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Abstract   
Background and Aim: The arrival of a stormy and fertile air front and heavy rainfall covered the Islamic 

Republic of Iran from March 17, 2019 to mid-April 2019. Relief work was carried out in order to monitor (control) 

this great tragedy during a comprehensive national mobilization with the participation of the people, rescue and 

treatment organizations, the people's mobilization forces and the country's armed forces. The decisive, vital and 

crucial role of the Armed Forces in this study has been considered as an inescapable necessity to draw and 

institutionalize this role for the future events of the country.  

Methods: The data set of the General Staff of the Armed Forces and the Ministry of Health and Medical 

Education was used to prepare this analytical report and the content library was prepared by adding a study.  

Results: 21 provinces, including 256 cities were affected by torrential rains. 3444 towns and villages were 

damaged by this pervasive natural disaster. 2193 people were injured and 85 people unfortunately lost their lives. 

42296129 people (more than half of the country's population) were affected by this great natural disaster, more 

than 355000 people became homeless and more than 1600000 people needed health services that received these 

services. Outbreaks, epidemics, emerging and re-emerging diseases were not observed in any of the areas. 

Extensive presence of the Armed Forces and utilization of extensive logistics and engineering facilities and a wide 

range of human resources, along with responsible organizations and the People's Forces and Basij, to monitor the 

greatest flood in the contemporary history of the country, drastically reduce casualties and The devastation caused 

by the floods and the provision of vital relief and medical services to the people affected by this great natural 

disaster helped greatly.  

Conclusion: The general public expects the armed forces to rush to their aid in crises. Along with maintaining 

the inherent duty of national security and national peace, institutionalizing the presence and organized 

participation of the armed forces in crisis management will be a great support for dealing with natural and man-

made disasters in the future. 
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 9318تحلیل امداد و درمان در حادثه سیل فراگیر بهار 

های )استان 9318های بهداشتی، امدادی و درمانی نیروهای مسلح در سیل فرودین فعالیت

 خوزستان، گلستان و لرستان(

 
 * 2 اسماعیل مطلقحمد م ،9 حسن عراقی زاده

 
 ، ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، گروه بیهوشی عمومیاستاد 1

 ایران اهواز، ،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، بیمارستان رازی ،گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی ،استاد کودکان 2
 

 09/01/1931 پذیرش مقاله:     20/12/1931 دریافت مقاله:

   دهکیچ
اسفند ماه  22جمهوری اسلامی ایران را از تاریخ ورود یک جبهه هوای طوفانی و پربار و ریزش سنگین باران، کشور  ف:هدزمینه و 

این فاجعه عظیم طی یک بسیج جامع ملی با مشارکت  )کنترل( رسانی به منظور واپایشفرا گرفت. امداد 1931تا نیمه فروردین ماه  1931

اتی کننده، حیپذیرفت. نقش تعیینهای امداد و نجات و درمان، نیروهای بسیج مردمی و مجموعه نیروهای مسلح کشور صورت مردم، سازمان

ور سازی این نقش برای حوادث آینده کشعنوان ضرورتی غیر قابل اغماض ترسیم و نهادینهساز نیروهای مسلح در این مطالعه بهو سرنوشت

 نظر قرار گرفته است.مد

پزشکی برای تهیه این گزارش تحلیلی از مجموعه اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت، درمان و آموزش  ها:روش

  ای مطالب تنظیم گردید.استفاده شد و با افزودن مطالعه کتابخانه

از این حادثه فراگیر طبیعی  شهر و روستا 9333آسا قرار گرفت. های سیلشهرستان تحت تأثیر بارش 252استان، شامل  21 ها:یافته

نفر )بیش از نیمی از جمعیت کشور( تحت  32232123متأسفانه جان خود را از دست دادند. نفر نیز  15نفر مصدوم شدند و  2139آسیب دید. 

نفر به خدمات بهداشتی و درمانی نیاز  1200000خانمان شدند و بیش از نفر بی 955000تأثیر این رخداد عظیم طبیعی قرار گرفتند، بیش از 

ور گسترده . حضهای نوپدید و بازپدید مشاهده نشدز مناطق طغیان، اپیدمی، بیماریدر هیچیک اپیدا کردند که این خدمات را دریافت نمودند. 

و نیروهای  های مسئولگیری از امکانات وسیع لجستیکی و مهندسی و طیف گسترده نیروهای انسانی، در کنار سازماننیروهای مسلح و بهره

و ارائه خدمات  های ناشی از سیلر، تقلیل فاحش خسارات جانی و ویرانیترین سیل تاریخ معاصر کشومردمی و بسیج، به واپایش)کنترل(عظیم

 حیاتی امدادی و درمانی به مردم حادثه دیده از این فاجعه بزرگ طبیعی کمک شایانی نمود.

