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 تعاليبسمه
 

کنند و در واقع یک رزمایش عمومی در این  ها میکنند، دستگاه آوریم و فعّالیتی که مردم میتجربیّاتی که ما در این زمینه به دست می››

شود به نعمت، تهدید تبدیل  باشیم، بال برای ما تبدیل میتواند یک دستاورد باشد. اگر این دستاوردها را داشته  زمینه انجام میگیرد، این می

ها و محبّتها زیاد هست. این در واقع یک رزمایش عمومی شود به فرصت؛ که خوشبختانه من شنیدم در مردم هم از این قبیل همکاری می

 .‹‹باشد شاءاهلل امیدواریم دستاورد خوبی برای کشورمان داشتههای ذیربط است که انمردمی و دستگاه

 13/12/1398بیانات رهبر معظم انقالب، 
 

 "گیر خواهد کردی همهگیری از کمک نیروهای بسیج و داوطلبان مردمی کمک بزرگی به رهائی کشور از این عارضهبهره"
 9/1/1399، قدردانی مجدد رهبر انقالب از وزیر بهداشت و مجموعه درمانی کشور در مسئله مقابله با کرونا

  
 

 

 مقدمه*

مي پردازد، در مشرق زمين  "اسطوره سازي هاي واهي و خيالي"سالهاست که به  1در حالي که غرب به رهبري آمريکا   

ست، با  سالمي ايران که تمدن ديرپايش، پاي هر تعدي گري را در اين مرزو بوم کوتاه کرده ا سيا، در جمهوري ا و غرب آ

ريند. براستتتگي گويا در اين کشتتتور همواره خون ب رگاني رون ستتتورناها، مي آف "خودباوري؛ قهرماناني عيني و واقعي"

 آريوبرزن ها، کيسان ها و ... در غليان است تا اسطوره هايش جاودانه بمانند.

شعور شور و  سه  سالگي انقالب و در  حما سا رهل  سالمي در پ کرونا، همچنان بيانگر ارج  پاندوميِملت غيرتمند ايران ا

سال دفاع مقدس  8اسالمي است. اين ملت همواره ثابت کرده است که جانفشاني هاي  –واالي انساني نهادن به ارزشهاي 

و ... تمامي  "غواصتتان دستتت بستتگه"، "اقبالي ها" ،"دوران ها"، "فهميده ها"غبار فراموشتتي بر خود نگرفگه و بي ترديد

دکگر مهدي  و مهاهدتِ استتت. رنانچه رشتتادت ستتالمت انمدافععظمگها و برکات آن ستتالها، عقبه مهاهدت هاي امروزِ 

 .ش در سنگر دفاع از کشور و امنيت، رساندشهيدسالمت، وي را به پدر در خط مقدم جبهه  وريهي

 19کوييد براي مقابله با بيماري  در رزمايشتتتي عظيم" و براي همبا هم "درجاي جاي ايران استتتالمي اين روزها مردم  

شدههم سيج  سم و ب شکان .اندق سنگر پ  سگاران و کادر درمانيدر يک  شبانه ، پر بيمارانند و در روزي در خدمت به طور 

 صتتورت ني  به . ديگراناندآمده مستتالوالن کمک به ضتتدعفوني محلول توزيع و ستتاختبه  داروستتاز ستتنگر ديگر جوانان

 . حگي مردمدنکنمي ضتتدعفوني را پرتردد هايمکان در آشتتلال هايستتطل و خودپرداز هايدستتگگاه تمامي خودجوش

امام در برخي از شهرسگانها ني   .دندهرا براي خريد و توزيع لوازم بهداشگي بين نيازمندان اخگصاص مي هايشاناندازشپس

خدمت مردم  نيدر ب يمحلول ضتتدعفونوارد عمل شتتده و به طرق گوناگون از جمله توزيع و اهدا   ها مستتگقيماً جمعه

  رساني مي کنند.

و  "وفاق"، "از خود گذشتتگگي"و  "مهاهدت"، "ايثار"همواره صتتحنه هاي ملت ايران اين مستتير بي وقفه ادامه دارد و 

ورطه کنوني و دوران کرونايي شمه مصاديق ذيل در  .دنمي نماي "بازنمايي"و  "بازتوليد"را  عرصه ها تماميدر  "همدلي"

      اي از عظمت هاي بيکرانِ اين روزهاست. 

