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Abstract   
Background and Aim: The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, simultaneously with the outbreak 

of coronavirus disease (COVID-19) in Iran, have taken extensive and effective measures to control the disease and 

manage the consequences of this pandemic. This study aims to identify and categorize the dimensions of management 

and leadership of the armed forces to identify less introduced measures and efforts. The results of this study can be used 

as a practical and generalizable framework for crisis management efficiency in Iran and other armed forces worldwide. 

Methods: The current qualitative study was performed by the document analysis method. First, all available 

documents and articles related to the management and management of COVID-19 were identified by reviewing 

electronic sources. All related multimedia files including audio, text, and video were also searched and collected 

by searching the Internet and referring to websites and databases with keywords based on the above criteria in the 

period March 2017 to October 1400. The selection of documents was purposeful and took into account the four 

criteria of JUPP. After the multi-stage screening, 75 documents were finally selected and analyzed after coding.  

Results: The response and actions of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran and other major 

countries involved, as well as the dimensions of effective management and leadership to counter the coronavirus 

pandemic, were identified and recorded in 22 fields.   

Conclusion: The Armed Forces of the Islamic Republic of Iran, considering the use of extensive capacities in 

the field of management and leadership, based on the experiences of the time of Iran - Iraq war, principles of 

organizational management and military leadership, and especially modeling and obeying the orders of the Supreme 

Command Such as strategy adoption, the flexibility of hierarchy, planning, and coordination, communication, 

freedom of action, trust, innovation in times of crisis, training and empowerment, the necessity of patience, 

religious and human motivations, teamwork, ... and also using medical and hospital facilities, it has been able to respond 

appropriately to the needs of patients caused by the corona epidemic and to contribute significantly to the health 

and treatment system of the country. These measures include: establishing a convalescent home, establishment of 

fixed and mobile hospitals, producing masks and disinfectants, screening plans, outpatient centers, traffic restrictions, 

designing a corona diagnostic test kit, establishing public vaccination centers, telephone counseling services, etc. 
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 19-دیدر مقابله با کوو رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یو فرمانده ینقش رهبر یبررس

 
 *3قراری ، محمد2جامیهادی مؤذن ، محمد1بینات ، سعید1زادهحسن عراقی

 
 رانیاهلل )عج(، تهران، ا هیبق یاهلل االعظم، دانشگاه علوم پزشک هیبق مارستانیتروما، ب قاتیمرکز تحق 1

 رانیتهران، ا ،یعیسالمت پروفسور سم یالملل نیمؤسسه ب سیرئ بینا ک،یاستراتژ تیریمد یدکترا پزشک و 2
 دکترای مدیریت آموزشی، کارشناس ارشد تخصصی اداره بهداشت، امداد و درمان ستادکل نیروهای مسلح، تهران، ایران 3

 

 24/05/1400 پذیرش مقاله:     03/03/1400 مقاله: دریافت

   دهکیچ
کنترل  یبرا یاقدامات گسترده و مؤثر رانیا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین ران،یکرونا در ا یماریب وعیهمزمان با ش ف:هدزمینه و 

مسلح به  یروهاین یو رهبر تیریابعاد مد یبندو دسته ییمطالعه شناسا نیاند. هدف اانجام داده یریهمه گ نیا یامدهایپ تیریو مد یماریب

 یبرا میو قابل تعم یچارچوب عمل کیتواند به عنوان یمطالعه م نیا جیباشد. نتایشده، م یکمتر معرف یهاشو تال ریتداب ییمنظور شناسا

 . ردیمورد استفاده قرار گ ایمسلح دن یروهاین ریو سا رانیبحران در ا تیریمد یوربهره

 موجود مقاالت اسناد و مامیت الکترونیک، منابع مرور با ابتدا. شد انجام اسناد محتوای تحلیل روش به حاضر کیفی مطالعه ها:روش

 بازه در نیز مرتبط صویریت و نوشتاری صوتی، شامل مدیا مولتی های فایل کلیه.شد شناسایی 19-کووید بیماری مدیریت و رهبری با مرتبط

 بر مبتنی هاییکلیدواژه با ایداده هایپایگاه و هاسایت وب به مراجعه با و اینترنت در جستجو طریق از 1400مهر  تا 1398 اسفند زمانی

گرفت.  صورت  JUPPنهچهارگا هایمالک نظرگرفتن در با و هدفمند صورت به گردید. انتخاب اسناد آوریجمع و جستجو فوق معیارهای

  .انتخاب و پس از کدگذاری آنالیز انجام شد سند 75 نهایتاً ایمرحله چند غربالگری از پس

یز ابعاد مدیریت و رهبری مؤثر و برخی از کشورهای عمده درگیر و ن ایران اسالمی جمهوری واکنش و اقدامات نیروهای مسلح ها:یافته

  .شد ثبت و شناسایی زمینه 22 در کرونا پاندمی با مقابله برای

وزه مدیریت و رهبری، برگرفته گسترده در ح هاىظرفیت مندی ازبهره به با توجه ایران اسالمی جمهوری مسلح نیروهای گیری:نتیجه

ویات و فرامین فرماندهی معظم از تجربیات زمان دفاع مقدس، اصول مدیریت سازمانی و رهبری نظامی و بویژه الگوگیری و فرمانپذیری از من

عمل، اعتماد،  زادیارتباطات، آ هماهنگی، و ریزیمراتب، برنامه سلسله در پذیریاستراتژی، انعطاف کل قوا )مدظله العالی( همانند: اتخاذ

... و نیز با استفاده از امکانات  ی،انسانی، کارتیم و دینی هایشکیبایی، انگیزه و صبر توانمندسازی، لزوم و بحران، آموزش هنگام به نوآوری

شتی و درمانی کشور کمک شایانی نظام بهدا گیری کرونا دهد و بهپزشکی و بیمارستانی، توانسته پاسخ مناسبی به نیاز بیماران ناشی از همه

 مراکز غربالگری، هایطرح کننده، ونیضدعف مواد و ماسک تولید سیار، و ثابت بیمارستان اندازیراه نقاهتگاه، نماید. این اقدامات شامل: ایجاد

  .باشدمی...  و یتلفن مشاوره خدمات عمومی، واکسیناسیون مراکز ایجاد کرونا، تشخیص تست کیت طراحی تردد، محدودیت سرپایی،

 
 

  .مسلح یروهاین ،یرهبر ت،یری، مد19-دیکوو :هاکلیدواژه
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 مقدمه
توان آمادگی  های کلی نظام همواره به ارتقایستدر سیا

بله مؤثردر دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکارعمل و مقا
منابع  برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی و انقالب اسالمی و

گی دفاعی، طبیعی کشور تأکید شده است. اما نکته قابل ذکر در آماد
ابر چگونگی آمادگی هرچه بیشتر کارکنان نیروهای مسلح در بر

  های امروزی است. نامعین و پیچیده جنگ تهدیدات
 ستا قادر مسری، نشان داده بسیار ، این ویروس19-دیکوو

 هایراتژیاست اتخاذ ضرورت بنابراین، و کند متوقف را جهانی اقتصاد
 را سویرو این اجتماعی تأثیرات کاهش و مقابله برای جنگ زمان

 رساندن داقلح به منظور به اصلی هایایده از یکی کند.می برجسته

 "امینظ کالسیک اصول" بردن کارب کرونا، پاندمی از ناشی آثار
 کالسیک اصول از توصیفی بکارگیری با پردازان نظریه است.