ظیفه ذاتی حفظ و. همگام با بشتابند آنان به کمک رسانی هابحرانعموم مردم از نیروهای مسلح این انتظار را دارند که در  گیری:نتیجه

سازی حضور و مشارکت سازماندهی شده نیروهای مسلح در مدیریت بحران کشور، پشتوانه سراسری، نهادینه مین امنیت ملی و آرامشتأ

  عظیمی برای مقابله با حوادث طبیعی و انسان ساخت در آینده خواهد بود.
 

  نیروهای مسلح ،مدیریت بحران ،سیل ،بلایای طبیعی :هاکلیدواژه
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 مقدمه
 و شدن سمت روند بلاخیزتربه زمین کره کلی طوربه
 دنیا جمعیت اکثریت رود. از سوی دیگرمی شدن پیش خیزتربحران

 خیزحادثه قولیبه و تهدید معرض که در کنندمی زندگی نقاطی در

 خود آب جاری و مسیرهای هارودخانه کنار در زندگی هستند،

 زمین کره شدن گرم با گرفتگی است. آب و سیل برای عاملی

 سطح بالاآمدن برای را زمینه و شوندمی آب تدریجقطبی به هاییخ

 .نمایدمی فراهم ...و  هاطوفان انواع و سیل و بیشتر باران دریاها،
 به آسیا اول کشور 3 و دنیا اول کشور 2 سرزمین پهناور ایران جزو

 در دنیا هایاست. بزرگترین گسل طبیعی بلایای وقوع لحاظ

منطقه  این در نیز ایران که دارد قرار چین و ایتالیا بین ایمنطقه
 وجود سراسرکشور در بزرگی هایگسل جغرافیایی واقع شده است.

 در هارودخانه شوند. وجودمی محسوب بحران برای عاملی که دارد

 که سبب وقوع است برای بلاخیزی دیگری عامل شهرها، کنار

 10 از سالی بیشخشک و سیل زلزله، شود. در یک کلاممی سیل

ایران به  در را ی ناشی از حوادث و بلایای طبیعیهابحران درصد
 .(2،1) دهندمی خود اختصاص

نگاه تاریخی به این موضوع نشان داده است که تقریباً در 
 تجهیزات و امکانات تمامی این حوادث فرایند امدادی و بیشترین

 یافت تبلور صحرایی هایدرمانگاه و هابیمارستان قالب در امدادی
 انسانی عوامل و تجهیزات و امکانات بر متکی عملیات امدادی و

، هابحران(. 1931حامد،  است )صادقی علوی، بوده مسلح نیروهای
بلایا و حوادث غیر مترقبه بر اساس وسعت و نقطه اثر و میزان تراکم 

 خساراتممکن است منجر به فجایع و ،جمعیتی انسانی درگیر
و بلایای  هابحران )کنترل( واپایشد. در نکوچک و بزرگ گرد

بر اساس نوع خدمات قابل ارائه خود  ،عمومی نیروهای نظامی
بهداری نظامی )رزمی( خدمات درمانی توسط . مشارکت می نمایند

 لاً معمو، خاصو تجارب های  تواناییبا . بهداری نظامی شودارائه می
 (. 9اقدام می کند )شتر با سرعت عمل و قدرت مانور بی

 

 گزارش حادثه
 

 سیل در شمال
های شدید در بر اثر بارندگی 1931اسفند  22از تاریخ 

خراسان  و مازندران و گلستان های شمالی ایران، از جملهاستان
-2013تاریخ خبر  1931)خبرگزاری تسنیم ، سیل جاری شد شمالی

های مالی برای ساکنین این سارتاین سیل موجب خ(. 09-22
نفر  112نفر و مصدوم شدن حداقل  19ها و همچنین فوت استان

گفته (. 22-09-2013تاریخ خبر  1931)خبرگزاری تسنیم  شد
متر بارش رخ میلی 900، طی دو روز طبیعی ةحادث شود در اینمی

ها زارشان است. گگلست استان ةسالیکداده که برابر متوسط بارش 
 50حاکی از آن است که دیگر مناطق این استان نیز با بارشی بین 

 برورودرصد کل بارش سالانه در بازه زمانی کمتر از پنج روز  10تا 

اند. این حجم از بارش در این منطقه در تمام دوران ثبت بوده
ه سابقکم در هفتاد سال گذشته، بیهای هواشناختی، دستداده
یل س های گلستان و مازندران، اصطلاحاً یکاست. سیل استانبوده

) کرمی، ناصر،  دهدرخ میبار یکاست که هر صد سال بوده دورانی
1931.) 

