب و خدمات درمانی()به

 .رعایت قوانین حمایتیو  های خانوادگیحفظ تماس

به منظور ایجاد هماهنگی و  مفقوداناسرا و با افزایش تعداد 
هالل جمعیت ها، شورای عالی دفاع به پیشنهاد الزم بین ارگان

برای رسیدگی به امور اسرا و  18/7/1362احمر ایران در تاریخ 
کمیته به تشکیل های آنان مفقودان و شهدای ایرانی و خانواده

ارتش،  نخست وزیری،با عضویت نمایندگان اجرایی مفقودان و اسرا 
و  اقدام نمودسپاه، هالل احمر، ستاد تبلیغات جنگ و بنیاد شهید 

به جمعیت هالل احمر  را مسئولیت این کمیتهصورت رسمی به
این اقدام در واقع تأیید و تأکیدی   سپرد. (المللکل امور بین)اداره 

المللی بود بر آنچه که جمعیت در هماهنگی و همکاری با کمیتة بین
 طور ویژهبه آن پرداخته بود و لذا برای این منظور بهصلیب سرخ 

 المللزیر نظر اداره کل امور بین مفقودان یجووجستة اسرا و ادار

هایی را به و در طول جنگ و بعد از آن فعالیتتشکیل  جمعیت در
 .شرح زیر به انجام رساند

امور  از جمله وظایف ادارة: پیگیری استرداد و مبادلۀ اسرا

انی از استرداد اسرای مجروح ایر مفقودین جمعیت پیگیری اسرا و

های با پیگیری .مختلف بود مراحلطی های عراق به ایران اردوگاه
میانة  المللی صلیب سرخ درکمیتة بین اداره و با هماهنگیاین 
ملل  شورای امنیت سازمان 598های جنگ تا پذیرش قطعنامة سال

، دی انبوهقبل از آزا  ول و مجروحاسیر معل 900حدود  از سوی ایران
نی رژیم عراق آزاد و یا با اسرای عراقی مبادله شدند. به دلیل کارشک

یعنی  طول کشید تا بند سوم آندو سال در اجرای کامل قطعنامه 
کمیتة  مبادلة اسرا به صورت انبوه اجرایی شود. در طی این مدت

لمللی صلیب اة بینپیگیری اسرا در مذاکرات دائمی سه جانبه با کمیت
ای دو سرخ و جمعیت هالل احمر عراق فرایند مبادلة فراگیر اسر

د مبادله آغاز فراین 1369مرداد  26طرف را تعقیب کرده تا نهایتاً در 
تقبال مردم و روزانه با ورود هزاران نفر از آزادگان به میهن و اس

 ت. گرفوخانواده هایشان موجی از شعف وشادی سراسر کشور را فرا

یتة جمعیت به همراه نمایندگان کم نظارت بر مبادلۀ اسرا:

ه عنوان المللی صلیب سرخ در طی تمامی مراحل مبادلة اسرا ببین
ة انبوه، ویژه در طی فرایند مبادلعضو ناظر حضور فعال داشت. به

ر یافته نمایندگان جمعیت قریب به یک ماه در مبادی مرزی استقرا
آزاد  ای تک تک افرادی که مبادله و یاو ضمن تشکیل پرونده بر

 داشتند. شدند، بر روند کار نظارت کامل را اعمال میمی

ود که فرایند مبادلة پیام به این نحو ب مبادلۀ پیام اسرا:

های اهها و اردوگنمایندگان کمیتة صلیب سرخ در بازدید از کمپ
را در اختیار سرخ مخصوص صلیبهای اسرای ایرانی در عراق فرم

ها های خود را در برگهاسرا پیاماسرا گذاشته و پس از آن که 
ریق نمایندگی خود مستقر در از طرا ها آنسرخ نوشتند صلیبمی

دست به تاکرد ارسال می ایران احمربه جمعیت هاللتهران، 

های اسرا را اسخ خانوادهپمتقابالً جمعیت  .های اسرا برسدخانواده
کرد. ال میاز طریق نمایندگی کمیتة مذکور برای اسرا ارسدریافت و 
سرخ  لیبکردند. صاسرا از نمایندگان دو کارت دریافت میدر واقع 

کی داد؛ یمی اسرا به بازدید تعدادی برگ مخصوص نامه در هر
وسط تها این نامه. بنویسند هایشان نامهسفید که به خانواده