 دشمن یک اب مبارزه به صریحی طور به را پاندمی با مبارزه نظامی،
  (.1) کنندمی تشبیه مرسوم

 درت،قنظامی،  توان میزان مختلف از کشورهای نیروهای مسلح در
 ندهست برخوردار متفاوتی عمومی مقبولیت تخصص و سازماندهی،

 اضطراری و دشوار هایموقعیت در هاتفاوت این وجود رغمعلی اما
 از کیی طبیعی و حوادث غیرمترقبه در سطح ملی بالیای در بویژه

 هب وکراتیک،دم یا و اقتدارگرا از اعم ها،دولت اقدامات مهمترین
 باشد.می مسلح نیروهای بکارگیری مرحله بحران، از گذارتسریع منظور

 در فرماندهی نیروهای مسلح به دلیل برخورداری از شبکه
 آماده و منظم دیده،آموزش انسانی نیروی زیاد تعداد و ملی سطح

 طراریاض مواقع در غیرنظامی خدمات مقدم خط در قادرند کار هب
 تیبانیپش به توانندمی این نیروها. شوند بکارگیری و بسیج ملی

 دوران در بویژه شهرها در امنیت تأمین به کمک جمله از لجستیکی
 کنانکار به و تجهیزاتی انسانی تخصصی نقل، کمک و قرنطینه، حمل

 هایبیمارستان و ساخت سازیآماده بهداشتی، و پزشکی شبکه
 ی،اهای هستهجنگ حوزه در تجربیات انتقال همچنین صحرایی و
 .بپردازند شیمیایی و بیولوژیکی

ن نیروی مسلح کشورما بیماری؛ این شیوع شدت به توجه با
امات در پیشگیری و درمان این بیماران اقد سالمت همپای نظام

شهید  30ز شایان توجهی انجام داده است و در این راه تعداد بیش ا
 در ،یراپزشکدرمانى شامل پزشک، پرستار و پ مدافع سالمت کادر

وده است. تقدیم ملت بزرگ ایران نم تاکنون کرونا با مقابله مسیر
 ایهم موجب ارتقها و زحمات نیروهای مسلح بیان و ثبت تالش

نگاری و هم ماندگاری آن خواهد شد مدیریت دانش، تجربه
 های فرماندهی معظم کل قواهمانطور که این موضوع جزو خواسته

 اند:فرموده )مدظله العالی( بوده و

 و عظیم جهاد این آوینی شهید مثل بتوانند کسانی کاش "
 شیرین بیان آن با آوینی شهید که همچنان کنند، روایت را عمومی

 و کند روایت ما برای را جبهه جزئیات توانست خود اثرگذار و زیبا و
 در هم بکنند؛ را کار این بتوانند کسانی کاش. بکند ماندگار را آن

 هایپدیده و ها نمایش و هنری کارهای در هم و نوشتار در هم و گفتار
 .(21/2/1399 سخنرانی رهبری، بیانات ) "هنری

 بررسی تواند موردمختلف می جهات از پدیده از سوی دیگر این
 ریتمدی ها،عرصه این ترینمهم از یکی قرار گیرد که پژوهش و

 لشک مختلفی درسطوح ما کشور در بحران این مدیریت. است آن
ظله )مد اسالمی انقالب رهبر سطح، باالترین در که گرفته است

روهای نی .کردند آفرینی نقش آن در العالی( و فرماندهی کل قوا
اند با تأسی و اجرای فرمان مسلح جمهوری اسالمی ایران توانسته

ه مراتب، رهبر خود و با مدیریت و رهبری مثال زدنی از طریق سلسل
شریف  های دفاع مقدس در کنترل این بحران به مردمهمانند سال

 ایران کمک شایانی نمایند.
یروهای نبررسی اقدامات انجام شده  مطالعه اینبنابراین هدف  

قش نمسلح جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورهای مطرح و نیز 
 .باشدمدیریت و رهبری در مبارزه با بیماری کرونا می

 

 قیتحق یاسشن نهیشیو پ ینظر یمبان
  -SARS-CoV) 2نوین ) کرونا ویروس سراسر جهان در روزها این

 فتاردنیا گر در زیادی کشورهای و است انتشار حال در سرعته ب
اصلی  و مهم مسائل از یکی حاضر حال در. اندشده ویروس این

باشد. می کرونا پاندمی دنیا تمام و ایران در درمان و بهداشت
 مدت در دهدمی نشان کرونا ویروس شیوع آمار جهانی ترینتازه

 با 1400( تا مهر 2019 دسامبر )اواخر این بیماری ظهور از کوتاه
 یر ایندرگ دنیا تقریبا تمام کشورهای کشور و منتشر زیادی سرعت
یون و میلیون ابتال گزارش و چهار میل 236و حدود  شده بیماری

 از را ودخ جان اریاین بیم اثر در دنیا سراسر در هشتصد هزار نفر
نظر  از و هشتم رتبه ابتال موارد تعداد نظر از ایران .اندداده دست
 المتس نظام (.2) است داشته را یازدهم رتبه میر و مرگ تعداد
 گرفته قرار پاندمی این تاثیر تحت شدت به ایران جامعه و ایران

 (.3است )
کرونا  بیماری  شیوع درگیر جهان سراسر کشورهای کهحالی در
 برای را نظامی هایتوانایی و پرسنل هادولت از بسیاری هستند،

 برای نظامی منابع. اندکرده مستقر بحران به واکنش از پشتیبانی
 امیغیرنظ پزشکی پرسنل و فشار تحت هایبیمارستان به کمک
 .اندشده فعال

سابقه یب19-دیکوو گیریدر همه ینظاماستفاده از نیروهای 
و  کای، زییایآس یابوال، آنفلوانزا وعیاتفاق در هنگام ش نی. استین

 انیدر جر رخ داده است. HIV/AIDS وعیدر پاسخ به شنیز 
 یروهاین یغرب یهادولتو نیز  رالئونیو س ایبریبحران ابوال، ل

ش به . در واکننمودندخود را فعال  یهزاران واحد نظامو مسلح 
مبارزه  حرانببا  هاابانیخدر با حضور  زین لی، ارتش برزکایبحران ز

 وده است.به همین ترتیب اقدام نم زین 19-دیکوو وعیش یدر ط و
 بیماری شیوع هنگام در راحتی به پزشکی خدمات و امکانات 

 راه اندازی به قادر مسلح نیروهای کهحالی در شوند،می مستهلک
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 1 ، شماره4 دوره، 1400                                 رزمی دفاع مقدس و مقاومتنشریه بهداری 

 تحت عملیات نظر از و هستند( پزشکی) توجه قابل منابع سریع
 (.4اند )شده سازماندهی خوبی به روانی فشار و بحرانی شرایط
 شانده است.کها را به هرج و مرج ملت 19-دیکوو ریگهمه یماریب

 ریبا تأث از کشورها یاریرا فرا گرفته است. بس انیترس و وحشت جهان
 دیجد یهاتتعداد عفون شیو افزا یماریب ریاز افراد درگ یادیتعداد ز

 نیچن یاز کشورها خود را برا یاریکنند. بسیدست و پنجه نرم م
بکنند،  دیه بادانند که چیکنند، اما در تالشند و نمیآماده م یاتفاق

