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 بیان دیدگاه
دو رفتار در دوره فراگیری ویروس کرونا در جهان مشاهده 

ه ب هامارستانیبگردید. رفتار اول بین بیماران تبعیض قائل شد و 
ترجیح برخی بیماران پرداختند. رفتار دوم بیماران را به چشم بیمار 

به  نوشتهی به درمان بیماران پرداختند. این فداکاردیدند و با 
ها با تحلیل محتوای مبانی اخلاقی این دو نوع ی انسانرفتارشناس

و به دنبال یافتن علل بروز این اخلاقیات در بین  پردازدیمرفتار 
 .باشدیم هادولتها، کادر درمان و پزشکان، بیمارستانپرستاران، 
، مردم، نهادهای خیریه و دیگران در مقابله با هاتیحاکمرفتار 

ویروس کرونا متفاوت بود. برخی با امکانات ابتدائی و ناچیز به 
حتی مراسم مهم  .نجات کادر درمان آمدند و از آنان حمایت کردند

در اختیار کادر را نیروی مردمی مذهبی خود را تعطیل کردند و 
دادند و با همدلی به مبارزه با ویروس کرونا پرداختند.  درمان قرار

جای تلاش برای مردان بهبرخی از پرستاران، پزشکان و دولت
مبارزه با ویروس مبارزه با حاکمان را ترجیح دادند و به تظاهرات و 

امکانات  اعتراض به فقدان امکانات رو آوردند ولی برخی با
ه یغیردولتی، مردمی و خیر ،تر با بسیج همه امکانات دولتیابتدائی

به مقابله با کرونا و همدلی با کادر درمان پرداختند. برخی با 
خانه، کارخانه، مسجد و  ؛شجاعت، فداکاری و ایثار و نوآوری

های شخصی را به محل تولید الکل و مواد مدرسه و کارگاه
ش و لباس کادر بیمارستان تبدیل نمودند بهداشتی، ماسک، دستک

کمبود لوازم مبارزه با اپیدمی  جبرانروز در چند نوبت به و شبانه
از  کرونا پرداختند و با ایجاد بسیج عمومی به تشخیص بیماران

و توزیع مواد غذایی و بهداشتی در بین  کمک کردندغیربیماران 
های سرقت محموله اما برخی دیگر به فقرا را وظیفه خود دانستند؛

های مواد غذائی ماسک، دستکش و دارو، تخلیه و غارت فروشگاه
 روی آوردند.ها و داروخانه

 عبارتهای مبارزه ایران با شیوع ویروس کرونا اهم روش
 از: ندبود

تشکیل مرکز ملی مبارزه با کرونا با اختیار تام و ستادهای  -
 استانی

 91-د ابتلا به کوویدایجاد بسیج عمومی و سایت اعلام موار -

 نهادهای جهادی و مردمگیری گروهکاربه -

های مردمی، نهادهای عمومی و دولتی برای تولید ایجاد کارگاه -
 و توزیع

 ، پرستاران و پزشکان درمانفداکاری کادر  -

دلی برای نجات همه بیماران و عدم تفکیک فقیر از ایجاد هم -
 غنی، ایرانی و خارجی

 

 جتماعی آمریکا در این زمینه، عبارتبرخی از رفتارهای ا
 از: بودند

فقدان تعاون عمومی در مبارزه با کرونا در بین اقشار عمومی  -
 مردم

 هاهای مواد غذائی و داروخانهحمله به فروشگاه -

 پوست در مبارزه با کروناعدم توجه کافی به اقشار فقر و سیاه -

 تفکیک بیماران و ترجیح برخی بر دیگری -
 

یکا در رفتار با ویروس کرونا به روش متمایز از ایران و آمر
مبارزه با  روش درها یکدیگر عمل نمودند. به برخی از این تفاوت

ملت شرایط  .گرددیماشاره  9-موج اول ویروس کرونا در جدول
تر تر و مردمیتر، فداکارانهکم اضطراب ،ایران در مبارزه با کرونا

 .بوده است
رابطه رفتار با مبانی فلسفی آن از الگوریتم خاصی پیروی 

. این روند از مبانی اعتقادی شروع و به عمل منجر دینمایم
. عمل انسان ناشی از طرز فکر اوست. اندیشمندان علوم شودیم

اسلامی از علم همراه با واقعیت به حکمت یاد نموده و حکمت را 
بین حکمت نظری و  به دو نوع نظری و عملی تقسیم کرده و

حکمت عملی اداره مدن  ازجملهحکمت عملی پیوند قائل شدند و 
 .(4) انددانستهو تدبیر منزل 
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مبارزه با موج اول ویروس کرونا در ایران و  روش در تفاوت. 1-جدول
 آمریکا

 مقایسه آمریکا ایران موضوع

آمار ابتلا به 

 ویروس کرونا

کمتر از 
911.111 

بیش از 
9.011.111 

 

ضعف عملکرد 
آمریکا نسبت به 

 ایران

کمتر از  ومیرآمار مرگ
0.111 

بیش از 
01.111 

ضعف عملکرد 
آمریکا نسبت به 

 ایران

های مردمی گروه

پشتیان کادر 

 درمان

وجود گروه 
 جهادی

عدم وجود 
ارکان 

 رسمیغیر

وجود نهادهای 
خودجوش مردمی 

 در ایران

ایجاد تغییر 

 درروند صنعتی

هر دو کشور  وتورجنرال م سایپا
تلاش روتین 

 اندداشته

تبعیض در 

دهی به سرویس

 بیمار

مساوات 
 بین بیماران

ترجیح برخی از 
 بیماران

انسانی بودن 
روش عملکردی 

 ایران 

 
آمریکا ناشی از نوع  گیری کلان ایران باتفاوت تصمیم

باورهای ایمانی و روحیات رایج در بین مردم و فرهنگ دو کشور 
علت موفقیت نسبی ایران در مبارزه با در موج اول کرونا . باشدیم

شده در جنگ بود و دهی تجربهمرهون روحیه انقلابی و سازمان
های مردمی پشتیبان وزارت بهداشت درمان و موجب حضور گروه

ها گردید و روحیه ایثار ها و نقاهتگاهآموزش پزشکی در بیمارستان
ا برای خدمات جهادی مردم در کادر درمان را تقویت نمود و راه ر

 هیروح باغذا، رسیدگی به فقرا و درمان  نیتأمهای حوزه
 ی فراهم آورد.طلبشهادت
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