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کرونا، ویروسی اجتماعی
حمید ایزدبخش
سردبیر »کرونا مثبت«

ــد  ــام ش ــور اع ــفند 1398 در کش ــمی از اس ــورت رس ــه ص ــد 19 ب ــری کووی همه گی
ــد. در  ــت دارن ــاه دالل ــدای بهمــن م ــل از ابت ــر وجــود آن حداق ــا برخــی شــواهد ب ام
ــرد.  ــا ک ــامت را جابه ج ــای س ــناخته مرز ه ــروس ناش ــن وی ــدود، ای ــدت مح ــن م ای
هیــچ زمانــی در کشــور بــه ایــن میــزان دانشــمندان و پژوهشــگران مختلــف بــه مقولــه 
ــه در  ــی ک ــه صورت ــد؛ ب ــه بودن ــی نپرداخت ــوع اجتماع ــک موض ــه ی ــامت به منزل س
حــال حاضــر بســیاری از دانشــگاه های علــوم اجتماعــی کــه ارتبــاط مســتقیمی نیــز بــا 
دانشــگاه های علــوم پزشــکی ندارنــد، در ایــن زمینــه جلســات مختلــف برگــزار کــرده 

ــد. ــر می کنن ــب منتش ــاالت و کت ــن مق و همچنی
ــی  ــامت موضوع ــه س ــرد ک ــزد ک ــه گوش ــه هم ــع ب ــد 19 درواق ــی کووی پاندم
اجتماعــی اســت؛ هرچنــد یــک بُعــد جــدی آن مباحــث مرتبــط بــا پزشــکی می باشــد. 
ــه مــا نشــان داد همان قــدر کــه تخصص هایــی ماننــد ایمنی شناســی، شــیوع شناســی،  ب
تخصص هــای داخلــی و عفونــی در مدیریــت بحــران کرونــا مهــم هســتند، نگرش هــای 
ــد. ــز مهــم و اثرگذارن سیاســت گذاری، جامعه شــناختی، اقتصــادی، ارتباطــات و ... نی
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البتــه ایــن امــر به صــورت نظــری از قبــل نیــز بــر کســی پوشــیده نبــود ازآنجاکــه 
ــام  ــه در نظ ــت ک ــامت )SDH( سال هاس ــر س ــر ب ــی مؤث ــل اجتماع ــرد عوام رویک
ــع  ــع عمــل و اجــرا و به خصــوص ســاختارها، مان ــا در موِض ــج اســت. ام ســامت رای
از چنیــن ترابطــی هســتند. در تعامــل نیــز معمــوالً هســته مرکــزی را پزشــکی در نظــر 
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــه ب ــال آنک ــد. ح ــرار می گیرن ــیه ق ــایرین در حاش ــه و س گرفت
SDH، 80 درصــد ســامت مــردم، خــارج از نظــام مراقبــت ســامت رقــم می خــورد.

ایــن ویــروس دوبــاره بــه همــه  یــادآوری کــرد، پزشــکی بــه تنهایــی نمی توانــد 
ــف  ــه های مختل ــا و اندیش ــد تخصص ه ــرم بای ــد و الج ــن کن ــردم را تأمی ــامت م س
نیــز صاحبــان تخصص هــای  از ســوی دیگــر  البتــه  دست به دســت هــم بدهنــد. 
ــا پیــش از آن هرچنــد  اجتماعی-انســانی، ســامت را یــک متغیــر جــدی دریافتنــد. ت
ــگاه  ــه آن ن ــر ب ــی کمت ــه ای اجتماع ــوان مقول ــا به عن ــود، ام ــم ب ــان مه ــامت برایش س
ــامت  ــه س ــر ب ــه ای دیگ ــز به گون ــا نی ــا آن ه ــد ت ــبب ش ــران س ــن بح ــد. ای می کردن

ــد. بنگرن
ــواره،  ــروز هم ــه ام ــا ب ــود ت ــذاری خ ــای پایه گ ــن روز ه ــامت از اولی ــام س نظ
حداقلــی از تعامــل بــا علــوم اجتماعــی را تجربــه کــرده اســت. در برهه هــا و زمان هــای 
مختلــف ایــن تعامــل بیشــتر و کمتــر شــده اســت امــا هیــچ گاه از میــان نرفته اســت. ســیر 
ــده،  ــر گرفته ش ــل جدی ت ــن تعام ــا ای ــد، هرکج ــان می ده ــامت نش ــام س ــی نظ تاریخ
ــار  ــمت انحص ــه س ــه ب ــا هرچ ــت ام ــده اس ــت آم ــه دس ــز ب ــتری نی ــای بیش موفقیت ه
اثربخــش  بایــد  برنامه هــا آن گونــه کــه  و یک جانبه گرایــی رفته ایــم، طرح هــا و 

نبوده انــد.
مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق? نیــز از شــروع پاندمــی کرونــا ســعی کــرد 
در ایــن بحــران نقش آفرینــی کــرده و ســاده از کنــار ایــن مســئله عمومــی عبــور نکنــد. 
فعالیت هــا و اقدامــات مختلــف و متعــددی تعریــف و در قالب هــا و بــا مخاطبــان 
مختلــف عرضــه گشــتند؛ ازجملــه ایــن اقدامــات تولیــدات چندرســانه ای، ارائــه 
تحلیل هــا و گزارش هــای خبرگانــی و سیاســتی، برگــزاری سلســله  نشســت های 
ــاب  ــدت عرضــه کت ــن م ــات در ای ــن اقدام ــی می باشــند. یکــی از ای تأمــات کرونای
»کرونــا مثبــت« اســت کــه ســعی کــرده اســت بــا ورودی اجتماعی-انســانی نگاه هــای 

ــد. ــی کن ــور معرف ــت گذاری کش ــی و سیاس ــه حکمران ــه عرص ــدی را ب جدی
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سـخـن ســـردبیـر

یادداشــت های جمع آوری شــده در ایــن مجموعــه توســط اســاتید و پژوهشــگران 
مرکــز رشــد دانشــگاه امــام صــادق? تــدارک دیده شــده اســت کــه تعــداد کمــی از 
ــن  ــاره ای ــه یک ب ــع آوری و ارائ ــرای جم ــا ب ــته اند ام ــر گش ــز منتش ــش نی ــا از پی آن ه

مطالــب در ایــن مجموعــه نیــز گــرد هــم آمدنــد.
ــود،  ــوع خ ــته های متن ــا نوش ــا ب ــتند ت ــاش داش ــد ت ــز رش ــران مرک پژوهش گ
زندگــی جدیــد بــا ایــن ویــروس را موردبررســی، تحلیــل و ارزیابــی قــرار داده و بعضــاً 
ــن تک نگاشــت ها بیســت عــدد و در  ــداد ای ــد. تع ــز نســخه و راه کار بپردازن ــه تجوی ب
ــت  ــا« و »واقعی ــا«، »اقتصــاد کرون ــات کرون ــا«، »اجتماعی ــات کرون ــش »الهی ــار بخ چه

ــا« تنظیــم گردیــده اســت. کرون
ــر گشــته و در آن نویســندگان  ــا تصوی ــه کرون ــد ب در بخــش اول، نگاهــی جدی
ــال  ــه دنب ــز ب ــی نی ــردی و اجرای ــد کــه داللت هــای کارب رویکــردی را عرضــه کرده ان
ــت و از  ــرار گرف ــه ق ــد موردتوج ــه ج ــادی ب ــا، ابع ــی کرون ــت پاندم دارد. در مدیری
ــن نقیصــه را پوشــش دهــد.  ــد بخشــی از ای ــن بخــش می توان ابعــادی غفلــت شــد. ای
ــی مدیریــت  ــد، بعــد اســامی ایران توجــه ایــن مؤلفه هــای کمتــر شناخته شــده می توان

ــد. ــا روشــن تر کن ــر م ــران را ب در بح
در »اجتماعیــات کرونــا« برخــی زمینه هــای اجتماعــی و فرهنگی تحلیل و بررســی 
شــده اند. پرداختــن بــه دولــت به عنــوان یکــی از مهم تریــن نهــاد اجتماعــی و بررســی 
ــردی  ــی کارب ــه مدخل های ــاص، ارائ ــری خ ــه از منظ ــت جمع ــاد امام ــی نه آن، بررس
در زمینــه مدیریــت کرونــا ماننــد نــگاه بازاریابــی و توجــه جــدی بــه تــاب آوری ملــی 
ازجملــه محورهــای ایــن بخــش می باشــد. عــاوه بــر ایــن، از منظــری فرهنگــی نیــز بــه 
کرونــا در ایــن بخــش پرداختــه شــده اســت؛ بــه طــور خــاص بررســی افــکار عمومــی 
ــِر  ــگاه عمیق ت ــه ن ــن ارائ ــا و همچنی ــت آن در بحــران کرون ــی از مدیری ــی کل و ارزیاب

فرهنگــی دســتاوردی اســت کــه بــا خوانــدن ایــن بخــش حاصــل خواهــد شــد.
پژوهشــگران مرکــز رشــد در موضوعــات اقتصــادی کرونــا اشــتغال، عرصه هــای 
جدیــد و نوآورانــه و همچنیــن تحریــم را دســتمایه نقــد و بررســی خــود قــرار داده انــد. 
بــا توجــه بــه رقابــت هم زمــان ســامت عمومــی و اقتصــاد عمومــی در بحــران کرونــا و 
بــروز چالش هــای جــدی در مــدت بــروز ایــن پاندمــی، مطالعــه ایــن بخــش می توانــد 
ــران در  ــوت و ضعــف عملکــردی جمهــوری اســامی ای ــاط ق ــی نق ــر بازبین عــاوه ب
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بحــران کرونــا، عرصه هــای جدیــدی را نیــز بــر روی مــا بگشــاید.
ــدون  ــم. ب ــردی پرداخته ای ــی و کارب ــی عملیات ــه حوزه های ــر ب ــش آخ و در بخ
شــک کرونــا نظامــات مختلــف اجتماعــی مــا را دســتخوش تحــول و تغییــر قــرار داد 
و نقــاط قــوت و ضعفشــان را بیــش از پیــش روشــن ســاخت. در ایــن بخــش بررســی 
نظــام ســامت و آمــوزش انجــام شــده اســت تــا بــا شــناخت هرچــه بهتــر گذشــته خــود 

بتوانیــم آینــده بهتــری را ترســیم کــرده و بســازیم.
در پایــان امیدواریــم کرونــا مثبــت 2 کــه در ادامــه شــماره 1 آن شــکل گرفــت 
بتواننــد مقبــول نظــر مخاطبیــن ارجمنــد واقــع شــود. کرونــا مثبــت 1، شــروعی بــرای 
تعامــل و ترابــط هرچــه بیشــتر اندیشــمندان علــوم اجتماعــی بــا نظــام ســامت بــود کــه 
بــا اســتقبال دســت اندرکاران مواجــه شــد. از اینــرو کرونــا مثبــت 2 در فرصتــی کوتــاه 
و بــا تنوعــی قابــل توجــه گــردآوری گشــت. در ایــن مجموعــه برخــاف شــماره 1، 
ــه صــورت ویــژه دو موضــوع اقتصــاد  ــوده، ب بیشــتر تحلیل هــا و مطالــب دســت اول ب
و ســامت پررنگ تــر پرداختــه شــده اســت و همچنیــن برخــی از موضوعــات کــه در 
ــات و  ــل الهی ــی مث ــه اســت؛ موضوعات ــداوم یافت ــود، ت شــماره پیشــین بررســی شــده ب

نظــام آموزشــی کشــور.
سخن سردبیر



 الهیات کرونا؛
روایتی دینی از ماجرای کرونا

فصل اول





تحلیلی بر فرصت های کرونا در اتمسفر جهان بینی 
جهادی

حسن سعدآبادی
پژوهشگر هسته »مدیریت جهادی« مرکز رشد
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق?

مقدمه
ــه و  ــک دغدغ ــس ی ــه از جن ــت، بلک ــی نیس ــای علم ــس مقاله ه ــته، از جن ــن نوش ای
ــا  ــه مبن ــوان نظری ــادی به عن ــت جه ــدگاه مدیری ــه و پســاواقعه از دی ــک واقع ــل ی تحلی
بــرای اداره انقــاب اســامی مطــرح شــده اســت. ایــن هــم یــک اصــل بدیهــی اســت 
کــه کلیــات حرف هایــی کــه بــه جنــس جهــاد ختــم می شــود، بــرای خیلی هــا شــاید 
ْکــَری تَنَْفــُع الُْمْؤمِنِیــن(  ــْر فَــإِنَّ الِذّ تکــراری باشــد، ولــی حداقــل از بــاب تذکــر )َوَذِکّ

)ذاریــات، 55( تکــرار آن ضــروری اســت.

واژه شناسی بحث
فرصــت: می تــوان در اینجــا از تهدیدهــا هــم صحبــت کــرد، امــا نســبت فرصت هــا  •

ــای  ــا، تهدیده ــه در دل فرصت ه ــا ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــل اس ــا، متداخ و تهدیده
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بی شــماری اســت کــه فرصت ســوزان آن هــا را بارهــا تجربــه کرده انــد و در 
ــه چشــم  دل تهدیدهــا هــم فرصت هــای بســیار کــه فرصت ســازان آن را بارهــا ب
ــن  ــه تبیی ــی ب ــای( کرونای ــه »فرصت«)ه ــث، از زاوی ــن بح ــد. در ای ــود دیده ان خ

ــم. ــوع پرداخته ای موض
ــا  • ــوع کرون ــا موض ــا ب ــور دنی ــور از 205 کش ــر، 201 کش ــا: در حال حاض کرون

درگیــر شــده اند. هجمــه کرونــا آن قــدر ســنگین بــوده کــه در بســیاری از 
ــادی،  ــی و اقتص ــی، سیاس ــم از فرهنگ ــورها اع ــه دار کش ــق و ریش ــبات عمی مناس
انقابــی ایجــاد کــرده اســت. کشــورهایی متهــم بــه انتشــار )عامدانــه( کرونــا در 
ــراه  ــن را ... . بی ــکا، چی ــد و آمری ــکا را متهــم می کن ــن، آمری ــان هســتند؛ چی جه
ــارغ از  ــا )ف ــه و کرون ــکل گرفت ــا ش ــی کرون ــگ جهان ــم جن ــر بگویی ــت اگ نیس

ــت. ــرده اس ــه ک ــانی حمل ــه انس ــه جامع ــر( ب ــا خی ــت ی ــاز اس ــه انسان س اینک
جهــاد و مدیریــت جهــادی: بــدون اینکــه نیــازی بــه اقامــه دلیــل باشــد، همــه قبــول  •

دارنــد کــه شــرایط عــادی نیســت؛ امنیــت و ســامت مــردم مــورد هجمــه قــرار 
ــر  ــاکرونا خب ــب پس ــوادث عجیب وغری ــروز ح ــا از ب ــی تحلیل ه ــه و برخ گرفت
می دهنــد. شــرایط، غیرعــادی، فوق العــاده و تــا حــدودی بحرانــی اســت. همیــن 
کــه شــرایط عــادی نیســت، فــرض ضــرورت کار جهــادی و مدیریــت جهــادی 
را جــدی می کنــد، هرچنــد بــرای به کارگیــری واژه جهــاد، نیــاز بــه وجــود 

ــن خواهــد شــد. ــه تبیی مؤلفه هــای دیگــری هــم هســت کــه در ادام

زاویه بحث
از دو زاویه می شود به مسئله کرونا نگاه کرد و به تحلیل آن پرداخت:

الــف- بلیــه یــا ابتــاء؛ بلیــه بــه معنــی آزار و رنــج و ســختی بــرای عمــوم جوامــع 
ــان  ــرای جامعــه مؤمن ــاء ب اســت و بعضــاً نوعــی مفهــوم عــذاب را در خــود دارد. ابت
ــه معنــی امتحــان و آزمایــش اســت. ایــن واژه و مشــتقات  اســت، از ریشــه »بــاء« و ب
ــه اســت )موسوی نســب1،  ــه کار رفت ــه ب ــار در ضمــن 34 آی ــم 37 ب ــرآن کری آن در ق
ص15(. براســاس آیــات قــرآن، در ابتائــات، صاحیت هــا، اســتعدادها و کرامت هــای 

1- موسوی نسب، سید جعفر )1385( ابتاء و آزمایش انسان در قرآن، چاپ اول
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ــه  حقیقــی انســان، خــود را نشــان می دهــد1، عمــل احســن مشــخص می شــود2 و زمین
بــرای بازگشــت او بــه خــدا فراهــم می شــود3. ضمــن اینکــه ابتائــات معیــار و میــزان 

خوبــی بــرای پــاداش و کیفــر اســت4.
در ابتائــات، صبــر بــر بــا، شــکر نعمت هــا و توســل بــه خــدا راهگشــا بــوده و 
ــری  ــای بی نظی ــی فرصت ه ــد، ول ــار می کن ــف ب ــه دوش مکل ــی را ب ــد وظایف هرچن
بــرای رشــد معنــوی و بعضــاً حتــی مــادی انســان ها فراهــم مــی آورد. ایــن از بدیهیــات 
اعتقــادی ماســت کــه جلــب رحمــت الهــی در ایــام ظهــور ابتائــات، ازطریــق افزایــش 
صله رحــم و توجــه بــه اطرافیــان، مواســات و ... مســیری بــرای حــل یــا عبــور ســریع تر 

از بحــران اســت.
ــک  ــگ بیولوژی ــی از جن ــا، حرف های ــن روزه ــگ؛ ای ــا بســتر جن ــگ ی ب- جن
ــی و  ــواهد علم ــا ش ــود، ام ــته می ش ــر آن نوش ــم ب ــی ه ــه ردیه های ــود و البت زده می ش
ــک را  ــای بیولوژی ــتفاده از جنگ افزاره ــم و اس ــه بیوتروریس ــود فرضی ــی وج تاریخ
ــطایی،  ــرون وس ــای ق ــاح در جنگ ه ــوان س ــون به عن ــتفاده از طاع ــد؛ اس رد نمی کن
توســعه آبلــه در میــان بومیــان در آغــاز کشــف قــاره آمریــکا، توســعه جنگ افزارهــای 
بیولوژیکــی در جریــان جنــگ جهانــی اول، دوم و دوران جنــگ ســرد و حتــی آغــاز 
هــزاره ســوم، نشــان از اهمیــت اســتراتژیک قــدرت میکروارگانیســم های بیمــاری زا، 
ــی  ــای تاریخ ــته و دارد. تاش ه ــا داش ــا و فرقه ه ــی دولت ه ــی بعض ــرای برتری جوی ب
در اســتفاده از بیماری هــای عفونــی به عنــوان جنگ افزارهــای بیولوژیکــی نشــان 
ــوع آن  ــی و وق ــاری عفون ــک بیم ــی ی ــی اپیدم ــداد طبیع ــن رخ ــز بی ــد تمای می ده
ــن ویژگــی،  ــه بیولوژیکــی عمــدی، بســیار مشــکل اســت و همی درنتیجــه یــک حمل

َِّذیــَن مِــْن  َّــا ال ابِِریــَن َونَبْلـُـَو أَْخبَاَرُکــْم )محمــد/31(، َولََقــْد فَتَن َُّکــْم َحتَّــی نَْعلـَـَم الُْمَجاِهِدیــَن مِنُْکــْم َوالصَّ 1- َولَنَبْلَُون
ــَص  ــا فِــی ُصُدوِرُکــْم َولِیَُمِحّ ُ َم ِــَی اللَّ َِّذیــَن َصَدقُــوا َولَیَْعلََمــنَّ الَْکاِذبِین)عنکبــوت/3(؛ َولِیَبْتَل ُ ال ــْم فَلَیَْعلََمــنَّ اللَّ قَبْلِِه

ــُدور )آل عمــران/154( ُ َعلِیــٌم بـِـَذاِت الصُّ َمــا فـِـی قُلُوبُِکــْم َواللَّ
َِّذی َخلََق الَْمْوَت َوالَْحیَاَة لِیَبْلَُوُکْم أَیُُّکْم أَْحَسُن َعَما َوُهَو الَْعِزیُز الَْغُفوُر )ملک/2( 2- ال

یِّئَاِت لََعلَُّهْم یَْرِجُعون)اعراف/168( 3- َوبَلَْونَاُهْم بِالَْحَسنَاِت َوالسَّ
4- حضــرت امیرالمومنیــن? مــی فرمایــد: گرچــه خداونــد بــه روحیــات بندگانــش از خودشــان آگاه تــر اســت، 
ولــی آنهــا را امتحــان مــی کنــد تــا کارهــای خــوب و بــد کــه معیــار پــاداش و کیفــر اســت از آنهــا ظاهــر گــردد. 

)نهــج الباغه، قصــار/93(
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ــاک  ــر خطرن ــازد1. خب ــر می س ــه میس ــداف برتری جویان ــرای اه ــری آن را ب به کارگی
ــراف  ــز اط ــان و نی ــی در جه ــک آمریکای ــگاه بیولوژی ــش از 200 آزمایش ــود بی وج
ایــران، هشــداری جــدی بــرای مســئوالن کشــور جهــت تنظیــم برنامــه دفاعــی متناســب 

بــرای مقابلــه بهنــگام اســت2.
امــا حتــی اگــر فرضیــه بیوتروریســم قابل اثبــات نباشــد، ســوابق قابل توجــه 
ــی و  ــی و طراح ــرورت آمادگ ــرای ض ــی ب ــی کاف ــی و عقان ــی، منطق ــل علم و دالی
ــا وجــود  ــاده حاصــل از کرون ــی و فوق الع ــات مناســب در شــرایط بحران انجــام اقدام
دارد. بحران هایــی از جنــس کرونــا حتــی اگــر یــک بــای انسان ســاز نباشــند، مســلماً 
همیشــه نقطــه عطفــی بــرای تحــوالت دنیــا بوده انــد و قدرت هــای دنیــا از بســتر 
بحران هــا، تغییراتــی جــدی را رقــم زده انــد. جنــگ جهانــی دوم و تــاش بــرای ایجــاد 

ــن ماجــرا اســت. ــه ای از همی ــدی در جهــان نمون نظــم جدی

شرایط عادی نیست
ــادی  ــرایط ع ــم، ش ــگاه کنی ــئله ن ــه مس ــگ« ب ــا جن ــاء ی ــم از »ابت ــه ای اع ــر زاوی از ه
نیســت. درحال حاضــر و بــا تــداوم بحــران کرونــا، عاوه بــر ســامت مــردم کــه 
نگرانی هــای زیــادی بــرای جامعــه ایجــاد کــرده، اقتصــاد، اعتقــاد و اخــاق عمومــی 
مــردم دچــار مشــکات و معضاتــی شــده و نوعــی ناامنــی در روابــط اجتماعــی عمــوم 

ــود. ــاس می ش ــردم احس م
ــا حمایــت ویــژه مســئوالن و همراهــی قابل قبــول  نظــام ســامت در کشــور مــا ب
ــدودی  ــا ح ــه و ت ــوزه، مقابل ــن ح ــر در ای ــارت های ویرانگ ــا خس ــته ب ــردم، توانس م
ــا کــه ممکــن اســت باعــث تشــدید  ــا تبعــات اقتصــادی کرون ــد، ام ــرل کن آن را کنت

ــت. ــده اس ــروع ش ــازه ش ــود، ت ــورم و... ش ــود، ت ــا، رک ــا، بیکاری ه گرانی ه
ــکاف  ــا ش ــر، ب ــا یکدیگ ــردم ب ــاد م ــر اعتم ــی مبتنی ب ــی تعامل ــگ عموم فرهن

1- بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک. زارع، بیدکــی و بالــی مــود، مهــدی )1394( بیوتروریســم و جنــگ افزارهــای 
ــوم پزشــکی  ــه علمــی دانشــگاه عل ــروری کاســیک، مجل ــه م ــک مطالع ــروز: ی ــا ام ــک، از گذشــته ت بیولوژی

ــص 198-182. ــز 1394، ص ــماره 3، پایی ــد، دوره 22، ش بیرجن
ــروس  ــی، وی ــای عفون ــه، بیماری ه ــان ری ــر از متخصص ــش از 100 نف ــه بی ــه ر.ک.: نام ــه نام ــرای مطالع 2- ب
ــنیم، 29  ــزاری تس ــک، خبرگ ــات بیولوژی ــا حم ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــورهای منطق ــای کش ــه رؤس ــی و ... ب شناس

اســفند 1398.
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ــال  ــار اخت ــا دچ ــات آن ه ــی از ارتباط ــش قابل توجه ــده و بخ ــه رو ش ــی روب عجیب
ــای  ــد ابتــکار رزمایــش مواســات و ایجــاد صحنه هــای زیب جــدی شــده اســت. هرچن
ــتضعف،  ــان مس ــایر همنوع ــه س ــیدگی ب ــردم در رس ــی م ــی عموم ــی و همراه همدل
ــن مشــکل  ــام، بخشــی از ای ــن ای ــدان در ای ــر حــل اثربخــش مشــکات نیازمن عاوه ب
ــار  ــاز هــم آث ــی به نظــر می رســد ب ــز پوشــش می دهــد، ول ــی را نی فرهنگــی ـ ارتباطات
ســوء ناشــی از نگرانی هــای کرونایــی در فرهنــگ عمومــی اجتمــاع، تــا مدت هــا باقــی 

ــد. خواهــد مان
بســتن حرم هــا و مســاجد و تعطیلــی هیئت هــا و مجالــس دعــا و مناجــات، 
ــن  ــردم در ای ــی م ــامت روح ــم س ــا در تنظی ــن مکان ه ــت ای ــلب ظرفی ــر س عاوه ب
شــرایط بحرانــی و نیــز ظرفیــت کاهــش بــای کرونــا و ســایر بایــای پیــش رو3، باعــث 
هجمــه بــه مجمــوع اعتقــادات مــردم شــده اســت. تشــویق و تحریــز همیشــگی مــردم 
ــار جــای خــود را  ــی توســات تجمعــی، این ب ــه اهل بیــتD و برپای ــرای اســتغاثه ب ب
ــری از  ــرای جلوگی ــا ب ــا و برنامه ه ــن مکان ه ــور در ای ــه و عدم حض ــدن در خان ــه مان ب

ــا داده بــود. ابتــا بــه کرون
ــت و  ــادی نیس ــت ع ــم، وضعی ــگاه کنی ــئله ن ــه مس ــه ب ــه ای ک ــر زاوی ــذا از ه ل
ــا طبیعــی ناشــی از وضعیــت موجــود و تصمیمــات متخــذه  هجمه هــای ســازمان یافته ی
دربــاره آن، به طــور فزاینــده ای وارد جامعــه می شــود. ضمــن اینکــه اگــر فــرض کنیــم 
نــگاه دوم )جنــگ کرونایــی( جــدی باشــد، ضــرورت دارد نســبت مــا بــا آن روشــن تر 

ــم. ــی کنی ــر بازیاب ــا نســبت به آن بی تفــاوت نباشــیم و نقــش خــود را بهت شــود ت

مالحظات کار در شرایط غیرعادی
بدیهــی اســت بــرای مقابلــه بــا شــرایط غیرعــادی، بــه کار غیرعــادی یــا کار فوق العــاده 
نیــاز داریــم کــه بــا وجــود دشــمن و دشــمنی ها )کــه در عرصه هــای مختلــف اعــم از 
اقتصــاد، ســامت و اخــاق بــه وضــوح وجــود دارد( از آن بــه کار و مدیریــت جهادی 
ــا  ــد راهگش ــکات می توان ــن ن ــه ای ــه ب ــت توج ــن حال ــود. در ای ــل می ش ــر و تبدی تعبی

باشــد:
الــف- درواقــع کار عــادی، بــرای شــرایط عــادی می توانــد بــه نتیجــه قابل قبولــی 

عاُء یَْدفَُع الْبَاَء النَّاِزَل َوما لَْم یَنِْزْل )الکافی، ج2، ص 469( 3- حضرت امام سجاد?: ألُدّ
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برســد، امــا در شــرایط غیرعــادی و بــا ویژگی هــای عرض شــده، کار جهــادی واجــب 
می شــود. عمــل جهــادی، قــدم در بابــی اســت کــه »فتــح الل لخاصــه اولیائــه« و در پــی 

آن نصــرت و امــداد الهــی نیــز شــامل خواهــد شــد.
والی هــا،  عبــدالل  باقری هــا،  حســن  چمران هــا،  داســتان  محــوری  هســته 
ورود  و  کوره فرصت هــا  همیــن  از  عبــور  کاظمی آشــتیانی ها،  و  حاج قاســم ها 
ــم  ــم بگوی ــت: می خواه ــتیانی می گف ــوم کاظمی آش ــت. مرح ــاد اس ــه جه ــه عرص ب
»رویــان«  مدیرعامــل  والل العلی العظیــم،  اســت.  جهــاد  مملکــت  ایــن  پرچمــدار 
ــم. یــک  ــه خــدا هســتیم! به خــدا قســم این هــا را جــدی می گوی خداســت؛ ماهــا عمل
چیزهایــی اتفــاق می افتــد کــه مــن اصــًا عرضــه ایــن کارهــا را نــدارم. قدوقــواره مــن 

ــد1. ــاق می افت ــی اتف ــت، ول ــا نیس ــن چیزه ای
ب-  البتــه ممکــن اســت مــا دشــمن و دشــمنی ها را نادیــده بگیریــم و نســبت به 
آن تغافــل کنیــم، ولــی بدیهــی اســت کــه دشــمن بیــکار نخواهــد نشســت و دشــمنی ها 
هــم )تــا پایــان دنیــا کــه جبهــه کفــر و جبهــه حــق در مقابــل هــم قــرار دارنــد( تمــام 

نخواهــد شــد؛ َمــْن نـَـاَم لـَـْم یُنـَـْم َعنـْـُه2.
ج- وقتــی جهــاد واجــب  شــد، تــرک آن عواقبــی بســیار خطرنــاک دارد کــه در 

بعضــی از آیــات و روایــات بــه آن اشــاره شــده اســت:
لِّ )خداوند بر  هرکــس آن را از بــاب بی اعتنایــی تــرک کنــد، اَلْبََســُه الّلُ ثـَـْوَب الــذُّ
غــاِر َوالَْقمــاَءةِ  او جامــه ذلــت بپوشــاند( َو َشــْملََة الْبـَـاِء )غــرق بــا کنــد(، َو ُدیِّــَث بِالصَّ
)بــه ذلــت و خــواری و پســتی گرفتــار آیــد(، َو ُضــِرَب َعلــی قَلْبـِـِه بِاالْْســهاِب )بــر دلــش 
ــع  ــر ضای ــِع الِْجهــاِد )دربراب ــُه بِتَْضیی ْ ــقُّ مِن ــَل الَْح ــی زده شــود(، َو اُدی پرده هــای بی عقل
کــردن جهــاْد حــق از او گرفتــه شــود(، َو ســیَم الَْخْســَف )محکــوم بــه ذلــت و خــواری 

شــود(، َو مُنـِـَع النِّْصــَف )محــروم از انصــاف شــود(3.
ِ مـِـْن بَْعــِد إِیَمانـِـِه« اشــاره بــه افــرادی  در ســوره مبارکــه نحــل بــا تعبیــر »َکَفــَر بـِـاللَّ
می کنــد کــه قبــًا ایمــان داشــته اند، ولــی بعــد کفــران ورزیــده یــا کافــر شــده اند. از 

1 - زمانیــان، محمدعلــی )1398( داســتان رویانــا: تاریــخ شــفاهی دکتــر ســعید کاظمــی آشــتیانی در پژوهشــگاه 
رویان. 