 اند.نشده روبرو یریگهمه نیرهبران جهان قبال با چن ینسل فعل رایز

 هارشات رسانهپاسخ دهند؟ اگر به گزا دیچگونه با یزمان نیرهبران در چن
ا انکار رکه مشکل  میشنویاز رهبران را م ییها، داستانمیگوش ده

 عیقاواز  گرید یکنند، اما برخیوحشت م گریکنند، رهبران دیم
د. کننیخود استفاده م یاسیو س یشخص تیموقع یآمده برا شیپ

 .(5) ندهست یاند که فاقد اعتبار علمگرفته یماتیتصم گرید یبرخ

 یزیربرنامه یاساس یها، روش19-دیکوو یریگدر طول همه
 زاتیتجه نیمسئول تأمکه  یرنظامیغ یهاتوسط آژانس کیاستراتژ

نشده است. عدم وجود  ترسیم یبه درستاند بودهو پرسنل مناسب 
ه وجود آورده است که را ب یمسئله اخالق کی ،کیبرنامه استراتژ

از  ارتشکه در حالی .ستشده ا یشمار یب یهامنجر به مرگ
شده  یطراح یچارچوب کل کی جادیا یمختلف برا یهایاستراتژ

خود استفاده  یبهداشت یهامحافظت از متخصصان مراقبت یبرا
شوند که از نظر یم ییهاتیها شامل فعالیاستراتژ نیکند. ایم

 دتوانیم و هستندبا یکدیگر مرتبط  یو آموزش ی، روانشناختیساختار
با توجه به اینکه از . (6) کارآمد باشد ریگهمه یماریب کی یدر ط

گذرد گزارش آمدن پاندمی مدت زمان زیادی نمی زمان بوجود
مختلف از زمان شیوع  یکشورها ینظام یروهاینبخشی از اقدامات 

 ارائه شده است. 1در جدول تاکنون 
 

 اقدامات نیروهای نظامی کشورهای جهان .1-جدول
 اقدامات نام کشور ردیف

 چین 1
 (چینخلق  ارتش)

)PLA( 

 شدند. بسیج در استان هوبی 19-بیماران کووید معالجه برای نظامی پزشکی پرسنل 10000 حداقل -
 ها و غذا برای مردم محلی بیمارستانی مسئولیت تهیه دارو -
 .است شده اعزام ووهان شهر به پزشکی تجهیزات و نظامی پزشک 1400حامل نظامی هواپیمای 8 -
. اکسن حضور داشتندوتهیه برای ووهان  در ژانویه از سرلشکر، یک سرپرستی به ارتش، نظامی پزشکی علوم آکادمی متخصصان -

 رشد کنترل در مؤثری نقش که کردند تهیه سرم نوع از را دارویی تاکنون کشور این دارویی هایشرکت همراه به این متخصصان
 است. شده ایجاد ایبوال ویروس علیه واکسن تولید تجربه براساس سرم این. دارد ویروس این

 . کردند ایفا را رتشا قراوالن پیش نقش جنوبی کره ارتش فرماندهی ایهسته و بیولوژیکی شیمیایی، بخش پرسنل - جنوبی کره 2
 بدترین) دائگو در بویژه بیماران الجهمع برای الزم تجهیزات تأمین و درمانی کادر به کمک اماکن، سایر و هابیمارستان عفونی ضد -

 .مورد توجه قرار گرفته است( کرونا شیوع نظر از جنوبیکره شهر
 .بهداشتی های کماس تولید به کمک جمله از است شده داده اختصاص مشابهی های نقش نیز تایوان مسلح نیروهای به  - تایوان 3
 و اندونزی میانمار، 4

 تایلند
 .کنندمی ایفا گیریتصمیم و ای مشاوره برجسته نقش مسلح نیروهای -
 .است گذاشته کنار کرونا بحران هدایت مسئولیت از را غیرنظامیان زیادی حد تا تایلند دولت -

های بندی ماسکزان برای بستهارتش هیچ نقش پیش قراولی آشکاری در بحران را برعهده نگرفت و تنها در اوایل بحران از سربا  - سنگاپور 5
 .شدارسالی برای خانوارها استفاده می

 نقل و حمل خدمات از پشتیبانی رائها و بهداشتی های مراقبت تکمیل برای دولت کرد، تجربه را اروپا در کرونا به ابتال موج اولین  - ایتالیا 6
 هواپیماهای بویژه تالیاای هوایی نیروی از استفاده شامل لجستیکی پشتیبانی اول ماه دو در. شد متوسل ارتش به لجستیک و

C-130J Hercules  و KC-767s بالگردهای و تجهیزات، حمل برای NH90 و AW101 هوایی آمبوالنس نعنوا به ارتش 
 .شدند می استفاده بیمار انتقال برای

 دو. شدند مستقر اردیلومب در نظامی صحرایی بیمارستان دو و شدند اعزام غیرنظامی هایبیمارستان به نظامی پزشکی کادر -
 تخت 6400 دحدو مجموع در .دادند اختصاص کرونایی بیماران به را خود فعالیتهای نیز میالن و روم در مسلح نیروهای بیمارستان

 و کننده عفونی ضد ژل اریتج تولید برای نیز ارتش صنعتی و دفاعی تجهیزات از. شد افزوده درمانی بخش به ارتش فعالیت اثر در
 .گردید استفاده ویژه هایمراقبت تجهیزات

رای مقابله با این بیماری از تالش دولت ب گسترده برای هماهنگی نقش نیروهای مسلح در حمایت "مقاومت عملیات"مارس 25از  - فرانسه 7
  .آغاز شد

 هایتجهیزات مراقبت قلنحمل و  ،/A330 واپیماهای هواییه .شد تشکیل بیماران و کاال حمل هوافضا، برای عملیاتی گروه یک -

 شد. لتبدی هوایی طوالنی مسافت یک برای( ICU) ویژه مراقبت واحد یک به هواپیما که ویژه را بر عهده گرفت

تختخوابی را  69مارستان توانند یک بیها میکه هر یک از آن میسترال کالس بزرگ های کشتی بکارگیری با دریایی نیز نیروی -
 .اداره کنند به انتقال بیماران از جزایر فرانسه پرداختند

انجام  Tonnerre فرانسه ییدریا نیروی دوزیستی هجومی کشتی توسط 19-کووید به مبتال غیرنظامی بیماران دریایی تخلیه -
کورسیکا از  جزیره ایهبیمارستان از 19-کووید با مریض شدت به بیمار 12 دریایی پزشکی تخلیه برای 2020 مارس 22 شده در

 مدت است. طوالنی نقل و حمل برای ICU یک به که مجهز به این کشتی استفاده گردید
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 بیماران برای یکی می و خانواده آنان:نظامی برای افراد نظا پزشکی مراکز تمام در پزشکی مشاوره consultation مدار ایجاد دو -

 عنوان به دور راه از کیاست. پزش شده پزشکی انجام مشاوره 30000 از بیش ، 2020 آوریل 6 از و یکی برای افراد سالم. مشکوک
 .اجرا شد 19-کووید با خانه در بیماران با تماس با 19-کووید عالئم بر نظارت برای مناسب روش یک

 فرانسه. شرق در تختخوابی 30 نظامی ویژه مراقبت صحرایی بیمارستان یک استقرار -

 .کنند تقویت 19-کووید گیرمهه بیماری زمینه در را کشور از خارج نظامی عملیات تا انددیده آموزش نظامی ویژه مراقبت تیم 10 -

 .دیدگاه اولیه دولت عدم لزوم دعوت به خدمت نیروهای ذخیره ارتش بود - انگلیس 8

ارد تا به پلیس در برقراری نظم اسفند بوریس جانسون اعالم کرد که ارتش آمادگی د 13حمله مردم به فروشگاه ها در  پس از -

 عمومی در این کشور در صورت بدتر شدن وضعیت شیوع کرونا امدادرسانی کند.

