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 می دفاع مقدس و مقاومت تعلق دارد.همه حقوق مادی و معنوی این اثر به موسسه بهداری رز

 سخن سردبیر

 

 شوندها فراموش نمیفضیلت

Virtues Are Not Forgotten 
 

فصلنامه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت، تلاش مقدسی 
های پنهان و ذخائر ها و استخراج گنجاست برای احیای ارزش

پیدای بزرگترین حماسه تاریخ ملت بزرگ، فرهنگ دوست، عالم 
ها، سرشار از ارزشای که ساز ایران اسلامی. حماسهپرور و تمدن

-های الهامها و عبرتناپذیر از درسهای پایانها و گنجینهپیام

های فعلی و آتی ملت خواهد بود. بهداری رزمی بخش برای نسل
های دفاع مقدس عرصه درهم آمیختگی شرافت علمی با فضیلت

های الهی است. آنچه از این تجربه نورانی و معنوی و ارزش
و تاریخ علمی معاصر حاصل شده است، درخشان حیات ملی 

های بعدی مایه و سرمایه و گنجینه حرکت پرشکوه نسلدست
است. نشریه علمی بهداری رزمی دفاع مقدس ومقاومت تلاش 
مقدسی است برای شکوفائی علم، تجربه، اخلاق و معنویت در 

ها، گرای پزشکی با تأکید بر آموزهمدار و فضیلتجامعه ارزش
های حوزه بهداری رزم و مقاومت همیشگی ارزشتجربیات و 

ملتی بزرگ، مقتدر، انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی. 
نظران و تجربیات گرانبها و مطالعات ارزشمند اساتید، صاحب

های کسوت و حاضر در صحنهدانشمندان، اعم از بزرگواران پیش
و کوش حاضر باشکوه دفاع مقدس و جوانان پرتلاش و سخت

های زمان حاضر و اندیشمندان و تلاشگران فعال در صحنه
های آینده، با احترام و افتخار در این گلستان علم و فضیلت نسل

نفعان پذیرفته و با تعظیم و تکریم در اختیار همه علاقمندان و ذی
جامعه پزشکی و جامعه علمی قرار خواهد گرفت. نقدها، نظریات، 

و تکمیلی مخاطبان محترم و پیشنهادات و نکات اصلاحی 
نظران ارجمند نیز با نهایت احترام دریافت و برای غنای صاحب

 مطالب و دستاوردها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
در کوران تدارک مقدمات انتشار پیش شماره، خبر ناگوار 

یاد دکتر محمدعلی ابوترابی، غباری از غم و اندوه را ارتحال زنده
ه پزشکی فرو افکند. جراح سرفراز بسیجی، فرمانده در فضای جامع

های دفاع مقدس تیم ابوتراب و پیشرو تیم همیشه حاضر اورژانس
ها به ملکوت اعلی پیوست. زنده یاد های اضطراری جبههتیم

دوستی و مرحوم دکتر ابوترابی نماد فداکاری، اسوه اخلاق و انسان
برای همیشه  جامعه پزشکی کانون جوشش فضائل انسانی در

 چشم از جهان فانی فرو بست. 
نجف اشرف،  8دار بهداری لشکر ای از فضائل پرچمشمه

جراح و رهبر تیم پرافتخار ابوتراب، مرحوم مغفور دکتر محمدعلی 
 ابوترابی، زینت بخش این سخن آغازین است:

  همواره به یاد خداوند تبارک و تعالی بود و جلب رضایت

های آن انسان خدائی حضرت حق غایت آرزو و نهایت تلاش
 .بود

  توکل به خداوند در همه امور و استعانت از درگاه خداوند متعال
ترین خدمات در دشوارترین میادین در همه احوال و تقدیم ناب

و ما رمیت اذ رمیت  "رزم، با مصداق قرار دادن آیه شریفه
 ."ولکن الله رمی

 های رزم، صبر و استقامت در فراز و فرودهای زندگی و بحبوحه
یقین و آتش، خون و دعوت به صبر و آرامش دیگران و باور 

 های نصرت الهی.داشتن به وعده

  شجاعت و دلاوری، محک مردان مرد، تجلی ایمان و عبادت و
 پاداش ایثار و خدمت. 

 برگرفته از سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله اریایثار و فداک ،
الحسین علیه السلام، بذل جان و پاره تن و نورچشمان و 

شهید والامقام سیدمجید "محصول همه عمر ، یگانه دردانه 
بی منت و در اوج رضایت، در میدان رزم و در  "ابوترابی

بحبوحه خدمات خالص به مجروحان و رزمندگان، صحنه 
های معاصر هرگز بدیلی که در تاریخ طب و رزمباشکوه بی 

های اضطراری واقع نشده است و تا ابد بر تارک افتخارات تیم
 های دفاع مقدس خواهد درخشید. جبهه

 ای، بویژه در حوزه ترومای علم، دانش و تجارب درخشان حرفه
 جنگ و کنترل اولیه مجروحین اورژانس های خط مقدم.

 آداب نیک و رفتار نیکو در همه حالات  عزت، کرامت و التزام به
 و در تعامل با عموم همراهان و بیماران و مردم. 

نمای این انسان بزرگ، پزشک والا و جراح فداکار، قامت تمام
این و است از جنس نور، روح ایمان و رنگ خدمت  ئیهافضیلت
ها همواره درخشان، زنده و جاری خواهند بود و هرگز فضیلت

 اهند شد. فراموش نخو
و مطلع این دفتر علم و معرفت نیز به نام نورانی سید  ...

گردد. امید که سیر در باغ مصفای طبیبان دفاع مقدس مزین می
اندیشه و گلستان معطر معرفت برای اهل علم و فضیلت گوارا 

 باشد.
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