2 - نهج الباغه، نامه 62.
3- نهج الباغه، خطبه 27.
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آنجاکــه کفــران هــم مراتبــی دارد و حــد اعــای آن ارتــداد اســت، از این آیه می شــود 
ــی »تعــرب بعــد الجهاد«اســتفاده  ــن مفهــوم »تعــرب بعــد الهجــره«1  و به قول ــرای تبیی ب
ــف  ــف شــده اند و تکلی ــاد واق ــار و ضــرورت جه ــه آث ــن کســانی کــه ب کــرد. بنابرای
آن را نیــز دریافته انــد، ولــی بعــداً از آن تخلــف می کننــد و نســبت به نعمــت جهــاد و 
ــْم َوَســْمِعِهْم َوأَبَْصاِرِهــْم  ُ َعلَــی قُلُوبِِه حفــظ اســام کفــران می ورزنــد، دچــار )َطبَــعَ اللَّ

ُــوَن( )نحــل، 108( می شــوند. ــُم الَْغافِل ِــَک ُه َوأُولَئ
ــه ترســیم  ــا 93 ســوره مبارکــه توب ــات 73 ت ــز در آی ــل نی ــه قب ــی شــبیه آی عقوبت
ــاَر َوالُْمنَافِِقیــَن َواْغلـُـْظ  شــده اســت. پــس از امــر بــه جهــاد )یـَـا أَیَُّهــا النَّبـِـیُّ َجاِهــِد الُْکفَّ
ــه  ــوَن« و آی ــْم ال یَْفَقُه ــْم فَُه ــی قُلُوبِِه ِــَع َعلَ ــه 87 )ُطب ــار در آی ــه 73، دوب ــْم( در آی َعلَیِْه
ُ َعلَــی قُلُوبِِهــْم فَُهــْم الیَْعلَُمــوَن( بــه بیــان یکــی از مهم تریــن آثــار منفــی  93 »َوَطبَــَع اللَّ
تــرک جهــاد و رضایــت بــه هم نشــینی بــا متخلفــان و نشســتگان )در زمانــی کــه جهــاد 

واجــب اســت( اشــاره شــده اســت.

کرونا به مثابه جنگ یا زمینه جنگ و مواجهه
به هرحــال کرونــا به نوعــی بــه مــا حملــه )سامتی–رســانه ای( کــرده و آثــار شــدیدی 
بــر جامعــه مــا داشــته اســت. بــرای حــال یــا »فعــًا« کرونــا نیــاز بــه اقدامــات و عملیــات 
متناســب بــوده و هســت کــه شــیوع آن بــا هوشــیاری، آمادگــی و هماهنگــی افــراد و 
ــری و  ــون پیگی ــی( تاکن ــت جهان ــبت به وضعی ــی )نس ــبتاً خوب ــو نس ــتگاه ها به نح دس
مدیریــت شــده اســت. فعالیت هــای حــوزه ســامت و جلوگیــری از توســعه بیمــاری 
ــال  ــات و فع ــش مواس ــردی رزمای ــده راهب ــرح ای ــان، ط ــود مبتای ــرای بهب ــاش ب و ت
شــدن گســترده گروه هــای مختلــف اجتماعــی در ســطح کشــور بــرای پوشــش آثــار 
ــر نــان شــب مــردم نیازمنــد، رعایــت توصیه هــای بهداشــتی  ــا ب منفــی اقتصــادی کرون
توســط آحــاد جامعــه، حمایت هــای دولتــی کوتاه مــدت بــرای تأمیــن نیازهــای اولیــه 
ــم  ــا و ترمی ــا کرون ــه ب ــرای مقابل ــًا« ب ــات »فع ــی از اقدام آســیب دیدگان و... نمونه های

آثــار آن اســت.
ــت گذارانه  ــتراتژیک و سیاس ــگاه اس ــه ن ــا، ب ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــه اصل ــا الی ام

1- بــرای مطالعــه بیشــتر، ر.ک. قاســمیان، غامرضــا )1397(. ماشــین حســاب ها درســت کار نمی کننــد، 
ــص 63-58. ــماره 1، ص ــادی، ش ــت جه ــه مدیری فصلنام
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ــه  ــم نقش ــئله، فه ــن مس ــه مهم تری ــن الی ــود. در ای ــوط می ش ــا مرب ــوص کرون درخص
ــا براســاس آن طراحــی و  ــا اســت ت ــا سوءاســتفاده از بســتر کرون دشــمن در ایجــاد ی
ــا  ســازماندهی مناســبی صــورت پذیــرد. بعضــی گمانه زنی هــا از اراده قدرت هــای دنی
ــت  ــازی صحب ــی مج ــرای حکمران ــزی ب ــی و برنامه ری ــن جهان ــم نوی ــتقرار نظ در اس
ــران کاهــش قیمــت و حتــی  ــرای جب ــکا ب ــه قمــار اقتصــادی آمری ــد. برخــی ب کرده ان
ــد و برخــی  ــات برخــی کشــورها اشــاره کرده ان ــری از حــذف دالر در معام جلوگی
نیــز بــه بازخوانــی و افزایــش ســهم خواهی قــدرت در دنیــا پرداخته انــد و تحلیل هایــی 

ــد. ــه داده ان ــوص ارائ در این خص
مثــًا بــه ایــن تحلیــل توجــه کنیــد: چیــن در دهــم دی مــاه و ایــران در 30 دی مــاه، 
اولیــن مــوارد مشــکوک بــه کرونــا را گــزارش کرده انــد. شــاخص های بــازار 
ســرمایه اعــم از شــاخص داوجونــز )اقــام برتــر بــورس نیویــورک(، شــاخص نــزدک 
ــدی  ــن رون ــا 30 بهم ــن ت ــام چی ــه اع ــدن( در فاصل ــورس لن ــی )ب ــاخص فوتس و ش
معمولــی )حتــی بعضــاً بــا شــیب رشــد کــم( را طــی می کننــد1 ولــی بعــد از 30 بهمــن 
ــروع  ــد. ش ــه می کنن ــدی را تجرب ــا 23 درص ــقوط های 19 ت ــی، س ــورت ناگهان به ص
کاهــش قیمــت نفــت بــا اعــام کرونــا در چیــن شــروع می شــود، ولــی بعــد از اعــام 
ــرخ دالر  ــا ن ــد. ام ــقوط می کن ــدیدی س ــور ش ــا، به ط ــد اروپ ــران و بع ــا در ای کرون
ــه  ــا 30 بهمــن ب ــه کاهــش قابل توجهــی کــرده و ت کــه پــس از اعــام چیــن شــروع ب
حداقــل نــرخ خــود در یک ســال گذشــته رســیده بــود، به صــورت ناگهانــی و پــس از 
ــمی  ــهم رس ــا س ــل تحریم ه ــر به دلی ــال های اخی ــه در س ــود آنک ــا وج ــران )ب ــام ای اع
در فــروش نفــت نــدارد( رونــد افزایشــی پرســرعتی به خــود می گیــرد2. در ایــن فــرض 
ــن  ــا ای ــت و آی ــرا کیس ــن ماج ــده ای ــت(، برن ــم نیس ــت ه ــه دور از واقعی ــی )ک تحلیل

اتفاقــات به خودی خــود و اتفاقــی شــکل می گیــرد؟
ــی  ــی اســت. به طــور کل ــه نقــش ســازمان بهداشــت جهان ــال دیگــر، توجــه ب مث
درمــورد نقــش ســازمان های بین المللــی در تکمیــل نقشــه کلــی مدیریــت دنیــا، 

1- تــا ایــن تاریــخ )حدفاصــل دهــم تــا ســی ام دی مــاه(، کرونــا در حــدود 19 کشــور اعــم از ایــاالت متحــده، 
آلمــان، فرانســه، کــره جنوبــی، هنــد و ... مشــاهده شــده بــوده اســت.

2 - مقصــودی، حمیــد و ســعیدی، علــی )1399(. گــزارش حکمرانــی اقتصــادی در مواجهــه بــا پدیــده کرونــا، 
قــم: موسســه احیاگــران مســیر قصــد.
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الهیات کرونا؛ روایتی دینی از ماجرای کرونا

ــوان  ــت آن از ت ــت و صح ــزان دق ــی می ــه بررس ــود ک ــل می ش ــادی نق ــای زی حرف ه
ایــن مقالــه و ایــن نگارنــده بیــرون اســت، امــا آیــا ایــن اطاعــات بــرای شــما عجیــب 
نیســت؟ طبــق آمــار ســازمان بهداشــت جهانــی، تعــداد مبتایــان بــه ماالریــا در ســال 
2017 حــدود 231 میلیــون مــورد و در ســال 2018 حــدود 228 میلیــون مــورد در 
ــه  ــت ک ــر اس ــزار نف ــدود 405 ه ــالیانه ح ــر س ــن مرگ ومی ــت. تخمی ــوده اس ــان ب جه
ــج  ــا پن ــه ت ــدود س ــال 2017 ح ــود1. در س ــودکان می ش ــه ک ــوط ب ــد آن مرب 67درص
ــر  ــر اث ــا شــده اند و حــدوداً 650 هــزار نفــر ب ــی مبت ــزای فصل ــه آنفلوان ــون نفــر ب میلی
آن، جــان خــود را از دســت داده انــد. در ایــن ســال، فقــط در آمریــکا حــدود 61 هــزار 

ــت شــده اســت. ــزا ثب ــر آنفلوان ــر اث ــر ب ــر مرگ ومی نف
ــر  ــر اث ــود را ب ــان خ ــر ج ــک نف ــه، ی ــت ثانی ــر هف ــار IDF، در ه ــاس آم ــر اس ب
دیابــت از دســت می دهــد و 50 درصــد از ایــن مرگ هــا )در کل چهــار میلیــون 
ــدود  ــر ح ــد. درحال حاض ــاق می افت ــال اتف ــر از 60 س ــراد کمت ــال( در اف ــر در س نف
ــن بیمــاری،  ــد ای ــا شناســایی شــده اند و هرچن ــی در ســطح دنی ــون نفــر دیابت 463 میلی
واگیــردار نیســت، ولــی رونــد ابتــا و مــرگ ناشــی از آن روبــه افزایــش اســت. ولــی 
ــا  ــل ی ــل تعطی ــن دلی ــه ای ــا ب ــی ای در دنی ــه شیرینی فروش ــنیده اید ک ــال ش ــا تابه ح آی

ــی محــدود شــود؟ حت
در ســال 2016 در حــدود ســه میلیون مــورد مــرگ در اثــر مصــرف الــکل )5.3 
ــای  ــد مرگ ه ــه 7.2 درص ــده، به طوری ک ــزارش ش ــا( گ ــای دنی ــد کل مرگ ه درص
زودرس مربــوط بــه مصــرف الــکل و 13.2 درصــد مرگ هــای افــراد 20 تــا 40 ســاله 
ناشــی از مصــرف الــکل بــوده اســت2. امــا هنــوز هــم هیــچ مشروب فروشــی ای در دنیــا 
تعطیــل نمی شــود و هیــچ ســازمان جهانــی، هیــچ برنامــه ای بــرای مقابــل بــا ایــن مــاده 

کشــنده ارائــه نکــرده اســت.
بــاز هــم مثال هــای دیگــری از ایــن دســت می تــوان از نظــر گذرانــد. امــا 
ــی و  ــای واقع ــات و توانایی ه ــت از امکان ــرآورد درس ــا، ب ــول نظامی ه ــال، به ق به هرح

1- ر.ک.:گزارش ماالریا در تارنمای سازمان بهداشت جهانی:
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/world-malaria-report2019

2  - حریرچی، 1397/07/09
https://www.isna.ir/news/97070905079/
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عملــی خــودی، زمیــن و دشــمن، امــکان طرح ریــزی طــرح مانورهــای قابل تحقــق و 
البتــه منعطــف را فراهــم می کنــد1 بــدون شــناخت زمیــن بــازی و بــدون رصــد دقیــق 
ــدی  ــای بع ــی قدم ه ــکان طراح ــا، ام ــت در دنی ــان حاکمی ــمن و مدعی ــرکات دش تح
ــرای ســاخت مســتحکم یــک کشــور قدرتمنــد مســتقل و حرکــت به ســمت تحقــق  ب
تمــدن اســامی وجــود نخواهــد داشــت. رصــد دقیــق حــوادث، اتفاقــات و ماجراهــا در 
دنیــا و تحلیــل ابعــاد مختلــف آن هــا، نقــش مهمــی در تعییــن درســت راهبــرد مقابلــه، 
مواجهــه و تهاجــم و تعییــن جایــگاه آینــده کشــور خواهــد داشــت. اصــرار ایــن نوشــته 
ــا  ــم ی ــی بخواهی ــد، ول ــه!« دامــن بزن ــن نیســت کــه به قــول برخــی، »توهــم توطئ ــر ای ب
ــم زده و  ــتکبران را بره ــی مس ــم جهان ــادل نظ ــر، تع ــی کبی ــاب خمین ــم، انق نخواهی
بــرای هــر انســان عاقلــی، بدیهــی اســت کــه مدعیــان مدیریــت دهکــده جهانــی، از هــر 
فرصتــی بــرای ســرنگونی ایــن عامــل بی نظمــی در تمــدن مــادی آن هــا )یعنــی انقــاب 
اســامی( نهایــت اســتفاده را ببرنــد. از ایــن رو »ســاده انگاری« درخصــوص رفتارهــای 
دشــمنانه و نداشــتن اســتراتژی فعــال در ایــن زمینــه، حتمــاً بــه تحقیــر تمدنــی منتهــی 
ــی  ــک دوره تاریخ ــول ی ــی، در ط ــار کنون ــر آث ــب آن، عاوه ب ــد و عواق ــد ش خواه

ــود. ــد ب ــوده و خواه ــاهده ب ــی قابل مش به خوب
خاصــه آنکــه بــرای مواجهــه فعــال بــا کرونــا توجــه بــه ایــن دو بخــش به صورت 
توأمــان الزم اســت: الــف( رصــد فعالیت هــای جهانــی و تدبیــر اســتراتژی مواجهــه و 
ــده  ــی ایجادش ــران جهان ــتر بح ــال از بس ــتفاده فع ــرای اس ــزی ب ــه، و ب( برنامه ری مقابل
ــی و  ــه )علم ــان. مطالع ــامی در جه ــاب اس ــداف انق ــتقرار اه ــدور و اس ــرای ص ب
ــا، فرصت هــای بزرگــی در ایجــاد  ــا نشــان می دهــد بحران ه ــا در دنی ــی( بحران ه عمل
جهش هــای بــزرگ تاریخــی و حتــی سرنوشت ســاز دنیــا فراهــم می آورنــد. درســت 
ــی از  ــده ایم و بعض ــه رو ش ــدی روب ــات جدی ــا اقتضائ ــام ب ــن ای ــا در ای ــه م ــت ک اس
ــاد  ــم ایج ــی ه ــی فرصت ــت، ول ــده اس ــا ش ــه جابه ج ــر اداره جامع ــم ب ــادالت حاک مع
ــاب  ــای انق ــریع تر آرمان ه ــق س ــا و تحق ــا کرون ــال ب ــه فع ــکان مواجه ــه ام ــده ک ش

ــم. اســامی در گام دوم را تســریع کنی

1  - جعفری، محمدعلی )1394( کالک های خاکی، تهران: انتشارات سوره مهر، چاپ چهارم.
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مسائل کرونا؛ نمونه هایی از عوارض کرونا
بخشــی از تدویــن نقشــه مقابلــه و مواجهــه و مهاجمــه کرونایــی، شــناخت مســائل مهــم 
ــائل  ــن مس ــت ای ــای درس ــناخت و احص ــع ش ــت. درواق ــی از کروناس ــذار ناش و اثرگ
می توانــد هــم بــه فهــم نقشــه دشــمن کمــک کنــد و هــم بــه تدبیــر بــرای حــل مســائل. 
البتــه در اینجــا قصــد احصــای ایــن مســائل را نداریــم، ولــی نمونه هایــی از بــاب مثــال 

ــود: ــان می ش بی
ــوزه  ــورهای ح ــا کش ــن روزه ــه در ای ــید ک ــرده باش ــد ک ــم رص ــما ه ــاید ش ش
ــوریه و  ــه س ــب ب ــتی مرت ــم صهیونیس ــتند. رژی ــه رو هس ــارهایی روب ــا فش ــت ب مقاوم
ــرای  ــی، ب ــانه های عموم ــد و در رس ــه می کن ــور حمل ــاس آن کش ــاط حس ــی نق برخ
تنظیــم افــکار عمومــی صهیونیســت ها، از خــود تصویــر یــک فاتــح )خیالــی( را ارائــه 
می دهــد، ولــی ســوریه از درگیــر شــدن بــا آن هــا اجتنــاب می کنــد. یمنی هــا مثــًا در 
آتش بــس هســتند، امــا در ایــن ماه هــا از ســوی ائتــاف ســعودی، بیــش از 100مرتبــه 
ــه زعــم  ــد. ب ــد و خویشــتن داری کرده ان ــا نداده ان ــه آن ه ــاران شــده اند، پاســخی ب بمب
نگارنــده، یکــی از مســائلی کــه دســت ســوریه و یمــن در پاســخ بــه تجــاوزات را بیشــتر 
بســته، همیــن موضــوع کروناســت؛ به دلیــل ضعــف نظــام بهداشــتی در اثــر عــوارض 
ــا عــوارض ســامتی-  ــه ب ــرای مقابل ــوان را ب ــر ت ــد حداکث ــم، مجبورن جنگــی و تحری
ــد و از مقابلــه مســتقیم پرهیــز کننــد. وضعیــت روحــی و  اجتماعــی مردم شــان بگذارن

روانــی و افــکار عمومــی مــردم هــم امــکان همراهــی بــا ایــن موضــوع را نــدارد.
همان طــور کــه قبــًا اشــاره شــد، اخــاق تعاملــی مــردم در کشــورمان و بســیاری 
ــه  ــه یکدیگــر، صل ــردم ب ــت م ــراز محب ــده اســت. اب از کشــورهای مســلمان لطمــه  دی
ــر  ــاره اث ــردم درب ــه م ــًا ب ــال شــده اســت. قب ــم دچــار اخت رحــم و بســیاری از مفاهی
صلــه رحــم بــر طــول عمــر و ســامتی بیشــتر گفتــه بودیــم و امــروز تشــویق می کنیــم 
کــه از تــرس احتمالــی ابتــا بــه کرونــا درهــا را روی یکدیگــر ببندنــد. در ایــن میــان، 

ــرای عمــوم مــردم، چــه می شــود؟ تکلیــف ایــن روایــت ب
ــاُث  ــَی مــن عمــِرهِ ث ــد بَِق ــُه فیکــوُن قَ ــُل َرِحَم ــوُن الّرجــل یَِص امام رضــا?: یَک
ــنَه …؛ چه بســا مــردی کــه ســه ســال از عمــرش بیــش  ــَن َس ســنین فَیَُصیُِّرهــا اللُ ثَاثی
نمانــده، ولــی صلــه رحــم به جــا آورد و خــدا به خاطــر ایــن کار، عمــرش را بــه 
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ــًا در  ــا مث ــد1. ی ــام می ده ــد انج ــه را می خواه ــدا آنچ ــد و خ ــش ده ــال افزای 30س
روایتــی از امــام صــادق? آمــده اســت کــه فِی ُسْؤِر الُْمْؤمِِن ِشَفاٌء مِنْ َســبِْعیَن َدا

ــدر  ــی آن ق ــه کرونای ــی هجم ــت2. ول ــاری اس ــفا از 70 بیم ــورده مؤمن ش ًء؛ در نیم خ
ســنگین بــوده کــه مــردم از یکدیگــر می ترســند و ســور مؤمــن کــه جــای خــود دارد، 
ــانه ای  ــدام نش ــه هیچ ک ــا اینک ــد، ب ــزی می گیرن ــختی چی ــم به س ــر ه ــت یکدیگ از دس
از آلودگــی بــه کرونــا را هــم لزومــاً ندارنــد و بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی می توانــد 

ارتباطــات مؤمنانــه بــا یکدیگــر را حفــظ کننــد.
مــا در هــر مصیبتــی دســت بــه دامــان اهل بیــتD می شــدیم و برپایــی مجالــس 
و تشــکیل اجتماعــات پرشــور اســتغاثه و روضــه، راهــی بــرای حــل مشــکات خــود 
ــه  ــاً ب ــت و نهایت ــته جمعی نیس ــای دس ــری از روضه ه ــا اآلن خب ــود. ام ــان ب و اطراف م
ــد خیلــی از افــراد  ــاً نمی توان تصاویــر مجــازی از مجالــس اکتفــا می کنیــم )کــه طبیعت
را بــا خــود همــراه و فضــای هم افزایــی مجالــس را فراهــم کنــد( ســرآمد این جلســات، 
ــرار  ــر ایــن موضــوع ق برنامه هــای شــب های قــدر اســت کــه به طــور جــدی تحت تاثی
گرفتــه اســت. قصــه و غصــه بزرگ تــر بــه مجالــس محــرم مربــوط می شــود کــه ممکــن 
ــا آن را هــم حــذف یــا محــدود کنــد. حرم هــای اهل بیــتD هــم  اســت آثــار کرون
در هــر بــا و مصیبــت، پناهــگاه اصلــی مــردم بــوده، ولــی نســخه های تجویــزی ایــن 

روزهــا، صــاح و ســامتی مــردم را در بســتن درب حرم هــا دیــده اســت.
ــا را نــدارم،  البتــه در ایــن نوشــته قصــد تعــرض بــه تصمیمــات ســتاد ملــی کرون
ــه همــه مســائل و ظرفیت هــا، می توانســت  ــر ب ــر و همه جانبه ت ــگاه دقیق ت ــی شــاید ن ول
از ایجــاد مشــکات جدیــد جلوگیــری کنــد یــا برخــی از آن چیزهایــی را کــه تهدیــد 
پنداشــته شــده، بــه فرصــت تبدیــل کنــد؛ فرصت هایــی کــه نســخه های جهانــی فهمــی 

از آن هــا ندارنــد و از الطــاف ویــژه الهــی بــه پیــروان اهل بیــتD اســت3.

1 - کلینــی، محمــد بــن یعقــوب )1407 ق.(، الکافــی، تصحیــح علــی اکبــر غفــاری، جلــد دوم، تهــران: 
دارالکتــب االســامیه.

2  - ابن بابویه، محمد بن علی )1364( ثواب األعمال و عقاب األعمال، قم: الشریف الرضی
ــد کــه »در دلســوزی  ــرا گایــه کــرده بودن ــز اخی 3 - حجت االســام مــروی، تولیــت آســتان قــدس رضــوی نی
ــدس  ــتان های مق ــرات آس ــه نظ ــم ب ــت داری ــرم درخواس ــئوالن محت ــا از مس ــم، ام ــد نداری ــچ تردی ــئوالن هی مس
نیــز توجــه داشــته باشــند، اعتــاب مقدســه پیچیدگی هــا و ظرافت هایــی دارد کــه آن هایــی کــه در ایــن اماکــن 
مقدســه خدمــت نکــرده و حضــور فعــال نداشــته اند بــه آن پیچیدگی هــا آشــنایی ندارنــد، قطعــا تصمیــم 
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به هرحــال آنچــه مســلم اســت، ســتاد ملــی کرونــا کــه تاکنــون همــه  حمایت هــا 
و تقویت هــای الزم از طــرف مســئوالن عالــی نظــام، رســانه های داخلــی و مــردم 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت( ب ــی اس ــه کار پرزحمت ــه البت ــا )ک ــه ظرفیت ه ــته، از هم را داش
ــرای حفــظ ســامتی جســم  ــه ب ــا نیــت صادقان تصمیــم درســت تر اســتفاده نکــرده و ب
ــا کروناســت(،  مــردم )کــه تخصــص پزشــکان و مســئولین فعلــی ســتاد ملــی مقابلــه ب
ــه  ــه را ب ــادی آحــاد جامع ــی روحــی و اعتق متأســفانه حفــظ ســایر ســامتی های حیات

ــدازه کافــی درنظــر نگرفتــه اســت. ان
ــد  ــدس، نمــاز عی ــی روز ق ــل راهپیمای برخــی فعالیت هــای دینــی– اجتماعــی مث
فطــر و راهپیمایــی اربعیــن از ظرفیت هــای بــزرگ قدرت نمایــی جامعــه شــیعی و 

ــرار گرفــت. ــا ق مســلمانان اســت کــه عمــًا تحــت الشــعاع بحــران کرون
ــکان  ــر و ام ــا یکدیگ ــورها ب ــاری کش ــات تج ــش ارتباط ــود کاه ــه می ش گفت
طوالنــی شــدن محدودیت هــای کرونایــی، ممکــن اســت بعضــی کشــورها را در 
ــوع  ــکان وق ــی از ام ــی تحلیل های ــد؛ حت ــه رو کن ــکل روب ــا مش ــی ب ــواد غذای ــن م تأمی
قحطــی در برخــی مناطــق دنیــا گــزارش شــده اســت. هرچنــد دولــت ایــران از عــدم 
نگرانــی در ایــن خصــوص خبــر داده و بافــت دینــی و بومــی عمــوم مــردم در کشــور 
نیــز از فرهنــگ احتــکار دور و بــه فرهنــگ مواســات در مواقــع بحــران نزدیــک اســت، 
ولــی حجــم فشــار تبلیغاتــی مدیریت نشــده بــه مــردم در بلندمــدت )بــا هــدف مدیریــت 
ــی از  ــه فرهنگی-اجتماع ــای خرابکاران ــی عملیات ه ــکان طراح ــار ام ــاری( در کن بیم
ســوی معانــدان در بســتر کرونــا بــرای تخریــب آرامــش موجــود، می توانــد سرنوشــت 

دیگــری را رقــم بزنــد.