 بههوایی اش داده و نیروی بنظامی ذخیره اعالم آماده  20000اسفند( وزارت دفاع انگلیس اعالم کرد که به  29رس )ما 18در  -

 حمایت لجستیکی و انتقال بیمار و تجهیزات اضطراری به بیمارستان و مناطق دورافتاده پرداخت.

 این کشور به وزرای جمهوری رئیس نسانی،ا نیروی و تجهیزات کمبود مشاهده و ایالت ها هایی از فرمانداران در پی درخواست - آمریکا 9

 میلیون یک حداکثر راخوان تعدادفکرونا،  جدید ویروس انتشار با مبارزه طرح چارچوب در دهدمی آمریکا اجازه دفاع و داخلی امنیت

 کنند. صادر را زمانی هر در لسا دو مدت به خدمت برای ارتش ساحلی گارد و هوایی دریایی، زمینی، نیروهای از ذخیره افراد از نفر

 همه داخلی دکنندگانتولی شود حاصل اطمینان تا "دفاعی تجهیزات تولید" قانون اساس بر ارتش اختیارات همه استفاده از -

 .باشند داشته اختیار در مصنوعی تنفس هایدستگاه تولید برای را الزم تجهیزات

 کرونا ویروس تشخیص هایکیت تهیه نیز و مردم به هاآن واگذاری و شخصی حفاظت تجهیزات از برخی تهیه -

 و اعزام مبتالیان به بیمارستان بیماری ینا صحیح و دقیق تشخیص برای قرنطینه ایستگاه 21 در استقرار پزشکان نظامی - هند 10

  کرونا ویروس به تالمب برای مداوای بیماران مسلح نیروهای نظامی بیمارستان 51 در اختیار گذاشتن -

  کشور پزشکی مراکز ملی شبکه در نظامی شناسیویروس آزمایشگاه 5ادغام  -

  کرونا با مبارزه و پیشگیری زمینه رد افغانستان و بوتان نپال، سریالنکا، بنگالدش، به مالدیو، هند ارتش پزشکی تیم 5 اعزام -

  باال بسیار ظرفیت با منظوره چند پزشکی مرکز 16ایجاد  - روسیه 11

 صربستان جمله از جهان کشورهای دیگر هب را خود درمانی و پیشگیرانه های فعالیت کشور این سربازان المللیبین تدابیر با مطابق -

 .دادند گسترش نیز ایتالیا و

سطح  در هم را هاجاده و ها ساختمان پزشکی، تجهیزات عفونی ضد بیولوژیکی و شیمیایی پرتویی، دفاع نیروهای متخصصان -

 .دهند می انجام خود مأموریت محل کشورهای دیگر در هم و روسیه پهناور کشور

 توسعه منظور به دانشگاهی زمراک با کشور این ارتش اتمی و میکروبی شیمیایی، هایجنگ با مقابله هاییگان از تیمی همکاری - سوئد 12

  تشخیص هایکیت و واکسن سریع کشف هایشیوه

  ابتال مورد اولین مشاهده از پس نظامی هایپایگاه از ارتش نیروهای تمام خروج کردن ممنوع - سوئیس 13

 
اقدامات نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در 

 مقابله با کرونا

 ع() رضا امام درمانی و بهداشتی قرارگاه تشکیل
 دماهاسفن 22 فرمانده معظم کل قوا درو  انقالب رهبرفرزانه

 مسلح ینیروها امکانات همه افزاییهم و هدایت منظور به 98 سال
ستور دمسلح  نیروهای کل ستاد به کرونا بیماری با مقابله برای

 :رمودندف صادر ع( را) رضا امام درمانی و بهداشتی تشکیل قرارگاه

 تعالیبسمه"
 باقری سرلشکر سردار

 کرونا زمینه در تاکنون مسلّح نیروهای که خدماتی از تقدیر با
 هرچه گسترش و ادامه بر تأکید با و اندکرده تقدیم عزیز مردم به

 قرارگاه یک شکل به خدمات این سازماندهی است الزم آن، بیشتر
 درمانی مراکز ایجاد و درمان بر عالوه و بوده درمانی و بهداشتی

 شیوع از پیشگیری به غیره، و نقاهتگاه و صحرایی بیمارستان مانند
 و وظایف تقسیم. بپردازد نیز الزم هایشیوه با بیماری بیشتر

 این وظائف از مسلّح نیروهای هایبخش و هاسازمان هایمأموریت

 وزارت و دولت با کامل هماهنگی در باید قرارگاه این. است قرارگاه
 .کند عمل درمان و بهداشت

 «بیولوژیکی حمله» احتمال که قرائنی به توجه با اقدام این

 دفاع رزمایش جنبه تواندمی کرده مطرح را رویداد این بودن

 .بیفزاید ملّی توان و اقتدار بر و داشته نیز بیولوژیک
 ارواحنا اهللبقیة حضرت ویژه پشتیبانی و الهی هدایت با است امید

 ".باشند متسال و امنیت از برخوردار و پیروز همواره ایران ملت فداه

 محل در ارتش صحرایی بیمارستان و نقاهتگاه سازیآماده 

 ساعت، سازماندهی صدها 48 ظرف تهران المللی بین نمایشگاه

 هایبهیار و پزشکیار عملیاتی در نیروی زمینی سپاه، تقویت بیمارستان

ریزی سپاه و برنامه سیار در شهرهای مختلف کشور توسط ارتش و

 های پاکسازیبرای احداث بیشتر بیمارستان صحرایی، اجرای برنامه

... در قالب همین ستاد بوده  ضدعفونی اماکن مختلف شهرها و و

 2المللی را برانگیخت. در جدول بین ناظران از بسیاری تحسین که

ای از اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح ذکر شده خالصه

.است



 و همکاران زادهعراقی / 70

 1 ، شماره4 دوره، 1400                                 رزمی دفاع مقدس و مقاومتنشریه بهداری 

 اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح .2-جدول

 ستادکل نیروهای مسلح 

 ان فرمانده معظم کل قواع( بالفاصله با فرم) رضا امام درمانی و بهداشتی تشکیل قرارگاه -1

 بارزه با کروناکمیته تخصصی با هدف سازماندهی و عضویت فعال در ستاد ملی م 10سازی بینی و فعالپیش -2

 کنترل بیماری وهای نیروهای مسلح در راستای مدیریت های الزم به سازمانو ابالغ دستورالعمل تهیه -3

 اعتباری موردنیاز برای حمایت و پشتیبانی از بیمارستان ها و مراکز درمانی نیروهای مسلح تخصیص منابع -4

ها زمینه پیشگیری، کنترل و درمان بیماری کرونا در یگان در های ابالغیهای میدانی متعدد از روند اجرای دستورالعملانجام نظارت -5

 و مراکز آموزشی و دانشگاهی، مراکز درمانی و بیمارستانی نیروهای مسلح

 اکسیناسیون توسط نیروهای مسلح ریزی و اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا و نیز راه اندازی صدها مرکز وبرنامه -6