 شدمی هها افزودآن مطالبی به های عراقی سانسور و یاسانسورچی
 هادهفقط شامل امضای خانوا رنگ آبی بود که بهی برگی و دیگر

د. رسییم به دست اسرا زودتر رد و شد و از زیر دست سانسورچیمی
ی در طول جنگ تحمیلی و دو سال بعد از جنگ تا بازگشت قطع

های خانواده میلیون پیام خانوادگی بین اسرای ایرانی و 6 اسرا حدود
  (.8) ها رد و بدل شدآن

به هنگام اسارت  اسراخیلی از  درمان اسرا بعد از آزادی:

با مجروحیت همراه بودند و به دلیل عدم رسیدگی مناسب جراحات 
شکنجه تحت اسارت  ایامدر آنان کهنه و عود کرده بود و یا برخی 

بعد از خصوص در این  جمعیتو به درمان نیاز داشتند.  آسیب دیده
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همچنین درخواست گواهی امور درمان آنان را انجام و آزادی 
را پیگیری و به  سرخ المللی صلیبپزشکی آزادگان از کمیته بین

  .کرده میارائ آنان

چه در هالل احمر جمعیت  رسیدگی به خانواده اسرا:

های ناسبتضمن تجلیل از آنان به م زمان اسارت و چه بعد از آزادی
به آنان کرد و های بالعوض میکمک هایشانبه خانواده مختلف

های شهادت، وکالتنامه دریافت گواهی .دداتحویل میسبد کاال 
هایشان، ارسال ه خانوادهها بسرخ و تحویل آناسرا از کمیته صلیب

یر نظا کتب گوناگون )کتب درسی، علمی، تاریخی، فرهنگ لغت و
سرخ برای اسرا، ارسال عینک المللی صلیببین ةآن( از طریق کمیت

ت به بخشی دیگر از کارهای بود که جمعی بنا به درخواست اسرا
 رسانید.انجام می

 احمرهای هاللیکی از فعالیت اسارت: نامهمعرفیۀ ئارا

ن برای به آزادگا ة گواهی دوران اسارتارائ اسرابعد از بازگشت 
 هم هنوز معیتج .های مرتبط بودتشکیل پرونده در سازمان

های مرتبط با جنگ در خصوص اسرای سازمان پاسخگوی استعالم

 .شهید، مفقودان و آزادگان است

مردم  عضویت جمعیت در کمیتۀ استقبال از اسرا:

هد انتظار شا هاپس از سال 1369مرداد  26ایران اسالمی در 
بیعی است ت اولین گروه از اسرا و آزادگان به وطن بودند، طبازگش

ها ندانزدر  تحمل سختی و رنج اسرا این بازگشت عزتمندانه بعد از
 وطن اکپبه خاک نهادن قدم بعثی عراق و با های رژیم و اسارتگاه

یت همراه با موجی از شعف و شادی باشد. مسئولین برای مدیر
هن کبه یکی از روزهای تاریخ این دیار  چنین امری که اکنون

کردند.  تبدیل شده است، اقدام به تشکیل کمیته استقبال از اسرا
منظور با  هایی برای اینجمعیت با انجام تدارکات و ایجاد پایگاه

برپایی  های آزادگان و مردم نقش بسزایی را دردعوت از خانواده
 این شور و شعف بر عهده داشت. 

 78000پایان جنگ حدود از ابتدا تا  دین:جستجوی مفقو

و از طریق تشکیل  جنگ مفقودان ه توسط جمعیت برایهزار پروند
از همان روزهای  .(6) دالمللی صلیب سرخ پیگیری شکمیتة بین

های زیادی که از عزیزان خود نخست جنگ تحمیلی، خانواده
ر احمبه جمعیت هالل آنانخبر بودند برای پیگیری سرنوشت بی

ادارة امور اسرا و مفقودین جمعیت پس از  . درکردندمراجعه می
های مراجعه کننده و نیز بر پایة شواهد دیگری مصاحبه با خانواده

اطالعات  .شدبرای فرد مفقود پرونده تشکیل میکه موجود بود 
وجوی مفقودان  های جستبه زبان انگلیسی به فرم آوری شدهجمع

از طریق دفتر  سپسسرخ منتقل و یبالمللی صلکمیته بین
سرخ در تهران به کمیته المللی صلیبنمایندگی کمیته بین