اقتضائات جنگ کرونایی
ــادی،  ــه زنی های ع ــا پرس ــدی دارد و ب ــه کار ج ــاز ب ــا، نی ــوارض کرون ــا ع ــه ب مقابل

ــا  ــد. م ــر باش ــا مؤث ــن تصمیم گیری ه ــز در ای ــه نی ــاب مقدس ــرات اعت ــه نظ ــود ک ــاذ می ش ــی اتخ ــت زمان درس
نمی گوییــم دســتورالعملی کــه توســط اعتــاب مقدســه تدویــن شــده اســت را تصویــب کنیــد، کارشــناس ایــن 
امــر شــما هســتید امــا کارشــناس حرم هــای مطهــر مــا هســتیم، تصمیــم نهایــی بــا شــما اســت امــا از نظــرات مــا 
اســتفاده کنیــد یــا حداقــل آن هــا را بشــنوید، تــا بتوانیــم غصــه از دل میلیون هــا محبــت اهــل بیــتD برداریــم.« 

ــام حســن مجتبــی? ( ــن نام گــذاری صحــن ام )1399/02/22، آیی
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علمــی و شــبه علمی کاری از پیــش نخواهــد رفــت. موفقیــت در ایــن جنــگ بعــد از 
ــه: ــاز دارد ب ــن حــوزه، نی ــای فرهنــگ جهــادی در ای ــرش مبن پذی

تشــکیل جبهــه بــرای افزایــش هم افزایــی و پیشــروی مأموریتــی؛ آفــت بســیاری 
ــود  ــی از نب ــاً ناش ــم عموم ــا ه ــودن کاره ــر ب ــت و ابت ــودن آن هاس ــر ب ــا، ابت از کاره
ــاط و  ــتن ارتب ــا نداش ــوزه ی ــال در آن ح ــای فع ــناختن انرژی ه ــای کار، نش ــای پ نیروه
انســجام تشــکیاتی بــا یکدیگــر اســت. در مقابــِل جبهــه دشــمن، نیــاز بــه هوشــمندی 
ــی، کاری از  ــای تنهای ــرادی در غاره ــا کار انف ــم؛ ب ــتبان داری ــایی و کار دش در شناس

پیــش نخواهــد رفــت.
بــار معنــوی مبنــا؛ فعــاالن جبهــه مقابلــه بــا جنگ هــای جدیــد، ماننــد رزمنــدگان 
دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم نیــاز دارنــد بــه بــار معنــوی مبنــا تــا در ســایش حــوادث 
ــم  ــتر فراه ــی بیش ــای اله ــب امداده ــرای جل ــه را ب ــد و زمین ــم نیاورن ــختی ها، ک و س

کننــد.
ــه  ــرای مواجه ــم ب ــی و ه ــه دفاع ــرای مواجه ــم ب ــی؛ ه ــک عملیات ــه و کال نقش
فعــال بــا موضــوع کرونــا الزم اســت. بــا فــرض تشــکیل جبهــه و ایجــاد قرارگاه هــای 
راهبــردی و عملیاتــی، داشــتن نقشــه و کالــک عملیاتــی، یــک ضــرورت اولیــه اســت 
ــدر  ــان ه ــود و انرژی هایش ــد ب ــراد خواه ــب اف ــرگردانی نصی ــب، س ــدون آن اغل و ب
ــد، کار  ــا را خســته می کن ــری، »آنچــه نیروه ــول شهیدحســن باق ــه ق ــت. ب خواهــد رف
زیــاد نیســت، بلکــه بی برنامگــی و گیجــی اســت« و بدیهــی اســت کــه نقشــه داشــتن، 

ــت. ــت اس ــن حال ــت از ای ــرای برون رف ــی ب گام مهم

حرف آخر
ــه  ــاً ب ــالگی، قطع ــور از 40س ــی و عب ــای تمدن ــامی در مرزه ــاب اس ــروی انق پیش
ــاب  ــا انق ــمنی ب ــه و دش ــرای مقابل ــتر ب ــاش بیش ــر و ت ــه کف ــتر جبه ــیت بیش حساس
اســامی منجــر شــده اســت. هــر طراحــی احتمالــی از ســمت دشــمن، نبایــد غیرممکــن 
ةٍ« )در همــه ظرفیت هــای  ــن قُــَوّ ــا اســتََطعتُم مِ ــّدوا لَُهــم َم انگاشــته شــود و دایــره »َو اَِع
علمــی و اجرایــی نظامــی، دولتــی و مردمــی( بایــد توســعه پیــدا کنــد تــا هــم آمادگــی 
ــن  ــَن مِ ــم َوآَخری ُک ِ َوَعُدوَّ ــُدوَّ اللَّ ــِه َع ِ ــوَن ب ــم )تُرِهب ــد و ه ــته باش ــود داش ــه وج مقابل

ــد. ــدا کن ــق پی ــال، 60( تحق ــم( )انف ُ یَعلَُمُه ــُم اللَّ ــم ال تَعلَمونَُه دونِِه
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ــن جبهــه  ــرای تعیی ــی اســت ب ــال آن، فرصت های ــا و امث ــل کرون داســتان هایی مث
و موقعیــت در پیچیدگی هــای آخرالزمانــی دنیــا. کســانی کــه ایــن بارقه هایــی از ایــن 
جنــگ را درک کرده انــد، مســئول اند و بــه انــدازه فهــم خــود، زمینــه بــرای رشــد یــا 
ــود  ــدا می ش ــن ج ــم قاعدی ــان از حک ــم این ــع حک ــد. درواق ــم می کنن ــقوط را فراه س
ــا در صــف متخلفــان از جهــاد! مجاهــدان  ــد ی ــرار می گیرن ــن ق ــا در صــف مجاهدی ی
ــر  ــای کف ــا اولی ــد و ماموریت هایشــان را براســاس جنــگ ب جنــگ را جــدی می گیرن
و طاغــوت و مســتکبران عالــم برنامه ریــزی می کننــد. همــه تاش شــان را در آن 
ــد و پــس از خــرج همــه ظرفیت هــا مضطــر می شــوند، متوســل  ــه کار می گیرن مســیر ب
ــتری  ــئولیت بیش ــد و مس ــدا می کن ــش پی ــان افزای ــدا، وسع ش ــه لطــف خ ــوند و ب می ش
در جبهــه حــق برعهــده می گیرنــد. متخلفــان هــم در حیــرت و گیجــی )تیــه( بــه ســر 
ــکری و  ــار ناش ــاً دچ ــوند و نهایت ــرد ش ــار عقب گ ــت دچ ــن اس ــی ممک ــد، حت می برن

کفــران خواهــد شــد، اال اینکــه خــدا بــه آن هــا رحــم کنــد.



درس های کرونا و انسان هزاره سوم
دکتر مصباح الهدی باقری
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق?
عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسامی و مدیریت دانشگاه امام صادق?

ــر بیشــتر  ــه حدس هــا و تخمین هــای بشــری کار داشــته باشــد ب ــدون اینکــه ب ــا ب کرون
ــیر  ــت و مس ــدارد« زده اس ــار ن ــر »اعتب ــوع مُه ــل الوق ــناریوهای محتم ــا و س برنامه ه
شــیوع و درگیــری و فراگیــری و واگیــری خــود را می گذرانــد و درماندگــی و 
ــر  ــون نف ــاری، 42/6 میلی ــره آم ــک فق ــط در ی ــت. فق ــاهد اس ــر را ش ــی  بش واماندگ
ــرات و  ــروس و اث ــن حضــور وی ــی در عی ــکار شــده اند و اقتصــاد جهان ــکا بی در آمری
تبعــات ســنگین آن، دوره ی رکــود خــود را آغــاز کــرده اســت. هنــوز بشــر در یــک 
مفاهمــه بــا کرونــا ننشســته اســت و همچنــان درصــدد رهایــی از دســت آن، دســت وپا 
ــط  ــا فق ــدن کرون ــد. دی ــم دی ــری ه ــای دیگ ــا را از زاویه ه ــد کرون ــا بای ــد. ام می زن
در عکس هــای رادیولــوژی یــا زیــر میکروســکوپ های دقیــق، همــه ی حقیقــت ایــن 
ــد  ــد و چن ــدی دی ــد بُع ــد چن ــا را بای ــد. کرون ــان نمی کن ــان نمای ــروس را برای م وی
بعــدی تحلیــل کــرد. حیــف اســت آن را در یــک بعــد، آن هــم کامــًا خســارت بار و 
بــا چهــره ای کریــه ببینیــم. نکاتــی را دربــاره آن تأمــل کــرده ام کــه ان شــاءالل به تدریــج 
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ــم. ــاره می نمای ــه اش ــار نکت ــه چه ــته ب ــن نوش ــذارم. در ای ــتراک می گ ــه اش ب

یکم: از غفلت بترس!
تبشــیر و انــذار در حکمــت رشــد و تعالــی انســانی نقشــی برجســته دارد. پیامبــران واال 
ــه  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــره می بردن ــان به ــاغ پیام هایش ــرای اب ــزار ب ــن دو اب ــام از ای مق
ــزای  ــدند و از ج ــر می ش ــی را متذک ــب اله ــکر واج ــا، ش ــاء نعمت ه ــا احص ــی ب گاه
ــا  ــی ب ــد و گاه ــر می دادن ــی خب ــنت اله ــمت و س ــره قس ــی آن را در دای ــکر، افزون ش
ــدار  ــت هش ــه نقم ــل آن ب ــت و تبدی ــدن نعم ــل ش ــه زای ــران، ب ــر کف ــمردن عنص برش
ــح  ــه توضی ــام را اینگون ــأن اس ــم الش ــر عظی ــف پیامب ــال تکلی ــدای متع ــد. خ می دادن

می دهــد:
َّا أَْرَسلْنَاَک بِالَْحقِّ بَِشیًرا َونَِذیًرا َوإِْن مِْن أُمٍَّة إاِلَّ َخَا فِیَها نَِذیٌر( )فاطر، 24( )إِن

در ایــن آیــه، خــدای متعــال هشــدار دادن و نذیــر بــودن پیامبــران را بیشــتر تأکیــد 
ــت  ــت و رحم ــود حکم ــبب می ش ــان س ــیان انس ــی و نس ــت آدم ــا غفل ــد. گوی می کن
الهــی او را دائــم در مســیر تذکــر و تــذکار قــرار دهــد و از مشــغول شــدن بــه لعــب و 

لهــو دنیــا تحذیــر نمایــد.
ایــن ســنت الهــی )انــذار و هشــدار(، فقــط در مســیر پیامبــری و هدایــت بــه کار 
گرفتــه نشــد، بلکــه در ســایر ادوار و اعصــار نیــز بــه صورتــی ملمــوس، وظیفــه ی تذکــر 
و هشــدار بــه ســایر اســباب عالــم اعطــاء گردیــد تــا انســان غافــل را بــه ذکــر برگردانــد. 
ایــن وظیفــه گاهــی بــه آیــات مســتمره  الهــی مثــل تمــام حــوادث طبیعــی و تکــراری 
ــه، ســیل، طوفــان و ... داده شــده و گاهــی در قالــب یــک پدیــده ی  عالــم ماننــد زلزل
نــو، زندگــی بشــر را متأثــر ســاخته اســت. ویــروس کرونــا در دایــره بیماری هــا و جــزء 
حــوادث طبیعــی ولــی از حیــث فراگیــری و واگیــردار بــودن ویــروس و بــه هــم  ریختن 
زندگــی طبیعــی انســان ها در زمانــی نســبتاً طوالنــی، از نــوع دوم و بــه اصطــاح نوپدیــد 

ــد. ــه حســاب می آی ب
شــاید اگــر حجــم انبــاء، هشــدار، نگرانــی و اضطــراب و ترســی کــه ایــن 
ویــروس در ایــن دوره زمانــی چنــد ماهــه بــرای مــردم عالــم ایجــاد کــرد را محاســبه 
ــه جــرأت  کنیــم )یعنــی تعــداد نفــوس ضــرب  در میــزان هشــدار و ایجــاد نگرانــی( ب
بتــوان گفــت کــه ایــن ویــروس جــزء هشدارســازترین پدیده هــا در عالــم هســتی بــوده 
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اســت.
بــا ایــن حســاب و بــا ایــن اثــر و تأثــری کــه زندگــی آدمــی در مواجهــه ی بــا ایــن 
ــه اســت، تذکــر الهــی پشــت انفــاذ حرکــت و اثربخشــی ایــن  ــه خــود گرفت ــده ب پدی
ویــروس در زندگــی طبیعــی عامــه ی مــردم، چیســت؟ خــدا می خواهــد چــه چیــزی را 
متذکــر شــود؟ آیــا غفلــت انســان از خــود نمی توانــد یــک هشــدار عظیــم را ســازمان 
بدهــد؟ آیــا مشــغول شــدن انســان بــه غیــر خــدا و درگیــر شــدن بــا هــر آنچــه کــه او 
را در مســیر برگزیــده شــدن و خــاص شــدن و رشــد و تقــرب، بــاز مــی دارد، موجــب 

ایــن تذکــر نشــده اســت؟
در حالــی کــه زندگــی درصــد باالیــی از 7 میلیــارد انســان ســاکن روی زمیــن، 
ــا خــود نشــان و  کامــًا تحــت تأثیــر ورود و حضــور ایــن ویــروس قــرار گرفــت، آی
نمــادی بــرای بازنگــری در مســیر نیســت؟ آیــا بایــد از ایــن هشــدار و تــذکار، سرســری 
عبــور کــرد و زودتــر شــرایط را عــادی و مشــغول بــه همــان مســیر ســابق شــد؟ اگــر 
ایــن هشــدار، نتوانــد مــا را بــه خــود آورد، وضعیتمــان در مراتــب و مراحــل بعــدی چــه 
ــا چــه پدیده هــای دیگــری مواجــه خواهیــم شــد؟ آیــا بعــدا فرصتــی  خواهــد شــد؟ ب

بــرای رجــوع داریــم؟
ــک  ــت، ی ــدی داش ــزرگ و بلن ــای ب ــر ادعاه ــه بش ــم در حالیک ــوب می دانی خ
ویــروس همــه ی تابوهــای ســاخته شــده نظــم انســانی و نظــام اجتماعــی را فروریخــت 
و هنــوز بعــد از چنــد مــاه حضــورش در زندگــی مــردم، نتوانســته شــرایط بشرســاخته 
حیــات انســانی و اجتماعــی برگــردد. آیــا الزم نیســت، بــا دقتــی همــه جانبــه، نســبت 
خودمــان بــا خودمــان و همــه ی اطرافمــان را دوبــاره بازنگــری کنیــم؟ آیــا الزم 
ــد  ــور کنن ــیر و غ ــاب س ــن ب ــم در ای ــی ه ــن کم ــای دی ــا و زعم ــا، علم ــت فض نیس
ــی  ــش بخش ــرف آرام ــا ص ــد؟ آی ــر بگذارن ــار بش ــری در اختی ــتمایه های غنی ت و دس
ــا تمــام  ــی اســت؟ آی ــت دین کاذب و مصنوعــی، وظیفــه ی حاکمیــت خاصــه حاکمی
کلمــات قرآنــی »الیعقلــون«، »الیفقهــون«، »یتدبــرون«، »تتفکــرون«، »ال یعلمــون«، »ال 
ــه آن  ــوادث واقع ــروز و ح ــی ام ــرون« در زندگ ــا ینظ ــه »اف ــتر از هم ــون« و بیش تعلم
ــدای  ــد، خ ــر می رس ــه نظ ــرد؟ ب ــرار گی ــته تر ق ــر و شایس ــه دقیق ت ــورد توج ــد م نبای
حکیــم کــه بــه اراده ی خــود اجــازه ی حضــور ایــن ویــروس در زندگــی بشــر را داده 
اســت، بشــر را بــه دنبــال ســؤاالت و جواب هایــی فرســتاده اســت، لیکــن مــا غافــل از 
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همــه چیــز، مشــغول طبیعــی کــردن شــرایط زندگــی و گذشــت بــدون تأمــل و تدبــر در 
ــا پدیده هــا، حجاب هــای  ــه مواجهــه ب حــوادث واقعــه روزگار هســتیم. شــاید این گون
بیشــتری بــرای فهــم آیــات و نشــانه ها در زندگــی انســان معاصــر، به وجــود آورد کــه 
ــی،  ــرس و نگران ــدن ت ــادی ش ــد. ع ــخت می کن ــز س ــل را نی ــرایط قب ــه ش ــت ب بازگش
انســان را از یکــی از مهم تریــن ابزارهــای انبــاء محــروم و راه تذکــر و تــذکار را 

ســخت تر و دســت نیافتنی تــر می کنــد.
ــًا  ــوَن َخائِف ــی َیُک ــًا َحتَّ ــُن ُمْؤِمن ــوُن اَلُْمْؤِم ــد: اَل َیُک ــام رضــا? می فرماین ام
ــو  ــاُف َو َیْرُج ــا َیَخ ــاًل لَِم ــوَن َعاِم ــی َیُک ــًا َحتَّ ــًا َراِجی ــوُن َخائِف ــًا َو اَل َیُک َراِجی
)الکافــی، ج 2، ص71(. مؤمــن هرگــز مؤمــن نباشــد مگــر آنکــه ترســان )از عــذاب 
خــدا( و امیــدوار )بــه رحمــت خــدا( باشــد و ترســان و امیــدوار نباشــد تــا بــرای آنچــه 

ــد. ــام ده ــح( انج ــل )صال ــت، عم ــدوار اس ــد و امی می ترس

دوم: محرومیت هم نعمتی است!
ــد )شــر( و  در تعاریــف قــراردادِی زندگــی بشــر، محرومیــت و ممنوعیــت، قبیــح و ب
برخــورداری و دارا بــودن، حســن و خــوب )خیــر( بــه  شــمار مــی رود. هــر کــس کــه 
بیشــتر دارا باشــد، بیشــتر برخورداراســت و بیشــتر می توانــد بهره بــرداری کنــد و غالبــاً 
ــوردار  ــر برخ ــس کمت ــل، هرک ــه مقاب ــد. در نقط ــق می دانن ــبخت و پرتوفی او را خوش
باشــد و نتوانــد از برخورداری هــای خــود، بهره بــرداری درســت کنــد، بــا دیــده 

ــد. ــاده قلمــدادش می کنن ــوان و عقــب افت ــه او نگریســته و نات ترحــم ب
بــه زندگــی 200 ســاله اخیــر بشــر بــر کــره خاکــی توجــه فرماییــد. بشــر در طــول 
ایــن ســال ها، از یــک زندگــی بســیار ســاده بــه ســمت یــک زندگــی بســیار برخــوردار 
ــا  ــود، ب ــودی خ ــه خ ــورداری، ب ــن برخ ــد ای ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــرده اس ــت ک حرک
ــا آســایش و رفــاه  ــرای زندگــی همــراه ب اســتفاده از عقــل و دانــش و کاربســت آن ب
بیشــتر اســت. امــا آنچــه کــه امــروز از نتیجــه ی ایــن برخــورداری می بینیــم همــه چیزش 
خیــر و فضیلــت آفریــن نیســت. حتــی برخــی پدیده هــا، کامــًا در قامــت یــک شــر و 
ــه نتیجــه حضــور شــبکه های اجتماعــی  ــد. شــما ب ــدا کرده ان ــن نمــود پی ــت آفری رذال
در زندگــی امــروز بشــر نــگاه کنیــد. شــاید بــه جــرأت بتــوان گفــت آنچــه ایــن پدیــده 
ــت.  ــانی اس ــد انس ــات و رش ــال در حی ــی اخت ــت، نوع ــرده اس ــاد ک ــی ایج در زندگ
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ــر،  ــر متعب ــر و غی ــط، نشــانی های معتب ــز و درشــت، اطاعــات درســت و غل ــار ری اخب
ــزار  ــار برخــورداری از یــک اب و درگیری هــای موجــه و ناموجــه، همــه و همــه از آث
نــو پدیــد اســت کــه می توانســت پــر از خیــر و برکــت باشــد ولــی گویــا چالش هــا و 

حفره هــای بزرگــی در زندگــی ســالم و حیــات مدنــی بشــر پیــش آورده اســت.
پــس بــا ایــن حســاب نمی تــوان هــر محرومیتــی را نقمــت و هــر برخــورداری و 
تمتعــی را نعمــت دانســت بلکــه چگونگــی برخــورد بــا آن پدیــده و واقعــه و موقعیــت 
می توانــد تعییــن کننــده باشــد. لــذا می تــوان نعمتــی را در عیــن حســن و کفایــت، بــه 
یــک نقمــت دردسرســاز تبدیــل کــرد و یــک محرومیــت را تبدیــل بــه یــک حســن 

و فایــده.
در ظهــور و بــروز ویــروس کرونــا، ناگهــان حجمــی از محرومیــت بــر زندگــی 
انســانی، هــوار شــد و بســیاری از فرصت هــا و نعمت هــا از انســان گرفتــه شــد. برخــی از 
ایــن محرومیت هــا از جنــس از بیــن رفتــن یــک نعمــت و فرصــت بــود مثــل مصافحــه 
-صلــه رحــم- جمــع شــدن مؤمنیــن و نزدیــک شــدن قلوبشــان بــه هــم. و برخــی دیگــر 
از جنــس فرصتــی بــرای تجدیدنظــر. اینکــه یــک پدیــده بــا محرومیــت از نعمت هــا، 
ــن  ــرد مثبــت و درســت اســت. همچنی ــاره آن هــا پیــش بب ــاء دوب ــه ســمت احی ــا را ب م
ــر در  ــت تجدیدنظ ــق، ظرفی ــت و ضی ــاد محرومی ــا ایج ــده ب ــک پدی ــه ی ــت اینک اس
کارایــی و چگونگــی نقــش آفرینــی یــک ابــزار بشــر ســاخته را فراهــم می کنــد نیــز، 
ذی قیمــت بــه حســاب می آیــد. همانطــور کــه بــرای احیــای یــک نعمــت بایــد تــاش 
کــرد، از فرصــت محرومیــت نیــز بایــد نهایــت اســتفاده را نصیــب کــرد و راه و طریــق 
ــا،  ــد مأموریت ه ــان باش ــاً یادم ــت. ضمن ــکار گرف ــود و ب ــی نم ــت آن را طراح درس

ــند. ــامان می رس ــه س ــا ب ــا محرومیت ه ــه ب همیش

سوم: برای »دین« هم جا باز کنید!
قالــب سیاســت ها و  ظرفیــت هــر حکمرانــی، عیــار ارزشــمندی تصمیمــات در 
ــر  ــن ظرفیــت غنی ت ــدر ای ــد. هــر ق ــن را مشــخص می کن راهبردهــا و برنامه هــا و قوانی
ــد.  ــان می ده ــود را نش ــتری، خ ــت بیش ــا کیفی ــذه ب ــات متخ ــد، تصمیم ــر باش و قوی ت
ــوم  ــای ق ــط عق ــان توس ــره ی فرم ــه روال و زنجی ــاخته ک ــر س ــای بش در حکمرانی ه
درطــول ســالیان متمــادی طراحــی شــده، ظرفیــت مواجهــه بــا مســائل و مصائــب نیــز در 
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انــدازه ی همــان قــوه ی عاقلــه تنظیــم و مســتقر اســت. امــا در حاکمیت هــای توحیــدی 
کــه زنجیــره ی فرمــان و حکمرانــی، منبعــث از تعالیــم وحــی و ســنت تنظیــم و مســتقر 
می شــود، تــاش می کننــد کیفیــت تصمیمــات را از حیــث توحیــدی بــودن و در 

مســیر تقــرب قرارگرفتــن بــاال ببرنــد.
بــا  مختلــف  حکمرانی هــای  کرونــا،  ویــروس  بــا  اخیــر  مواجهــه ی  در 
پیــش  را  مقابلــه  از  متمایــزی  داشــتند، شــیوه های  متفاوتــی کــه  جهان بینی هــای 
گرفتنــد، امــا آنچــه کــه در تصمیمــات متخــذه و خروجــی جلســات ســتاد های 
مقابلــه، بیشــتر از هــر چیــز بــه چشــم می آمــد، نــگاه مــادی حاکــم بــر تصمیمــات بــود. 
ــه در ذهــن آحــاد جامعــه  ــز و توصی ــوان پروتــکل و تجوی ــه عن درواقــع، آنچــه کــه ب
در همــه حکمرانی هــا فــرو می نشســت، بــا اینکــه بــه دنبــال مقصــد عالــی حفــظ جــان 
انســان ها بــود امــا راه آن را فقــط در شــیوه های فیزیکــی جســتجو می کــرد، لــذا 
حتــی در حکمرانی هــای شــریعت محــور هــم کمتــر آدرســی از خــدا، توحیــد، ســنت 
ــل  ــز ذی ــا نی ــه، همین ه ــت. در نتیج ــراغ گرف ــد س ــانه ها و... می ش ــات و نش ــاء، آی ابت

ــد. ــذف می گردی ــًا ح ــا اص ــده ی ــف ش ــی، خفی ــات خروج تصمیم
ــدی  ــود را توحی ــر، خ ــا و ظاه ــد در نم ــط نمی توانن ــی، فق ــای دین حکمرانی ه
ــی  ــت و دقیق ــانی درس ــان نش ــه سیاست هایش ــن و کن ــد در بط ــه بای ــد بلک ــوه دهن جل
ــتاد  ــات س ــوع در تصمیم ــن موض ــد همی ــد. رص ــودار باش ــان نم ــی الهی ش از جهان بین
ــرای  ــری ب ــل از توصیه هــای مقــام معظــم رهب ــا قب ــه کشــورمان نشــان می دهــد ت مقابل
اســتفاده از نظــر کارشناســان دینــی در ســتاد، تمامــی تصمیمــات، کامــًا صبغــه 
فیزیکــی و ماده گــرا داشــتند و هیــچ جســارت و عرضــه ای بــرای اتخــاذ سیاســت های 
ــی و  ــدی )حکمت ــی و توحی ــه جنبه هــای دین ــرم جهــت توجــه بیشــتر آحــاد مــردم ب ن
ســننی( شــیوع ایــن پدیــده، وجــود نداشــت. ضمــن اینکــه کلیــه مراکــز و مجامــع دینی 
ــی و اضطــراری  ــی در شــرایط اقتضائ ــت و ضعــف گفتمان ــه نوعــی دچــار لکن هــم ب
ــا  ــردم و نسبتشــان ب ــرای م ــد ب ــود کــه بای ــی کــه اینجــا مقطعــی ب ــد شــدند. حال جدی
معبــود و طریقــه ی پرکــردن خألهــا و فاصله هــا، راه و طریقــی مبیــن و روشــن، طــرح 

ــد. می نمودن
ــه  ــد ب ــاب می آی ــه حس ــف ب ــی ضع ــود نوع ــه خ ــی، ک ــی حکمران ــی تجربگ ب
عــاوه ماده گرایــی مفــرط متولیــان همــراه بــا فــوران عنصــر »توقــع« بــه جــای »شــکر« 
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در آحــاد جامعــه ســبب شــد، ســتاد مقابلــه در کشــورمان از زاویــه ای ناقــص و ناکافــی 
ــاظ  ــا لح ــخه هایی ب ــه نس ــا ارائ ــد و ب ــرار ده ــی ق ــایی و بررس ــورد شناس ــئله را م مس
ــان را  ــاد و ایم ــاور، اعتق ــم، ب ــری از فه ــای کم نظی ــاً فرصت ه ــدود، بعض ــب مح جوان

ــرار داد. مــورد غفلــت و اتــاف ق

چهارم: بدیل های غلط انداز
در شــرایط خــاص و اضطــراری، مناســک اولیــه -کــه همــان واجبــات دینــی اســت- 
ــر، عرضــه ی آن توســط  ــه جــواز ایــن تغیی ــر و تبدیــل شــود. البت ــد دچــار تغیی می توان
ــه اســتنباط حکــم و اعتباربخشــی حجیــت آن و افتــاء اســت.  ــه منابــع چهارگان فقیــه ب
ــل  ــه مث ــک ثانوی ــورد مناس ــت. در م ــر نیس ــکان پذی ــر ام ــورت، تغیی ــن ص ــر ای در غی
ــد  ــای اکی ــه از توصیه ه ــا اینک ــتD و ... ب ــل بی ــس اه ــزاری مجال ــم، برگ ــه رح صل
دینــی برخــوردار اســت امــا واجــب نیســت. الزم اســت بــه طریقــی بــا آن رفتــار شــود 
ــارت دیگــر، حفــظ  ــه عب کــه آن را از انتفــاع و فلســفه حکمــی خــود جــدا نســازد. ب
ــه شــمار مــی رود. بعضــی مواقــع  ــر اجــرای خــود مناســک ب فلســفه مناســک مقــدم ب
ــده محــوری  ــر شــکل برگــزاری می شــود کــه از فلســفه و فای ــدر درگی ذهن هــا این ق
آن مناســک دور شــده و فقــط یــک قالــب و پوســته ی ظاهــری از آن باقــی می مانــد. 
بــه عنــوان نمونــه، فایــده محــوری در برگــزاری مجالــس ذکــر اهــل بیــت D، تاقــی 
ــه  ــت ک ــاءالل اس ــی اولی ــیر نوران ــم در مس ــا ه ــن ب ــدن مؤمنی ــم آم ــارت و گرده و زی
بــا اســتماع و اســتفاضه از کام و حکمت هــا و سفارش هایشــان همــراه بــا توجــه 
ــام  ــریف از ام ــث ش ــن حدی ــه ای ــد. ب ــاق می افت ــان اتف ــا و مصائب ش ــه مجاهدت ه ب
ِ مُتََواِصلِیــَن  ِّیــَن فـِـي الَلَّ َ َو ُکونـُـوا إِْخــَوًة بـَـَرَرًة مُتََحاب صــادق? عنایــت فرماییــد: اِتَُّقــوا الَلَّ

ــی، ج 2، ص 175( ــوُه )الکاف ــا َو أَْحیُ َ ــُروا أَمَْرن ــْوا َو تََذاَک ــَزاَوُروا َو تََاقَ ــَن تَ مُتََراِحِمی
ــار  ــرادران نیکــوکار و خــوش رفت ــه هــم ب ــد و نســبت ب تقــوای الهــی پیشــه کنی
باشــید، بــرای خــدا بــا یکدیگــر دوســتی نمائیــد و بــا یکدیگــر تمــاس و ارتبــاط برقــرار 
کنیــد و نســبت بــه هــم محبــت و رحمــت داشــته باشــید، یکدیگــر را زیــارت و دیــدار 

کنیــد در حالــی کــه امــر مــا را بــا هــم مذاکــره کــرده، آن را زنــده نگــه می داریــد.
لــذا معتقدیــم اینکــه هیئتــی راه بیفتــد و در آن کام نورانــی اهــل بیــتD طــرح 
ــس  ــت از فلســفه مجال ــی کفای ــه خــودی خــود، خــوب و شایســته اســت ول شــود، ب
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ــن«  ــن و متراحمی ــن، متواصلی ــرای »متحابی ــی ب ــد ظرفیت ــاً بای ــدارد و حتم ــه را ن روض
ــه یکدیگــر فراهــم شــود. ــودن مؤمنیــن نســبت ب ب

ــه ای  ــن و نام ــا تلف ــه رحــم: درســت اســت کــه ب ــورد صل همینطــور اســت در م
ــه رحــم را در ســطح حداقلــی  ــد خانوادگــی را حفــظ نمــود و صل ــوان پیون هــم می ت
ــوری  ــه حض ــی و مواجه ــارت خانوادگ ــن کار در زی ــفه ی ای ــا فلس ــرد، ام ــزار ک برگ
ــه  ــدر ک ــر چق ــت، ه ــا نیس ــرایط مهی ــن ش ــر ای ــذا اگ ــت، ل ــدن اس ــس ش و نفس به نف
بتــوان بــدان فلســفه نزدیــک شــد، مثــًا بتــوان عکــس رد و بــدل کــرد یــا بــه صــورت 
ــر  ــرای ه ــد، ب ــس الزم می آی ــت. پ ــول اس ــدوح و مقب ــود، مم ــات نم ــری ماق تصوی
ــب و شــکل ظاهــرش نباشــیم،  ــل، آن هــم در قال ــال طراحــی بدی ــه دنب ــزی زود ب چی
ــا نمــود. ــا چــه شــرایطی، ماهیــت حقیقــی آن مناســک را می تــوان احی بلکــه ببینیــم ب



ارزیابی کنش جامعه اسالمی در آزمون کرونا
محمد رحیمی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عامه طباطبایی:« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه امام صادق?