   

                                                           
 حمل ماسک با اسکورت شديد امنيگي صورت مي گيرد.! در کشوري که کانگينر - 1
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 اقدامات خودجوش مردمي براي مقابله با کرونا*برخي از مصاديق و جلوه هاي فداکاري و ايثار و 
 

 تاریخ مصداق تیتر

سنگربانان 

 بی سنگر

، پ شتتتک فداکار "راد يروحان نيريشتتت"خانم دکگر 

بخاطر  ،يماريپاکدشتتتت، که با وجود ب مارستتتگانيب

 تي يبا ستتترم در دستتتت، به و ،يکمبود کادر پ شتتتک

 فداکاري کرد تا پاي جانمشتتتکوه به کرونا  مارانيب

اين ع ي  نمونه اي  .1شهيده مدافع سالمت شد دومين

سنگر خيل عظيم از ست، که  سنگربانان بي  اين روزها

 در اين ايام به لقا  اهلل پيوسگند.

 
 

  سایت پزشکان طرح

مجاهدین 

سبیل فی 

 اهلل

مهاهدين في سبيل اهلل در خط مقدم مقابله با کرونا نظير؛ 

خود را  يکه عروستت ي استتتپرستتگار خانم آمنه آنگوتن

عقب انداخت و رهبر انقالب از او  ييکرونا مارانيبخاطر ب

ي، همچنان باردار علي رغم پرستتتگاري کهو  کردند ريتقد

  است. مشلول مداواي بيمارانخالصانه 

 1398/ اسفند/16رسمی حوزه، خبرگزاری 

اسطوره 

های 

 فداکاری

سينس دکگر ضوي يدح سگاد مرت سگه ا دندان يبرج

 که را حقوقي تمام صورت؛ و فک دهان، جراح پ شکي،

 دانشتتگاه استتگاد عنوانبه حال به تا استتگخدام بدو از

 و ششصد مبلغ به رک فقره يک در بود کرده دريافت

باس خريد براي تومان ميليون پنهاه  مورد حفاظت ل

ياز کان ن بارزه در پ شتتت ناويروس با م يار در کرو  اخگ

  .داد قرار بهشگي شهيد پ شکي علوم دانشگاه

 28/12/98تابناک،

 

پویش 

 پزشکان 

جداي از جلوه گري ايثار در خط مقدم مقابله  پ شکان

راي کاهش مراجعه به با کرونا، در پويشتتي خودجوش ب

به مراک  درماني،  به وي يت رايگان مراجعه کنندگان 

 19/12/98جام جم، 

                                                           
، ر بيمارسگان ميالد الهيهان درگذشد 1۳98اسفند  ۶در بعدازظهر روز که  ،بيمارسگان ميالد شهرالهيهان زاده پرسگار بخش اورژانسرگس خانعلين - 1

 .اولين شهيده مدافع سالمت بود



 

۳ 

 

 ميصتتتورت آنالين طرق گوناکون از جمله تلفني و يا 

 پردازند.

خسته اما 

در  پرتالش

 خط مقدم

کرونا در  روسيو صيتشتتخ شتتگاهيآزما شتتناسِروسيو

! و اثر کنديشتتهر اهواز که روزهاستتت ستتخت کار م

اش صتتورت و نگاه خستتگه يرو يهايماستتک و کبود

 است. يشگريو سخن ب گريد حياز هر توض اتريگو

 

https://www.asriran.com/fa/news/720207 

اذعان بی 

بی سی به 

توانمندیها

ی پزشکی 

 ایران

قدرت يکي يپ شتتتک نهيدر زم رانيا" حوزه  يهااز 

ست. کيولوژيکروبيم  سال ستيدر ب رانيا در جهان ا

سان يروياز لحاظ ن رياخ له مقاب يبرا ي يو برنامه ر يان

 در جهان هانيتر شتتترفگهياز پ يکيها به  يريگبا همه

 ".شده است ليتبد

 6/1/1399، جام نیوز

طالب خط 

 شکن

هادي و خودجوش طالب در  ها حرکگي ج نه تن جوان 

، گندزدايي ماستتتک ليدتودر زمينه هاي مخگلف رون 

که حگي  ند، بل يت پرداخگ عال به ف عابر و ...  هت م ج

بيماري کرونا در غسالخانه هاي به  اموات مبگال ليتلس

 سراسر کشور جانفشاني مي کنند.  