بر اساس این اطالعات سرخ در ژنو ارسال تا المللی صلیببین
سرخ چگونگی وضعیت مفقودان را از مقامات عراقی مقامات صلیب
بازدید و دی در اردوگاه اسرا در عراق مورد افرااگر  د.درخواست کنن

 ندگرفتسرخ قرار میالمللی صلیببیننام نمایندگان کمیتهثبت

برای آنان صادر سرخ المللی صلیباسارت توسط کمیته بین کارت

. شدفرستاده می احمر جمهوری اسالمی ایرانبه جمعیت هاللو 
ها و ها را به خانوادهوقفه پاسخپس از دریافت اطالعات بی جمعیت
دست  به های صادره راو کارتربوطه اعالم های مسازمان
    .دانرسمیهای اسرا خانواده

آوری و دریافت اطالعات هالل احمر برای جمعجمعیت 
رصد مله جاز نمود. می های مختلفی استفادهمفقودان ایران از روش

های مربوط به اسیران، دن رادیو و تلویزیون عراق و ضبط برنامهکر
شد، صد عدد از آن فیلم اسیر ایرانی دیده می اگر در یک فیلم صد

شد و از آن تاریخ تکثیر و برای هر کدام یک پرونده تشکیل داده می
سیر است. که آن فرد در عراق ا این سابقه، مدرکی بود دال بر این

ها با اسیران ایرانی انجام هایی که عراقیهمچنین، مصاحبه
د شده ایرانی که اطالعاتی ن آزاکسب اخبار از اسیراو نیز  انددادهمی

و شد یدر مورد سایر اسرا در عراق داشتند. این اطالعات ثبت م
بوده و توسط عراق  ها اسیرکه چه افرادی در اردوگاهداد نشان می

تبادل  هبمربوط ؛ در مذاکرات اندبه مقامات صلیب سرخ اعالم نشده
  ود.بع شده اسرا و آزادگان، این مدارک خیلی مفید و مؤثر واق

 ناسرنوشت هزار هم اکنونجست وجوی مفقودین جنگ: 

 1367تا  1359های ایران در سالبا  که در ارتباط با جنگ عراق نفر

یس نمایندگی ی، ریر ریترپی .ابهام است همچنان در ،اندناپدید شده
 مقاماتاز قول  1398در سال  ایران المللی صلیب سرخ دربین ةکمیت

اعالم  نفر 697هزار و  11 رامفقودان ایران  تعدادکشور ایران 
ر خاک عراق و دهزار مفقود ایرانی ، که از این تعداد هفت اندکرده

بنیاد  هدیگری کآمار . در بقیه در خاک ایران و نقاط دیگر هستند
 تحمیلی تعداد شهیدان و مفقودان جنگدربارة  شهید انقالب اسالمی

  (.9) ندکاعالم مینفر 10109 مفقودان رامنتشر کرده است، تعداد 

المللی صلیب سرخ بین ةاز زمان پایان جنگ هشت ساله، کمیت
وکار ایجاد شده بین  طرف در سازگر و میانجی بیبه عنوان تسهیل

های عراق و ایران نقش داشته است تا به روشن شدن دولت

این  .کمک کند ،اندسرنوشت کسانی که در طول جنگ مفقود شده
های منظمی را بین دو طرف به عهده دارد سازمان ریاست نشست

در سطح ها که گوی آنان باشد. در این نشستوتا مشوق گفت
 ، به مسائل فنی مربوطشودبلندپایه و کاری میان دو کشور برگزار می

به عملیات حفاری و لجستیک پرداخته می شود تا توافق الزم برای 

هدف از کل این روند یافتن  .ن به عمل آیدادامة کار و پیشبرد آ
 المللیبین های چشم انتظار است. بنابراین، کمیتهخبری برای خانواده

به اندازه که  شدگانتعیین هویت مفقودان و کشتهبرای صلیب سرخ 
های فنی الزم و کاربرد تخصص و توصیه ،تفحص اهمیت دارد

دانش  نیزدهد. این کمیته ارائه میرا های شناسایی مولکولی روش
پزشکی قانونی را در اختیار هر دو طرف قرار داده و  ةخود در زمین

صلیب سرخ  المللیبین ةاین، کمیت برعالوه .دهدپشتیبانی فنی می
، در شکل فراهم کردن تجهیزات گاهی نیز حمایت مادی خود را