ــا مثبــت«، بخــش ویــژه ای بــا عنــوان »کرونــا و ســنت  در شــماره اول ویژه نامــه »کرون
ابتــاء اجتماعــی« کار شــد؛ در آن بخــش ســعی شــد، نگاهــی القــا شــود کــه می تــوان 
ــزء  ــاری ج ــاء و گرفت ــود. ابت ــی نم ــی تلق ــاء اجتماع ــک ابت ــوان ی ــا را به عن کرون
جداناشــدنی حیــات بشــر اســت ولــی ســختی و رنــج ناشــی از آن، مقصــودی داشــته1 
ــن  ــد ای ــال شــدن انســان ها.2 اگرچــه فراین ــرای غرب ــان، بســتری اســت ب ــه یــک بی و ب
ــامت  ــطح س ــه س ــدا ب ــد و ابت ــاز ش ــی آغ ــای خاص ــه ی جغرافی ــری، از منطق غربالگ
جامعــه اختصــاص یافــت و کادر بهداشــت و درمــان را بــا خــود درگیــر کــرد 
ــک  ــه ی ــه ب ــرد و رفته رفت ــرایت ک ــان س ــر جه ــه سرتاس ــری ب ــروس مُس ــن وی ــی ای ول
مســئله ی فراگیــر اجتماعــی تبدیــل شــد و همــه ســطوح اقتصــاد، فرهنــگ و سیاســت 
ــای  ــه ی الیه ه ــه هم ــی، ب ــف اجتماع ــاد مختل ــردن ابع ــدا ک ــا پی ــذا ب ــد؛ ل را درنوردی

1 - سیدمحمدرضا فقیه ایمانی، »پیامی از یک مهمان ناخوانده«، کتاب کرونا مثبت 1.
2 - علی جعفری، »رزمایش همدلی برای کمک مؤمنانه به نیازمندان، راهی به سوی ظهور«، همان.
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اجتمــاع تســّری یافــت. مســئله ای بــا ایــن مختصــات، یــک ابتــاء جمعــی اســت؛ البتــه 
جمعــی بــودن ابتــاء بــه معنــای یکســان بــودن آن بــرای همــه ی افــراد نیســت، بلکــه 
هــر کســی بــه گونــه ای در ایــن بســتر جمعــی مبتــا می شــود. علی رغــم ایــن تفــاوت 
ــن  ــت؛ ای ــان اس ــه یکس ــرای هم ــی - ب ــدت و ضعف ــا ش ــی آن - ب ــت حقیق ــی غای ول
ــه وجهــه ی الهــی ایــن ابتــاء«؛ در  ــارت اســت از »متذّکــر شــدن ب غایــت حقیقــی عب
ایــن تذّکــر بایــد بــا انقطــاع از تعلــق بــه اســباب و علــل مــادی، بــه عالــم معنــا اتصالــی 
ــت تضــرع و خشــیِت جمعــی،  ــن »قطــع و وصــل« در حال ــق ای ایجــاد شــود و از طری
رشــد و کمالــی بــرای جامعــه حاصــل می شــود.1 در نتیجــه، تحلیــل ابتائــات جمعــی 
بــه تجویــز جمعــی نیــاز دارد و »مراقبــت اجتماعــی« می توانــد به عنــوان راه حــل کلــی 

ــز شــود. ــات جمعــی تجوی ــا ابتائ در مواجهــه ب
ــاز اســت؛  ــز متناســبی نی ــا، تجوی ــه کرون ــل اجتماعــی از ابتــاء ب ــر تحلی ــی ب مبتن
در مقــام تجویــز، در ضمــن التــزام عملــی بــه رعایــت تمــام نــکات بهداشــتی و 
فاصله گــذاری اجتماعــی، نبایــد نســبت بــه وجــه دیگــری از ایــن داســتان غفلــت شــود 
و تذکــر آن الزم اســت کــه بــا توســل از طریــق »عهدهــای جمعــی« می تــوان حالــت 
ــه  ــاء را ب ــن ابت ــی از ای ــد ناش ــوده و تهدی ــاد نم ــود ایج ــّرع را در خ ــرار و تض اضط

ــه ی رشــد و کمــال اجتماعــی شــود.2 ــت، مای ــا در نهای ــل کــرد ت فرصــت تبدی
در نتیجــه ی تحلیــل و تجویــز کرونــا بــه مثابــه یــک ابتــاء اجتماعــی، »موفقیــت« 
ــف می شــود؛  ــی تعری ــاء جمع ــن ابت ــی ای ــت حقیق ــا غای ــق ب ــا مطاب ــون کرون در آزم
موفقیــت در ایــن آزمــون، منحصــر بــه پاییــن آمــدن و صفــر شــدن آمــار مبتایــان و 
جانباختــگان کرونــا نیســت، بلکــه بایســتی موفقیــت در عرصــه ی اجتماعــی بازتعریــف 
شــود: در نتیجــه ی آبدیــده شــدن گوهــر وجــودی جمعــی از افــراد، میــزان تقویــت یــا 
تضعیــف »همگرایــی و وحــدت« در اجتمــاع نشــانگر موفقیــت یــا شکســت اجتماعــی 

ــا می باشــد. ــاء جمعــی کرون در ابت

ارزیابی کنش جامعه اسالمی در ابتالء اجتماعی کرونا
تحلیــل و تجویــزی کــه بیــان شــد، برآمــده از یــک ســنخ نــگاه اجتماعــی بــه معــارف 

1 - حسین قاسمی، »رزمایش جمعی تنها راه مواجهه با ابتاء کرونا«، همان.
2 - محمد رحیمی، »برقراری عهدهای جمعی در مواجه با ابتاء جمعی کرونا«، همان.
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ــر  ــی ب ــدا مبتن ــردی ســاختن آن در مســائل زندگــی انســان ها اســت. ابت ــی و کارب دین
ــام  ــاب، ام ــم انق ــری معظ ــت کان رهب ــی از مدیری ــه روایت ــی، ب ــگاه اجتماع ــن ن ای
خامنــه ای K در مســئله ی کرونــا می پردازیــم و اینکــه چگونــه بــا راهبردهــای ایشــان، 
یــک کنــش جمعــی توســط جامعــه ی اســامی انجــام شــد و در نهایــت، بــا ســنجه ای 
ــده در  ــی ش ــیر ط ــه مس ــم و اینک ــی می کنی ــی را ارزیاب ــش جمع ــن کن ــب، ای مناس

ــا، آیــا در جهــت موفقیــت بــوده یــا شکســت؟!  آزمــون کرون

تحلیل آزمون کرونا
هــر پدیــده ای بســته بــه وســعت نــگاه و افــق فهــم افــراد تحلیــل می شــود. در قامــوس 
رهبــری، کرونــا این گونــه تعریــف می شــود: »یــک مســئله ی گــذرا اســت، یــک چیــز 
فوق العــاده نیســت؛ از ایــن حــوادث در کشــور پیــش می آیــد. البتـّـه مــن نمی خواهــم 
ــم.«1 و در  ــزرگ نکنی ــم ب ــی ه ــئله را خیل ــا مس ــرم، امّ ــک بگی ــی کوچ ــئله را خیل مس
جــای دیگــری مجــدداً بــر ایــن تحلیل شــان تأکیــد می کننــد کــه »امــروز کرونــا بــرای 
ــه  ــزرگ و خطرناکــی اســت کــه ب ــالی ب ــزرگ و یــک ابت بشــریّت یــک مشــکل ب
ــا بســیاری از مشــکات، مشــکل  آن هــا رو آورده، لکــن ایــن مشــکل در مقایســه ی ب
کوچکــی به حســاب می آیــد؛ مــا مشــکات فراوانــی را در دنیــا و در کشــور خودمــان 

ــود«.2 مشــاهده کرده ایــم و داشــته ایم کــه از ایــن حادثــه کمتــر نبــود، بلکــه بیشــتر ب
ــا  ــئله ی کرون ــه مس ــود، اگرچ ــری ب ــر رهب ــه مدنظ ــی ک ــگاه و افق ــعت ن ــا وس ب
ــیاری از  ــه بس ــت ک ــی اس ــن در حال ــذرد؛ ای ــی می گ ــت ول ــی اس ــاء جهان ــک ابت ی
ــوان یــک  ــه، به عن ــن حادث اندیشــمندان و سیاســیون کشــورهای مختلــف جهــان از ای
بحــران جهانــی یــاد کرده انــد کــه حتــی تاریــخ را بــه دو قســمت، پیشــاکرونا و 
ــل از  ــه نق ــراد ب ــن اف ــدادی از ای ــر تع ــه، نظ ــرد؛ در ادام ــد ک ــیم خواه ــاکرونا تقس پس

ــود:3 ــر می ش ــی« ذک ــن پالیس ــی-اقتصادی »فاری ــری سیاس ــه خب مجل
بیمــاری  • هــاروارد:  دانشــگاه  بین الملــل  روابــط  اســتاد  والــت  اســتیون 

ــا  ــرب ت ــوذ را از غ ــدرت و نف ــت ق ــر در وضعی ــن تغیی ــد-19 همچنی کووی

1 - بیانات مورخ 13 اسفندماه 1398
2 - بیانات مورخ 21 فروردین ماه 1399

3- https://foreignpolicy.com/20/03/2020/world-order-after-coroanvirus-pandemic/
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ــر  ــر، کمت ــر بازت ــی کمت ــد-19 دنیای ــید. کووی ــد بخش ــتاب خواه ــرق ش ش
شــکوفا، و کمتــر آزاد را بــه وجــود خواهــد آورد. دنیــا قــرار نبــود این گونــه 
باشــد. امــا ترکیــب یــک ویــروس مرگبــار، برنامه ریــزی ناکافــی، و رهبــری 
ــرار  بی کفایــت موجــب شــده بشــریت در یــک مســیر جدیــد و بیمنــاک ق

گیــرد.
رابیــن نیبلــت، مدیــر و مســئول اجرایــی ارشــد اندیشــکده چتم هــاوس  •

انگلیــس: همه گیــری ویــروس کرونــا ممکــن اســت، هماننــد پــر کاهــی کــه 
ــکند. ــادی را بش ــدن اقتص ــر جهانی ش ــکند، کم ــتر را می ش ــر ش کم

ــاروارد  • ــگاه ه ــدی دانش ــی کن ــکده حکمران ــتاد دانش ــز اس ــوالس برن نیک
بیمــاری  همه گیــری  آمریــکا:  خارجــه  امــور  وزارت  ســابق  معــاون  و 
ــی قــرن حاضــر اســت. ایــن بحــران  کوویــد-19 بزرگ تریــن بحــران جهان
از عمــق و گســتره عظیمــی برخــوردار اســت. بحــران ســامت عمومــی هــر 
ــران  ــر بح ــد. تأثی ــد می کن ــن را تهدی ــان روی زمی ــارد انس ــک از 7/8 میلی ی
مالــی و اقتصــادی می توانــد از تأثیــر رکــود بــزرگ ســال های 2008 و 

ــرود. ــر ب 2009 فرات
ــد  ــا می باش ــروس کرون ــدن وی ــران« خوان ــا، »بح ــن تحلیل ه ــتراک ای ــه اش وج
ــت.  ــد داش ــی نخواه ــر، در پ ــی فراگی ــر و بدبخت ــز فق ــتاوردی ج ــچ دس ــه هی و اینک
ــی یــک قطــره آب روی  ــوری اســت کــه وقت ــگاه م ــا همچــون ن ــن ســنخ تحلیل ه ای

ــت! ــرده اس ــان را آب ب ــش کل جه ــه خیال ــد، ب ــه اش می افت خان

تجویز در آزمون کرونا
ــل  ــر تحلی ــی ب ــود؛ مبتن ــز می ش ــز تجوی ــبی نی ــکار متناس ــل، راه ــر تحلی ــال ه ــه دنب ب
ــرای مشــاهده ی  ــدن ب ــکار قابل اجــرا، منتظــر مان ــا راه متفکــران و سیاســتمداران، تنه
نزدیک تــر  وقــوع  بــه  زمانــی  پیش بینی هــا  ایــن  اســت.  مذبــور  پیش بینی هــای 
ــراد  ــا فلــج شــدن بخــش بهداشــت و درمــان، اف می شــد کــه در برخــی از کشــورها ب
ســالخورده از چرخــه ی درمانــی کنــار گذاشــته شــدند و حتــی در تدفین و خاکســپاری 
ــا مشــکل مواجــه شــدند و بســیاری از ایــن قبیــل مشــکات بــرای  جانباختــگان هــم ب
ــئوالن  ــده ی مس ــت عم ــه از دس ــا کاری ک ــرایط، تنه ــن ش ــد. در ای ــدار ش ــا پدی آن ه



کـــرونـا مـثبت دو

42

کشــورهای مبتــا شــده برمی آمــد، ارائــه ی گزارشــی از اتفاقــات در 24 ســاعت 
گذشــته بــود و صرفــاً آمــار مبتایــان و قربانیــان و عواقــب غیرقابل جبــران ایــن 

ویــروس را در گفت وگوهــای خبــری دائمــاً تکــرار می کردنــد.
رهبــری معظــم انقــابK بــه تناســب تحلیــل ویــروس کرونــا، ورود فعاالنــه را 
توصیــه کردنــد. در ایــن مواجهــه، بــا احتســاب کرونــا بــه عنــوان یــک قضیــه ی گــذرا 
کــه مدتــی پیــش آمــده و پــس از چنــدی رخــت برمی بنــدد، ورود فعاالنــه می توانــد 
ــم  ــردم و ه ــت م ــث فعالی ــم از حی ــد؛ ه ــته باش ــراه داش ــه هم ــا ب ــرای م ــی ب تجربیات
ــری  ــه تعبی ــود. ب ــل نم ــی را تحصی ــوان آورده های ــور می ت ــی کش ــتگاه های اجرای دس
ــد  ــن می توان ــرد، ای ــام می گی ــه انج ــن زمین ــی در ای ــش عموم ــک رزمای ــق، »ی دقی
یــک دســتاورد باشــد«.1 بــه فراخــور مــاه مبــارک رمضــان، ایــن رزمایــش را بــه طــور 
ــرد اصلــی در  ــوان راهب ــه عن ــی«2 را ب ــات و همدل ــد و »مواس خــاص متعیّــن فرمودن

ایــن رزمایــش عمومــی مشــخص نمودنــد.
گویــا ایــن تجویــز آن چنــان جامــه ی عمــل پوشــید کــه اقشــار مختلــف اجتمــاع 
در ایــن رزمایــش بــه صحنــه آمدنــد و اقداماتــی را شــروع کردنــد: در زمینــه ی تولیــد 
ــه  ــف و ب ــرکت های مختل ــط ش ــون توس ــتگاه های گوناگ ــزات و دس ــوازم و تجهی ل
ــه ی  ــرد؛ در زمین ــدا ک ــت پی ــا فعلی ــدادی از آن ه ــت تع ــان، ظرفی ــوص دانش بنی خص
خدمــات رفاهــی و نیکــوکاری، حرکتــی مؤمنانــه بــا چــه ســرعت و گســتردگی توســط 
آحــاد مــردم راه انــدازی شــد. مجموعــه ی ایــن اقدامــات در کنــار همدیگــر اتفاقــی را 

رقــم زد و گویــی کنشــی از جامعــه ی ایــران صــادر شــد.

ارزیابی آزمون کرونا
ــاس را  ــت و مقی ــوان دو حال ــا می ت ــون کرون ــه در آزم ــش جامع ــی کن ــرای ارزیاب ب
ــی ترســیم نمــود: »حالــت و مقیــاس  ــرای ایــن ارزیاب ــرار داد و ســنجه هایی را ب ــا ق مبن
فــردی« و »حالــت و مقیــاس جمعــی«. ابتــدا هــر یــک از ایــن دو مبنــا را تشــریح نمــوده 

ــم. ــن می کنی ــر آن هــا را تبیی ــی ب ــی مبتن و نحــوه ی ارزیاب

1 - بیانات مورخ 13 اسفندماه 1398
2 - بیانات مورخ 21 فروردین ماه 1399
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الف( حالت و مقیاس فردی
وقتــی کنــش جامعــه را در آزمــون کرونــا در »حالــت و مقیــاس فــردی« ارزیابــی 
می کنیــم، کوچک تریــن مؤلفــه ی قابــل ارزیابــی »فــرد« اســت و هــر یــک از 
ــی هــم کــه در  ــا، فعالیت های ــن مبن ــا ای ــراد، مجــزا و منفــک از همدیگــر هســتند؛ ب اف
ــوند و  ــاهده می ش ــر مش ــز از همدیگ ــوح و تمای ــا وض ــد، ب ــام ش ــا انج ــان کرون جری
ــاری،  ــبات آم ــام محاس ــا و انج ــن فعالیت ه ــای کان1 از ای ــود داده ه ــرض وج ــا ف ب
از  مشــخصی  تعــداد  داوطلبانــه،  به صــورت  کــه  می شــود  حاصــل  نتیجــه  ایــن 
ــایر  ــجویی و س ــیج دانش ــای بس ــاجد، مجموعه ه ــه، مس ــای خیری ــن، مجموعه ه خیّری
ــراد  ــه اف ــوده و ب ــوه نم ــع آوری وج ــه جم ــدام ب ــی اق ــی و خصوص ــازمان های دولت س
نیازمنــد کمــک کردنــد و بــه طــور دقیــق، هزینــه و تعــداد بســته های غذایــی و لــوازم 

بهداشــتی و ... قابل شــمارش اســت.
بــا مشــاهده ی چنیــن آمــار و ارقامــی از کمک هایــی کــه در چنــد مــاه معارضــه 
ــم در  ــی را ه ــن تحلیل ــاالً این چنی ــدند، احتم ــص داده ش ــز و تخصی ــا تجهی ــا کرون ب
ــره ای و  ــکل جزی ــه ش ــا ب ــراد و مجموعه ه ــک از اف ــر ی ــه ه ــت ک ــد داش ــی خواه پ
ــرار  ــا برق ــان آن ه ــط و نســبتی می ــچ رب ــاً هی ــد و تقریب ــدام کردن مجــزا از همدیگــر اق
نبــوده اســت؛ نــه از کار همدیگــر اطــاع داشــتند و حتــی گاهــی میــان آن هــا تداخــل 
ــه اســت.  ــه ســمت مــوازی کاری گرایــش یافت هــم پیــش آمــده و هم افزایــی آن هــا ب
ــات  ــام اقدام ــدی را در انج ــی از ناکارآم ــاً میزان ــه صرف ــواردی ک ــن م ــوای از ای س
خیرخواهانــه تحلیــل نمــود، در برخــی مــوارد هــم مبتنــی بــر تحلیل هــای انجــام شــده، 
شــواهدی وجــود دارد کــه داللــت بــر اثــر معکــوس داشــته اســت و بــه موجــب آن، 
نه تنهــا کمکــی بــه قشــر نیازمنــد نبــوده بلکــه بــه ضــرر آن هــا نیــز تمــام شــده اســت. 
ــل  ــا حاص ــل آن ه ــا و تحلی ــع داده ه ــاهده و تجمی ــکار، از مش ــه ی غیرقابل ان ــن نتیج ای
ــه  می شــود؛ امــا »حالــت و مقیــاس فــردی« در مشــاهده و تحلیــل ارائــه شــده، تأثیــر ب
ســزایی داشــته اســت. بــرای مشــخص شــدن ایــن تأثیــر، بــه عنــوان جایگزیــن و نظیــِر 
ــاهده و  ــی« را در مش ــاس جمع ــت و مقی ــوان »حال ــردی«، می ت ــاس ف ــت و مقی »حال

ــا قــرار داد. تحلیــل وقایــع مذکــور مبن
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ب( حالت و مقیاس جمعی
بــا مقدمــه ای کــه در مــورد تحلیــل کرونــا بــه عنــوان یــک ابتــاء اجتماعــی بیــان 
شــد و همچنیــن در نتیجــه ی تجویــزی کــه منجــر بــه صــدور کنشــی از جامعــه اســامی 
شــد، در مقــام ارزیابــی بایــد حالــت و مقیاســی در قامــت ایــن کنــش اجتماعــی اختیــار 
نمــود: ارزیابــی ایــن کنــش در حالــت و مقیــاس فــردی، بــا انبوهــی از نقــاط نامفهــوم 
ــی نخواهــد داشــت؛  و مبهــم همــراه اســت و در نهایــت، قضــاوت مشــخصی را در پ
لــذا حالــت و مقیــاس دیگــری برمی گزینیــم تحــت عنــوان »حالــت و مقیــاس جمعــی«.

کوچک تریــن مؤلفــه ی قابــل ارزیابــی در »حالــت و مقیــاس جمعــی«، »جامعــه« 
اســت؛ بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه در طــول موجودیــت افــراد بــوده و اگرچــه جــدای 
از افــراد نیســت ولــی بــر آن هــا احاطــه ی وجــودی دارد؛ لــذا جامعــه همچــون انســان، 
دارای شــخصیت و حقیقتــی اســت. ایــن حقیقــت، دارای حیــات بــوده و امکان رشــد و 
کمــال خواهــد داشــت.1 بــا ایــن تفســیری کــه از جامعــه ارائــه شــد، وقتــی جامعــه را بــه 
عنــوان یــک مؤلفــه، مــورد ارزیابــی قــرار می دهیــم، در مقــام مشــاهده بایســتی مدنظــر 
داشــت کــه جامعــه، یــک کل مرتبــط اســت و کنشــی کــه در خــال روابــط اجتماعــی 
ــادر  ــه ص ــت جامع ــوده و از هوی ــی ب ــش اجتماع ــک کن ــه ی ــه مثاب ــود، ب ــادر می ش ص
ــه  ــود ک ــی نمی ش ــوع کنش های ــه مجم ــر ب ــه، منحص ــش جامع ــذا کن ــت؛ ل ــده اس ش
ــد، بلکــه خــود جامعــه، هویتــی در طــول هویــت افــراد  تک تــک افــراد انجــام داده ان
داشــته و فعالیت هایــی انجــام می دهــد؛ بــرای ملموس تــر شــدن ایــن حیثیــت جمعــی، 
بیــن »اصــل« و »حاشــیه« کنــش جامعــه تمایــز قائــل می شــویم: اصــل کنــش جامعــه بــه 
لحــاظ جمعــی صــادر شــده اســت ولــی دارای حواشــی متفاوتــی نیــز می باشــد. آنچــه 
ــی قــرار گرفــت، عمومــاً حواشــی کنــش و  در حالــت و مقیــاس فــردی مــورد ارزیاب
فعالیت هــای جامعــه اســت ولــی در حالــت و مقیــاس جمعــی بــه ارزیابــی اصــل کنــش 
ــک  ــش ی ــل کن ــه اص ــی ب ــام ارزیاب ــب، در مق ــن ترتی ــود. بدی ــه می ش ــه پرداخت جامع
ــه ســمت بیگانگــی و  ــه ب ــراد جامع ــی اف ــه می شــود و اینکــه چــه میزان ــه پرداخت جامع

تعــارض و یــا بــه ســمت همگرایــی و وحــدت حرکــت کــرده اســت.
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الهیات کرونا؛ روایتی دینی از ماجرای کرونا

ارزیابی رزمایش همدلی
انســان بــه طــور طبیعــی در مواجهــه بــا حوادثــی نظیــر کرونــا، نگــران تأمیــن معیشــت و 
ــا  مصــارف زندگــی خــود می شــود. علی رغــم ایــن واکنــش طبیعــی، جامعــه ایــران ب
التفــات بــه آموزه هــای الهــی بــر طبیعــت خــود غلبــه نمــوده و نه تنهــا حقــوق دیگــران 
را مدنظــر داشــتند بلکــه در تأمیــن نیازهــای جمعــی قدمــی برداشــتند و حرکتــی ایجــاد 
شــد کــه بــه تعبیــر رهبــری »از شــرق تــا غــرب کشــور، از شــمال تــا جنــوب، در اغلــب 
ــک را  ــم کم ــت عظی ــن حرک ــردم، ای ــاد م ــتان ها، آح ــه ی اس ــاید در هم ــهرها، ش ش
شــروع کردنــد«.1 بدیــن ترتیــب، مــردم ایــران بــا التــزام بــه فرهنــگ اســامی و انقابــی 
ــرص در  ــا ح ــدن نه تنه ــیمه نش ــت و سراس ــا متان ــد و ب ــل کردن ــمندانه عم ــود هوش خ
جمــع کــردن مایحتــاج زندگــی را کنــار گذاشــتند بلکــه »رزمایــش همدلــی« را رقــم 
زدنــد. البتــه حواشــی ایــن کنــش اصلــی جامعــه نیــز قابل رصــد هســتند و همچنــان کــه 
ــکاری در  ــات غیرقابل ان ــی از تعارض ــد، برخ ــان ش ــردی« بی ــاس ف ــت و مقی در »حال
خــال ایــن رزمایــش نیــز اتفــاق افتادنــد ولــی مهــم اســت کــه اصــل کنــش جمعــی 
ــه ی اســامی  ــی در جامع ــش جمع ــذا اصــل کن ــم؛ ل ــک کنی را از حاشــیه ی آن تفکی

ایــران، مایــه ی تقویــت همگرایــی و وحــدت شــده اســت.
ــی  ــی را ارزیاب ــع غرب ــی، جوام ــاس جمع ــت و مقی ــن حال ــر همی ــی ب ــی مبتن وقت
می کنیــم، شــاهد هســتیم کــه بــا شــنیدن زمزمــه ای از ویــروس کرونــا در ســطح ُخــرد، 
ظــرف چنــد ســاعتی قفســه های فروشــگاه ها خالــی شــده و انبــار منــازل پــر می شــدند 
ــی  ــتی و درمان ــات بهداش ــرقت ملزوم ــکا در س ــای آمری ــطح کان، ایالت ه و در س
بــر همدیگــر پیشــی می گرفتنــد. این گونــه دســت اندازی و هجمه هــای عمومــی 
ــول و  ــراد ســالخورده و معل ــان اف ــاز زدن از درم ــع یکدیگــر و ســر ب ــر خــاف مناف ب
عقب مانــده کــه فایــده ی مالــی ندارنــد، بــه دلیــل فقــدان فرهنــگ اســامی و انقابــی 
ــد کــه اصــل کنــش جمعــی در  ــل می نمای ــن نتیجــه را تحصی ــوده و در مجمــوع، ای ب

جوامــع غربــی موجــب تشــدید بیگانگــی و تعــارض شــده اســت.