منظور تولید ههای نیروهای مسلح، بهای تولیدی سایر سازمانگاهایع و کارخانجات وزارت دفاع و کارسازی ظرفیت صنراهبری و فعال -7

 اقالم بهداشتی و محافظتی موردنیاز

 عطای نشان شفا و تقدیر از هزاران فعال حوزه مقابله با کرونا ویروسا -8

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکاری و هماهنگی همه جانبه با ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وه -9

 وهای مسلحهای نیرگیری از کارکنان تخصصی سازمانهای سراسر کشور با بهرهتیم مراقبتی در استان 400زماندهی و تشکیل سا -10

 های تشخیص کرونا توسط نیروهای مسلح های فخرا و نورا و کیتحمایت از تولید واکسن -11

 اقدامات ارتش

 

 

 

 

 های ارتش به منظور کنترل و مقابله با کروناآماده باش بیمارستان -1

 "آزمایشگاه اقدام کلی تشخیص ویروس کرونا"اه اندازی مرکز تخصصی تشخیص ویروس کرونا تحت عنوان ر -2

ساعت در نمایشگاه  48رف تختخوابی ظ 2000ز دوره بیمارستانی )ایجاد نقاهتگاه های )نقاهتگاه( قبل و بعد اگاهفراهم کردن استراحت -3

 المللی تهران(بین

  ... اهدان، گیالن وارومیه، ز تبریز، شیراز، مشهد، قم، اندازی بیمارستان صحرایی در شهرهای پردیسانراه -4

 کننده تولید ماسک و مواد ضدعفونی -5

اقدامات سپاه پاسداران و 

بسیج پاسداران انقالب 

اسالمی و سازمان بسیج 

 مستضعفین

ماس تلفنی و مراجعه حضوری با کمک تآفرینی در طرح غربالگری با شناسایی افراد مشکوک به ابتال از طریق فضای مجازی، نقش -1

 بسیج مستضعفین 

قیة اهلل )عج(، باه پیشگیری و مقابله با کرونا به مسئولیت فرمانده کل سپاه و تفویض اختیار به دانشگاه علوم پزشکی تشکیل قرارگ -2

 های استانیج جامعه پزشکی، بهداری نیروها و سپاهبسی

های جنگ نوین سپاه(، توزیع اقالم بهداشتی امانههای ثابت و سیار، گندزدایی و ضدعفونی کردن معابر و اماکن )سسازی بیمارستانفعال -3

 ضروری

 مهاباد کرمانشاه، اهواز، اس،بندرعب رشت، بابل، گلستان، کاشان، دازی بیمارستان صحرایی در شهرهای قم،راه ان -4

 تخصصی حوزه 8هزار بسیجی متخصص در  55ازماندهی و بکارگیری س -5

 داوطلب بسیجى هزار 80 باحضور کرونا با مقابله ىمل بسیج طرح اجراى غربالگرى در راستای عملیات کمک برای انجام -6

 اقدامات ناجا

 گذاری اجتماعی(سازی و فاصلهرت کشور و استانداران )طرح خلوتبا کمک وزاها ها و جادهها، خیابانخلوت کردن فروشگاه -1

  مردم اقناع همراه به شهری بین غیرضرور ترددهای محدودیت کشور، ورودی مبادی دقیق کنترل -2

 های اجتماعی مطابق مصوبات مراجع ذیصالح کشوریاعمال محدودیت -3

 عمومی هایمحیط و شهری نقل و حمل ناوگان در ضوابط سختگیرانه اعمال -4

 ازان متخصص )وظیفه عمومی(فراخواندن سرب -5

  مردم نیاز مورد بهداشتی احتکارکنندگان لوازم و سودجویان با مقابله -6

 راحی کیت تست تشخیص کرونا و اخذ مجوز از وزارت بهداشت ط -7

 پاش و ضدعفونی کردن معابر توسط یگان ویژه های آببکارگیری ماشین – 8

 اندازی بیمارستان پشتیبانی تنفسی در زاهدانراه -9

 اقدامات وزارت دفاع

 و تجهیزات محافظتی بیمارستانی N95های تخصصی اندازی خطوط تولید و توزیع ماسکراه -1

 طراحی و تولید کیت تشخیص کرونا -2

 کتر چمران در پذیرش و درمان بیماران کرونادفعالیت گسترده بیمارستان شهید  -3
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  هاروش
. دش انجام اسناد محتوای تحلیل روش به حاضر کیفی مطالعه

 راهنماهای و اهدستورالعمل اسناد، تمامی الکترونیک منابع مرور با ابتدا
 یشناسای 19-کووید بیماری مدیریت و رهبری با مرتبط موجود

 یریتصو و نوشتاری صوتی، شامل مدیامولتی هایفایل کلیه.شد
 جستجو یقطر از 1400 مهر تا 1398 اسفند زمانی بازه در نیز مرتبط

 با ایداده هایپایگاه و هاسایت وب به مراجعه با و اینترنت در
 گردید.  آوریجمع و جستجو فوق معیارهای بر مبتنی هاییکلیدواژه
 الغاب یا ارائه معتبر و مشخص مرجع ذکر با که اسنادی فقط

. شدند خارج مطالعه از غیرمعتبر اسناد و شدند بررسی بودند شده
 یهامالک نظرگرفتن در با و هدفمند صورت به اسناد انتخاب

 اعتبار بودن(، درست و )اصلی سندیت یعنی JUPP چهارگانه
 گوید(می )چه معنی و خویش( طبقه اسناد کل )نماینده نماینده )دقت(،
 .(7) است گرفته صورت

 تشابه لحاظ از کدها مقایسه کدگذاری، از بعد متن کل بازنگری
 سبیبرچ با طبقات و زیرطبقات تحت هاآن بندی دسته تفاوت، و

 اولیه، طبقات روی بر عمیق و دقیق تأمل گرفته؛ صورت ترانتزاعی
 ،طبقات و زیرطبقات کدها، بندیدسته روی بر محققین توافق

 به تطبقا نهفته محتوای نهایت در که یکدیگر با طبقات مقایسه
 2 زا کدبندی و رمزگذاری مرحله در. شد بیان مطالعه تم صورت
 و باشند داشته مشارکت مرحله این در شد خواسته دیگر محقق
 درونی باراعت باالبردن منظور به. گردید لحاظ هاآن اصالحی نظرات

 در یتنها در و شد استفاده همتایان مرور از اطمینان قابلیت و
 .دش نظرخواهی خبره فرد از داشت، وجود توافق عدم که مواردی

 

  هایافته
 بکارگیری اصول مدیریت و رهبری در مقابله با کرونا

 نحوه به اشاره با ای )مدظله العالی(خامنه اهلل آیت حضرت
 نشان خاطر مختلف، کشورهای در ویروس این با مقابله مدیریت

 شده اعمال مدیریت بدترین امریکا همانند کشورها برخی در: کردند

 سالمت و جان با که حادثه این از کنیم تالش باید ما ولی است
 مدیریت بهترین با است، ارتباط در هاآن اقتصاد و امنیت و مردم
 (1 را مناسب و صحیح مدیریت اعمال الزمه ایشان. کنیم عبور
( 3 و عمومی افکار اقناع( 2 ؛حاکمیتی قاطع هایتصمیم اتخاذ