و کار به کار رفته دهد تا در عملیات میدانی برای حفاری می ارائه
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میدانی را تسهیل کند و در نهایت، عملیات تحویل بقایای های گروه

صلیب سرخ در مناطق مرزی  المللیبین ةانسانی تحت نظارت کمیت
 .شودمختلف بین ایران و عراق انجام می

 دیپلماسی بشردوستانۀ جمعیت در پیگیری نقض معاهدات

 المللی توسط رژیم عراقبین
رژیم بعثی حاکم بر عراق در طول جنگ مدارس، مناطق 

ستانی و مسکونی، درمانی و بیمارستانی، مراکز فرهنگی و آثار با
و با  دیگر اهداف غیرنظامی را مورد حمله قرار داد و به کرات

ای هکنوانسیونشامل  المللیبینخشونت تمام به نقض معاهدات 
 شربالمللی قوق بینحو  1977های الحاقی و پروتکل 1949ژنو 

اند و یرفتهها را پذها این کنوانسیونتمامی دولتپرداخت. دوستانه 
الوه این عبهباشند. ها میبنابراین مقید به تعهدات موجود در آن

نوعیت مم که معاهدات و دیگر اسناد مربوطه،رژیم بر خالف مفاد 
، رهای ضد نفهای خاص همچون مینیا تحدید استفاده از سالح

یت ای، تا ممنوعهای شیمیایی و بیولوژیک، مهمات خوشهسالح
به  ، کمترین اهتمامیدهندرا پوشش می های رزمی خاصتاکتیک

ح ممنوعه این معاهدات نداشته و در ایام جنگ بارها از هر نوع سال
امیان و ای بر علیه نظهای شیمیایی و مهمات خوشهویژه سالحبه

د در دفاع خوایران و حتی مردم بی غیرنظامیان، مناطق مسکونی
 .شمال عراق بهره برد

ة خود، اساس تعهدات انسان دوستانجمعیت هالل احمر ایران بر
هدات از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و مقید کردن عراق به اجرای تع

یگیری به انعکاس و پ المللیبینطریق صلیب سرخ و دیگر مجامع 
عوت از یت در این راستا با دجنایات این رژیم اقدام نمود. جمع

ق آسیب دیده، برای سفر به ایران و بازدید از مناط المللیبینمجامع 
ض مکرر از آنان خواست تا از نزدیک شاهد آثار این جنایات و نق

ط جمعیت ها توسباشند. این اقدامات و پیگیری المللیبین تعهدات
کمک  لمللیبه فراهم آوردن بخشی از مستندات برای مجامع بین ا

عطنامة کرد که در نهایت توانست در خالل مذاکرات برای تدوین ق
 .سازمان ملل و محکومیت عراق مؤثر واقع گردد 598

های جنگ از طریق جذب تأمین بخشی از نیازمندی

 های خارجیکمک
المللی جمعیت و ارتباطات وسیع بنابر رسالت ذاتی و جایگاه بین

المللی صلیب سرخ جمعیت کمیتة بینویژه با مجامع جهانی و به
بهداشتی، نیازهای ضروری بخشی از تأمین پایدار و عزتمند برای 

زمان جنگ که در ایران با کمبود شدید مواجه اقتصادی  درمانی و
های مستمری را در دستور کار خود داشت، که در بود، پیگیری

نتیجة آن بخش زیادی از دارو، تجهیزات پزشکی و درمانی، 
مبوالنس و دیگر امکانات ضروری از این طریق تأمین و وارد کشور آ

های گردید. همچنین جمعیت با جلب و جذب هدایا و کمکمی
های جمعیتهای غیردولتی، خیرین دیگر کشورها، سازمان، هادولت

و نیز ایرانیان خارج از کشور برخی از هالل احمر  وصلیب سرخ 
دیدگان آوری و به دست آسیبعدیدگان جنگ را جمنیازهای آسیب

رساند. یکی دیگر از اقدامات جمعیت هماهنگی برای اعزام می
ویژه مصدومین شیمیایی به دیگر کشورها بود مجروحین جنگی و به

که در داخل امکان درمان آنان فراهم نبود. در این رابطه بسیاری 
 .از مصدومین شیمیایی مورد معالجه قرار گرفتند

 بقایای قابل انفجار جنگیو مقابله با مشکل مین 
یای بقا»مین و مثل آلودگی تسلیحاتی پس از پایان درگیری، 