نتیجه گیری
ــر  ــه تعبی ــه ی اســامی حاصــل شــد، ب ــرای جامع ــا ب ــون کرون دســتاوردی کــه از آزم

1 - بیانات مورخ 21 اردیبهشت ماه 1399



کـــرونـا مـثبت دو

46

رهبــری »در بســیاری از مــوارد بــه معنــای واقعــی کلمــه، یــک کار اســامی و خدایــی 
ــن  ــاالن ای ــد. حــس بســیاری از فّع ــد بمان ــت بشــود، بای ــد ثب ــن افتخــارات بای ــود، ای ب
جبهــه ی وســیع، همــان حــس دوران دفــاع مقــّدس بــود«.1 در نتیجــه، بــه عنــوان یــک 
ــن  ــران در ای ــوان گفــت: »ملّــت ای ــران می ت ــه اســامی ای ــرای جامع ــی ب قضــاوت کل
آزمــون، خــوش درخشــید«.2 امــا نتیجــه ی ایــن آزمــون بــرای جوامــع غربــی عبــارت 

ــد!«3 ــت خوردن ــاً شکس ــی انصاف ــون بین الملل ــن آزم ــا در ای ــه »غربی ه ــود از اینک ب
الزم بــه ذکــر یــک نکتــه ی مغفــول اســت کــه در تحلیــل و تجویــز آزمــون کرونا 
بــه نــگاه رهبــری در ایــن امــر پرداختــه شــد ولــی در ارزیابــی کلیــت آزمــون کرونــا و 
بــه طــور خــاص، »رزمایــش همدلــی« بــه کنــش جامعــه پرداختیــم؛ دلیــل ایــن رجــوع 
از رهبــری بــه جامعــه عبــارت بــود از اینکــه شــرط الزم موفقیــت جامعــه در بســتر ابتاء 
ــق  ــی، تحق ــان تفصیل ــه بی ــت؛ ب ــت اس ــت از والی ــدت(، تبعی ــی و وح ــی همگرای )یعن
همگرایــی و وحــدت در جامعــه، تنهــا حــول محــور والیــت ممکــن اســت؛ لــذا فقــط 
»جامعــه اســامی« اســت کــه می توانــد بــا تبعیــت از ولــّی الهــی متحــد و منســجم شــده 
و بــه ســمت »توحیــد« حرکــت نمایــد و جوامــع دیگــر بــه دلیــل فقــدان والیــت واحــد، 
ــراد، اصــل  ــان اف ــروز تضــاد و تعــارض می ــا ب ــه تشــتت و بیگانگــی دچــار شــده و ب ب
ــه  ــرای جامع ــی ب ــاء جمع ــاً ابت ــه، اساس ــود. در نتیج ــدوش می ش ــه مخ ــت جامع هوی
ــق شــده و از  ــال( و موف ــده )غرب ــه اســت کــه آبدی ــن جامع ــا ای اســامی اســت و تنه
ایــن ورطــه خــارج می شــود ولــی در حاشــیه ی آن، همــواره تعــدادی هســتند کــه بــه 
ــه ی ابتــاء اخــراج  ــه عنــوان »داده هــای پــرت« از گردون دلیــل عــدم صبــر و متانــت ب
ــر  ــر معکــوس خواهــد داشــت. ب ــن جمــع، اث ــرای ای ــاء ب ــت، ابت می شــوند و در نهای
ایــن اســاس، ابتــاء جمعــی باعــث مرزبنــدی ایمانــی شــده و در بســتر ابتائاتــی کــه 
ــای  ــر از مرزه ــی را فرات ــد، مرزهای ــون می کن ــریت را آزم ــی، بش ــورت جهان ــه ص ب

ــد. ــرای »جامعــه اســامی« مشــخص و معیّــن می نمای ــی ب جغرافیای

1 - بیانات مورخ 21 اردیبهشت ماه 1399
2 - بیانات مورخ 21 فروردین ماه، 1399

3 - بیانات مورخ 21 اردیبهشت ماه 1399



روایت ماجرای ابتالء اجتماعی در آزمون کرونا
علی جعفری ُهرستانی
پژوهشگر هسته »منظومه فکری عامه طباطبایی:« مرکز رشد
دانشجوی دکتری رشته علوم سیاسی دانشگاه امام صادق?

شــهر ســوت و کــور شــده بــود و در کوچه پس کوچه هــای محلّه هــای قدیمــی 
ــازار  ــود کــه ب ــادی ب ــود. مــّدت زی ــازی همیشــگی بچه هــا نب ــری از ســروصدای ب خب
ــخوان  ــی روی پیش ــرد غریب ــود و گ ــل ب ــا تعطی ــتر مغازه ه ــت. بیش ــی نداش ــم رونق ه
چنــد مغــازه ای کــه هنــوز درشــان تختــه نشــده بــود، نشســته بــود. ســر ظهــر بــود و بــا 
اینکــه صــدای مــؤّذن از پشــت بام مســجد همیشــه شــلوغ بــازار بلنــد بــود، امّــا ورودی 
ــرداری در  ــود بیمــاری واگی ــی ب مســجد هــم آن ازدحــام همیشــگی را نداشــت. مدت
ــد  ــد و مــردم شــهر ترجیــح می دادن ــه بودن ــود و عــّده ای جان باخت شــهر شــایع شــده ب
از خانه هــا خــارج نشــوند. اذان کــه تمــام شــد، مــؤّذن بلنــد فریــاد زد کــه ایّهــا النـّـاس 
»عّجلــوا بالّصلــوة« بعــد هــم داد زد آهــای مــردم، امــروز آقــا بعــد از نمــاز منبــر می رود!

ــه  ــد دقیق ــردم داشــت باعــث شــد ظــرف چن ــا پیــش عمــوم م احترامــی کــه آق
مســجد ُغلُغلــه شــود. تقریبــاً همــه اهالــی محــل به جــز افــراد بیمــار و کســانی کــه در 
معــرض افــراد بیمــار بودنــد، آمــده بودنــد. امــام جماعــت مســجد، ســید باوقــار و کوتاه 
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قــّدی بــود کــه محاســن ســفید داشــت و عمامــه ای مرتـّـب امّــا کمــی آفتاب خــورده و 
رنگ پریــده بــه ســر داشــت. مــردم او را »آقــا« صــدا می کردنــد. ســید، ســرد و گــرم 
ــض کــرده  ــم کســب فی ــاتید حــوزه ق ــر اس ــود و ســال ها در محض ــیده ب روزگار چش
بــود. چنــد ســالی بــود کــه بــا اصــرار مــردم، بــرای تبلیــغ بــه ایــن شــهر کوچــک آمــده 
ــود کــه اگــر خــودش هــم  ــاده ای شــده ب ــی جاافت ــود و حــاال ســیّد در شــهر روحان ب

ــد! ــه او نمی دادن ــت ب ــازه مراجع ــردم اج ــت، م می خواس
نمــاز کــه تمــام شــد، آقــا بــاالی منبــر رفــت. منبــر را بــا حمــد خــدا و صلــوات 

بــر پیامبــر و خانــدان او شــروع کــرد. بــا صلــوات مــردم، همهمــه مســجد آرام شــد.
ــْد  ــه کام خــود را شــروع کــرد؛ )َولََق ــا ایــن آی ــذ و بســم الل، ب ــا بعــد از تعوی آق
ــوَن( )انعــام،  ُع ــْم یتََضَرّ اِء لََعلَُّه َرّ ــاِء َوالَضّ ِــَک فََأَخْذنَاُهْم بِالْبَأَْس ــْن قَبْل ــٍم مِ َــی أَُم ــلْنَا إِل أَْرَس
42(. ای مــردم، چنــد روزی اســت کــه بیمــاری در شــهر مــا شــایع شــده اســت، ایــن 
بــا یــک عوامــل طبیعــی دارد کــه توصیه هایــی هــم از طــرف اطبــای شــهر بــرای رفــع 
آن شــده اســت. ســعی کنیــد از دســت دادن و روبوســی در ایــن ایـّـام صــرف نظــر کنیــد 
و در معاشــرت ها رعایــت کنیــد. کســانی کــه مریــض می شــوند از افــراد ســالم جــدا 
کنیــد و کســانی کــه نشــانه های بیمــاری دارنــد، در اجتماعــات شــرکت نکننــد. البتــه 
مؤمــن احتــرام دارد و به خصــوص مؤمــن مضطــّر دعایــش مســتجاب اســت1. مراقــب 
باشــیم حرمــت مریض هــا به خصــوص مســن ترها را داشــته باشــیم. حواســمان بــه 

همســایه و کســبه ای کــه کارشــان از رونــق افتــاده باشــد...
ــای الزم  ــورد مراعات ه ــهر در م ــاء ش ــای اطب ــر توصیه ه ــد ب ــد از تأکی ــا بع آق

ــت: ــه داد و گف ــث را ادام ــاری بح ــرایت بیم ــری از س ــرای جلوگی ب
ــد هســتند و کار  ــاء بل ــان اطب ــن باهــا به جــز علت هــای ظاهــری کــه آقای ــا ای امّ
آن هــا اســت، یــک علت هــای باالتــری هــم دارد. همانطــور کــه در عوامــل جســمانی 
و مزاجــی و ظاهــری امــراض، آن هــا مجتهــد هســتند و مــا بایــد از آن هــا تبعیـّـت کنیــم، 
در علــل و عوامــل معنــوی کــه دیــن متکّفــل آن هــا اســت هــم آقایــان اطبـّـاء بایــد بــه 

مجتهدیــن و عالمــان دینــی رجــوع کننــد.
یکــی از پامنبری هــا کــه از اطبــاء دانشــگاهی حــاذق شــهر بــود. همینطــور 
ــود و تســبیح  ــه ســتون ســنگی پشــت ســرخود تکیــه داده ب کــه در صــف دّوم نمــاز ب

1  - ن.ک: عامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج 15، ص 454.
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می چرخانــد، گفــت: خــوب ایــن بیمــاری علـّـت دارد و مــا بــر اســاس علّتــش درمــان 
می کنیــم. یعنــی بــا شــناختن عوامــل ایجــادش و رفــع کــردن آن هــا در بــدن پیشــگیری 

ــم. ــان می کنی و درم
حاج آقــا کــه انــگار منتظــر چنیــن حرفــی بــود بافاصلــه ادامــه داد کــه: وجــود 
علــل و عوامــل ظاهــری، نفی کننــده علــل و عواملــی مــا فــوق آن نیســت. شــما 
ــرآن  ــد، ق ــرآن را ببینی ــف در ق ــوام مختل ــات و نعمــت و عــذاب اق داســتان های ابتائ
از عوامــل معنــوی حوادثــی پــرده برمــی دارد کــه در یــک تحلیــل ظاهــری، بســیاری 
از آن هــا حــوادث عــادی و طبیعــی اســت. عــذاب اقــوام یــک علــل معنــوی دارد کــه 
ــه ای  ــا صاعق ــیل ی ــورت س ــًا به ص ــی دارد مث ــل طبیع ــک عل ــت و ی ــا اس ــل آن ه عم
ــار  ــه آن بیم ــک نمون ــاً ی ــم دارد. اتّفاق ــود را ه ــی خ ــل طبیع ــل و عوام ــه عل ــت ک اس
ــرده  ــل ک ــی آن را تحلی ــاء اله ــگاه ابت ــرآن از ن ــه ق ــت ک ــوب اس ــرت ایّ ــدن حض ش
ــد  ــته، مانن ــود داش ــان وج ــی در آن زم ــب حاذق ــر طبی ــاید اگ ــه ش ــت درحالی ک اس
ــا  ســایر بیمــاران، بــرای ایّــوب هــم نســخه پیچیــده اســت. البتـّـه ایــن بحــث منافاتــی ب
ــرای اینکــه نشــان دهــد همــه کاره عالــم اســت  ــد ب معجزه هــای الهــی نــدارد و خداون
ــرداً و  ــم? ب ــر ابراهی ــش را ب ــًا آت ــد و مث ــم می زن ــه ه ــارف را ب ــباب متع ــی اس گاه
ــه اراده  ــا نشــان دهــد ســوزانندگی آتــش ذاتــی خــود او نیســت و ب ســاماً می کنــد ت

ــت. خداس
در معــارف دینــی مــا بیــان می شــود کــه همــه چیــز بــه اراده خــدا اســت و چیــزی 
از تدبیــر خداونــد خــارج نیســت. عوامــل معنــوی و قــوای الهــی در کار اســت. همــه 
بســاط دنیــا بســاط امتحــان اســت، حــاال گاهــی ابتــا و امتحــان انســان به وفــور نعمــت 
ــوِع َو  ــْوِف َو الُْج ــَن الَْخ َُّکــْم بَِشــی ٍء مِ ــه ســلب نعمــت. )َو لَنَبْلَُون اســت و گاهــی هــم ب
نَْقــٍص مـِـَن اأْلَمـْـواِل َو اأْلَنُْفــِس َو الثََّمــرات ( )بقــره، 155( شــما بــا تــرس و گرســنگی و 
نقــص در امــوال و جــان خودتــان و فرزندانتــان آزمــون می شــوید. بعــد در همیــن آیــه 
شــریفه بــه کســانی کــه در ایــن ابتائــات صبــر کننــد، و تضــرع بــه درگاه الهــی داشــته 

باشــند خداونــد بشــارت فــرج و گشــایش می دهــد.
خداونــد می فرمایــد هــدف ایــن ابتائــات و اینکــه گاهــی ســختی ها و باهــا بــه 
اِء  َرّ ــاِء َوالَضّ ــوام گذشــته کــه )فََأَخْذنَاُهْم بِالْبَأَْس ــل اق ــن اســت کــه مث شــما می رســد ای
ــه یــاد خــدا می افتیــد و هــدف  ُعــوَن( )انعــام، 42( شــما در گرفتاری هــا ب ــْم یتََضَرّ لََعلَُّه
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از خلقــت شــما هــم همیــن تضــّرع و بندگــی اســت. لــذا خداونــد ســختی ها را ایجــاد 
می کنــد تــا ایــن رجــوع بــه حق تعالــی و تضــّرع محّقــق شــود. ایــن فرمایــش خداونــد 

ــال هــدف باهــا و ســختی ها را نشــان می دهــد. متع
ــجد  ــاه مس ــکل و کوت ــدی ش ــقف گنب ــد. س ــاد ش ــت زی ــان جمعی ــا می پچ پچ ه
باعــث می شــد صــدای همهمــه بیشــتر شــنیده شــود. چنــد نفــری کــه چنــدان اعتقــادی 
ــراض از  ــانه اعت ــه نش ــدند و ب ــاکی ش ــا ش ــر حاج آق ــتند از منب ــا نداش ــن حرف ه ــه ای ب
وســط جمعیــت بلنــد شــدند و مســجد را تــرک کردنــد. بعضــی هــم شــروع کردنــد 
بــه زیــر لــب غرولنــد کــردن کــه آقــا هــم تــو ایــن شــرایط وقت گیــر آورده ... از آن 
ــد.  ــه ســکوت می کردن ــه را دعــوت ب ّ ــا، بقی ــا آنه ــت ب ــم در مخالف ــده ای ه طــرف ع
ــوض  ــر ع ــاالی منب ــود را ب ــت خ ــن صحب ــید لح ــید، س ــا رس ــه اینج ــه کار ب ــی ک وقت

ــا صــدای بلنــد فریــاد زد؛ کــرد. ب
ــا مــن  ای مــردم مــا همــه بایــد بیــدار شــویم و بــه درگاه خداونــد پنــاه ببریــم. امّ
ــده ام راه  ــم. آم ــه کن ــما را موعظ ــط ش ــده ام فق ــخت نیام ــرایط س ــن ش ــروز و در ای ام
عــاج بــه شــما بدهــم و بــه شــما بگویــم راه خــارج شــدن از ایــن ســختی و بیمــاری 
کــه در شــهر شــایع شــده اســت، چیســت! شــما کــه چنــد روز اســت بــه توصیــه اطبــاء 
ــده را  ــض بن ــم عرای ــه ای ه ــد لحظ ــت، چن ــن اس ــم همی ــق ه ــد و ح ــوش کرده ای گ
تحّمــل بفرماییــد. نهایــت امــر اگــر عرایــض بنــده حقیــر نابجــا بــود، اعتــراض بفرماییــد 

یــا اصــًا همــه را نشــنیده بگیریــد.
ــکوت  ــه س ــه ای ب ــد لحظ ــد. چن ــاکت ش ــجد س ــیّد، مس ــّراء س ــن کام قَ ــا ای ب
گذشــت و بعــد از آن، ســیّد بــا آرامــش بیشــتری بــه ســخنان خــود ادامــه داد: خداونــد 
ــه مــا نشــان داده اســت.  در همیــن آیــه شــریفه ای کــه در ابتــدا تــاوت شــد، راه را ب
اِء«  ــَرّ ــاِء و َضّ ــرآن »بَأَْس ــر ق ــه تعبی ــا ب ــا ی ــختی ها و بدحالی ه ــن س ــدف از ای ــر ه اگ
ــن تضــّرع را داشــته  ــس اگــر ای ــم. پ ــه درگاه الهــی تضــّرع کنی ــا ب ــن اســت کــه م ای
باشــیم، هــدف از ســختی ها و باهــا محّقــق شــده اســت و بــه همیــن دلیــل بــا تحّقــق 
فلســفه وجــودی بــاء، آن ســختی و بــاء دور می شــود. امیرالمؤمنیــن? فرمــود: اگــر 
ــدا  ــف خ ــورد لط ــد، م ــه کنن ــدا نال ــه درگاه خ ــه ب ــردم صادقان ــا م ــگام ناگواری ه هن
قــرار می گیرنــد.1 آری بــه تعبیــر عامــه طباطبایــی، اگــر دعــا صــادق بــود، یعنــی فقــط 

1  - فیض کاشانی، ما محسن، تفسیر صافی، ج2، ص 120.
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خــدا را صــدا زدیــم و بــس، در چنیــن صورتــی خداونــد اجابــت می کنــد و گرفتــاری 
ــر طــرف می ســازد.1 ــا را مضطــّر کــرده ب را کــه م

مــا ادعیــه فراوانــی داریــم کــه از معصومیــنD بــرای وقــت شــدائد و ســختی ها 
و حتــی بیماری هــا اســت و مضمــون همــه آن هــا هــم همیــن اســت کــه انســان بدانــد 
ــت او  ــه دس ــز ب ــه چی ــد، هم ــوکل کن ــه او ت ــود و ب ــه ش ــد متوّج ــه خداون ــد ب ــه بای ک
َّــِذی  ُهــَو یْطِعُمنـِـی   اســت، انســان برســد بــه ایــن نقطــه کــه بــا تمــام وجــود بگویــد »و ال
ــت  ــن اســت و در وق ــن و ســاقی م ــِفین «2 او رازق م ــَو یْش ــُت فَُه ــِقین  َو إِذا َمِرْض َو یْس
ــد و اگــر اراده  ــد دارو شــفا می ده بیمــاری خداســت کــه شــافی اســت. اگــر بخواه
نکنــد، دارو و طبیــب هــم نمی تواننــد واســطه شــفای انســان شــوند. بــرادران و 
ــه شــما  ــد، ب ــه اخاقــی صــرف نیســت. توّجــه کنی ــز، ایــن یــک توصی خواهــران عزی
نشــان خواهــم داد کــه تجویــز و نســخه عملــی اســت بــرای رفــع گرفتــاری مــا. راهــکار 
نجات دهنــده و شفابخشــی کــه در ادعیــه و تعویــذات معصومیــنD بــرای مقابلــه بــا 

ــن اســت. ــا داده شــده همی ــه خصــوص بیماری ه ــا و ب باه
حــاال بــا ایــن توضیــح، می خواهــم بــه شــما یــک نســخه بپیچــم کــه مصــرف آن 
ــا نســخه های اطبــاء هــم نــدارد. ایــن نســخه یکــی از ده هــا نســخه و داروی  منافاتــی ب
ــی اســت کــه از  ــد و معجون ــن پیچیده ان ــرای مؤمنی ــوی اســت کــه اهل بیــتD ب معن
ــا امــراض واگیــردار هــم  ــرای دفــع باهــا نقــل شــده و در رابطــه ب امیرالمؤمنیــن? ب
امتحــان شــده اســت. ایــن معجــون قرآنــی، دعایــی اســت کــه ایشــان فرمودنــد هرکس 
ــی  ــد حت ــظ می کن ــدی حف ــر ب ــد او را از ه ــد خداون ــح بخوان ــاز صب ــد از نم آن را بع
اگــر مهلکــه ای باشــد کــه خــود انســان بــا عمــل و اختیــار خــود ایجــاد کــرده باشــد.3 
آیــت الل ســید احمــد خوانســاری نقــل می کنــد کــه در خوانســار بیمــاری واگیــردار 
ــر  ــد؛ مگ ــا رفتن ــتر از دنی ــا بیش ــر ی ــک نف ــا ی ــر خانه ه ــود و در اکث ــده ب ــایع ش ــا ش وب
ــه آن هــا  ــد کــه ب خانه هایــی کــه هــر روز ایــن دعــا را بعــد از نمــاز صبــح می خواندن
ــه جهــت اهمیــت و  ــم تشــیع، ب هیــچ صدمــه ای وارد نشــد! و ایــن مرجــع بــزرگ عال
مجــرب بــودن ایــن دعــای شــریف، از یــک خطــاط بــا ایمــان درخواســت نمودنــد کــه 

1  - عامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج 15، ص 454.
2  - شعرا)26(: 79و80.

3  - مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج 83، ص 337.
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ایــن آیــات را بنویســند، و آن را بیــن فرزنــدان و خویشــاوندان خــود توزیــع کردنــد1. 
آن دعــا ایــن اســت:

ِل الُْمْؤمِنـُـونَ   ِ فَلْیتَــَوکَّ ُ لَنــا ُهــَو َمْوالنــا َو َعلَــی اللَّ )قـُـْل لـَـْن یِصیبَنــا إاِلَّ مــا َکتَــَب اللَّ
ُ بُِضــرٍّ فـَـا کاِشــَف لـَـُه إاِلَّ ُهــَو َو إِْن یــِرْدَک بَِخیــٍر فـَـا  )توبــه، 51(- َو إِْن یْمَسْســَک اللَّ
ِحیــُم )یونــس، 107(- َو  َرادَّ لَِفْضلـِـِه یِصیــُب بـِـِه َمــْن یشــاُء مِــْن ِعبــاِدهِ َو ُهــَو الَْغُفــوُر الرَّ
ــتَْوَدَعها ُکلٌّ فِــی  ها َو مُْس ــتََقرَّ ــُم مُْس ــا َو یْعلَ ِ ِرْزقُه ــی اللَّ َّــٍة فِــی اأْلَْرِض إاِلَّ َعلَ ــْن َداب مــا مِ
ُ یْرُزقُهــا َو إِیاُکــْم َو ُهــَو  َّــٍة ال تَْحِمــُل ِرْزقََهــا اللَّ ِکتــاٍب مُبِیــٍن )هــود، 6(- َو َکَأیــْن مـِـْن َداب
ُ لِلنَّــاِس مِــْن َرْحَمــٍة فَــا مُْمِســَک لَهــا َو  ــِمیُع الَْعلِیــُم )عنکبــوت، 60(- مــا یْفتَــِح اللَّ السَّ
مــا یْمِســْک فـَـا مُْرِســَل لـَـُه مـِـْن بَْعــِدهِ َو ُهــَو الَْعِزیــُز الَْحِکیــُم )فاطــر، 2(- قـُـْل أَ فََرأَیتـُـْم 
ــی  ِ هِ أَْو أَراَدن ــرِّ ــفاُت ُض ــنَّ کاِش ــْل ُه ــرٍّ َه ُ بُِض ــی اللَّ ِ ِ إِْن أَراَدن ــْن ُدوِن اللَّ ــوَن مِ ــا تَْدُع م
لُــونَ  )زمــر،  ُل الُْمتََوکِّ ــِه یتَــَوکَّ ُ َعلَی بَِرْحَمــٍة َهــْل ُهــنَّ مُْمِســکاُت َرْحَمتـِـِه قُــْل َحْســبِی اللَّ
لـْـُت َو ُهــَو َربُّ الَْعــْرِش الَْعِظیــِم )توبــه، 129(  ُ ال إِلــهَ إاِلَّ ُهــوَ َعلَیــِه تََوکَّ 38(- َحْســبِی اللَّ
تِِهــْم َو أَْستَْشــِفعُ  بـِـَربِّ الَْفلَــِق مِــْن َشــرِّ مــا  تـِـِه مِــْن َحْولِِهــْم َو قُوَّ ِ َو قُوَّ َو أَمْتَنـِـُع بَِحــْوِل اللَّ

ِ الَْعلـِـی الَْعِظیــِم(2 َة إاِلَّ بـِـاللَّ ُ اَل قـُـوَّ َخلَــقَ  َو أَُعــوُذ بَِمــا َشــاَء اللَّ
ــی  ــا رونویس ــودش از دع ــه خ ــی ک ــخه دست نویس ــد نس ــا چن ــم حاج آق ــد ه بع
کــرده بــود را از جیــب قبــای خــودش بیــرون آورد و از روی منبــر بــه مــرد میان ســالی 
کــه جلــو منبــر نشســته بــود و از مریــدان آقــا بــود داد و اشــاره کــرد کــه بیــن جمعیــت 
ــاره همهمــه شــروع  پخــش کننــد تــا بقیــه هــم بــرای خودشــان رونویســی کننــد. دوب
ــاره منبــرش را  ــا دوب ــه صحبــت کــرد همــه ســاکت شــدند. آق ــا آقــا شــروع ب شــد، ت
ــت  ــرده اس ــدا ک ــی پی ــود خاص ــک وج ــم ی ــار ه ــات در کن ــن آی ــه: ای ــه داد ک ادام
کــه انشــاء و جعــل آن توســط امــام معصــوم اســت. مثــل داروهــای ترکیبــی کــه اثــر 
مکمــل چنــد دارد را در یــک دارو جمــع می کنــد، همیــن ترکیــب در معنــا و تفســیر 
ــا را  ــه ب ــت ک ــا اس ــت و معن ــن حقیق ــه ای ــه ب ــود دارد و توّج ــم وج ــون ه ــن معج ای
دور می کنــد. لــذا چندجملــه ای در توضیــح آیــات ایــن دعــا عــرض می کنــم و رفــع 

ــم. ــت می کن زحم

1  - بــه نقــل از نزدیــکان آیــت الل خوانســاری و نســخه مکتوبــی کــه از ایــن دعــا بــه خــط شــیخ احمــد زنجانــی 
رســیده اســت.

2  -  مجلسی، محمد باقر، بحار االنوار، ج 83، ص 337.
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ــی از  ــرآن و بخش ــه ق ــات کریم ــه از آی ــش آی ــی از ش ــع ترکیب ــا درواق ــن دع ای
ــار  ــد و اینجــا در کن ــاری دارن ــه هفتمــی هســت کــه هرکــدام خــواص و آث یــک آی

ــد. ــی دارن ــار خاّص ــد و آث ــدا کرده ان ــدی پی ــی جدی ــب معنای ــم، ترکی ه
ُ لَنــا( یعنــی بــا تمــام وجــود  آیــه اّول می فرمایــد )قـُـْل لـَـْن یِصیبَنــا إاِلَّ مــا َکتـَـَب اللَّ
ــته  ــا نوش ــرای م ــد ب ــه خداون ــر آنچ ــد مگ ــا نمی رس ــه م ــزی ب ــز چی ــه هرگ ــو ک بگ
ــت.  ــرار داده اس ــا ق ــال م ــت کم ــا و در خدم ــرای م ــز را ب ــه چی ــد هم ــت. خداون اس
ــه  ــا« یعنــی همــه آنچــه از ســوی خــدا ب ُ َعلَینَ ــَب اللَّ ــه »َکتَ ــا« ن ُ لَن ــَب اللَّ می فرمایــد »َکتَ
شــما می رســد، بــرای شــما و در مســیر کمــال شــما اســت و خیــر اســت. چــرا کــه »ُهــَو 
َمْوالنــا« فقــط او مــوال و آقــای مــا و صاحــب اختیــار مــا اســت. ایــن »مــوال« از »ولــی« 
اســت، هــم آقــا و صاحــب بــودن هــم محبـّـت و هــم قــرب و نزدیکــی خداونــد بــه ما را 
می رســاند. پــس اگــر اینطــور هســت کــه خــدا بــرای مــا سرنوشــت مقــّدر و محتــوم را 
می نویســد و او ولــی مــا و محبــوب مــا و نزدیک تریــن کــس  و تنهــا کــس مــا اســت 
ــوّکل  ــدا کــردی ت ــه ایــن ایمــان پی ــرای مــا می خواهــد، حــاال اگــر ب و بهترین هــا را ب
ــدر آرامش بخــش  ــد چق ــونَ (1. ببینی ُ ِل الُْمْؤمِن ــَوکَّ ِ فَلْیتَ ــی اللَّ ــد )َو َعلَ ــا می ده ــه او معن ب
اســت! همــه چیــز در اختیــار خداونــد مالــک و مدبـّـری اســت کــه مــوالی مــا اســت 
و از مــادر مهربان تــر بــه بنــدگان خــود و به خصــوص نســبت بــه مؤمنیــن اســت. پــس 
هیــچ هــراس بــه خــودت راه ندهــد! چــون او هســت. او مــوالی تــو اســت، تــوّکل کــن 

و پشــتت گــرم باشــه بــه خــدا. تکیــه بــده بــه او!
بعــد هــم اشــاره ای کــرد به طــرف ســتون های ســنگی مســجد: مثــل ایــن آقایانــی 
ــار و  ــه ب ــد و هم ــم داده ان َ ــجد ل ــتون های مس ــوار و س ــه دی ــم ب ــرص و محک ــه ق ک
ــوار از  ــًا دی ــه مث ــتند ک ــران نیس ــد و ذره ای نگ ــه دوش آن می اندازن ــود را ب وزن خ
ــه روی  ــقف ک ــار س ــل ب ــا در مقاب ــون وزن آن ه ــد. چ ــی کن ــانه خال ــان ش ــر بارش زی
ســتون ها و دیوارهــا اســت، چیــزی نیســت! حّضــار مســجد ناگهــان و بــا صــدای بلنــد 
ــد، آرام خودشــان  ــه داده بودن ــوار و ســتون ها تکی ــه دی ــد! کســانی هــم کــه ب خندیدن

را جمع وجــور کردنــد.
ــا  ــد امّ ــختی می رس ــّر و س ــده ض ــه بن ــگاه، ب ــن ن ــا ای ــه: ب ــه داد ک ــا ادام حاج آق
ــر  ــه صــاح و خی ــا ب ــّر نیســت و همــه آن ه ــا و مشــکات و ســختی ها ش ــن ضرره ای

1  - ن.ک: عامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج9، ص 410.