 بیانات) دانستند مردم همکاری همچنین و هادستگاه همه همکاری
  .(3/8/1399 سخنرانی ،رهبری
. است مشخص بندرت مدیریت و رهبری بین تفاوت عمل، در

 و مدیریت وظایف مرز بین که بینندمی معموالً رهبران واقع، در
 انجام در رهبران از بسیاری. هستند حال تغییر در سرعته ب رهبری
 مدیریت و هدایت بنابراین،. بالعکس و دارند مهارت مدیریتی وظایف

 .(8) گیرندمی قرار متقابل و مکمل رفتارهای از وسیعی طیف در
( 1: کرد خالصه زیر هایویژگی با توانمی را مؤثر رهبری

فرا  به آنان گوش زیردستان هاینگرانی به احترام با مؤثر رهبران
( 3 مانند؛می باقی مثبت حد، از بیش بینیِخوش بدون( 2 دهند؛می

 جنگ، همانند زمان( 4 هستند؛ جامعه هایارزش کنندهمنعکس
 متوجه خطرها بیشترین مقدم، خط در که دهندمی تشخیص

 رهبری همه به نسبت( 5 باشد؛می جامعه افراد پذیرترینآسیب
 نشود؛ گرفته نادیده کس هیچ هستند که مراقب بسیار کنند ومی

 هاآن تقصیر که زمانی حتی را هاشکست در شخصی سرزنش( 6
ها آن که کسانی به را هاموفقیت همه که حالی در پذیرند،نیست می

 مهمی هایفرصت اینجا، در. دهندمی نسبت کنندمی رهبری را
 دارد وجود دولتی، یا اداری مقامات مانند باالتر، سطح رهبران برای

 . (9) بگذارند تأثیر افراد رفاه بر و بگیرند درس نظامی اصول از تا
 

 بحرانی مواقع در رهبری هایصالحیت
 را هاییروش بهترین از ایمجموعه محققان ها،سال طول در

. اندکرده بررسیکنند می دنبال بحران هایزمان در برتر رهبران که
 سال هزاران 37طی Posner (2012 )و  Kouzes مثال عنوان به

 دادند قرار تحلیل و تجزیه مورد را رهبری هایشیوه بهترین از مورد
 .(10) کردند کشف هستند آن درگیر رهبران که را مشترک روش پنج و

.کندمی بیان تفصیل به را هاآن تعاریف با همراه عمل پنج 3جدول 
 

 پنج روش مشترک رهبران .3-جدول
 عملیاتی تعریف

 .عمل در تأمل و مشترک ارزشهای خشیهویت ب و تأیید درون، ندای یافتن :طریق ارائه مثال و نمونه از و ارزشها توصیف کلی و انگاره راه و روش، توضیح

 مشترک های آرمان به توسل با اندیگر گرفتن خدمت به و مشترک هدفی یافتن احتماالت، تصور :طریق از آینده ایجاد یک چشم انداز مشترک و تصویرسازی
 .انداز چشم بسیج در مسیر و

 .تجربه از یادگیری و کوچک های پیروزی ایجاد نظارت، اعمال ابتکارات، گرفتن دست به :طریق از و ریسک ها فرصت به چالش کشیدن فرایند ها و جستجوی

 .نفس به اعتماد و شایستگی ایجاد و نفس عزت تقویت روابط، تسهیل اعتماد، جو ایجاد :طریق از همکاری تقویتدیگران برای عمل و  توانمند کردن

 . شدن شخصاً درگیر و اجتماعی حیهرو ایجاد خودشناسی، ها، بهترین انتظار :طریق از ها پیروزی و ها ارزش بزرگداشت و ها مشارکت دلگرم کردن، شناخت

 
 برای نهایی آزمایش یک کنونی گیریهمه رسدمی نظر به
 ابعاد با بحران این تا است که در تالشند جهان سراسر در رهبران

 سازمان از حمایت برای سازمان رهبران. کنند مدیریت را سابقه بی
 منابع متخصصان توسط که های رهبریشیوه به خود، کارمندان و

 اجتماعی هایرسانه و اخبار. کنندمی اعتماد است، شده ارائه انسانی
 برای تالش در رهبران برخی کوتاهی چگونگی معرض در را ما

Berk (2020 ) و  Miller.اندداده قرار مشاغل و هاسازمان نجات
 متحده ایاالت در سازمان 561 ،2020 بهار اوایل تا که دادند گزارش



 و همکاران زادهعراقی / 72

 1 ، شماره4 دوره، 1400                                 رزمی دفاع مقدس و مقاومتنشریه بهداری 

 فروشی خرده سازمان از نوع 51 که اندکرده ورشکستگی درخواست
 حال در دائماً سال طول در اعداد این رودمی انتظار .(11) هستند
 شیوه درست رهبری برای است رفته دست از آنچه و باشد افزایش
 و نیزمدت مقیاس، این از بحرانی با مقابله منظوره ب رهبران

 هایهمانطور که در طول تاریخ عدم صالحیت .(12) است پیچیدگی
ها منجر به فروپاشی ساختار جامعه شده است؛ رهبری در بحران
 و حکومت) رهبری. بود 14 قرن سیاه طاعون یکی از بدترین آن

 تغییرات خود قدرت حفظ و خود منافع از محافظت برای (کلیسا
 20 حدود) وحشتناک تلفات وجود با کردند که اعمال را سیاسی
 به منجر ضعیف دلیل رهبریه ب ،(رفتند بین از اروپا در نفر میلیون
 برای را اروپا اجتماعی و اقتصادی ساختار که شد متعدد هایشورش
 .(13) داد تغییر همیشه

 

 اتخاذ استراتژی
 گذاریاثر و متعدد عوامل از اثرپذیری ها،بحران پیچیدگی

 عوامل وکثرت تعدد مختلف، هایبخش بر شدید و گسترده و سریع
 تصادیاق سیاسی، کنشگران جمله از پنهان و آشکار کننده مداخله

 و زیاد بسیار هایو دسترسی ایرسانه آرایش در تغییر ای،رسانه و
 بالقوه توزیع و تولید امکان و ارتباطی هایتکنولوژی به مردم ارزان

های تیکتاک و راهبرد رویکرد، نوع و متکثر، مختلف هایروایت
 نای بموقع درک. است کرده قبل از متفاوت را بحران مدیریت
 تضایاق به راهبرد و رویکرد انتخاب و انعطاف داشتن تغییرات،
 دهدمی کاهش را هابحران منفی پیامدهای و تبعات تنها نه شرایط،

 سو و هاسازیسوژه و جلوی تبدیل فرصت به را تهدیدها حتی بلکه
 مرحله در انقالب رهبر گیرد. راهبردمی را دشمنان هایاستفاده

 وریستیتر اقدام متعاقب ایران و آمریکا بین بحران مدیریت جدید
 و سابقهبی ،قاطع ،سریع پاسخ و سلیمانی شهادت سردار در آمریکا

 رویکرد همین بوده که بازدارنده و فعالفوق و فعال ایران، عزتمندانه
 .است کرده اتخاذ کرونا بحران در کشور رهبری را راهبرد و

 

 پذیری در سلسله مراتبانعطاف
 قاضاتدنبال آن ه ب و گیریهمه تأثیر بسیاری طبیعی، طور به
 با اند.دانسته جنگ را شبیه دوران سازگاری پذیری وانعطاف برای
 یفرمانده عملکرد نحوه درباره عمومی غلط تصورات حال، این