 28/12/1398مشرق نیوز، 

جانفشانی 

 ایثارگران

 ستتوم کي، استتت ييايميشتتکه عالوه بر اينکه  يجانباز

عوض  ن همو زانوهاشو اه، جفت لگنآسيب ديدهسرش 

  مي کند. يضدعفون امحل رفت و آمد مردم راست،  کرده

 
 

https://t.me/joinchat/AAAAAENgi8MjrdmgoFAp

Kw 

اقدام 

خودجوش 

جوانان در 

مبارزه با 

کهگيلويه در استتتگان جمعي از جوانان شتتتهر ستتتوق 

جاي ايران استتتالمي،وبويراحمد جاي  پس از  ؛ رون 

هه  بت بودن نگي نا و اعالم مث ماري کرو انگشتتتتار بي

آزمايش يک نفر در اين استتتگان در اقدامي تحستتتين 

 نيهمچنو برانگي  مدارس، مستتاجد و مرک  بهداشتتت 

 8/12/98، خبرگزاری صدا و سیما
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بیماری 

 کرونا

 ييو گندزدا يضتتتد عفونرا شتتتهر  نيا ياماکن عموم

اين اقدام خداپستتندانه ني  از ستتوي وستتايل  کردند.

 1گرفت.قرار نان جوا در اخگيار اينجمعي از خيرين 

خرید اقالم 

بهداشتی به 

جای 

برگزاری 

مراسم 

 ترحیم

اردبيل در اقدامي  استتگاندر آباد پارس شتتهروندانيکي از 

انسان دوسگانه به جاي برگ اري مراسم احسان براي ع ي  

نا و حف   فوت کرده خود، براي جلوگيري از شتتتيوع کرو

 .اقدام به خريد و توزيع لوازم بهداشگي نمودسالمت مردم، 

شهرسگان پارس آباد همه با وي بيان کرد: اين روزها مردم 

د؛ در انقسم و بسيج شدههم براي مقابله با اين بيماري هم

روزي در يک ستتنگر پرستتگاران و پ شتتکان به طور شتتبانه

نه  با ناني داوطل ند و در ستتتنگر ديگر جوا خدمت بيماران

 مسالوالن کمک به ضدعفوني محلول توزيع و ساخت براي

 تمامي خودجوش صورت به هاشب ريابي جواني اند؛آمده

سگگاه شلال هايسطل و خودپرداز هايد  هايمکان در آ

اندازش را ديگري هم پس و کندمي ضتتتدعفوني را پرتردد

براي خريتد و توزيع لوازم بهتداشتتتگي بين نيتازمنتتدان 

 .دهداخگصاص مي

 13/13/98فارس، خبرگزاری 

تولید 

های لباس

 ،گان ،ایزوله

 ماسک و ...

  لباس بيمارستتتگاني بنا به نياز گانتوليدکنندبرخي از 

هاي ويژه، خط هاي درگير کرونا به لباسبيمارستتتگان

، انگ،هاي اي ولهخود را به توليد لباس ايتوليد کارگاه

  ند.و روپوش تليير داد ماسک

 ایرنا،1398اسفند  12 

عفونی ضد 

کردن 

 هادستگاه

 اهعابر بانک

به منظور  يک جوان  با و خودجوش  قدام زي فيلمي از ا

ه دست بپيشگيري از شيوع ويروس کرونا در شهر رشت 

شد که در آن يک جوان  ست مي  ضد عفوني د اقدام به 

هاي اين شتتتهر به منظور پيشتتتگيري از کردن عابر بانک

که از دستتتگگاههاي خيابان  شتتتيوع ويروس کرونا کرد

شد.  شروع  شت  سياري از ريابيان جوان2شهداي ر ي ب

شور از جمله  سگاندر آباد پارسشهرهاي ک  ني  اردبيل ا

هاي خودپرداز ها به صورت خودجوش تمامي دسگگاهشب

هاي پرتردد ضتتدعفوني در مکانرا هاي آشتتلال و ستتطل

 ند. کنمي

 .1398اسفند  12، باشگاه خبرنگاران جوان

                                                           
 8/12/98، خبرگزاري صدا و سيما -1 

 .1۳98اسفند  12، باشگاه خبرنگاران جوان -2 
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 یضدعفون

مراکز 

از  یعموم

سوی برخی 

سازمانها و 

 نهادها

ساز نيا شامل ا يپاک  ،يار ت يمگرو، ب يها سگگاهيها 

جوانب  تيبا رعا يبار و اماکن عمومو تره وهيم دانيم

  مي باشد.  يمنيا
https://www.isna.ir/news/98121310727 

در  یینوگرا

 یگریاری

ئه راهکارها و ايده هايي براي به حداقل رستتتاندن  ارا

مشکالت و معضالت همنوعان از جمله: تالش براي راه 

پول هاي خيرين  "يسپارجمع"جهت  يگيساانداخگن 

به افرادي که درآمدشتتتان به دليل  يکمک مالجهت 

 شيوع کرونا يا قطع شده و يا آسيب ديده است.