کـــرونـا مـثبت دو

54

ــرار داد و از کلمــه شــّر  ــر ق ــل خی ــّر را در مقاب ــد، ُض ــه شــریفه بع ــذا در آی اوســت، ل
ُ بُِضــرٍّ فَــا کاِشــَف لـَـُه إاِلَّ ُهــَو« اگــر مشــکل  اســتفاده نفرمــود کــه »َو إِْن یْمَسْســَک اللَّ
و ُضــّری بــه شــما می رســد، غیــر از او کســی نمی توانــد آن را رفــع کنــد! ایــن یعنــی 
ــٍر  ــِرْدَک بَِخی ــد »َو إِْن ی ــع کن ــا را رف ــد دشــواری ها و ضرره ــا اوســت کــه می توان تنه
ــر  ــا اراده خی ــاره م ــد کــه همــه اراده او در ب ــر کن ــِه« اگــر هــم اراده خی ــا َرادَّ لَِفْضلِ فَ
ــرر  ــود ض ــه خ ــه البت ــای او شــود ک ــل بی انته ــع فض ــد مان ــی نمی توان ــاز کس اســت، ب
ــت.  ــش اس ــده خوی ــد بن ــرای رش ــد ب ــر خداون ــم خی ــا ه ــا و باه ــختی های دنی و س
ــه هــر کســی  ــد اینطــور از فضــل خــودش ب ــْن ِعباِدهِ«خداون ــْن یشــاُء مِ ـِـِه َم ــُب ب »یِصی
ــه  ــن فضــل خــود را ب ــد ای ــه خداون ّ ــد.1 و البت ــد اعطــا می کن ــش کــه بخواه از بندگان
ــا  ــب ب ــه ترکی ــه قرین ــم ب ــت. ه ــا اس ــن معن ــه ای ــاد ب ــا عب ــد اینج ــا می کن ــن عط مؤمنی
آیــه قبــل کــه تــوّکل مؤمنیــن بــود و گفتیــم ایــن ترکیــب حقیقــی اســت توســط امــام 
ــه  ــت رحیمی ــه رحم ــُم« ک ِحی ــوُر الرَّ ــَو الَْغُف ــه »َو ُه ــه قرین ــم ب ــده. ه ــوم انجــام ش معص
اختصــاص بــه مؤمنیــن دارد. پــس ایــن دو آیــه مطلقــاً امیدبخــش و دلگرمــی دهنــده بــه 
مؤمنیــن بــود کــه بدانیــد اگــر چــه شــما از ایــن ابتائــات کراهــت داریــد امــا چه بســا 

ــد. ــما نمی دانی ــت و ش ــات هس ــا و نامایم ــن مکروه ه ــرده ای ــت پ ــه پش ــری ک خی
حاج آقــا ســاعت جیبــی قدیمــی اش را بیــرون آورد و نگاهــی کــرد. کمــی دیــر 
ــرای همیــن  ــه انجــام خــود نزدیــک می کــرد. ب ــود و بایــد ســریعتر بحــث را ب شــده ب
گفــت؛ خــوب دو آیــه بعــد هــم نــکات فراوانــی دارد. امّــا چــون موضــوع مــا تــوّکل 
ــم و  ــه آخــر دعــا هــم اشــاره می کن ــن دو آی ــه ای اســت و وقــت هــم تنــگ اســت، ب

ــم. ــام می کن ــم را تم عرایض
ــا( آنچــه  ــا مُْمِســَک لَه ــٍة فَ ــْن َرْحَم ــاِس مِ ُ لِلنَّ ــِح اللَّ ــد می فرمایــد )مــا یْفتَ خداون
کــه خداونــد بــرای مــردم از رحمــت خویــش اراده کنــد، کســی نمی توانــد مانــع آن 
شــود. همــه مقهــور اراده خداونــِد »رحمــًة للعالَمیــن« هســتند و خداونــد هــم رحمتــش 
ــا  ــد )َو م ــد می فرمای ــود بع ــم نمی ش ــزی از او ک ــد چی ــر ببخش ــت و اگ ــان اس بی پای
ــد و  ــاک کن ــده امس ــد از بن ــم خداون ــه ه ــِدهِ( آنچ ــْن بَْع ــُه مِ َ ــَل ل ــا مُْرِس ــْک فَ یْمِس
ــَو  ــد )َو ُه ــق کن ــد آن را محّق ــد نمی توان ــر از خداون ــی غی ــد کس ــه او برس ــد ب نخواه

1  - ن.ک: عامه طباطبایی، ترجمه المیزان، ج10، ص 197.
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الَْعِزیــُز الَْحِکیــمُ ( خداونــد عزیــز اســت و عــّزت او بــر مؤمنیــن ارســال رحمــت رحیمیـّـه 
می کنــد و از غیــر مؤمنیــن ایــن رحمــت را از روی همــان عــّزت و حکمتــش امســاک 

می کنــد. کــه البتــه ایــن امســاک نتیجــه عمــل خــود آن هــا اســت.1
ــا و ســختی ها اســت  ــوّکل و راه حــل باه ــز ت ــه کــه رم ــن آی ــه ای ــا می رســد ب ت
هِ  ُ بُِضــرٍّ َهــْل ُهــنَّ کاِشــفاُت ُضــرِّ ِ إِْن أَراَدنـِـی اللَّ ــْن ُدوِن اللَّ )قُــْل أَفََرأَیتُــْم مــا تَْدُعــوَن مِ
ــا اینطــور می اندیشــید  ِــِه( می فرمایــد آی ــْل ُهــنَّ مُْمِســکاُت َرْحَمت ــٍة َه أَْو أَراَدنـِـی بَِرْحَم
ــی  ــر از اراده اله ــیری غی ــا از مس ــه بیماری ه ــا و از جمل ــع باه ــرای رف ــه ب ــه آنچ ک
ــه  ــد ک ــر می کنی ــا فک ــد، آی ــب می کنی ــکی را طل ــًا دارو و پزش ــد. مث ــب می کنی طل
اگــر خداونــد اراده کــرده باشــد کــه ُضــّری بــه شــما برســد آیــا ایــن چیزهــا می تواننــد 
ــی  ــی کس ــد اراده مریض ــر خداون ــا اگ ــد؟ آی ــع کنن ــختی را رف ــوند و آن س ــع ش مان
ــایش  ــت و گش ــد ارده رحم ــر خداون ــا اگ ــود؟ ی ــع ش ــد مان ــی می توان ــد، کس را بکن
کنــد آیــا کســی می توانــد مانــع رســیدن رحمــت او شــود؟ روشــن اســت کــه اینگونــه 
ــان  ــد هم ــد نخواه ــر خداون ــت و اگ ــه اراده او اس ــد ب ــفا می ده ــر ش ــت. دارو اگ نیس
دارو بــر بیمــار بی اثــر می شــود.2 پــس مــا بایــد اســباب و وســایلی کــه خداونــد قــرار 
داده را اســتفاده کنیــم امـّـا بدانیــم همــه چیــز بــه اراده اوســت. مــا بایــد رعایــت نظافــت 
ــم. اینهــا واســطه های  ــد در بیمــاری ســراغ دارو و طبیــب بروی ــم. بای و پاکیزگــی کنی
ــزی  ــه چی ــد ب ــم کــه اگــر اراده خداون ــا بدانی ــض. امّ ــرای شــفای مری الهــی هســتند ب
ــرار  ــار هــم ق ــو همــه اســباب ظاهــری کن ــق نمی شــود و ل ــر محّق ــرد آن ام ــق نگی تعلّ
گیرنــد. مــرگ و حیــات مــا بــه دســت خداســت. مریضــی و شــفای مــا هــم بــه دســت 
او اســت. گاهــی یــک جــوان در ایــن باهــا از میــان مــا مــی رود در حالی کــه ناتوان هــا 

ــوند. ــا نمی ش ــه مبت ــوند ک ــدا می ش ــم پی ــی ه و ضعیف های
صــدای گریــه یکــی از کســبه مســّن بــازار کــه بــه دیــوار کنــار مســجد تکیــه داده 
بــود بلنــد شــد. پیرمــردی بــود بــا پیراهــن و جلیقــه ای مشــکی بــا یــک عبــای قهــوه ای 
ــازه دو پســر جــوان  ــن شــیوع بیمــاری ت ــر ســر. در همی ــن ســفید ب ــر دوش و عرقچی ب
خــود را از دســت داده بــود امـّـا خــود او مبتــا نشــده بــود و خطــر کامــًا رفــع شــده بود. 

بــا گریــه او فضــای مســجد هــم منقلــب شــد.

1  - ن.ک: عامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 16.
2  - ن.ک: عامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج 17، ص 404.
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حاج آقــا کــه تــازه متوّجــه ماجــرا شــده بــود، گفــت: مــا بایــد بــه قضــای الهــی 
ــگاه را  ــن ن ــه ای ــی ک ــرای کس ــد ب ــیم. خداون ــدا باش ــلیم اراده خ ــیم. تس ــی باش راض
داشــته باشــد، همــه اراده هــا را مقهــور اراده رّب بدانــد و بــه او تــوّکل کنــد، کفایــت 
لـُـوَن(. خداونــد امــر می کنــد کــه بگــو  ُل الُْمتََوکِّ ُ َعلَیــِه یتـَـَوکَّ می کنــد؛ )قـُـْل َحْســبِی اللَّ
ــد  ــت می کن ــد کفای ــه خداون ــد ک ــد بدان ــن بای ــت و مؤم ــی اس ــن کاف ــرای م ــدا ب خ
بــرای او. خداونــد اراده خیــر بــرای او کــرده اســت و رحمــت خاّصــه خداونــد شــامل 
ــرای  ــی می رســاند از ســر رحمــت و ب ــه او بائ ــد ب ــن اســت. اگــر خداون حــال مؤمنی
رشــد او اســت. مؤمــن فقــط خــدا را دارد و خــدا بــرای او بــس اســت. اگــر مــا بــه ایــن 
تضــّرع و تــوّکل بــه خداونــد برســیم. اّوالً خودمــان را در پرتــو رحمــت و در آغــوش 
ــف و  ــر لط ــد از س ــا بخواه ــرای م ــه او ب ــر چ ــم ه ــم و می دانی ــدا می بینی ــی خ مهربان
رحمــت اســت. همــه باهــا بــرای ایــن اســت کــه او مــا را دوســت دارد و می خواهــد 
ــوّکل  ــّرع و ت ــن تض ــر ای ــاً اگ ــویم. ثانی ــک ش ــه او نزدی ــم و ب ــه درگاه او رو بیاوری ب
باشــد، بــا رفــع می شــود چــون هــدف بــا کــه نزدیــک شــدن یــه خداســت، محّقــق 
ــد و  ــع می کن ــا را رف ــت و ب ــادر اس ــدر و م ــر از پ ــد مهربان ت ــت و خداون ــده اس ش
ایــن از رحمــت خــدا اســت. همانطــور کــه بــای او هــم از روی رحمــت اســت. لــذا 
بافاصلــه ایــن اقــراری کــه قــرآن طلــب می کنــد کــه چنیــن بگــو! و زبــان حــال و قــال 
ــد  ــوّکل می بین ــده صــادر می شــود کــه خــود را در مقــام ت ــان بن ــن باشــد، از زب ــو ای ت
ــْرِش  لْــُت َو ُهــَو َربُّ الَْع ــِه تََوکَّ ــَه إاِلَّ ُهــَو َعلَی ُ ال إِل و شــهادت می دهــد کــه »َحْســبِی اللَّ
الَْعِظیــمِ «. ایــن دعــا را بایــد هــر روز بعــد از نمــاز صبــح خوانــد و علـّـت مداومــت بــر 
ــه خــود  ــی را ب ــن معان ــن اســت کــه انســان کم کــم ای ــن دعــا در آغــاز هــر روز ای ای
تلقیــن کنــد و از یــاد نبــرد و در طــول روز تــاش کنــد در عمــل خــود ایــن اعتقــاد و 

بــاور را ظهــور دهــد.
حاج آقــا در آخــر هــم اشــاره کــرد کــه صــدق در تــوّکل وقتــی معنــا دارد کــه 
ــا در نســبت  ــه م ــر، وظیف ــن اوام ــد شــویم و یکــی از ای ــر خداون ــا تســلیم اراده و ام م
بــا ســایر مؤمنیــن و رفــع حاجــت آنــان اســت. مؤمنیــن در ایــن شــرایط بایــد بــه خــدا 
تــوّکل کننــد و در عیــن رعایــت نــکات آقایــان اطبـّـاء، اینطــور نباشــد کــه از احــوال 
ــاع  ــه اوض ــی ک ــه آن های ــد ب ــی دارن ــوان مال ــه ت ــانی ک ــد. کس ــل بمانن ــر غاف یکدیگ
ــد ســر  ــه کســانی کــه مریــض دارن ــد. ب کاسبی شــان کســاد شــده اســت کمــک کنن
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ــا هــم  ــن ابت ــا ان شــاالّل از ای ــن دعاهــا و توّجهــات را هــم داشــته باشــیم ت ــم و ای بزنی
ــام علیکــم و رحمــة الّل« ــم. »و الّس ــرون بیایی ســربلند بی

منبــر تمــام شــد و مــردم کم کــم پراکنــده شــدند. برخــی همانجــا از دعــا 
ــی آن مداومــت  ــه معان ــاور ب ــدن و ب ــه خوان ــردای آن روز ب ــد و از ف رونویســی کردن
کردنــد. بعدهــا شــنیده شــد کــه افــرادی کــه ایــن دعــا را جــدی گرفتنــد، از کســانی 
بودنــد کــه از بــا در امــان ماندنــد. برخــی هــم نوشــتن و خوانــدن دعــا را بــه »بعــداً« 
وعــده دادنــد بعــدی کــه شــاید هیچ وقــت هــم نیامــد. برخــی هــم شــنیدند و فرامــوش 

ــد... کردن





اجتماعیات کرونا؛
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فصل دوم





بازخوانــی معنــا و جایــگاه نهــاد »دولــت« در روزگار 
کرونــا

حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته »عدالت پژوهی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

مقدمه
ــزان  ــا و می ــا، قابلیت ه ــون ظرفیت ه ــد 19، عرصــه آزم ــروس کووی بحــران شــیوع وی
ــه  ــا احتمــاالً منجــر ب ــود. بحــران کرون ــف ب ــع مختل ــت در جوام ــدی نهــاد دول توانمن
تحــوالت اساســی در ســاختار اداره اجتمــاع خواهــد شــد و نشــانه های آن قابل رؤیــت 
ــدرت  ــای ق ــازی و احی ــی بازس ــت و نوع ــه دول ــت ب ــر بازگش ــا، عص ــت. کرون اس
ــن  ــی ای ــا آمادگ ــیاری از دولت ه ــه بس ــود. گرچ ــع ب ــی در اداره جوام ــای مل دولت ه
بازگشــت تاریخــی را نداشــتند، امــا ایــن رجــوع تاریخــی تحقق یافتــه اســت. احیــای 
ــوفان  ــی فیلس ــیت برخ ــر حساس ــار دیگ ــوذ آن، ب ــدرت نف ــش ق ــت و افزای ــاد دول نه
اخــاق و مصلحــان اجتماعــی جهــت نقــض حقــوق فــردی و نظــارت تــام ایــن نهــاد 
بــر شــهروندان را گســترش داد. مثــًا در حــوزه مدیریــت اطاعــات و رعایــت حقــوق 
عامــه، برخــی بــر ایــن باورنــد کــه حتــی اگــر نــرخ شــیوع ویــروس کرونــا بــه صفــر 
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نزدیــک شــود، بعضــی از دولت هــای حریــص اطاعــات، ایــن ادعــا را مطــرح خواهند 
کــرد کــه الزم اســت سیســتم نظــارت بیومتریــک بــر جــای خــود باقــی بمانــد؛ زیــرا 
هــراس از موج هــای بعــدی ویــروس وجــود دارد یــا ویــروس دیگــری در راه اســت! 
ــرای نقــض بیشــتر حریم هــای شــخصی و  ــا ب ــی دولت ه ــن ادعــا نوعــی فرصت طلب ای
بــه چالــش کشــیده شــدن دوگان حــوزه عمومی-خصوصــی را بــار دیگــر زنــده کــرد. 
قــرار گرفتــن در معــرض انتخــاب میــان امــر »ســامت« بــا ایــن نــوع حفاظــت از حریــم 
ــا نقــش تاریخــی نهــاد دولــت در ایــن  شــخصی، کار را ســخت تر از گذشــته کــرد ت

شــرایط بــرای رســیدن بــه یــک نقطــه بهینــه مشــخص شــود.
ــر مهــم بیماری هــای اپیدمیولوژیــک اســت؛  اعتمــاد و همراهــی اجتماعــی، متغی
ــا، فرصتــی  زیــرا بــدون آن هــا، دولت هــا حمایــت مــردم را از دســت می دهنــد. کرون
بــرای فهــم اتوبــان دوطرفــه اعتمــاد و اقنــاع میــان مــردم و دولــت بــود. اعتمــاد مــردم 
ــن نهــاد، همــواره ســخت و دشــوار شــکل گرفته  ــاع مــردم توســط ای ــت و اقن ــه دول ب
ــت  ــه اعمــال حاکمیــت دول ــی ازدســت رفته اســت. اعتمــاد اجتماعــی، الزم و به راحت
در به کارگیــری تدابیــر و تصمیمــات جهــت مدیریــت بحــران اســت. از ســوی دیگــر، 
نظــارت متمرکــز و اعمــال انــواع مجــازات و تنبیــه اجتماعــی، تنهــا راه مجــاب کــردن 
ــی  ــاد اجتماع ــیر اعتم ــر مس ــت؛ اگ ــی نیس ــی های عموم ــرش خط مش ــردم در پذی م
همــوار شــود، بســتر اقنــاع عمومــی فراهــم می آیــد. یکــی از عوامــل تمایــز عملکــرد 
ــت و  ــاد دول ــی نه ــاد اجتماع ــزان اعتم ــا، می ــران کرون ــه بح ــش ب ــا در واکن دولت ه

ــود. ــاع عمومــی توســط حاکمیــت ب ــع روش هــای اقن به تب

رقابت دولت ها
ــه عرصــه تشــدید رقابــت  میــان دولت هــای ملــی و کاهــش  ــا، تبدیــل ب روزگار کرون
ــطح  ــای مس ــه معن ــدن )ب ــان و جهانی ش ــی جه ــون همگرای ــعارهایی همچ ــت ش جذابی
ــت،  ــن رقاب ــای ای ــی از عرصه ه ــود. یک ــی( ب ــای مل ــی مرزه ــان و کم رنگ ــدن جه ش
آغــاز مســابقه کشــورها در واکسن ســازی و کشــف داروی مناســب بــرای ایــن 
ــه  ــکا ک ــور آمری ــی، رئیس جمه ــای ابتدای ــان روزه ــت. در هم ــاج دار اس ــروس ت وی
پیش ازایــن بحــران هــم تمایــات ملی گرایانــه، نژادپرســتانه و به اصطــاح دســت 
راســتی خــود را نشــان داده بــود، بــه دنبــال خریــد نقــدی حقــوق انحصــاري واکســن 
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ــی  ــن ملی گرای ــد. ای ــي برآم ــرکت آلمان ــک ش ــکا از ی ــد آمری ــاالت متح ــراي ای ب
افسارگســیخته، بــه دزدیــدن ماســک در آســمان نیــز رســید و دولت هــا تــاش کردنــد 
بــا هــر روش و ابــزاری نیازهــای اصلــی شــهروندان خــود در حــوزه بهداشــت و درمان، 
تأمیــن خدمــات ضــروری اجتمــاع و تأمیــن کاالهــای اساســی را بــه ســرانجام برســانند. 
ــری  ــت و انعطاف پذی ــزان قابلی ــا و می ــدام دولت ه ــرض  ان ــرای ع ــی ب ــن فرصت بنابرای

آن هــا در شــرایط بحــران فراهــم آمــد.
ــد.  ــده گرفتن ــز نادی ــا را نی ــا و ایده ه ــیاری از واقعیت ه ــا بس ــال، دولت ه بااین ح
مثــًا در مــورد مســابقه واکسن ســازی، فرامــوش شــد کــه پاندمــی کرونــا، یــک مســئله 
جهانــی اســت کــه بــرای حــل آن بایــد بــازی را »جمــع مثبــت« دیــد نــه »جمــع صفــر1«؛ 
ــران در  ــن بح ــل ای ــرای ح ــی ب ــکاری جهان ــدت، هم ــر در بلندم ــه اگ ــا ک ــن معن بدی
ــرد، بحــران به صــورت ریشــه ای حــل نمی شــود و همــان  ــان شــکل نگی سرتاســر جه
نقطــه تبدیــل بــه کانــون مجــدد ویــروس در ســیاره زمیــن خواهد شــد. بدین جهــت بود 
کــه ایــن نظریــه طرفــدار پیــدا کــرد کــه اگــر واکســنی هــم کشــف شــد، بایــد به مثابــه 
ــی  ــت مداران آلمان ــی از سیاس ــر یک ــه تعبی ــردد. ب ــی گ ــی« تلق ــی عموم ــک »دارای ی
ــرای آمریــکا گفــت:  ــرای ســاخت واکســن ب ــه کوشــش ترامــپ ب کــه در واکنــش ب
»تصــور می کنــم بــه هــر طریــق بایــد از فــروش انحصــاری واکســِن احتمالــی ایــاالت 
ــز محدودیت هایــی دارد  ــکا جلوگیــری شــود. به هرحــال ســرمایه داری نی متحــد آمری
کــه یکــی از آن هــا انحصــار اســت«. آنچــه در جریــان اســت قیمت گــذاری زندگــی 
اســت؛ بــا ایــن نکتــه کــه گویــی زندگــی برخــی از ســاکنین جهــان از برخــی دیگــر 

ارزشــمندتر اســت.

دولت ها و عصر تناقض
ــود.  ــاری دولت هــا ب ــاری و رفت ــی تناقض هــای گفت ــا، عرصــه ظهــور و تجل ــا کرون ام
بخشــی از ایــن تعــارض و اختــاف در بیــان و عملکــرد دولتمــردان، معلــول ماهیــت 
بحــران بــود؛ ویــروس ناشــناخته و غیرقابــل پیش بینــی همــه تحلیل هــا و برآوردهــا را 
بــر هــم زده و ایــن امــر، مواجهــه بــا بحــران را تــوام بــا قالب هــای گوناگــون تناقــض 
کــرده بــود. از توصیه هــای بهداشــتی ماننــد زدن یــا نــزدن ماســک تــا بــرآورد میــزان 

1 - Zero-Sum Game
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ــا  ــای دولت ه ــا و قابلیت ه ــان داد ظرفیت ه ــا نش ــروس. کرون ــر وی ــندگی و خط ٌکش
ــار و  ــا در گفت ــن تعارض ه ــش ای ــده در کاه ــل تعیین کنن ــران، عام ــا بح ــه ب در مواجه
ــدان جهــت اســت کــه هــر چــه  ــن عامــل ب سیاســت های حاکمــان اســت. اهمیــت ای
ــت  ــا تصمیمــات دول ــن تعارض هــا بیشــتر شــود، از همراهــی و اعتمــاد اجتماعــی ب ای

ــود. ــته می ش کاس
ــار  ــاری دولتمــردان، در یــک رفت ــاری و رفت ــارز دیگــر در تناقــض گفت ــه ب نمون
مشــابه نمایــان شــد. تقریبــاً نخســتین واکنــش همــه دولتمــردان در سرتاســر جهــان بــه 
ــه زودی اوضــاع عــادی خواهــد  ــود کــه »ب ــن ب ــروس شــماره 19 ای بحــران شــیوع وی
شــد«. جملــه ای خبــری کــه شــاید بایــد انشــایی خوانــده می شــد: »اوضــاع بایــد عــادی 
شــود«. گویــی دولتمــردان بوروکــرات همچنــان در فضــای سلســله مراتب اداری 
ــد.  ــروس اطاعــت می کن ــف، وی ــا توق ــان ایســت ی ــا فرم ــد ب هســتند و تصــور می کنن
امــا گــذر زمــان موضــوع را بــرای دولت هــا مشــخص و آن هــا را بــه ســر عقــل آورد.

تبعیض و توزیع هزینه های بحران از سوی دولت ها
ــاد  ــام اقتص ــاختاری نظ ــکاالت س ــا و اش ــدن چالش ه ــان ش ــر نمای ــا، عص ــر کرون عص
جهانــی شــد. اقتصــاد جهانــی بــه فاصلــه چنــد هفتــه در رکــودی عمیــق و بی ســابقه فــرو 
رفــت؛ رکــودی کــه از بعــد از جنــگ جهانــی دوم بی ســابقه بــود. امــا سیاســتمداران 
حاکــم، حاضــر شــدند هــر چیــزی را ســرزنش کننــد جــز ســرمایه داری افسارگســیخته 
ــادی از  ــر، ورشکســتگی بخــش زی ــن بیمــاری عالم گی ــه ی ای ــر را. هزین دهه هــای اخی
مــردم جهــان شــد. تنهــا حســب یــک بــرآورد از آنکتــاد )کنفرانــس توســعه و تجــارت 
ــا  ــی را بیــن یــک ت ــان ســال 2020  درآمــد جهان ــا پای ــا ت ســازمان ملــل متحــد( کرون
ــش  ــی کار«، بی ــازمان بین الملل ــزارش »س ــب گ ــش داده و حس ــون دالر کاه دو تریلی
ــت داده  ــی از دس ــورت قطع ــود را به ص ــغل خ ــی، ش ــروی کار جهان ــوم نی از یک س
ــد،  ــه 20 درص ــمی ب ــکاری رس ــرخ بی ــکا، ن ــده آمری ــا در ایاالت متح ــد. تنه و می دهن
ــون نفــر  ــه 42 میلی )برآوردهــای غیررســمی 27 درصــد اســت( و جمعیــت بیــکاران ب
رســیده اســت. البتــه ایــن رکــود و بیــکاری به تبــع آن، همچــون کرونــا »پاندمــی« اســت 
و اختصــاص بــه یــک کشــور نــدارد. در ایــن بحبوحــه بحــران اقتصــادی، واکنش هــای 
ــوع در واکنش هــای  ــن تن ــوده اســت. ای ــوع و مختلــف ب ــز متن ــه بحــران نی دولت هــا ب
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دولت هــا، معلــول دو عامــل اصلــی بــود: اول تنــوع دولت هــا در قابلیــت اتخــاذ 
تصمیــم و عملیاتــی کــردن آن هــا در ســطح جهــان و دوم تنــوع ذاتــی کوویــد 19 کــه 

ماهیتــی کامــًا ســیال و وابســته بــه محیــط پیرامونــی داشــت.
در میــان مجموعــه عوامــل مؤثــر در توانایــی دولت هــا در مواجهــه با کرونــا، نحوه 
ــی  ــش عموم ــذاری بخ ــری و مقررات گ ــاختار تنظیم گ ــب س ــران حس ــار بح ــع ب توزی
)و به طــور خــاص بخــش ســامت( بــر طبقــات فرادســت یــا فرودســت، تعیین کننــده 
ــه بحران هــای گذشــته جهانــی و ملــی نشــان می دهــد معمــوالً هزینــه ایــن  ــود. تجرب ب
بحران هــا را ثروتمنــدان پرداخــت نمی کننــد بلکــه ایــن هزینه بــر دوش اکثریــت 
افــراد جامعــه قــرار می گیــرد. اکثریتــی کــه هیــچ صدایــی در نهــاد »دولــت« ندارنــد و 
بــاز معمــوالً تقریبــاً هیــچ نقشــی در ایجــاد بحــران نداشــته اند. زمانــی کــه تســخیر1 نهــاد 
»دولــت« توســط بازارگرایــان تکمیــل شــود، فراینــد مقررات زدایــی از نظــام اقتصــادی 
ــا وجــود  ــد آمــوزش و ســامت آغــاز می شــود. ب و کاهــش خدمــات اجتماعــی مانن
برخــی اســتثناءها، هــر ایــن چــه پروســه در جوامــع مختلــف تشــدید شــده بــود، میــزان 
خســارت شــیوع کوویــد 19 بیشــتر بــود. اولیــن اثــر بازارســازی نئولیبرال هــا، کاهــش 
قــدرت اجتماعــی دولــت در انجــام مداخــات تنظیمــی بهینــه اســت. البتــه کوویــد 19 
دوگان مرســوم جنــاح راســت و چــپ یــا لیبرال-مارکسیســم را نیــز زیــر ســؤال بــرده 
ــت وزیر  ــان«، نخس ــور اورب ــت. »ویکت ــرده اس ــن ک ــرات بنیادی ــار تغیی ــل دچ ــا حداق ی
مجارســتان در ســخنان اخیــر خــود گفتــه بــود: »چیــزی بــه اســم لیبــرال وجــود نــدارد؛ 
لیبــرال چیــزی بیــش از کمونیســت بــا مــدرک دیپلــم نیســت!«. چیــزی کــه ورای ایــن 
ــه بحــران اســت؛  ــی ب ــده می شــود، نزدیــک شــدن ســرمایه داری جهان برچســب ها دی

بحرانــی کــه ایدئولوژی هــا را نیــز بــه چالــش کشــیده اســت.