ای وشههای خها و بمبها، گلولهمانند بمب« قابل انفجار جنگی
هند. دبه کشتار و نقص عضو مردم ادامه میکماکان  ،عمل نکرده

و  ا نیز گرفتهخدمات امدادی ر یةاین مشکل همچنین جلوی ارا
 های بشردوستانه محروم و بر شدت مشکالتمردم را از کمک

 از طریقصلیب سرخ  المللیبین ةکمیت که کاری .افزایدمی
دگی برای پیشگیری از حوادث و کاهش آثار آلوهای ملی جمعیت

از:  تبه شرایط شامل ترکیبی اس هبست ،دهدتسلیحاتی انجام می
 و آموزش خطر ،کاهش خطر، طالعاتتحلیل اوآوری و تجزیهجمع

 منطقة آلوده.  بررسی و پاکسازی
ة یتکمدر همین خصوص جمعیت هالل احمر ایران در ارتباط با 

شهری  هایبمبارانصلیب سرخ بالفاصله پس از پایان  المللیبین
با د و نموبه موضوع ورود می طور مستقیمبههای جنگی و عملیات

نوان عهای پاکسازی بهتیم اعزامبا  هاسازمان هماهنگی دیگر
های . گروهدرکمی بخشی از طرح واکنش سریع کار خود را آغاز 

و  نجام دادهاپاکسازی، کار تجزیه و تحلیل فنی و ارزیابی نیازها را 
 د.ردنکبود میبقایای قابل انفجار را از مناطق آلوده پاکسازی و سپس نا

قة آلوده امکان پاکسازی منطدر مواردی که به فوریت ها گروهاین 
ردم گذاری کرده و به ممناطق خطرناک را نشانه وجود نداشت،

در موارد  )نگارنده خودد که وارد این مناطق نشوند ادندمیهشدار 
در  های تخصصیمتعددی به عنوان نمایندة جمعیت در کنار گروه

 پاکسازی برخی از مناطق آلوده حضور داشته است(. 
 کدر کوتاه مدت، جمعیت به عنوان شریدر این خصوص 

 هانسازما در کنار دیگرصلیب سرخ  المللیبین ةعملیاتی کمیت
و دت مدر بلند اما د. رکآوری میاطالعات را به طور منظم جمع

 انبه عنوطق آلوده اآوری اطالعات من، جمعجنگپس از پایان 
توسط  لبخشی از راهبرد کالن ملی برای مقابله با خطر مین در ک

 .دولت انجام می شود

 در دوران پس از جنگپزشکی قانونی جمعیت و 
جان ها، یا مهاجرت، هنگامی که مردم در جریان بالیا یا جنگ

با احترام رفتار شده و  آنان ، باید با اجساددهندخود را از دست می
ضرورت دارد تا بقایای افراد مورد . بنابراین کرامتشان رعایت گردد

 المللیة بینقرار گرفته، بازیابی و شناسایی شوند. کمیتجستجو 
صلیب سرخ در جستجو، بازیابی، تحلیل، شناسایی و مدیریت شمار 

به  ،انسانی در مراحل مختلف نگهداری ةزیاد بقایای شناسایی نشد
آموزش  ومقامات محلی و مسئولین پزشکی قانونی مربوطه مشاوره 

حتی در مواقعی که امکانات پزشکی کند. ها حمایت میداده و از آن
قانونی بسیار پیشرفته باشد، انجام چنین کارهایی از توان مقامات 
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  محلی و مسئولین پزشکی قانونی به تنهایی خارج است.
 یالمللة بینمیالدی، نمایندگی کمیت 2005در اواخر سال 

نسانی احمایت از روند تعیین هویت بقایای  ،صلیب سرخ در تهران
ها ارزیابی خیبر یران و عراق را آغاز کرد. این امر در ابتدا باجنگ ا
 ها، دراین ارزیابیة شروع شد. در نتیج 2007و  2006های در سال

 طرح ظرفیت سازی برای تعیین هویت انسانی توسط 2008 سال
قایای بهای بازیابی و شناسایی گروه پزشکی قانونی برای اعضای

تجهیزات ة ینبر این، سند حمایت در زموهاندازی شد. عالانسانی راه
ز تحقیقات برای پشتیبانی از مرک 2009شناسایی مولکولی در ژانویة 

تا  ژنتیک کوثر و سازمان پزشکی قانونی ایران به امضا رسید
و  مانده از جنگ تضمین یجارشناسایی علمی بقایای انسانی ب