تقریباً تمام شهرهای این استان درگیر آب گرفتگی شدند اما 
گرفتگی بیشتر از سایر مناطق استان شدت آب کیاکلاو  سیمرغدر 

. تآب رفآباد میاندورود نیز کاملاً زیر روستای حسن. مازندران بود
ت هلال جمعینیز تخلیه شدند. مدیرعامل  ساکنان سه روستای دیگر

نفر اعلام کرد.  1531زدگان در مازندران را مازندران تعداد سیل احمر
دهند هایی که روستاها را به شهرها ارتباط میاستان جاده در این

مدیریت  اداره کل) ادامه داشت 1931ها تا نوروز قطع شد. این بارش
 (.استانداری مازندران بحران

ر بند، قلاآق، گنبدکاووسشهرهای گلستان نیز در استان 

 و سوقره هایرودخانه مسیر در که …و  شانگمیو  ترکمن
هایی سیل همچنین بخش .خسارت دیدند ،قرار داشتند رودگرگان

بارندگی شدید  .از استان گلستان، به ویژه گنبدکاووس را درگیر کرد
 31آغاز شد و طی  1931اسفند  22در شرق استان گلستان از 

های این استان ادامه داشت طور مداوم در برخی شهرستانساعت به
 بارندگی موجب شدمیزان این  .متر رسیدمیلی 900که میزان آن تا 

سدهای بوستان و گلستان در شرق استان گلستان سرریز و 
از توابع  گنبدکاووسدر اطراف  گرگان رود و چایچهل هایرودخانه

 100تا  50در این مناطق بارشی بین . استان گلستان طغیان کنند
درصد کل بارش سالانه در بازه زمانی کمتر از پنج روز رخ داد. این 

های منطقه در تمام دوران ثبت دادهحجم از بارش در این 
سابقه کم در هفتاد سال گذشته، بیهواشناختی، دست

 . (1-( )شکل1931 )کرمی، ناصر،تاسبوده
 

 
 عکس هوای از منطقه سیل زده شمال .9-شکل

 

 سیل استان لرستان

فروردین سیلاب و  12ها در موج دوم بارشدنبال به
های استان لرستان در برخی شهرستان ی ناشی از آنهاخسارت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87%D9%94_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%DB%8C%D9%84_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84_%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%87%D9%84_%DA%86%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
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وست. به وقوع پیآباد، پلدختر، نورآباد و ویسیان مانند معمولان، خرم
وانی اطور کامل در پلدختر فروکش کرد و خسارت مادی فرسیل به

برجای نگذاشت. تلفات جانی که  نمود به این شهر وارد
قی جمله مناطپلدختر و معمولان در استان لرستان از های شهرستان

 در .ها در وضعیت بحرانی قرار داشتندبودند که بر اساس گزارش

، باعث شد که سد مروک ، طغیان رودخانه تیره و سرریز شدندورود
همچنین روستا در بخش مرکزی شهر و  1مقامات دستور به تخلیه 

 صادر کنند. منازل در جوار رودخانه را 

میلیارد  9ماه معادل های ششم و دوازدهم فروردینحجم سیلاب
کان کشاست و دبی سیلاب رودخانه میلیون مترمکعب بوده 100و 

 .دختر به بیش از پنج هزار مترمکعب در ثانیه رسیده بوددر پل
 ندخانه بر اثر سیل خسارت دید 9200براساس برآورد اولیه حدود 

. سیل در استان گزارش شدکه آمار نهایی تا حدود دو برابر نیز 
 33و تعداد  واحد مسکونی خسارت وارد کرد 12000لرستان به 

نه بر اثر طغیان سه رودخاند. ار رانش گردیدروستا نیز در لرستان دچ
ا، هآباد، سیلاب گسترده و پرحجم وارد بسیاری از خیاباندر خرم

از این  در برخی .های این شهر شدها، و ساختمانها، خانهمیدان
شدت آب به حدی بالا بود که موجب تخریب دیوارهای  مناطق
  گردید. منازل
 

 سیل خوزستان
سامانه بارشی در مناطق شمالی و شرق پس از فراگیرشدن 

های کارون، دز و کرخه؛ استان خوزستان و بالا آمدن آب رودخانه
های اهواز، شوش، دشت آزادگان، هویزه، ساکنان مناطق و روستا