انتخاب های متنوع دولت ها در بحران
ــا در  ــوع اســتراتژی های دولت ه ــا خــود را در تن ــل سیاســت و کرون اثرگــذاري متقاب
ــا  ــه، شــهر ی ــه، منطق ــاس محل ــه در مقی ــت بحــران نشــان داد. اســتراتژی قرنطین مدیری
کشــور همــواره مطــرح و تکذیب می شــد. در عــوض، مجموعه ی ناهمگــن و متناقضی 
از اقدامــات و خط مشــی ها در دســتور کار قــرار گرفــت و نوعــی چندصدایــی از 

1 - Capture  
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ســاختار حاکمیــت بــه مــردم منتقــل شــد. در ایــن میــان، حتــی گاه برخــی حرف هــای 
عجیــب و باورنکردنــی نیــز دیــده شــد: ماننــد اســتراتژی »ایمنــی گلــه ای« کــه بعــد از 
چنــد روز مطرح کننــدگان آن به آرامــی متوجــه شــدند بــا انتخــاب ایــن راهبــرد، چــه 
ــرای  ــدودی ب ــای مح ــا ظرفیت ه ــه دولت ه ــرا ک ــد زد؛ چ ــم خواهن ــی رق ــه مل فاجع
ارائــه خدمــت دارنــد، امــا توانایــی نامحــدودی بــرای خلــق فاجعــه در اختیــار دارنــد. 
ــا،  ــا کرون ــه ب ــات مقابل ــا و الزام ــدورات، توانمندي ه ــر مق ــاوه ب ــد ع ــر می رس ــه نظ ب
اندیشــه و چارچــوب نظــري حاکمــان و دســت اندرکاران، بــر نــوع انتخــاب اســتراتژی 

ــود. ــر ب ــت بحــران، مؤث دولت هــا در مدیری
ــده  ــب آن ش ــان موج ــور جه ــش از 205  کش ــا در بی ــروس کرون ــترش وی گس
اســت کــه همــه جوامــع بــه هــر درجــه ای از شــرایط توســعه یافتگی اقتصــادی، سیاســی 
ــت  ــه جه ــد. ب ــه بگیرن ــترک قرارگرفت ــدی و مش ــون ج ــرض آزم ــی در مع و اجتماع
ــد  ــا ح ــی و ت ــک، طبیع ــا دارای ذات بیولوژی ــروس کرون ــیوع وی ــران ش ــه بح آن ک
زیــادی بــدون طراحی هــای انســانی اســت )حداقــل تاکنــون چنیــن بــه نظــر می رســد( 
بــه عنصــری از زیســت مــا به تدریــج تبدیل شــده اســت و لــذا بــه نظــر می رســد 
ــی  ــع توســعه یافته و درحال توســعه در معــرض آزمون ــار جوام ــن ب ــرای اولی احتمــاالً ب
ــف در  ــورهای مختل ــر کش ــا ب ــه کرون ــت آنچ ــرور وضعی ــد1. م ــان قرارگرفته ان یکس
سرتاســر جهــان آورده اســت حاکــی از آن اســت کــه  تفاوت هــای بیــن کشــور های 
صنعتــی توســعه یافته و جهــان درحال توســعه، آن گونــه کــه فکــر می شــد نبــوده 
ــا و  ــکا، ایتالی ــد ایاالت متحــده آمری ــار تلفــات در کشــورهایی مانن اســت. بررســی آم
برخــی از کشــورهای OECD به خوبــی ایــن ادعــا را تأییــد می کنــد. بــه همیــن جهــت 
اســت کــه جهــان پســاکرونا، عرصــه چانه زنــی مجــدد در مناســبات نویــن جهانــی در 

ــود. ــد ب ــل خواه ــد نظــم بین المل ــی جدی ــدرت و بازآرای تقســیم ق

تحول نهادی در جایگاه دولت
یکــی از مهم تریــن آثــار بحــران کرونــا، بازســازی قــدرت و اختیــارات سلســله 
مراتبــی دولت هــای ملــی پــس از جریــان معکوســی اســت کــه جهانی شــدن و توســعه 

ــی کــه ناشــی از یــک  ــر ســابقه داشــته اســت. عمــده تحــوالت جهان ــن کمت ــدادی کــه حداقــل پیش ازای 1  - روی
عامــل بیرونــی بوده انــد از قبیــل شــوک در بــازار انــرژی، بــا طراحی هــای انســانی و حاصــل برنامه ریــزی 

ــت.  ــوده اس ــون  ب ــورهای هژم کش
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فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات در ســه دهــه اخیــر و در دوران »پســا جنــگ ســرد« بــر 
ســر دولت هــا آورده بــود. کوویــد 19، حتــی چهــره دولت هــای اقتدارگــرا و نظامــی 
کــه روزگاری در کشــورهای مدعــی دموکراســی یــک تابــو محســوب می شــد، 

ترمیــم کــرد.
ــوب  ــد. در چارچ ــف ش ــع مختل ــادی در جوام ــوالت نه ــه تح ــر ب ــا، منج کرون
ســنت »نهادگرایــای جدیــد اقتصــاد1« بــا افــرادی ماننــد ویلیامســون2، نــورث3 و کــوز4، 
ــد5،  ــل تولی ــت عوام ــبی قیم ــی نس ــادی: دگرگون ــرات نه ــی در تغیی ــل اصل ــه عام س
ــان  ــت. در می ــی اس ــش فن ــرات دان ــات و تغیی ــه اطاع ــی ب ــای دسترس ــر هزینه ه تغیی
ــت« و  ــاد »دول ــگاه نه ــا و جای ــف معن ــارم بازتعری ــل چه ــادی، عام ــرات نه ــن تغیی ای
حوزه هــای مداخــات آن اســت. در قــرون اخیــر، نقــش دولــت و حــوزه مداخــات 
ــادی  ــل انتق ــه تحلی ــول و البت ــال تح ــاد در ح ــاص اقتص ــور خ ــاع و به ط آن در اجتم
بــوده اســت. از دولــت کاســیک به مثابــه »داور بی طــرف« تــا »دولــت رفــاه کینــزی« 
ــا،  ــی از نقش ه ــف  متنوع ــوب«، طی ــی خ ــان »حکمران ــر گفتم ــی ب ــای مبتن و دولت ه
ــا و  ــاختار، بن ــا، س ــت. کرون ــده اس ــت مطرح ش ــه دول ــای مداخل ــف و حوزه ه وظای
ــه  ــش از هم ــه بی ــاد و البت ــم ها نه ــش چش ــر پی ــار دیگ ــا را ب ــد دولت ه ــگاه جدی جای
ــا  ــش ب ــن نهــاد کــرد. یــک بحــران و چال ــی ای ــه اهمیــت ذات دولتمــردان را متوجــه ب
منشــأ زیســتی به صــورت جهــت یــک ویــروس )برخــاف بحران هــای قبلــی بــا 
ــه انتخاب هــا و تصمیمــات بی ســابقه از ســوی دولت هــا شــد.  منشــأ انســانی(، منجــر ب
ــه  ــید، ب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا طوالن ــن ی ــادی غیرممک ــت ع ــه در حال ــی ک انتخاب های
لطــف کوویــد 19 رنــگ واقعیــت بــه خــود گرفــت. آنچــه به صــورت غیرقابــل تغییــر 
تصــور می شــد، به راحتــی ممکــن در نظــر گرفتــه شــد و ازاین جهــت کرونــا، فرصــت 

1 - New institutional economics 

2 - Oliver E. Williamson

3 - Douglass North

4-  Ronald Coase 

5  - مثــًا بیمــاری طاعــون فراگیــر در قــرن ۱۴ میــادی، موجــب کاهــش جمعیــت کشــاورزان گردیــده و ایــن امــر 
موجــب افزایــش امتیــازات آن هــا در روابــط بــا صاحبــان زمیــن )فئودال هــا( گردیــد. »عجــم اغلــو« و »رابینســون« 
ــوان یکــی از  ــه عن ــروس در ســده چهاردهــم ب ــن وی ــد«، از شــیوع ای ــاب »چــرا کشــورها شکســت می خورن در کت

عوامــل تغییــرات نهــادی در اروپــای قــرون وســطی یــاد کــرده اســت. 
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ــب،  ــب و تعص ــی تصل ــر از نوع ــوان فرات ــه می ت ــرای اینک ــی ب ــد؛ فرصت ــا تهدی ــود ت ب
ــیاری از  ــرد و بس ــر ک ــاع فک ــدان اداره اجتم ــن در می ــل و جایگزی ــیوه های بدی ــه ش ب

بوروکراســی ها و کاغذبازی هــای زائــد را حــذف کــرد.

دولت ها و چالش انتظارات کرونایی
ــس  ــوم »پارادوک ــار از مفه ــتین ب ــی، نخس ــناس بریتانیای ــز1«؛ جامعه ش ــی گیدن »آنتون
دولــت« در تبییــن شــرایط کنونــی »دولت هــای ملــی« در عصــر مــدرن ســخن 
ــه روز گفتمــان  ــی، روزب ــرد کــه از طرف ــن پارادوکــس آنجــا شــکل می گی گفــت. ای
ــه  ــد رو ب ــر رون ــرف دیگ ــد و از ط ــعه می یاب ــط و توس ــت« بس ــازی دول »کوچک س
رشــد انتظــارات از نهــاد دولــت در جامعــه شــتاب بیشــتری بــه خــود می گیــرد. به واقــع 
در اینجــا، نهــاد »دولــت ملــی2« بــا نوعــی بحــران موجودیــت، مشــروعیت و کارکــرد 
ــرو اســت. دولــت ملــی، محصــول عصــر مــدرن و شــکل  گیری پدیــده »دولــت- روب
ــه  ــده ای کــه البت ــا »پیمــان وســتفالی3« اســت. پدی ــادی ب ــت « در ســده هفدهــم می مل
بعــد از انقــاب فرانســه توســعه یافــت و بــا فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی، از ابتــدای 
ــان  ــت داری در سرتاســر جه ــی حکوم ــوی اصل ــر، الگ ــورت فراگی ــتم به ص ــده بیس س
شــد. ثبــات اقتصــادی، امنیــت، رفــاه و برابــری و ایجــاد نوعــی هویــت ملــی ازجملــه 

ــت مــدرن تلقــی شــد. کارکردهــای دول
ــد  ــت متعه ــان، دول ــته در جه ــه گذش ــار ده ــانه ها در چه ــی و رس ــه علم جامع
ــه  ــدت روی ــی، وح ــی و پول ــاط مال ــه دارای انضب ــتند ک ــی می دانس ــئول را دولت و مس
تنظیمــی  مداخله هــای  در  فعــال  نقــش  کم تریــن  و  سیاســت ها  و  تصمیم هــا  در 
داشــته باشــد. ایــن دیــدگاه نســبت بــه دولــت کــه معلــول نوعــی بازارگرایــی افراطــی 
ــی  ــرد. حت ــف ک ــتر تضعی ــاد را بیش ــن نه ــه روز ای ــود، روزب ــتم ب ــده بیس ــای س در انته
شــعارهایی ماننــد حرکــت از »دولــت تصدی گــر« بــه »دولــت تنظیمــی« نیــز نتوانســت 
ــود  ــرای خ ــت ب ــری دول ــش تصدی گ ــذاب کاه ــتدالل ج ــد. اس ــل کن ــئله را ح مس
دولت هــا هــم جــذاب بــود؛ چراکــه منجــر بــه کاهــش هزینه هــا بــرای آن هــا می شــد 

1 - Anthony Giddens

ــای  ــه معن ــای »state« ب ــا معن ــط ب ــه اســت و مرتب ــوه مجری ــر از ق ــی فرات ــا، به نوع ــت در اینج ــور از دول 2 - منظ
ــت اســت. حاکمی

3-  Peace of Westphalia )1648( 
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ــه  ــت؛ چــون به نوعــی ب ــر آن صــورت می گرف ــم در براب ــت ه )اگرچــه نوعــی مقاوم
ــود(، امــا در عمــل »دولــت تنظیمــی«  معنــای کاهــش قلمــرو قــدرت بوروکرات هــا ب
ــی،  ــط اجتماع ــی در رواب ــترده غیرتنظیم ــای گس ــرد. فضاه ــدا ک ــی پی ــی نمایش نقش
جامعــه انســانی را در برخــی مــوارد بــه جنــگل شــبیه می کــرد و »تســخیر تنظیم گــران« 
ــع  ــت مناف ــًا در خدم ــی« را عم ــت تنظیم ــوذ، »دول ــع و پرنف ــای ذینف ــط گروه ه توس
اقلیــت ســرمایه دار ســاماندهی کــرد. نیروهــای فعــال »جهانی شــدن« نیــز در ســطوحی 
قــدرت نهــاد دولــت ملــی را تضعیــف و امــکان کنتــرل و در اختیــار داشــتن بســیاری 
از تصمیم هــای آن هــا را ســلب کــرد. »جهانی شــدن«، منجــر بــه توزیــع قــدرت 
ــای  ــد. رونده ــی ش ــای مل ــری در دولت ه ــدرت تصمیم گی ــش ق ــز و کاه غیرمتمرک
منطقــه ای و ایالتــی شــدن نیــز از داخــل منجــر بــه کاهــش قــدرت دولــت مرکــزی در 

ــد. ــر ش ــای اخی دهه ه
ــانه ها و  ــدرت رس ــعه ق ــش و توس ــا افزای ــس، ب ــن پارادوک ــر ای ــویه دیگ در س
ــن  ــرار گرفــت. کوچک تری ــاق شیشــه ای ق ــت در یــک ات شــبکه های اجتماعــی، دول
ــت.  ــه در برداش ــوی جامع ــازات را در از س ــن مج ــت، باالتری ــوی دول ــتباه ها از س اش
جامعــه ای کــه دیگــر برخــاف صدســال قبــل، یــک جامعــه تــوده ای قابــل شــکل بــه 
هــر صــورت و ســامان نبــود. جامعــه ای بــا ســطح ســواد عمومــی بــاال، مطالبه گــر و بــا 
ــی  ــی و اجتماع ــری، فرهنگ ــف فک ــویه های مختل ــه س ــی ک ــر اجتماع ــای متکث نیروه
دارد. جامعــه مــدرن محصــول ایــن دولــت مــدرن بــود و یقــه دولــت مــدرن را گرفــت. 
دولــت مــدرن بــا توســعه آمــوزش عمومــی و ارتقــای ســامت اجتماعــی، جامعــه ای 
بــا ســطح تحصیــات بــاال و امیــد بــه زندگــی زیــاد بــه وجــود آورد کــه حــاال دیگــر 
ــه از  ــکل روزان ــه ش ــت. ب ــی نیس ــکل و صورت ــر ش ــه ه ــت ب ــرش دول ــه پذی ــر ب حاض
قــدرت مطالبــه می کنــد و در جســتجوی اســتیفای حــق خــود اســت. دولــت نماینــده 
ــه »حقــوق شــهروندی«  او در اســتیفای منافــع و حقــوق او اســت؛ آنچــه کــه بعدهــا ب

موســوم شــد.
ــان کــرد. دولت هایــی کــه  ــن پارادوکــس را به صــورت کامــل عی ــا ای ــا ام کرون
گاز مقررات زدایــی و کوچک ســازی را تــا انتهــا فشــار داده بودنــد، در برابــر بحــران 
ــرده  ــوش ک ــت را فرام ــاد دول ــی نه ــرد اجتماع ــه کارک ــد؛ چراک ــان دادن ــف نش ضع
ــده  ــزرگ ش ــی ب ــدازه کاف ــت، به ان ــاد دول ــارات از نه ــاب انتظ ــل حب ــد. در مقاب بودن
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بــود. پیامــد ایــن پارادوکــس، توســعه »نارضایتی هــای عمومــی« از کیفیــت و کمیــت 
عملکــرد دولت هاســت. ایــن نارضایتــی حاصــل تفریــق انتظــارات گســترده از دولــت 
از عملکــرد آن هاســت. از ســوی دیگــر، ایــن تعــارض میــان ظرفیــت نهــادی دولــت 
ــا و  ــان »داده ه ــاختاری می ــادل س ــدم تع ــت ع ــه تقوی ــر ب ــی منج ــارات اجتماع ــا انتظ ب
ــر  ــه ازای ه ــا ب ــل کرون ــت در روزگار ماقب ــد. دول ــه ش ــت در جامع ــتاده های« دول س
ــدازه همــان واحــد دســتاورد داشــته  ــد به ان ــل بای ــه می کــرد، حداق واحــدی کــه هزین
ــر از یــک  ــه ســتاده ها در دولت هــا، بســیار کم ت باشــد؛ امــا در عمــل نســبت داده هــا ب

بــود و حــاال ایــن ناتــرازی بــا بحــران کوویــد 19 تشــدید شــد.
ــرد؟  ــا ک ــی ایف ــه نقش ــران چ ــن بح ــه ای ــا ب ــش دولت ه ــرایط، واکن ــن ش در ای
واکنــش دولت هــا گاه اوضــاع را مدیریــت و گاه بدتــر کــرد. برخــی دولت هــا 
ــد. تمایــل  ــر حبــاب انتظــارات افزودن ــه روز ب ــا جامعــه، روزب در ایــن چرخــه تعامــل ب
ــدگان، کار  ــذب رأی دهن ــی و ج ــب آرای عموم ــاب حس ــه انتخ ــا ب ــی دولت ه سیاس
ــه ایــن بحــران،  ــر کــرد؛ چراکــه دولت هــا در واکنــش ب مدیریــت بحــران را پیچیده ت
روزبــه روز در چرخــه خــرج بیشــتر بــرای پاســخگویی بــه انتظــارات برآمدنــد و در ایــن 
مســیر همــواره از انتظــارات عقب تــر بودنــد؛ زیــرا انتظــارات قدیمــی جــای خــود را بــه 

ــی نیســت. ــد را انتهای ــن فرآین ــد و ای ــد می ده انتظــارات جدی
ــزان رضایــت جامعــه از  ــده اســت کــه می ــد فای ــه مفی ــن نکت در نهایــت، ذکــر ای
ــزان خســارت انســانی  ــع مســتقیم از می ــا، تاب ــا کرون ــه ب ــا در مواجه عملکــرد دولت ه
ویــروس نیســت. حســب نتایــج نظرســنجی در میــان کشــورهای اتحادیــه اروپــا1،  79 
درصــد آلمانی هــای معتقدنــد کــه دولــت ایــن کشــور در مهــار بحــران ناشــی از شــیوع 
ویــروس کرونــا خــوب عمــل کــرده ولــی ایــن نســبت در میــان ایتالیایی هــا 56 درصــد 
ــد کــه دولــت کشورشــان در  ــر ایــن باورن ــی تنهــا 31 درصــد فرانســوی ها ب اســت ول
ــا شــیوع بیمــاری کوویــد19 عملکــرد مناســبی داشــته اســت؛ ایــن در حالــی  مقابلــه ب
اســت کــه ایتالیــا دارای بیشــترین آمــار تلفــات انســانی در اروپــا بــوده اســت. بنابرایــن 
دولت هــا در روزگار کرونایــی، بایــد تغییــرات ســاختاری و نهــادی ناشــی از فرصــت 
کرونــا را دســتور کار خــود قــرار دهنــد تــا عــاوه بــر مدیریــت واقعیت هــای عینــی، 
ــود  ــرد خ ــی از عملک ــت عموم ــطح رضای ــا، س ــا و دل ه ــت ذهن ه ــه مدیری در عرص

1  - نظرسنجی اختصاصی یورونیوز در اواخر ماه می 2020. 
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ــد  ــا و مشروعیت شــان در معــرض تهدی ــن صــورت بق ــر ای ــد کــه در غی ــا دهن را ارتق
اســت.



آسیب شناســی عملکــرد نهــاد ائمــه جمعــه در ابتالء 
کرونا

مصطفی آقاجانی
پژوهشگر هسته »بازاریابی سیاسی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق?

اشاره
بازاریابــی سیاســی در یــک تقســیم بندی آکادمیــک ســه حــوزه دولــت - حکومــت، 
بین الملــل و انتخابــات را در برمی گیــرد. بحــث تحــزب بــه شــکل مرســوم ذیــل 
ــیره  ــه از س ــی ک ــق نتایج ــا طب ــت ام ــف اس ــل تعری ــات قاب ــی انتخاب ــی سیاس بازاریاب
سیاســی و اندیشــه سیاســی رهبــران انقــاب اســامی در پژوهشــی جداگانــه اســتخراج 
ــت -  ــی سیاســی دول ــل بازاریاب ــن موضــوع در گفتمــان اســامی ذی شــده اســت1؛ ای
ــن اســاس، تحــزب برخــاف گفتمــان  ــر ای حکومــت قابلیــت طــرح و بحــث دارد. ب
ــردم،  ــه م ــت ب ــی خدم ــد در پ ــدرت« را پی می جوی ــوری »ق ــه دال مح ــی اش ک غرب
هدایــت جامعــه و تقویــت نظــام الهــی گام برمــی دارد. در تبییــن حضــرت امــام: از 

1  - بــرای مطالعــه نــک: آقاجانــی، مصطفــی )1396( ماهیــت و کارکــرد احــزاب سیاســی از منظــر امــام 

خمینــی)ره(، آیــت الل خامنــه ایK، شــهید بهشــتی: و آیــت الل مهدوی کنــی:، پایــان نامــه کارشناسی ارشــد، 
دانشــگاه امــام صــادق?.
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حــزب اســامی، ســه ســطح از حــزب االل اعــم از فروملــی و ملــی، منطقــه ای و جهــان 
اســام و مســتضعفین عالــم ارائــه می شــود. در نــگاه رهبــران انقــاب، حــزب لزومــاً بــه 
گروهــی سیاســی کــه در پــی اهــداف انتخاباتــی هســتند اطــاق نمی شــود و گروه هــا 
و دســته هایی چــون روحانیــت و نهــاد ائمــه جمعــه نیــز قابلیــت تعریــف حزبــی 
ــای  ــر ویژگی ه ــاوه ب ــه ع ــد ک ــی را می یابن ــی و مل ــطح فرومل ــزب الل در س ــل ح ذی
ذکرشــده، وظایــف متعــددی را در قبــال جامعــه و نظــام اســامی برعهــده می گیرنــد 
ــت.  ــه اس ــل مطالع ــابK قاب ــم انق ــر معظ ــات رهب ــل در بیان ــکلی مفص ــه ش ــه ب ک
پدیــده کرونــا ازجملــه مــوارد نــادر و اســتثنایی ای بــوده اســت کــه بعــد از چهــار دهــه 
از فعالیــت مســتمر - البتــه بــا شــدت و ضعــف-  فعالیــت و کنــش ایــن نهــاد را دچــار 
خدشــه نمــود و در ایفــای وظایفــش در قبــال نظــام اســامی و جامعــه ایــران مشــکاتی 
را رقــم زد. ســؤالی کــه در ایــن مختصــر بــه دنبــال پاســخ بــدان هســتیم آسیب شناســی 
نهــاد و نمــاز جمعــه در مواجهــه بــا کرونــا از نــگاه بازاریابــی سیاســی- کــه در ادامــه 

ــت. ــد- اس ــح  آن می آی توضی

مفروضات پژوهش
مفــروض اول راجع بــه اصــل نمــاز جمعــه اســت؛ نمــاز جمعــه امــری واجــب اســت و 
چــون در اینجــا مقــام برگــزاری و نهــاد برگزارکننــده آن مــورد بحــث اســت تخییــری 
ــه،  ــه امام جمع ــد آن ک ــه بع ــت. نکت ــن نیس ــل پرداخت ــدان قاب ــودن آن چن ــی ب ــا عین ی
ــی  ــگاه انتخاب ــک جای ــت و ی ــادل اس ــه ع ــلمین و ولی فقی ــل امام المس ــوب از قِبَ منص
ــئون  ــه از ش ــت؛ خطب ــه اس ــاز جمع ــزاری نم ــلمین برگ ــف امام المس ــت. از وظای نیس
ولی امــر اســت. خطبــه خوانــدن از شــئون ولــی امــر و امــام المســلمین اســت. او بایــد 
ــد حاضــر شــود، تبعــاً کســانی را  ــد و چــون در همــه  شــهرها نمی توان ــه را بخوان خطب
ــه ســوم آن اســت کــه  ــد و دســتگاهی را مشــخص کــرده اســت. نکت انتخــاب می کن
امام جمعــه وقتــی در ایــن جایــگاه قــرار می گیــرد در جایــگاه امــام ایســتاده اســت؛ بــه 
ــه  ــوی ولی فقی ــه، از س ــادی جمع ــوزه نه ــف در ح ــق مختل ــه در مناط ــی امام جمع نوع
نیابــت دارد. ایــن تریبون هــای نمــاز جمعــه وظیفــه  دارنــد کــه نظــرات نظــام و نظــرات 

حاکمیــت نظــام و امــام المســلمین را ترویــج و تبلیــغ بکننــد.
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برخی تصاویر مانا از ائمه جمعه در چند سال اخیر
ــه  ــروز ک ــه ام ــا ب ــر ت ــال اخی ــد س ــه از چن ــه جمع ــر ائم ــر تصاوی ــروری ب ــاید در م ش
ــوزه را  ــن ح ــای ای ــدادی از رخداده ــوان تع ــت، بت ــا اس ــاء کرون ــر ابت ــور درگی کش
ــان  ــای می ــدادی از نرده ه ــتن تع ــه: برداش ــت از جمل ــر دانس ــِب نظ ــی و جال به یادماندن
ــئول  ــری مس ــای حاج علی اکب ــط آق ــه و توس ــاز جمع ــم نم ــه در مراس ــزاران ک نمازگ
ــل  ــال غس ــزاری اعم ــد، برگ ــام ش ــور اع ــه کش ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ش
و کفــن و دفــن فوت شــدگان ناشــی از بیمــاری کرونــا توســط تیم هــای طــاب 
سازماندهی شــده از ســوی ائمــه جمعــه تعــدادی از شــهرها، اجــرای طرح هــای 
ــتر  ــیوع بیش ــری از ش ــرای جلوگی ــهری ب ــای ش ــق و عرصه ه ــازی مناط ضدعفونی س
بیمــاری، حرکــت زیبــای ائمــه جمعــه بوشــهر، تبریــز و برخــی شــهرها در اختصــاص 
ــئولین،  ــردم و مس ــی م ــدار عموم ــرای دی ــه ب ــاز جمع ــزاری نم ــیه برگ ــی در حاش وقت
اعطــای پــول بــه کارگــران بیکارشــده از کرونــا توســط امام جمعــه ایرانشــهر، 
تجمعــات افــراد در مقابــل ســاختمان تجــاری آدینــه در رشــت و برخــی نارضایتی هــا 
ــا  ــف ب ــهرهای مختل ــی در ش ــات و همدل ــای مواس ــکیل قرارگاه ه ــاس، تش در بندرعب
هدایــت ائمــه جمعــه، تصویــر خدمت رســانی امام جمعــه ســابق خرمشــهر و امام جمعــه 
ــیاری  ــال آب و بس ــای انتق ــکاری لوله ه ــای موســوی در جوش ــواز حاج آق ــی اه کنون
ــه در  ــاد جمع ــدگان نه ــزاران و نماین ــتری از کارگ ــک و خاکس ــن، تاری ــوارد روش م

ــت. ــان اس ــل بی ــه قاب ــز ک ــور عزی ــاط کش اقصی نق
ایــن فعالیت هــا و ایــن تأثیرگذاری هــای سیاســی اجتماعــی مــا را بــر آن مــی دارد 
تــا بــا نگاهــی تاریخــی، کمــی بیشــتر باســابقه ایــن نهــاد چنــد بعــدی آشــنا شــویم و بــه 

آسیب شناســی آن و در نهایــت تقویــت آن کمــک نماییــم.

نهاد جمعه؛ مستمسک مشروعیت و مقوم مقبولیت حکام
نمــاز جمعــه بــر اســاس آیــه نهــم ســوره مبارکــه جمعــه کــه در ســال دوازدهــم بعثــت 
بــر پیامبــر اکــرم N نــازل شــد واجــب گردیــد. در زمــان خلفــا و حکومت هــای امــوی 
و عباســی نیــز ایــن پدیــده دنبــال شــده اســت و مــورد اســتفاده و بهره بــرداری حــکام 
قــرار می گرفــت کمــا  اینکــه حــکام و امــرای نواحــی بــرای مشــروعیت خــود »خطبــه 
ــش را  ــت خوی ــوام و دوام حکوم ــق ق ــن طری ــد« و از ای ــه می خواندن ــام خلیف ــه ن را ب
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می جســتند. در طــول تاریــخ اســام و حتــی در جوامــع بعــد از دوران ائمــه، اقامــه نمــاز 
جمعــه همــواره مــورد توجــه مســلمانان اعــم از شــیعه و ســنی بــوده اســت.