هدای شهای هویت دقیق بقایای انسانی تعیین شود تا به خانواده
ه حل و بل مربوط یعنوان بخشی از مسامفقود بازگردانده شوند. به

احد های سربازان مفقود از جنگ ایران و عراق، وفصل پرونده
س تعهد صلیب سرخ بر اسا المللیة بینخدمات پزشکی قانونی کمیت

حمایت از  پزشکی قانونی تا به امروز بهة خود در زمین ةبشردوستان
دامه ا ،ی پزشکی قانونی در هر کجا که الزم بودههای فنظرفیت

 .داده است
 

 گیریبحث و نتیجه
 جنگدر جریان ایران جمعیت هالل احمر از عملکرد و نقش 

 رسانی اتخدمدوران ترین یکی از درخشانعنوان به، عراق با ایران
 زدهگرزمندگان و هموطنان جنطرفین جنگ، امدادی و درمانی به 

  .شودیاد می
ه های جنگ و واکنش بهنگام بدین پدیدپاسخگویی به آسیب

میر  و هماهنگی تمامی خدمات به منظور کاستن از میزان مرگ و
ت سازنده و هدر رفتن نیروی انسانی و مادی، هنگامی منتج به اثرا

های گاهها و دستشود که تمامی ساختارها و فرایندهای سازمانمی
های آن با صدمات و آسیبمرتبطی که درگیر جنگ و مقابله 

ی از هستند، از آمادگی الزم برخوردار و به لحاظ علمی و عمل
ریزی برنامه های جامعی پیروی نمایند. اساساً بدون تفکر واستراتژی

توان مینمندی از تجارب و دانش مدیریت بحران استراتژیک و بهره
های ردفرایندهای مرتبط را به بهترین وجه اداره و شاهد دستاو

 ای بود. ارزنده
دهد که با پیروزی انقالب اسالمی اما همة شواهد گواهی می

ای بر ایران حاکم و اندکی پس از آن با آغاز جنگ اوضاع آشفته
شده بود. غافلگیری ارتش و نیروها مرزی در آغاز جنگ و ناتوانی 

ز خاک ایران و حتی فروپاشی هایی ادر جلوگیری از اشغال بخش
امی دست ن در چند ماه پایانی جنگ در حالی که تمایرا جبهه

هشت سال جنگ را پشت سر داشتند،  اندرکاران مربوطه تجربه
بیانگر آنست که کمتر فرصتی برای مدیران و مسئولین جنگ و 
همچنین بخش بهداشت ودرمان و امداد و نجات فراهم آمد تا از 

و حتی  تفکر و مدیریت استراتژیک برای پیشرفت و پشبرد امور

 مدیریت بحران جنگ و ادارة پیامدهای آن بهره مند شوند.
اهم سوء تفاین نوع آشفتگی برای جمعیت هالل احمر به دلیل 

اختار، در سه وجود آمدبه تغییرات وسیع های ناشی از و کم مهری
ها و شخیلی بیشتر از آنچه بود که در بخماهیت و وظایف جمعیت 

المی بسیاری بود. در بدو پیروزی انقالب اسها رخ داده دیگر دستگاه
ها و شهای جمعیت تحلیل رفته بود و همین امر چالاز توانمندی

عیت افت و خیزهای فراوانی را به خصوص در ابتدای جنگ بر جم
ل دولت موقت، در اسفند ماه سا ةبراساس مصوبتحمیل نمود. 

ان، ستبیمار 224، کلیه موسسات درمانی و بهداشتی )شامل 1357
رکز م 15اندرزگاه،  77درمانگاه مستقل و مرکز اورژانس،  173

هیاری مرکز آموزش پرستاری، مامایی، ب 30مستقل انتقال خون و 
یت و پزشکی به همراه چندین پرورشگاه و خانه کودک( از جمع

تی وقت منتزع و با حفظ مالکیت جمعیت به وزارت بهداری و بهزیس
یت های کلّی جمععث شد تا سیاستمنتقل گردید. این مصوبه با

ن متوقف آهای درمانی ـ حمایتی نیز تغییر یافته و کلّیه فعالیت
راکز ت دولت موقت، مأهمچنین برابر چند مصوبه دیگر هی. گردد

رطان حمایتی جمعیت ازجمله جمعیت مبارزه با س -مختلف پژوهشی
گذار وا و سازمان انتقال خون جملگی به وزارت بهداری و بهزیستی