دزفول و شوشتر با بروز سیلاب شدید و آبگرفتگی وسیع دچار 
ری اهواز در بخش روستایی و شه .(2-)شکل مشکلات متعدد شدند

های زیادی با سه رودخانه کارون، دز و کرخه درگیر بوده و آسیب
واحد و در بخش  1200در بخش روستایی ) به بخش مسکونی

بیشترین خسارت سیل در اهواز وارد گردید که  (واحد  100شهری 
. های دسترسی وارد شدبه بخش شهری مانند فاضلاب و جاده
د های اقتصادی حدوبنگاهبرآورد اولیه در بخش شهری، روستایی و 

بخش  به آن خسارت نبیشتری که بود میلیارد تومان 200هزار و  5
وارد آمد. در شهرستان های دسترسی شهری مانند فاضلاب و جاده

 ماه درگیر سیل بودند که کارون و نهر 2به مدت  روستا 35 شادگان
ًا کامل های روستاییآب برد و راه طور کامل زیرروستا را به 3 بَحرِه

 تخریب شد. 

هکتار سطح  312در بخش کشاورزی در آبادان خسارات وارده 
محصولات باغی  در  و هزار میلیارد ریال 3حدود  میزانبه زیر کشت

واحد مسکونی  32 آسیب در بخش مسکن؛ هزار میلیون ریال 3
 2 تخریبها و ؛ آسیب راهمیلیون ریال 300میلیارد و  13 میزانهب

؛ میلیارد ریال 125میزان به محور آبادان به ماهشهردهنه پل در 
 فشار طشبکه برق خطواز کیلومتر  900برآورد شده و همچنین 
 قوی از بین رفته است. 

 
 زده خوزستانای از منطقه سیلعکس هوائی گوشه .2-شکل

 

دستور مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح برای کمک 

 زدگانتر به سیلبیش

های گلستان و مازندران و سیل ویرانگر در استان در پی حادثه
الله های نیروهای مسلح، حضرت آیتزدگان به کمکنیاز مبرم سیل

ای به رئیس ستاد کل نیروهای مسلح دستور دادند امکانات خامنه
 .بیشتری برای امداد به این مناطق گسیل شود

 :متن دستور فرمانده معظم کل قوا به این شرح است

 تعالیبسمه 

 (رئیس محترم ستادکل نیروهای مسلح) سردار سرلشکر باقری

استان شمالی نیاز مبرمی به کمک  2برابر اطلاع، سیل زدگان 
و امکانات نیروهای مسلح دارند. دستور فرمایید علاوه بر آنچه 

تر برای کار گرفته شده است، امکانات بیشتاکنون در آن مناطق به
  .مایند. گزارش اقدام را بفرستیدامداد به آن مناطق گسیل ن

 31فروردین  9 ایسیدعلی خامنه
 

 حضور نیروهای مسلح 

، نیروهای مسلح با ایالله خامنهحضرت آیت به دنبال فرمان
 برای امداد به این مناطق گسیلرا امکانات بیشتری اهتمام مضاعف 

ات زعلاوه بر عملیات امدادرسانی، با اعزام تجهینمودند. این نیروها 
ته و تبعات سیلاب داش )کنترل( سزایی در واپایشمهندسی نقش به

 (.2تا  9 هایشکلدر موارد متعدد ناجی مردم بودند )
 

 
 یامدادرساناستقبال از خطر برای  .3-شکل
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 عملیات خطیر برای نجات محاصره شدگان .4-شکل

 

 
بکارگیری تجارب دفاع مقدس توسط نیروهای نظامی  .5-شکل

 ی فوری و قاطع به سیل زدگانامدادرسانبرای 

 
حضور فرماندهان نظامی برای هدایت عملیات در دل  .6-شکل

 حادثه

 

 ی بهداشتی و درمانی نیروهای مسلح هافعالیت

ای از فرایند امدادی همچنان که قبلا گفته شد بخش عمده
 قالب در امدادی تجهیزات و امکانات نیروهای مسلح در گسیل

خدمات درمانی  و یافت تبلور صحرایی هایدرمانگاه و هابیمارستان
است.  بوده مسلح نیروهای و بهداشتی بخشی قابل توجه از خدمات