 .دارد کیدتأ متمرکز فرماندهی و( دستورات/مجازات) اجبار بر نظامی

 دخواهن اقدام "مراتب سلسله هم سطح کردن" برای خوب رهبران
 .(14) شوندنمی آزاد ارتباط برقراری یا عمل ابتکار از مانع و کرد
 به االب از و مراتبی یعنی سلسله عمل نیروهای مسلح، روش البته

 ستا ممکن و شود سریع گیریتصمیم به منجر تواندمی پایین،
 .(15) کند برطرف قانونی مسیر قطع طریق از را تأخیرها
 

 هماهنگی و ریزیبرنامه
 گیر،همه بیماری یک در ویژه به و ملی بحران هر در ریزیبرنامه

. دهدمی قرار تأثیر تحت را جامعه عناصر همه که است کلیدی
 سطح در باید هماهنگی این. است ضروری مؤثر هماهنگی بنابراین

. بیفتد اتفاق یک، هر بین ارتباطی خطوط با محلی و ایمنطقه ملی،
 .(16) شود انجام عمالً  باید کار این فرد، به منحصر شرایط این تحت

 محلی هایتیم شودمی توصیه هابیمارستان به محلی، سطح در
 هسلسل یک از متشکلکه  ،(17) دهند تشکیل را حوادث مدیریت

 کی داخلی، مدیر یک بالینی، مدیر یک شامل فرماندهی مراتب
 انمتخصص همچنین و ایمنطقه فرماندهی مراکز به ارجاع نقطه

 کی در باید هماهنگی ای،منطقه نظر از .(18) عمومی بهداشت
 هایهمحل برای هم امر این. شود ایجاد نیز محلی بهداشت سیستم
 بهداشتی هایسیستم برای هم و زیاد جمعیت با شهری بزرگ

، از ملی هماهنگی است. سرانجام، مرتبط  کم جمعیت با روستایی
 همچنین و استراتژی و هدف وحدت ملی، قوی رهبری طریق

 فراهم هماهنگ هایپاسخ و منابع کشورها، برای سایر با هماهنگی
 (.19) شودمی

 

 کارتیمیارتباطات و 
 انبحر یک طی در موفق رهبران اصلی ویژگی مؤثر، ارتباطات

 ها،تژیاسترا بهترین و کارآمدترین حتی زیرا است. عمومی بهداشت
 اثر بی اهدولت سطح در ناکارآمد یا ناکافی ارتباطات با است ممکن
 تشدید را موجود تهدید است ممکن ضعیف ارتباط حقیقت، در. باشند

 کنندهنعکسم باید گیرندمی کار به ملی مقامات که هاییبرنامه. کند
 به .اشدب شواهد بر مبتنی و آموزنده مؤثر، متفکرانه، رویکرد یک
 اصول و اهدستورالعمل تدوین اعتماد، ایجاد در ارتباطات کلی، طور
 .(20) است کلیدی هابیماری مهار و پیشگیری از اطمینان و مؤثر

 از و بخشدمی بهبود را بالینی نتایج مؤثر، تیمی نیز کار
 دارای وبخ بالینی رهبران. است بالینی رهبری برجسته هایویژگی
 نهچگو اینکه درک جمله از هستند، تیمی رهبری هایمهارت
 بالینی ایهمراقبت تولید برای را تیم یک جمعی منابع و هامهارت

 به تواندمی تیم اعضای از یک هر آنچه از برتر بگیرند، کار به
 ضایاع بین همکاری و ارتباط دهد. تشویق ارائه جداگانه صورت

 جهت یم،ت عملکرد رساندن حداکثر به برای هاتیم بین در و تیم
 از یرویپ و هدفمند اقدام تشویق مسئولیت، تفویض ها،تیم دهی

هم متیم بسیار  اهداف تحقق برای لزوم صورت در دیگران رهبری
 .(21) می باشد

 

 عمل آزادی
قادر  افراد و هاتیم مجموعه، زیر فرماندهان نظامی، حوزه در
باشد می الزم اهداف به دستیابی برای عملی که آزادی از هستند

 دارای پرسنل که است این بر متکی عمل آزادی این .شوند برخوردار
 و انگیزه دانش، هاآن که حالی در باشند، عمل برای الزم توانایی
 یک به که آزادی .داشته باشند کار این انجام برای را الزم توانایی

 باشد، روشن و واضح باید شود،می داده وابسته فرد یا تیم سازمان،
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 هایتوانایی با متناسب و شودمی محول هاآن به که ایوظیفه برای
 .(14) باشد هاآن

 

 اعتماد
 روابط ایجاد باعث و است ضروری گروهی کار برای اعتماد

 اعتماد این ایجاد .شودمی پیروان و رهبران بین مشترک و متقابل
 انبحر در مأموریت فرمان اجرای در چالش بزرگترین است ممکن

 فرصت ای است کهوقایع به گونه سرعت اما باشد، کرونا ویروس
 آن کسب برای بازیگران )رهبران و پیروان( همه برای را کافی
 (.14)کند می فراهم
 

 بحران هنگام به نوآوری
 نظامی هایدرس بحران یکی از هنگام به نوآوری در سرعت

 لیهع جهانی جنگ درگیر حاضر حال در کرونا است. ما شرایط در
ق و هایی مثل عراجنگ بر خالف جنگ این. هستیم کرونا ویروس

 .تاس ملی بقای جنگ نیست، بلکه انتخابی افغانستان، یک جنگ
 بلکه شود،انجام نمی دورافتاده کشور یک در جنگ این همچنین

 شهروند هر روی بر مستقیم طور به که است یک جنگ خانگی
 فرهنگ ،ستا غالب فرهنگ دو دارای گذارد. ارتشمی تأثیر

 ایهپ" فرهنگ و شودمی توصیف ریسک تحمل با که "عملیاتی"

ریز که فرهنگی بروکراتیک، به شدت قانونمند و ریسک گ "محکم
ز هم پیرو بدون ریسک کردن حتی یک نبرد را ارتشی هیچ. است

 ذیرینیازمند ریسک پ سرعت در نوآوری از همین رو،. نشده است

 آکادمیک تحقیقات. است "به اندازه خوب"با اطالعات  اقدام به میل و
 به. ی باشددشمن عملگرای تواندمی بحران یک گرایی در کمال و

 .(22) است دیر خیلی %100از  بهتر بموقع %80 ، معروف قول

 دانشجویان طالب،" دراین خصوص فرمودند:رهبر انقالب 
 با بلهمقا در را دنیا که کردند کارهایی بسیجی هزاران و جهادی

 ودخ توان تمام از مسلح نیروهای ". "واداشت تعجب به کرونا
 و ساز و ساخت و کشفیات و علمی زمینه در و کردند استفاده

 ارزشمندی خدمات درمانی و بهداشتی امکانات تولید همچنین

 (21/2/1399ی سخنران ،رهبری بیانات . )"داشتند
 

 کرونا هایفرصت
 هایگیری، فرصتها و تهدیدهای این همهگذشته از آسیب

  زیادی از جمله برای مقوله رهبری بحران فراهم شده است.
 که فعالیتی و آوریممی دستبه زمینه این در ما که تجربیاتی

 عمومی رزمایش یک واقع در و کنندمی هادستگاه کنند،می مردم
 اگر. باشد دستاورد یک تواندمی این گیرد،می انجام زمینه این در

