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مقدمه :از آنجا که قدمت فرايندهاي زيست محيطي که منجر به بروز بالياي طبيعي و آسيبها و تلفات
جاني به بشر ميشود ،به ابتداي پيدايش کره زمين باز ميگردد ،ديده دور انديش تنها راه رويارويي و
جدال انسان را با آن در شناخت و درس آموزي از وقوع سوانح در جوامع مختلف ميداند.
در طول تاريخ انسانهاي زيادي در اثر زمين لرزه جان خود را از دست دادهاند .در ايران نيز آثار زمين
لرزههاي محلي در استانهاي مختلف وجود دارد ،آنگونه که اسناد و مدارک موجود نشان ميدهد ايران
طي  6دهه اخير حداقل  12زمين لرزه با شدت مطلق بيش از  7ريشتر را شاهد بوده است .يعني به طور
متوسط هر  5سال يک بار که آن را در زمره  10کشور بالخيز جهان قرار داده است ( .)1گشور ما از
گذشته زلزلههاي بسيار شديدي را شاهد بوده است .اين در حالي است که کميته اضطراري بالياي طبيعي
) (DECدرباره خطر زلزله در دست کم سه شهر بزرگ جهان در  10سال آينده هشدار داده است که نام
تهران نيز در فهرست اين شهرها قرار دارد و بر کسي پوشيده نيست که وقوع زلزلهاي مشابه بم براي
شهر تهران فاجعهاي دهشتناک را در پي خواهد داشت .و مادامي که مشکالت امداد رساني پس از وقوع
زلزله بم مانند عدم تقسيم کار مناسب ،عدم وجود سازمانهاي محلي در صحنه امداد و نجات ،ضعف
هماهنگي سازماندهي و برنامهريزي مشترک بين گروههاي امدادي و ضعف در مديريت مناسب نيروي
انساني و تجهيزات مرتفع نشود نميتوان اتنظار داشت که تکرار چنين فاجعهاي در گوشهاي ديگر از
ايران با تلفات کمتري همراه باشد .واين ميسر نخواهد شد مگر با درس آموزي ازتجربيات موفقي كه
ساير جوامع دررويايي با چنين فجايعي بدست آوردهاند.
از آنجا که با وقوع حوادث غير مترقبه در تمام کشورهاي دنيا نيروهاي مسلح به دليل ويژگيهاي خاص
و مبتني بر ماموريت آنها از حلقههاي اصلي در پاسخگويي به بحران محسوب ميشوند مغتنم است
مروري داشته باشيم بر يکي از تجارب موفق نظاميان در عرصه امداد و نجات که از برجستهترين آنها
ميتوان به فاجعه مارس  2011در ژاپن اشاره كرد.
نظر به اينكه ايران جزو اولين كشورهاي دنيا از لحاظ حادثه خيزي ميباشد ،درس آموزي از فجايعي
كه همواره در نقاط مختلف جهان به وقوع ميپيوندد ،از اهميت خاصي برخوردار است .لذا با توجه به
اين كه نيروهاي مسلح در عرصه بهداشت و درمان به دليل ويژگيهاي خاص و استراتژيك و مبتني بر
ماموريت آنها در تمام كشورهاي دنيا از حلقههاي اصلي در پاسخگويي به بحرانها محسوب ميشوند،
در اين مطالعه به بررسي زلزله  8/9ريشتري مارس  2011كه عنوان پنجمين زلزله بزرگ دنيا را به خود