خلاصه شده است. 1-در یک نگاه به شرح جدول هافعالیتمجموع 

 
 1931بهار ی سیل امدادرسانی نیروهای مسلح در هافعالیتخلاصه  .9-جدول

 تعداد بیمارستان سازمان

 ایجاد شده

 اکیپ های بهداشتی

 و درمانی

 هزینه ریالی مستقیم

 دارو، سوخت و اقلام پشتیبانی

 000/000/000/20/- 11 3 آجا

 000/000/000/52/- 55 2 سپاه و بسیج

 000/000/2/- 10 5 ناجا

 اعلام نشده 2 2 ودجا

  11 11 جمع کل

در این حوزه به تفکیک سازمان  هافعالیتاهم 

 :عبارتست از

 :ارتش جمهوری اسلامی ایران -9

  :گلستان 

استقرار دو باب بیمارستان صحرایی توسط نداجا و نزاجا در « 
 مدت دو هفته فروردین به 5از  قلاآق

اعزام دو اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به « 
 توسط نزاجا قلاآقروستاهای 

و طبخ روزانه  قلاآقاستقرار خبازخانه گردان بهداد مشهد در « 
 قرص نان 2000

  :لرستان 

 لدخترپاستقرار یک باب بیمارستان صحرایی توسط نزاجا در  « 
 روز  25مدت فروردین به 5از 

اب درمانگاه تخصصی و یک کلینیک سیار استقرار یک ب« 
 روز 12مدت فروردین به 11دندانپزشکی توسط پدافند هوایی از 

اعزام سه اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به « 
 روستاهای معمولان و پل دختر توسط نزاجا

  :خوزستان 

اعزام سه اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به « 
 زرهی( 132)تیپ  وسط نزاجاروستاهای اهواز ت

امداد  در ترکیب تیم اعزام نیروی تخصصی )پزشک و پرستار(« 
 هوایی 

  گلستان  نفر در سه استان مورد نظر 113000ویزیت(
 نفر(  520000نفر؛ لرستان  510000

  آماده باش بیمارستان منطقه خرم آباد و اهواز 

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: -2

  :گلستان 

ارائه خدمات دو باب بیمارستان صحرایی در سیمین استقرار و « 
 توسط ندسا و نزسا قلاآقشهر و 

  :لرستان 
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استقرار و ارائه خدمات یک باب بیمارستان صحرایی در « 
مارستان )بزرگترین بی و یک باب بیمارستان فوق تخصصی پلدختر

 کار در بروجرد توسط نزساصورت آماده بهصحرایی کشور( به

 بعثت 23سیار بهداشتی و امدادی و درمانی تیپ  اعزام اکیپ« 
اکیپ پزشکی سیار به روستاهای  1ساماندهی و اعزام « 

 سپاه معین استان 1لرستان توسط 
 ساماندهی و اعزام اکیپ پزشکی سیار حضرت ابوالفضل)ع( « 

  :خوزستان 

استقرار و ارائه خدمات دو باب بیمارستان صحرایی در بستان « 
 ندساو هویزه توسط 

اکیپ پزشکی سیار به روستاهای  1ساماندهی و اعزام « 
 سپاه معین استان 1خوزستان توسط 

اکیپ امداد هوایی از نیروهای تخصصی  9ساماندهی و اعزام « 
 ، سپاه و ناجا( استان)آجا بیمارستان نظامی 9

بازدید بهداشتی از مراکز نگهداری، طبخ و توزیع مواد غذایی « 
کیلو گوشت  900ای از جمله معدوم کردن مداخله و انجام اقدامات

 جایی انبار مواد غذاییو جابه
 

 PH گیری کلرسنجی و اندازه

  هاآب آشامیدنی اردوگاه 

 ارائه خدمات بهداشت روان توسط تیم بهداشت روان 

 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: -3

  اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی به  3اعزام
 های لرستان، خوزستان، گلستان و فارس استان

 ایجاد خط انتقال مجروحین با آمبولانس 

  تهیه و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و اقلام بهداشتی
های لرستان و زده در استانها و مناطق سیلبه اردوگاه
 خوزستان

 هاآماده باش مراکز بهداری در کل استان 

 وزارت دفاع: -4

  شتی و امدادی و درمانی از اکیپ جهادی بهدا 2اعزام
 بیمارستان چمران به خوزستان

   واحد سرویس بهداشتی سیار به خوزستان  210ارسال
 و لرستان

  عدد پشه بند به خوزستان و گلستان 3000ارسال 

 زده تا بهمنپرداخت مطالبات مراکز درمانی مناطق سیل 
31 

 صدرو دفترچه بدون تشریفات اداری رایج 

 درصد به مراکز درمانی  3 پرداخت علی الحساب
 نیروهای مسلح در سه استان

 بسیج جامعه پزشکی: -5

  نقدی و  های مردمیسازی مراکز دریافت کمکفعال(
 غیر نقدی(

   اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی از  15اعزام
 های همجوار به گلستاناستان