یت، ازجمله گردیدند و برخی از امکانات ترابری هوایی و دریایی جمع
شان نتشابه ظاهری  .هواپیماهای آن به سایر نهادها واگذار شد

جمعیت با آرم شاهنشاهی و تصور عمومی مبنی بر وابستگی 
د های آغازین انقالب، باعث شجمعیت به رژیم سابق در سال

توسط  حتی برخی از امالک وقفی(بسیاری از اموال و امالک آن )
ین این در حالی است که در اول .نهادهای انقالب تصرف گردد

 ط به تربیت، امور مربو1359جمعیت بعد از انقالب، در سال  ةاساسنام
معیت فعالیت ج ةکادر پیراپزشکی و انتقال خون، همچنان در حوز

اکثر  و ها نیز از جمعیت سلبقرار داشت ولی بعدها همین فعالیت
 (. 10) شد ها واگذارها به سایر سازمانها و شیرخوارگاهپرورشگاه

هالل احمر  جمعیتبرای در واقع جنگ عراق با ایران، 
نهاد اه بود که بتواند در جایگعطفی ة نقط جمهوری اسالمی ایران

 عنوانهبدر سطح ملی  و طرفمیانجی بیو المللی بین ةکنندهماهنگ
. زدای به راه اندابسیج عمومی گستردهجنگ یک پشتیبان در 

فرسا با جمعیت با تمام توان در یک جنگ فرسایشی و طاقت
 ی وغرضبیپایبندی به دو اصل از اصول بنیادین خود یعنی 

رامت کحمایت و حفاظت از جان و  بهمستقل طور به ی،طرفبی
مأموریت  آنان پرداخت ورسانی به و کمک قربانیان جنگ

  خود را به احسن وجه به انجام رساند.ة بشردوستان
به عنوان جمعیت هالل احمر در بُعد داخلی با اقدامات خود 

حرکت نیروهای داوطلب  با گسیل ونیروی کمکی مستقل از دولت، 
 تجهیزات و ،ان آموزش دیدهامدادگردر تخصص های مختلف و 

منابع و جابجایی مناطق عملیاتی و میادین کارزار  بهها  آمبوالنس
های قربانیان طرف و به انتقال مصدوماندر مناطق جنگی  امدادی

 و به درمان و حمایت از رسانی و از آنان حمایت کرددرگیر کمک
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و مراکز درمانی ها بیمارستانپرداخت و در  خط مقدم مجروحان در
 نمود. مراقبت از آنان 

 ایجاد اردوگاه برای اسکان آوارگان عراقی و جمعیت با
وری و و نیازهای ضر رسیدگیبه آنان  داخلی آوارگانجرین و مها

یی، سرپناه موقت، مواد غذا و اسکان اضطراریاولیه را نظیر 
تجارب  دانش وبا استفاده از  و مایحتاج بهداشتی و داروی فراهم

جنگ گام دهد تا در هنمی این امکان هایی کهالمللی زیرساختبین
 .، تمهید نمایدریافت کندسرعت دبهترین کمک ممکن را به

در بُعد خارجی توانست از طریق  این تشکیالت ساعی
المللی صلیب سرخ به عنوان متولی بین ةکمیتهماهنگی با 

غیرنظامیان که تحت  به، های الحاقیو پروتکل های ژنوکنوانسیون
رسیدگی کند. از اسرای  بردند،به سر میکنترل نیروهای دشمن 

ها پیام صلیب و به تبادل میلیونبه آنان یاری رساند  و جنگی بازدید
و کسانی را که در زمان نماید ها کمک سرخ بین اعضای خانواده

ها پس تا سالحتی  و اند جستجو نمایددرگیری مسلحانه مفقود شده
های دریافت شده در مورد عزیزان مفقود از جنگ هم به درخواست

 .ندها رسیدگی کخانواده
های جمعیت هالل احمر ایران در راستای ا و فعالیتهاز تالش

جایگاه مهمی که در طی هشت سال جنگ و پس از آن برعهده 
خدماتی شود. داشت، به عنوان حضوری مؤثر و نقش آفرین یاد می

 .ثبت، ضبط و مستند شده است کمترسفانه أمتکه 

 

که نمایند ندگان تصریح میبدین وسیله نویس تضاد منافع:
.گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود نداردهیچ
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