 نعمت، به شودمی تبدیل ما برای بال باشیم، داشته را دستاوردها این
مردم  در شنیدم من خوشبختانه که فرصت؛ به شودمی تبدیل تهدید

 رهبری اناتبی) زیاد هست هامحبّت و هاقبیل همکاری این از هم
 .(13/12/1398 درختکاری روز آستانه در نهال کاشت از پس

 آموزش و توانمندسازی
. شودمی فراهم "مأموریت فرماندهی" طریق از توانمندسازی

 ل،عم آزادی رویه، وحدت مأموریت، فرماندهی اصلی هایمؤلفه
 .(14)است  سریع گیری تصمیم و متقابل درک اعتماد،

 زا حاضر حال در متحده ایاالت بهداشتی هایمراقبت سیستم
 دلیل ینا به دقیقا. بردمی رنج مقدم خط در بالینی رهبران کمبود

 ردصریح  و مداوم طور به را رهبری آموزشی، توسعه سیستم که
 تحدهم ایاالت بهداشتی هایمراقبت سیستم دهدقرار نمی اولویت

 دانش به اتنه نه که دارد نیاز مقدم خط بالینی رهبران اول نسل به
 بودبه و مدیریت هدایت، برای الزم های مهارت با بلکه پزشکی
 ایبر زمان یافتن سرانجام،. باشند مجهز مراقبت نحوه مستمر
 چالش پزشکان، فشرده آموزشی هایبرنامه در رهبری آموزش
 ریزیامهاست که عمال برن پزشکان به آموزش این ارائه برای دیگری

 انیهمگ آموزش .(23) نمایدمی دشوار را رهبری توسعه آموزشی
 حورم محله صورت به پیشگیری هایشیوه و شیوع هایراه درباره

 وزارت محوریت با البته و بسیج و مساجد ظرفیت از استفاده با و
 رائمج تصویب لزوم و صداوسیما و ارشاد وزارت همکاری و بهداشت

 داشتیبه ضوابط از بزرگ تخلفات مرتکب که افرادی برای سختگیرانه
 برای سئوالنم به اسالمی انقالب رهبر دیگر هایازتوصیه شوندمی

 .(3/8/1399 یسخنران ،رهبری بیانات) بود کرونا با مقابله
 

 پروردگار به توجه و توسل
 الهاب این از نیست، بزرگی آنچنان بالی ما نظر به بال این

 را مواردی کشور در خودمان هم دارد، و داشته بزرگترهم وجود
 و شفاعت باطلب و تتوسال با دعا، با توانندمی. ایممشاهده کرده

 بزرگواران آن از کمک طلب و( السّالم علیهم) اطهار ائمه از وساطت
 مکرم نبی و رسول به و( السّالم علیهم) اطهار ائمه به توسل و

 کنند. برطرف را مشکالت از خیلی اسالم
 وصیهت من کند، توصیه بخواهد آدم هم مشخّص طور به اگر حاال

 م هستهمفاتیح  در که را سجّادیّه صحیفه هفتم دعای کنممی
 ئِد؛الشَّدَا حَدُّ بِهِ یُفثَأُ مَنْ  یَا وَ  اْلمَکَارِهِ ُعقَدُ بِهِ ُتحَلُّ مَن یَا: دعا این
 عنام به توجّه با است، مضمونی خوش خوب و خیلی دعای دعا این
 بیانات) خواهندب متعال خدای از زیبا الفاظ این با و بخوانند را دعا این

 .(13/12/1398 درختکاری روز آستانه در نهال کاشت از پس رهبری

 

 رعایت فرایض دینی
را  هادستورالعمل و مقررات رعایت رهبر انقالب به صراحت

 به کند کمک که هرچیزی یقینا» انددانسته و گفته« فریضه»
 نقطه در و است حسنه یک بیماری این شیوع عدم جامعه و سالمت

سیئه  یک بیماری، این شیوع به کند کمک که چیزی هر مقابل
 کردن مهیا در انقالب رهبر رفتار و در همین راستا گفتار« است

 بموقع، بی مطهر هایحرم حتی و مذهبی اماکن تعطیلی شرایط
 بوده مردم سالمت تأمین برای و دلسوزانه سابقه، ضروری، مدبرانه،
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 شده سد بدخواهان هم هایحدیث و حرف از بسیاری جلوی و است
 و خود حمایت و گفتار صراحت و رفتار نوع این است. بی تردید

 مسئوالن گذشته برای مثل را راه رهبری، نهاد امر تحت مجموعه
 .است کرده سلب آنان از را مسئولیت از فرار هرگونه بهانه و باز

 

 پایبندی به مقررات دولتی
 نخودما سالمت به نسبت که کرده موظف را ما متعال خدای"

 راینبناب کنیم؛ مسئولیت احساس مردم، سالمت دیگران، سالمت و
 ئولینمس که را مقرراتی رعایت کامال ما که است این اول توصیه

 مالز و بدانیم فریضه برای خودمان کنند،می مشخص ما برای

 ستانهآ در نهال کاشت از پس رهبری بیانات) "کنیم عمل و بدانیم
 .(13/12/1398 درختکاری روز

 درگیر در رهبر انقالب و فرمانده معظم کل قوا از منابع انسانی
 و هبحران کرونا حمایت کردند که این حمایت موجب دلگرمی شد

 .است کرده تأمین و تضمین را صحیح و سریع خدمات استمرار
 در ار بهداشت وزارت مختلف هایبه مناسبت و کرات به ایشان
 اندخواسته هادستگاه همه از و دانسته کرونا با مبارزه مقدم صف
 .دهند قرار آن اختیار در را امکانات همه

 

 گیرینتیجه
فرماندهی معظم  و شجاعانه هوشمندانه متفاوت، رهبری نوع

 همه مشارکت های شجاعت، جلبکل قوا )مدظله العالی( با ویژگی
 به اعتماد هوشمندی، قاطعیت، غیردولتی، و دولتی هایقسمت

 آرامش و انگیزه دادن ملی، و های دینیظرفیت از استفاده باال، نفس
 بحران، مدیران با واسطهبی و فوری سریع، ارتباط بحران، عوامل به

مختلف از  هایبخش وظایف یادآوری و مردم مطالبات پیگیری
های مؤثر در مدیریت این بحران پیچیده و گسترده مؤلفهمهمترین 

ها در جمهوری اسالمی ایران بوده است و در راستای اجرای سیاست
و راهبردهای ابالغی فرمانده معظم کل قوا نیروهای مسلح 

 امام درمانی و بهداشتی جمهوری اسالمی ایران با تشکیل قرارگاه
 ستادملی هایکاری با برنامهتوانسته اند با هماهنگی و هم (ع) رضا

کرونا کمک شایانی به مدیریت و کنترل این بیماری در  با مبارزه
 .اندکشور نموده

با مقایسه اقدامات انجام شده توسط نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی ایران با سایر کشورها با لحاظ امکانات مالی و تجهیزاتی، 

رمانی با توجه به رتبه این اقدامات در حوزه پیشگیری، بهداشتی و د
، از اقدامات مؤثر و 19-ایران در موارد ابتال و مرگ و میر کووید

تواند به عنوان الگوی مناسب برای مطلوب محسوب شده و می
 سایر کشورها مورد استفاده قرار گیرد.

 
که نمایند بدین وسیله نویسندگان تصریح می تضاد منافع:

گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد.هیچ
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