   اکیپ سیار بهداشتی و امدادی و درمانی از  21اعزام
 های معین به لرستان و خوزستان استان

 

 گیریو نتیجه بحث
و بلایای طبیعی مانند حوادث و شرایط تحمیل شده  هابحران

ساخت، موجب وضعیت اضطراری، تغییرات سریع و انسان
و  های سریعگیریشوند. در این شرایط تصمیمتهدیدکننده می

کند. این پردامنه را ایجاب میهای عظیم و سنجیده و واکنش
اقدامات و تصمیمات امکانات گسترده و آمادگی سازمانی کاملی را 

ها را دارا  بوده و بعضاً های نظامی این ویژگیطلبد. سازمانمی
های نیروهای (. نقش3فرد این شرایط هستند )واجدین منحصر به

حران ب )کنترل( مسلح ممکن است به مراحل اولیه و سریع واپایش
تواند شامل مشارکت همه جانبه، تا مراحل محدود گردد ولی می

برداری بهینه از این آخر و بعد از آن )مرحله بازسازی( باشد. بهره
ها و تمهیدات قانونی، ظرفیت بزرگ ملی مستلزم پیش بینی

 آموزشی، عملیاتی، تجهیزاتی و تشکیلاتی است. 
از حوادث طبیعی رسانی پس نیروهای مسلح بارها برای کمک

اند. نقش برای عملیات امداد و نجات به مناطق مختلف اعزام شده
 پررنگبنا به شرایط و حوادث  ،رسانی و امداداین نیروها در کمک

و تجارب ارزشمندی حاصل شده است. به هرحال در کنار این شده 
رار ق الشعاعتحتتأمین امنیت ملی و آرامش نیز هیچگاه حضور، 
 (. 5ت )اس نگرفته

پذیری جامعه و مردم بزرگوار ما از به علل گوناگون، آسیب
مترقبه روندهای ترقبه بسیار بالا است. حوادث غیرحوادث غیر م

اخت سکند. سوانح طبیعی و انسانتوسعه و پایداری آن را تهدید می
در قرن گذشته تا به امروز خسارات و تلفاتی عظیمی به جامعه 

 110میلادی ) 2010تا  1300ت. از سال بشریت وارد آورده اس
میلیارد و ششصد میلیون نفر از جمعیت کره زمین سال(، بیش از دو 

 Source :اند )تنها به علت سوانح ژئوفیزیکی کشته شده

www.emdat.be/database1). های جهانی بر اساس گزارش
پذیر جهان از حوادث طبیعی است. از ور اول آسیبکش 1ایران جزء 

مورد در ایران ثبت و گزارش  91طبیعی،  حادثه شناخته شده 30
 (.1) شده است

 

 

 از حادثه تا بحران و از بحران تا فاجعه
صورت ناگهانی مترقبه در هر زمان و مکان و بهحوادث غیر

اغتشاش و ممکن است واقع شوند. این حوادث موجبات اختلال، 
ال سازند. اختلدهی را فراهم میشکاف در نیاز جامعه و ظرفیت پاسخ

های موجود نسبت به نیازهای حاصله به و ازدیاد فاصله ظرفیت
های طلایی، بحران انجامد. عدم واپایش )کنترل( در زمانبحران می

http://www.emdat.be/database1
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دهد. بسیاری از آثار و عواقب فاجعه غیر را به سمت فاجعه سوق می
دنبال دارد. در کشورهای در ران است و ناامنی طولانی را بهقابل جب

حال توسعه، تلفات انسانی حوادث غیر مترقبه بسیار بالا است. 
پذیری بالای نیروی انسانی و منابع حیاتی ترین علت آسیبعمده

ر و دهنده خطجامعه، کم توجهی به راهبردهای پیشگیرانه و تقلیل
ای پایدار برای کاهش محسوس هریزینبودن یا ضعف برنامه

توجه مقاومت در برابر حوادث  پذیری و افزایش قابلآسیب
 (. 2مترقبه است )غیر

 

های نیروهای مسلح برای مشارکت در مدیریت ویژگی

 بحران و واپایش)کنترل(حوادث غیرمترقبه
  سلسله مراتب فرماندهی و راهبری و وجود نگرش سیستمی

 و راهبردی و ابتکار

  برخورداری از تجربیات عظیم دوران دفاع مقدس و توان و
 تدبیر خدمت در شرایط بسیار دشوار و مافوق تصور