 ی، شبکه اینترنتی توسعهناظم ریام
https://mehrabane.ir/view/656 

در  تالش

  پشت جبهه

کادر  يمردم هاي گروه نايي و  ماران کرو که براي بي

 د.کنن يم هيته يعيطب يوهيآب مدرماني 

انهام  کاملبا نظارت  مراحل کار تمامگفگني استتتت )

  (.شود يم

VIDEO_~3.MP4 

akhbarekhobcorona 

بخشودگی 

کرایه های 

منازل و یا 

مغازه ها از 

سوی 

 مالکان

در حالي که ويروس کرونا کاستتبي اصتتنا  را کستتاد 

و  هاي کشتتورکرده استتت، برخي از مالکان در استتگان 

سالمي  شش کرايه ملازه جاي جاي ايران ا اقدام به بخ

  .کردند و منازل ها

 25/12/98سایت بازار، 

 

راه اندازی 

سیستم 

ارتباط 

مجازی 

 –معلم 

 دانش آموز
 

خبرگزاری دانشگاه آزاد اسالمی )آنا(، 

5/1/1399 

یاری 

رساندن به  

جامعه 

 جهانی

 ريبر دا يمبن يامام جمعه نورآباد ممسن يعالم آمادگ

 لندن وره،يويفرانسه، ن ا،يگاليدر ا يکردن شعبات

 و...جهت کمک کردن به مردم

15/1/1399@Khabar_Fouri 

 



 

۶ 

 

 جمع بندي*

عصر " بهجهان  به سر مي برد و "پاندومی کرونا"و حگي به باور برخي کارشناسان  "اپيدمي"در روزهايي که دنيا در    

 مرداندولگاست،  دهانجهان کرونايي تاکنون ه اران نفر را به کام مرگ کشتقسيم شده و  "پیش و پساکرونا"و  "کرونا

رفت و آمد بر  ،1"حبس در قفس و قرنطینهشلیک به ناقضان "اعم از  ،راو گاه مگفاوتي شرايط گوناگوني  کشورها

و از سويي ديگر برگ اري مسابقات ورزشي با حضور  ۳بر حسب شماره مليسهميه بندي ، 2جنسيگياساس تفکيک 

پيامدهاي اجگماعي آن با ، .... اتخاذ کرده اند5و حگي منکر شدِن وجود ويروس کرونا و ممنوع شدن نام آن 4تماشاريان

ي جمهوردر اين ميان  است. نحوه رويارويي کشورهاي گوناگون با کرونا، مگفاوت، رند وجهي و گاه ويژهتوجه به ساخگار و 

، "به بيمارسگان ها غذا و نوشيدني فرسگادند"اسالمي تنها کشوري است که به مدد الهي، مردمانش در وضعيت کرونا 

به صورت داوطلبانه خيابان ها را "، "ديه دادندماسک و مواد ضد عفوني ه"، "صاحبخانه ها اجاره بهاها را بخشيدند"

 .و فروشگا ها را غارت نکردند "ضدعفوني کردند

نشاندهنده مسئوليت پذيري و تعهد انساني و ديني "عملکرد کادر درماني و مدافعان سالمت در خط مقدم در حالي که 

الن مسئو دوشادوشو مردم در پشت جبهه همياري، همدلي و همنوايي  ، لذا"است که حقيقگاً نماد جهاد في سبيل اهلل است

از موقعيگي  ها ايران در رويارويي با بحراناين رزمايش عمومي بيانگر اين مهم است که  و کادر درماني جاي تعهب ندارد.

ی مسلماً برکات زیاد وقتی تهدیدات به فرصت ها تبدیل شود، ؛قوياً بر اين باور است که و برخوردار است و واال ويژه

  .را به همراه خواهد داشت

 

  کالم آخر *
 

میزان فرصتی که در بحران ها وجود دارد در فرصت ها نیست، اما شرطش این است که که نترسیم "

                                                                               ".و نترسانیم

                     شهید سردار سلیمانی                                                                                                        

                                                           
 فيليپين - 1
 بوليوي و کلمبيا - 2
  پاناما -۳
 بالروس - 4
 ترکمنستان - 5