 های عظیم خودکفا در صنایع دفاعی برخورداری از ظرفیت 

 یافته، منسجم، با انگیزه وتوانمندی در منابع انسانی سازمان 
 مستعد

 مندی از اختیارات قانونیبهره 

 پذیرینگ آموزشبرخورداری از فره 

 توانمندی در فرایندهای بازسازی و نوسازی 

  برخورداری از تجهیزات و امکانات گسترده و قدرت مانور
 هاکارگیری آنسریع در به

 حضور گسترده در جغرافیای کشور 

 یاری و داشتن توانایی و تجربه بالا در امور امدادی و مردم
حتی پیش از جنگ  هابحرانتجارب متعدد از مشارکت در 

تا سیل سیستان و  1951تحمیلی )سیل خوزستان در بهمن 
 (1931بلوچستان در دی ماه 

 های والای علمی و پژوهشی و برخورداری از مراکز توانمندی
 متعدد آموزش عالی، از جمله در حوزه سلامت

  برخورداری از ساختار و سازمان مردم نهاد و توان و تجربه
 مردمی )بسیج(سازماندهی نیروهای 

 های مدیریت اطلاعات داشتن شبکه ارتباطی ایمن و سامانه
 یک پارچه

 ملزم بودن و پایبندی به رعایت استانداردهای مهندسی دفاعی 

های نقش آفرینی بهداری رزمی در حوادث ظرفیت

 طبیعی و بلایای عمومی 
و  هابحرانداشتن ماهیت ذاتی حضور در  بهداری نظامی با

های بالقوه فراوانی دوران دفاع مقدس، از توانمندی تجارب عظیم
مند است. این برای امداد و درمان در جوادث طبیعی و بلایا بهره

ازمان لازم برای مداخله بخش از مجموعه نظامی، دارای ساختار و س
باشد که قدرت مانور و سرعت حضور در می بحرانی شرایطدر 

تجهیزات و امکانات  ازهای مختلف را دارد. برخورداری صحنه

ای همانند امکانات برپایی سریع بیمارستان سبک و ساده متحرک،
های طب نظامی است. های دیگر این سامانهصحرایی از ویژگی
روری بسیار ض هاییدر چنین موقعیت مخصوصاًنظم و انضباط که 

باشد. پرسنل و است، از اصول و ارکان مجموعه بهداری نظامی می
 ، درهای لازمآموزشهای امداد و درمان از ن سامانهمدیریت ای

 مختلف و حوادث برخورد با مجروحین و مصدومین در سطوح
 و خدمت استقرار. مجموعه بهداری رزمی با شرایط مند هستندبهره

(. 1ها کاملاً آشنا است )، کانکسی و مانند آنهای چادریدر محیط
بازوی کمکی بهداری غیر  بهداری نظامی در شرایط بحران معمولاً

ها و وادث و بلایا نقشحای باشد ولی در پارهنظامی می
 مانند حوادث و بلایایدار خواهد بود )ای را عهدههای ویژهمسئولیت

در این . (بیولوژیکی، شیمیایی و تروریستی صنعتی، زیست محیطی،
خاطر وجود تجهیزات و تجربه زیاد نیروهای نظامی نقش هموارد ب

 ند. نکمی ءمایت کننده را ایفاح
 

، هابحرانبهداری نظامی در  مشارکتهای عمده زمینه

  حوادث و بلایا

 اشت محیط، مواد غذایی و امور بهداشتی )اعم از بهد
، ضد عفونی محیط، واکسیناسیون و بیماری های آشامیدنی

 (دیگر

  که  تریاژ و امور درمانی )اقدامات اولیه فوری و در مواردی
 هایشرایط مقتضی و امکانات فراهم است، ادامه مراقبت

 بعدی

  وسیله هتر بانتقال مصدومین و مجروحین به مناطق امن
  تجهیزات انتقالی زمینی و هوایی موجود در بهداری نظامی

 احداث و تجهیز مراکز درمانی سبک وسیار معمولی و ویژه  

   تامجروحین، مصدومین و متوفیها، مراقبتثبت آمار  

 های اسکان اضطراری درمانی کمپ -های بهداشتیرسیدگی
 .(9های آسیب دیده )جمعیت

 

 دیدهحفظ امنیت مناطق و مردم آسیب
یکی از ابعاد هر بحران یا بلای طبیعی، تأمین امنیت منطقه و 

 نیازهایترین مین امنیت یکی از مهمدیده است. تأمردم آسیب
 امنیت و آسایش برای حفظ نیروی انتظامیاست.  بحران یتمدیر

است که در هنگام بروز هرگونه سانحه، در ی مردم، اولین سازمان
 )کنترل( در واپایشهای پیشرو گروه و ازمحل وقوع آن حاضر 

یعی های طبنظمی نظامشود. هرگونه اختلال یا بیبحران تلقی می
عاع را تحت شبحران  )کنترل( واپایشعملکرد کل نظام  ،و انسانی

 علت بحران(. در مواردی که نیروی انتظامی بومی به1دهد )میقرار 
آسیب دیده و یا توان عملیاتی خود را از دست داده است، این وظیفه 

 متوجه سایر نیروهای مسلح حاضر در صحنه خواهد بود. 
 

 پیشنهادها
 الف( راهبردی
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  بازنگری و تدوین برنامه جامع راهبردی کشوری با رویکرد
های انسانی و منابع ملی با تصریح تمام ظرفیت بردن ازبهره

 مشارکت نیروهای مسلح

  ارتقای آستانه تحمل ملی در برابر حوادث غیر مترقبه و بالا
 بردن قابلیت بقاء

  ارتقای نگرش موجود )امداد و نجات( به نگرش پیشگیری و
 مهندسی دفاعی نسبت به تهدیدات

 پدافند غیرعامل تکمیل چرخه دفاعی و تعامل با دفاع عامل و 

 بانی مدیریت بحران کشور رصد کلان و دیده 

 در ساختار رسمی مدیریت بحران کشور، نیروهای مسلح، به-

فرینی آعنوان یک رکن اصلی ملی، مشارکت، مسئولیت، نقش
 و مدیریت داشته باشند.

  در زمان صلح و شرایط عادی، بخشی از مسئولیت پیشگیری
 یی نهادهای مسئول واپایشو آموزش عمومی و مهارت افزا

 بحران، به نیروهای مسلح سپرده شود. )کنترل(

 ب( عملیاتی 
  برگزاری مانورهای ادواری واپایش)کنترل(بحران با مدیریت

منظور کسب  نیروهای مسلح در مناطق پرحادثه کشور به
 آمادگی و ایجاد هماهنگی

  تشکیل نیروهای واکنش سریع در ارتش جمهوری اسلامی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری ایران، 

 اسلامی ایران و سازمان بسیج مستضعفین کشور

 های مدیریت در ساختار سازمانی نیروهای مسلح، زیرساخت
 بحران ایجاد شود )برای شرایط صلح(

 ی اتهیه اطلس هوشمند مخاطرات کشور و ایجاد پایگاه رایانه
 ت اطلاعات جغرافیایی و مخاطرا

 
 ر این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.د تضاد منافع:

منابع 
1. Gholipour A. Natural disaster management in the 

islamic republic of iran and international regional 

cooperation. Politics Quarterly. 2016; No. 10: 54-74.  

2. Mokhtari D. The position of morphology in the 

assessment of natural disasters and their response in 

Iran. Quarterly Journal of Land Geography. 2006; 

3(9):51-65.  

3. Ghanjal A, Mottaqi M, Mirhashemi S, Delavari A. 

Military Health in Crises, Disasters and Unexpected 

Accidents, National Conference on Strategies for 

Improving Crisis Management in Unexpected 

Accidents, Zanjan, Zanjan University of Medical 

Sciences and Health Services, Imam Khomeini 

Cultural Center. 2006. https: / 

/www.civilica.com/Paper-PCMD-PCMD_058.html  

[Persian] 

4. Nowruzi Aliaei A, Gholami H. The Role of the 

Armed Forces in Natural Crisis Management. The 

First Conference on Crisis Management in the 

Construction Industry, Vital Arteries and 

Underground Structures, Isfahan, Index Builders 

Natural Crisis Engineering Research Center. 2011. 

https: //www.civilica.com/Paper-CMCILFUS01-

CMCILFUS01_065.html [Persian] 

5. Hosseini H, Jedi M. The role of the military 

organization in natural crisis management. Quarterly 

Journal of Defense Policy.2005; 14(52,53): 28-9.  

6. Modiri M, Modiri E. Strategies for the participation 

of the Armed Forces in unexpected events. Defense 

Strategy Quarterly. 2012; 10(39): 35-72.  

7. Namjoo Nik Kh. History of military medicine from 

the time of ancient Iran to the end of eight years of 

holy defense. Tehran: Iran Sabz Publications; 2009. 

[Persian]  

8. Sajjadi A. Crisis Management and Tasks of the 

Armed Forces in the Occurrence of Disasters and 

Natural Disasters, The First National Conference on 

Environment, Energy and Bio-Defense, Tehran, 

Mehr Arvand Higher Education Institute, 

Environmental Lovers Extension Group. 2013. 

accessible from Address: https://www.civilica.com/ -

ECONF01 _ Paper 669.html[Persian] 