در ایــران از دوران حکومــت شــیعی صفــوی نمــاز جمعــه به صــورت منســجم و 
امامــت جمعــه به عنــوان یــک منصــب حکومتــی در آمــد و در حکومت هــای بعــد از 
صفویــه نیــز بــا اندکــی افــول اقامــه می شــده اســت. نحــوه انتخــاب امام جمعــه بــه ایــن 
صــورت بــود کــه امامــت هــر شــهر را شیخ االســام )باالتریــن منصــب دینــی شــیعی 

در دوره صفــوی تــا دوره پهلــوی( آن شــهر برعهــده می گرفــت.
امامــت جمعــه در هنگامــه حکومــت قاجارهــا هم چــون  دوره صفــوی، منصبــی 
ــه از  ــه ک ــان  جمع ــی امام ــار، برخ ــر دوره قاج ــت . در اواخ ــمار می رف ــی به ش حکومت
علمــای بــاد بــه شــمار می رفتنــد در برابــر مشــروطه خواهان - کــه بــه نظــر می رســید 

ــد. ــرار گرفتن ــزده شــده اند - ق ــت دســِت روشــنفکراِن غرب آل
در دوره پهلــوی امامــان  جمعــه ، به ویــژه  در شــهرهایی ماننــد تهــران ، چــون  
ــد  ــاً از مقبولیــت  مردمــی برخــوردار نبودن ــا حکومــت  داشــتند، غالب ــاط  رســمی ب ارتب
و اقامــه نمــاز جمعــه  نیــز چنــدان  رونــق نداشــت . حضــرت آیــت الل خامنــه ایK در 
ــه دو دســته امــام جمعــه منصــوب  بیــان خاطــره ای ائمــه جمعــه در زمــان پهلــوی را ب

ــد.«1 ــیم می کنن ــر آن تقس ــوت و غی طاغ
ــه  ــت، نمــاز جمع ــن و دول ــوع انقــاب اســامی و درهم تنیدگــی نهــاد دی ــا وق ب
ــه  ــت افق ــت آن در دس ــری و زعام ــه رهب ــامی ای ک ــت اس ــه از حکوم ــاد جمع و نه
فقهــای زمــان بــود بــر منهــج معصومیــنD و بنــا بــه دســتور شــارع مقــدس در جامعــه 
ــه امامــت آیــت الل طالقانــی در  اســامی اجرایــی و اقامــه شــد و اولیــن نمــاز جمعــه ب
ــع شــبهات از  ــا مشــروع شــدن و رف ــی ب ــه عبارت ــد. ب ــاه 58 برگــزار گردی ــرداد م 5 م
اســامی بــودن حکومــت در جغرافیــای اســام، نمــاز جمعــه پــس از قرن هــا در 
جایــگاه کارکــردی خــود قــرار گرفــت و از ثمــرات ایــن حکــم اســامی بــرای اســام 

ــه اشــخاص و منافــع ایشــان اســتفاده شــد. و ن
ــه و  ــاز جمع ــی نم ــای تاریخ ــام دوره ه ــردد در تم ــاهده می گ ــه مش ــور ک همانط
برگــزاری آن مــورد توجــه حــکام و حکومت هــا بــوده اســت، زیــرا عــاوه بــر حکــم 
شــارع کــه بی توجهــی بــه آن شایســته نبــود، به واســطه بافــت اســامی جامعــه و نــوع 

1  - بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 14/10/1394
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بازتابــی کــه از حکومــت در بیــن مــردم ایجــاد می نمــود بــه واســطه ماهیــت سیاســی 
ــاد  ــب اعتم ــم جل ــی و ه ــرای مشروعیت بخش ــم ب ــا از آن، ه ــادی اش؛ حکومت ه عب

ــد. ــره می برده ان ــی به ــار اجتماع ــش اعتب ــردم و افزای م
ــه  ــاد جمع ــه نه ــی ب ــی سیاس ــک بازاریاب ــا عین ــود ب ــعی می ش ــمت س ــن قس در ای
نگریســته شــود و از خــال آن راهکارهایــی اجمالــی بــرای تقویــت ایــن نهــاد عزیــز 
در رخدادهــا و ابتائاتــی چــون کرونــا و غیــر آن ارائــه گــردد. شــاید در یــک بررســی 
ــا  ــت، ام ــر گرف ــه در نظ ــاد جمع ــی نه ــرای ارزیاب ــر را ب ــای زی ــوان گام ه ــرور بت و م
به واســطه عــدم کاربســت الگــوی بازاریابــی سیاســی در ایــن نهــاد و نیــاز بــه عملیاتــی 
ــوارد  ــه بخشــی از م ــا ب ــن پژوهــش تنه ــی درســت، در ای شــدن گام هــا جهــت ارزیاب

ــود. ــه می ش پرداخت
1- شناخت محصول

2- تحقیقــات اجتماعــی و شــناخت جامعــه هــدف؛ شــناخت تصــورات، توقعــات 
و بینش هــا

3- طراحی و تنظیم و تعدیل محصول فعلی در چارچوب شرع
4- بخش بندی در راستای انجام وظایف محوله

5- کنش مطابق برنامه های طراحی شده )عملیات(
6- استمرار چرخه بازاریابی سیاسی

ــول  ــده محص ــه عرضه کنن ــه مثاب ــی ب ــول سیاس ــه؛ محص ــاد جمع نه
ــی! سیاس

1- نهاد جمعه محصولی تنیده از نهاد دین و دولت اسامی
ــه  ــیم از چ ــه می نویس ــاد جمع ــودن نه ــول ب ــی از محص ــت؟ وقت ــول چیس محص
ــی سیاســی دانشــی اســت کــه درصــدد اســت بیــن  ــم؟ بازاریاب ماهیتــی بحــث می کنی
ــن  ــذر ای ــد و از رهگ ــرار نمای ــاط برق ــی ارتب ــول سیاس ــب محص ــده و طال عرضه کنن
ارتبــاط، مصالــح هــر دو را تأمیــن نمایــد. در بازاریابــی سیاســی انتخابــات، محصــول 
ــا نــگاه بازاریابــی سیاســی  ــد. امــا ب ــه یــک معنــا در نامــزد انتخاباتــی مصــداق می یاب ب
ــش از  ــه اهداف ــیدن ب ــامی در رس ــت اس ــق دول ــش توفی ــی افزای ــه در پ ــت - ک دول
طریــق تقویــت بدنــه مردمــی اش اســت - محصــول سیاســی می توانــد مــوارد زیــادی 
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را شــامل بشــود؛ بــه عبارتــی اگــر هویــت نظــام سیاســی در جامعــه ایرانــی کــه متشــکل 
ــوان  از جزءبه جــزء مــردم و آحــاد جامعــه اســت - امــت اســامی - و مســئولین به عن
خــواص و شــاخص های ایــن مــردم، بازتاب  دهنــده ایــن محصــول هســتند، نهــاد 
جمعــه بــه واســطه قــرار گرفتــن در زیرمجموعــه والیت فقیــه، خــودش یــک محصــول 
ــت اســت و از ســویی  ــده از نظــام سیاســی و حکوم ــده و زایی سیاســی اســت کــه تنی
مســتخرج و برآمــده از نهــاد روحانیــت، مرجعیــت و نهــاد دیــن اســت کــه در بیانــات 
ــه ایــن ریشــه قــوی چنیــن اشــاره می شــود: »مــا اگــر آن ریشــه تاریخــی را  رهبــری ب
نداشــتیم مــردم آن محبــت و اعتمــاد را بــه مــا نداشــتند و بــه اشــاره روحانیــت حرکــت 
نمی کردنــد، بــه طــوری کــه بیاینــد و جــان و فرزندانشــان را در راهــی قربانــی کننــد 
مگــر آســان اســت؟ ... ایمــان مــردم بــه روحانیــت ناشــی از ســابقه طوالنــی روحانیــت 
ــن ایمــان را  ــد ای ــا بای ــر آن هــا در ذهــن و ایمــان مــردم اســت. م شــیعه و نفــوذ و تاثی

حفــظ کنیــم« 1
2- محصولی مقوم هر دو ماهیت )ابرمحصول(

ایــن محصــول عــاوه بــر اینکــه اعتبــار خــودش را از دو نهــاد فــوق ارتــزاق می نمایــد، 
می توانــد بــه قــوام و یــا تضعیــف ایــن دو نیــز بیانجامــد و آفــات یــا ثمراتــی را برایشــان 
بــه بــار آورد. از ایــن رو ائمــه جمعــه خــود هــم بــه مثابــه محصــول سیاســی اســت و هــم 
بــه مثابــه محمــل و عرضه کننــده محصــول سیاســی ای بــه نــام نظــام جمهــوری اســامی 
ایــران تلقــی می شــود. مقــام معظــم رهبــری در بیانــی دارنــد: »امــروز چشــم مــردم بــه 
شماســت. امــروز امیــد و تکیــه  معنــوی مــردم بــه روحانیــت اســت. بزرگ تریــن مظهــر 
عمومــی روحانیــت در همه جــای کشــور، ائمــه ی جمعــه هســتند. البتــه در حوزه هــای 
ــاط  ــی از نق ــوص بعض ــا مخص ــتند؛ ام ــع هس ــاتید و مراج ــی، اس ــز علم ــه و مراک علمی
کشــورند. آن چیــزی کــه در همــه جــای کشــور عمومیــت دارد، امامــت جمعــه اســت. 
امامــت جمعــه، هــم نمایندگــی از کل روحانیــت، و هــم نمایندگــی از نظــام اســت؛ 
چــون نظــام هــم نظــام اســامی اســت.«2 شــناخت ایــن رابطــه دوســویه و پرداختــن بــه 
آن اولیــن گام بــرای بهبــود عملکــرد و در نتیجــه بهبــود ارتبــاط و در نهایــت ترمیــم و 

تنظیــم محصــول سیاســی اســت.

1  -بیانات در تاریخ 11 مرداد 1368 
2  - بیانات در تاریخ 25 شهریور 1370
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3- ائمه جمعه؛ حزب اللِ ولی فقیه و نهاد واسط
امام جمعــه، حلقــه ی وصلــی میــان مــردم و حاکمیــت اســت. نمــاز جمعــه و امام جمعــه 
نــه حکومتــی محــض و نــه مدنــی محــض اســت. یعنــی یــک چیــزی بیــن حاکمیــت و 
ــه حاکمیــت می رســاند و مطالــب حاکمیــت را  مــردم. مطالــب مــردم را می گیــرد و ب

ــد. ــاد می کن ــه انتق ــن رو، امام جمع ــاند؛ از ای ــردم می رس ــه م ــرد و ب می گی
ــدارد.  ــا امام جمعــه مســئولیتی در نهادهــا ن ــی نهــاد نمــاز جمعــه و ی از نظــر قانون
ــی  ــای مردم ــردم و هدایت ه ــق م ــان از طری ــه و روحانی ــه ی جمع ــوذ ائم ــر نف بیش ت
اســت و نفــوذی کــه در افــکار عمومــی دارنــد. البتــه امام جمعــه ایــن ویژگــی را دارد 
کــه منتســب بــه رهبــری و تشــکیات رهبــری اســت. تبعــاً مســئوالن نظــرات او را در 

ــد. ــر می گیرن نظ
4- شئون مختلف کارکردی ائمه جمعه

ــرد  ــوی، کارک ــی و معن ــت دین ــته هدای ــار دس ــوارد در چه ــن م ــه ای ــور خاص ــه ط ب
ــام  ــه در ای ــی دارد ک ــت بررس ــانه ای قابلی ــرد رس ــران و کارک ــت بح ــی، مدیری سیاس
ــا تأملــی در ماهیــت و  ــرداری داشــته اســت. ب ــن مــوارد قابلیــت بهره ب ــا تمــام ای کرون
عملکــرد گذشــته ایــن نهــاد و بررســی مــواردی کــه ملــکان در کتابــش بیــان می کنــد، 

ــه احصــاء نمــود: ــاد را بدین گون ــن نه ــای ای ــوان اهــم کارکرده شــاید بت
جدول 1: کارکردهای نهاد نماز جمعه

کارکردهای نهاد نماز جمعه

نمایندگی از جانب کل روحانیتارشاد و هدایت مردم

پاســداری از فرهنــگ اســام؛ امنــاء الرســل 
و حصــون االســام

ــنگر  ــه . س ــازی در جامع فرهنگ  س
ــا تهاجــم فرهنگــی ــارزه ب مب

و  معاندیــن  شــبهات  بــه  پاســخ  گویی 
انحــراف از  جلوگیــری 

تحکیم وحدت و وفاق ملی

تعلیم معارف و احکام
ــی  ــازنده در بهداشــت روان ــش س نق

ــه جامع

نقش قضائی و حل دعاویتربیت و تزکیه مردم
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وقــف،  اســامی؛  ســنت  های  احیــای 
و... محرومــان  بــه  کمــک 

بســیج ملــی و ترویــج روحیــه ایثــار 
ــداکاری و ف

ــه انجام وظیفه بخشی از دستگاه رهبری ــه صحن ــت بحــران از راه ب مدیری
ــردم کشــاندن م

تمشــیت مســائل و مشــکات روزمــره 
ــاء ضعف

مســئول طــاب میهمــان و روحانیون 
مبلــغ در ایــام خاص ســال

ــی نمایندگان رهبر انقاب ــی عموم ــورای فرهنگ ــس ش رئی
ــه  هــر شــهر و منطق

ریــش ســفید و بــزرگ شــهر )پــدر شــهر در 
حــل اختافــات و دعــاوی و...(

مســئولیت حوزه  هــای علمیــه کشــور 
ــر  ــاید اگ ــون )ش ــهرهای گوناگ در ش
ــه در  ــه جمع ــر ائم ــود اکث ــه ش گفت
به  عنــوان  حــوزوی  فعالیت  هــای 
مدیــر یــا مــدرس، نقــش دارنــد، 
ــه نشــده اســت.( ــی گفت ــزاره گزاف گ

»ایــن شــبکه  مهــم، در عیــن حالــی کــه مردمــی، اســامی، حکومتــی و سیاســی 
و جناح هــای سیاســی  مــردم  در جناح بندی هــای گوناگــون  داخــل  امــا  اســت، 
ــد ایــن محصــول  ــِع هویت بخــِش ائمــه جمعــه کــه می توان نیســت«.1 بنابرایــن ســه ضل
ــه  ــن. نکت ــاد دی ــت و نه ــاد دول ــه، نه ــاد جامع ــت از، نه ــارت اس ــاند عب ــر بشناس را بهت
ــر  ــتی ذک ــا بایس ــه در اینج ــی ک ــول سیاس ــن محص ــی ای ــی و بازشناس ــم در بررس مه
ــه عبارتــی  ــودن دو محصــول فــردی و جمعــی ائمــه جمعــه اســت؛ ب گــردد مکمــل ب
ــد و  ــه کنــش می پردازن فــارغ از آنکــه هــر یــک از ایــن افــراد در حوزه هــای خــود ب
تأثیرگــذار هســتند در مقیــاس ملــی نیــز ایــن اثرگــذاری وجــود دارد از ســویی تصویــر 
و کنــش ائمــه جمعــه )نهــاد( نیــز عــاوه بــر بــرد و مقیــاس ملــی در ســطوح محلــی نیــز 
ــی و  ــن دائم ــای کمپی ــوع برنامه ریزی ه ــوع در ن ــن موض ــی از ای ــت. آگاه ــر اس مؤث

ــت. ــذار اس ــی و اثرگ ــیار حیات ــات بس ــا و عملی بخش بندی ه

1  - بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 1392/06/18
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شکل 1: عناصر هویتی سه گانه ائمه جمعه

طراحی، تنظیم و ترمیم محصول
ــول را  ــف محص ــاد مختل ــا( ابع ــه کرون ــر ب ــاً ناظ ــه صرف ــی کلی)ن ــا نگاه ــه ب ــال ک ح
البتــه بــا نگاهــی کیفــی و بــه دور از افکارســنجی های دقیــق و نمونه گیری هــای 
ــا گام هــای تعییــن اســتراتژی و اجــرا و عملیــات از  ــه کرون مرســوم شــناختیم، ناظــر ب
ــن  ــوان ای ــگاه کان می ت ــرد. در یــک ن ــرار می گی ــی  ق ــن نهــاد مــورد ارزیاب ســوی ای
ــوده  ــا خامــوش نب ــاء کرون ــه ابت ــه ناظــر ب ــه را داشــت کــه نهــاد جمع داوری منصفان
و فعالیت هــای قابل توجهــی نیــز بــه انجــام رســانده اســت و از ایــن رو در داوری 
کیفــی می تــوان این طــور بیــان کــرد کــه مــردم و افــکار عمومــی شــاهد فعالیت هــا و 
زحمــات ایــن طیــف در چنــد زمینــه از جملــه رزمایــش مواســات، کفــن و دفــن افــراد 
ــد.  ــد و ادراک کرده ان ــاهد بودن ــر و ... را ش ــازی معاب ــا، ضدعفونی س ــه کرون ــا ب مبت
بــرای تنظیــم و تعدیــل محصــول یــک راه انتخــاب درســت محصــول اســت کــه شــاید 
پرداختــن بــه آن از حــد ایــن نوشــتار خــارج باشــد، امــا یــک راه دیگــر و فــوری بهبــود 
ــاد  ــن نه ــری عناصــر ای ــی و نمــود تصوی ــت واقع ــود ماهی عملکــردی و در نتیجــه بهب
ــرد و عملکــرد را انتخــاب کــرد؟  ــه کــدام راهب ــا، نهــاد جمع ــده کرون اســت. در پدی
ــتی  ــول باالدس ــت محص ــول و تقوی ــود محص ــم خ ــزان در ترمی ــه می ــاب چ ــن انتخ ای

ــود؟ ــز ب موفقیت آمی
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1- طراحی محصول
ــا  ــی ی ــه کس ــت ک ــن اس ــی ای ــی سیاس ــد بازاریاب ــی در فراین ــل مقدمات از مراح
ــر  فــردی یــا نامــزدی را کــه می خواهیــد مــورد ســرمایه گذاری خــود قــرار دهیــد و ب
ــن و شایســتگی ها  ــق موازی ــان را طب ــاح گل زن خودت ــا به اصط ــد ی روی او کار نمایی
و صاحیت هایــی انتخــاب نماییــد. شــاید ویژگی هایــی چــون فقاهــت عدالــت، 
ســامت اخــاق، هــوش و تــوان تحلیــل سیاســی و بســیاری ویژگی هــای دیگــر کــه 
ــد  ــده اســت بتوان ــا مســئولین شــورای سیاســت گذاری آم ــر انقــاب ب ــات رهب در بیان

ــد. ــاری نمای نهــاد جمعــه را در طراحــی محصــول ی
ــه  ــی چگون ــای کنون ــوالت و کاراکتره ــه محص ــت ک ــدی آن اس ــؤال بع ــا س ام
ــه مرحلــه و آســتانه مســئولیت نهــاد جمعــه می رســند؟ بایــد گفــت محصــول فعلــی  ب
ــه  ــی ک ــاد خاص ــی نه ــه عبارت ــتند. ب ــه هس ــای علمی ــل حوزه ه ــت پخت و حاص دس
ــدارد.  ــود ن ــد وج ــاده نمای ــا را آم ــد و آن ه ــی کن ــراد کار تربیت ــر روی اف ــد ب بخواه
مبحــث تربیــت و آمــوزش ائمــه جمعــه دیرزمانــی اســت کــه از ســوی حجت االســام 
ــن  ــی نرســید. ای ــا به جای ــری می شــد ام ــی گی تقــوی )ریاســت پیشــین نهــاد جمعــه( پ
ــاد  ــن نه ــه بی ــد ک ــتی باش ــی از آن گسس ــد بازتاب ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــدم موفقی ع
ــته  ــود داش ــودآگاه( وج ــا ناخ ــته و ی ــورت خواس ــامی )به ص ــت اس ــن و حکوم دی
باعــث شــده نهــاد جمعــه از حیــث طراحــی محصــول بــا مشــکل و ایــراد مواجــه باشــد.

ــود  ــد وج ــه ای و کارآم ــورت حرف ــول به ص ــی محص ــکان طراح ــی ام ــه عبارت ب
نــدارد؛ البتــه ممکــن اســت بــا جلســات و اصاحــات و ترمیم هــا برخــی خاهــا را در 
ایــن زمینــه حــل نمــود. امــا پــس از طراحــی محصــول، گام بعــدی پــس از تحقیقــات 
و شــناخت عرصــه اجتماعــی )بــازار سیاســت و اجتمــاع(، تنظیــم و تعدیــل محصــول 
اســت کــه در گــرو راهبردهــا، طراحــی عملیــات و خدمــات خــاص ایــن نهــاد در مقــام 

عمــل و زیســت اســت.
2- راهبرد و کارویژه اصلی نهاد جمعه در دوره کرونا

ــن  ــور 24 فروردی ــه کش ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــس ش ــن گام رئی اولی
ــات« در  ــش »مواس ــم دار رزمای ــه، پرچ ــه جمع ــد: »ائم ــان ش ــتا اع ــن راس 99 در ای
ــر اینکــه مهــم ایــن  ــا تأکیــد ب کشــور باشــند. حجت االسام والمســلمین علی اکبــری ب
ــی در  ــای مردم ــع کمک ه ــع و توزی ــجام و تجمی ــتای انس ــه در راس ــت، امام جمع اس
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راســتای مقابلــه بــا کرونــا فرماندهــی میــدان را داشــته باشــد، خطــاب بــه آن هــا گفــت: 
قــرارگاه تشــکیل دهیــد، تــاش کنیــد کمک هــا بــه اهــل آن برســد و همچنیــن ارتبــاط 
بیــن بخش هــای دولتــی و مردمــی را ســامان داده و تقویــت کنیــد؛ زیــرا این هــا 
توقعاتــی اســت کــه از امام جمعــه مــی رود.« ایــن بخــش از مطالبــات و ســخنان آقــای 
ــادی  ــوزه نه ــده در ح ــارات منتشرش ــن عب ــی مهم تری ــاید به نوع ــری ش حاج علی اکب
جمعــه باشــد. امــا نکتــه قابــل تأمــل آمــاده نبــودن ائمــه جمعــه و ســاختار و بدنــه ایــن 
ــای  ــا و کانون ه ــی حوزه ه ــد در برخ ــت. هرچن ــی اس ــن بحران های ــرای چنی ــاد ب نه
برگــزاری جمعــه، عملکردهــا در راســتای ایــن موضــوع مثبــت و چشــمگیر بــود، امــا 
ــا  ــام حوزه ه ــه تم ــر ب ــتی ناظ ــول بایس ــت محص ــطه ماهی ــده به واس ــرد طراحی ش راهب
و ائمــه در نظــر گرفتــه می شــد. از اینجــا ایــن ســؤال خــود را نمایــان می نمایــد: 
ــد  ــات آن پیون ــن نقطــه اثرگــذاری نهــاد جمعــه چیســت کــه باهویــت و حی »مهم تری

خــورده اســت؟«
3- چهار مؤلفه حیاتی محصول در نهاد جمعه

ــه ایK در بیاناتشــان در حضــور ائمــه جمعــه سراســر  حضــرت آیــت الل خامن
کشــور1 چهــار مؤلفــه مهــم را مطــرح  می نماینــد کــه شــاید بــه نوعــی آن هــا را 
ــج  ــول نتای ــهیل حص ــرد و تس ــود عملک ــتای بهب ــاد در راس ــن نه ــای کان ای راهبرده

ــت: ــرح اس ــن ش ــوارد بدی ــن م ــت. ای ــر گرف ــت آن در نظ مثب

1  - بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور، 1398/04/25
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شکل 2: مؤلفه های راهبردی امامت جمعه

4- هدایت؛ داِل محورِی امامت
ــری در  ــت و بازنگ ــام و ام ــوم ام ــت در مفه ــاال و دق ــارات ب ــه عب ــی ب ــا نگاه ب
مفهــوم امام جمعــه کــه مهم تریــن شــأنش نیابــت امام المســلمین در اقصــی نقــاط 
دولــت اســامی اســت، اگــر بخواهیــم ناظــر بــه کرونــا بــرای ترمیــم و تنظیــم محصــول 
ــن و اساســی ترین  ــد اولی ــر می رس ــه نظ ــم، ب ــراز نظــر کنی ــه( اب ــه جمع ــا، ائم )در اینج
اقــدام ائمــه جمعــه بایســتی تفهیــم پدیــده در جریــان، بــه مثابــه »ابتــاء« می بــود. ایــن 
تفهیــم کــه ذیــل کارکــرد هدایــت معنــوی، دینــی و جلوگیــری از انحــراف و.... اســت 
تــا حــد زیــادی مثــل نهــاد حــوزه علمیــه کــه در طــول نهــاد جمعــه قــرار دارد، وانهــاده 
شــد. در حالــی کــه کارویــژه اصلــی دیــن و نهــاد دیــن و دولــت دینــی هدایــت مــردم 
ــا  ــه کار ب ــاق، غلب ــن اتف ــی در ای ــای جانب ــن تاش ه ــت، ضم ــتقیم اس ــراط مس ــه ص ب
ــن داوری،  ــه در ای ــه قابل توج ــود. نکت ــتی ب ــای معیش ــاً کمک ه ــه غالب ــات و البت مواس
ــه  ــرای ائم ــاب ب ــر انق ــده رهب ــد ش ــی تأکی ــای دائم ــتن کار ویژه ه ــم گذاش ــار ه کن
جمعــه در طــول ســالیان متمــادی و فرمــان رزمایــش مواســات اســت کــه به هیچ عنــوان 
نافــی یکدیگــر نیســتند و در ایــن رزمایــش بایســتی کلیــه امــور و دســتورات بــه شــکل 
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کـــرونـا مـثبت دو

ــت. ــدان می یاف ــر دوچن ــوت و تأثی ــش ق رزمای
کرونــا به عنــوان شــرایط خــاص و دشــوار ایــن فرصــت را می توانســت )و 
همچنــان می توانــد( بــرای ائمــه جمعــه فراهــم نمایــد تــا بــا ترویــج آموزه هــای 
دینــی، هدایــت افــکار عمومــی، پاســخ گویی بــه شــبهات و ترویــج همدلــی خــود را 
ــته  ــال گذش ــد س ــه در چن ــی ک ــت اندازی و اصاحات ــا پوس ــرده و ب ــگ ک ری برندین
ــگاه  ــود را بزن ــانی و هدایتگــری خ ــی خدمت رس ــاده، آمادگ ــاق افت ــاد اتف ــن نه در ای
کرونــا را بــه اثبــات رســانده و بــرای خــود و نظــام اعتبــار و اعتمــاد فراهــم نمایــد چــرا 
کــه اعتبــار و اعتمــاد دو ســرمایه تجدیدپذیــر و ضــروری بــرای هــر نهــادی و بــه شــکل 

اولــی نهــاد جمعــه هســتند.

بخش بندی اجتماع هدف در راستای وظایف محوله
ــه  ــم ک ــر بگیری ــراد درنظ ــم و روح اف ــر در جس ــل مؤث ــه عام ــه مثاب ــا را ب ــر کرون اگ
ــم  ــی را رق ــی و روح ــاص بالین ــوارض خ ــم و ع ــد عائ ــخص می توان ــر ش ــرای ه ب
بزنــد، طبیعتــاً نمی تــوان از نســخه ای واحــد بــرای آحــاد مــردم اســتفاده نمــود. 
ــا و  ــر نیازه ــخیص بهت ــث تش ــدف باع ــت ه ــردن جمعی ــته ک ــدی و دسته دس بخش بن
ــواع  ــی ان ــی سیاس ــود. در بازاریاب ــان می ش ــته های ایش ــه خواس ــح ب ــخگویی صحی پاس
ــی  ــه و معرف ــه، اجتماعــی و ... ارائ ــی، روان کاوان ــی، جمعیت بخش بندی هــای جغرافیای
ــی،  ــی - روان ــری، روح ــای فک ــوان نیازه ــی بت ــی تحلیل ــا نگاه ــاید ب ــردد. ش می گ
اقتصــادی - معیشــتی و ... را در بازه هــای ســنی نوجوانــان و جوانــان، افــراد میان ســال 
و ســالخوردگان مــورد تطبیــق قــرار داد و از ایــن رهگــذر بتــوان بــا نیازســنجی دقیــق 
و تقســیم افــراد، بــرای هــر دســته فکــر و اقدامــی متناســب انجــام داد و نــه صرفــاً یــک 

ــرای همــه آحــاد. نســخه معیشــتی ب

جمع بندی و نتیجه گیری
هــدف از نــگارش ایــن موضــوع، تبییــن ایــن نکتــه بــود کــه ائمــه جمعــه در رفتارهــا 
ــه  ــت را ب ــی سیاســی دول ــا رویکــرد بازاریاب ــع و رخداده و کنش هــای خــود در وقای
کار ببنــدد و یــا حداقــل در کنــار ماحظــات دیگــر، ایــن نــگاه و منظــر را هــم در نظــر 
داشــته باشــند. در بازاریابــی سیاســی دولــت گام هــا و مراحلــی قابــل احصــاء بــود کــه 
اولیــن آن هــا شــناخت محصــول بــود. اینکــه محصــول سیاســی فعلــی چــه خصایصــی 
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دارد به واســطه ابــاغ ویژگی هــا و هنجارهــای آن از ســوی شــارع مقــدس فــارغ 
ــرای  ــی ب ــی سیاس ــه بازاریاب ــری ک ــه دیگ ــد.  نکت ــت می یاب ــازار اهمی ــات ب از تحقیق
ــای  ــناخت عرصه ه ــات و ش ــتفاده از تحقیق ــد اس ــنهاد می کن ــه پیش ــه ارائ ــه جمع ائم
مرتبــط اســت کــه در بیانــات حضــرت آقــا هــم آمــده اســت کــه بایســتی نســبت بــه 
ــود. در  ــت نم ــرد و رعای ــه ک ــع ماحظ ــخنرانی ها و مواض ــان در س ــت مخاطب خواس
وضعیــت کرونایــی یــک نــوع ازهم گســیختگی بیــن شــهرها مشــهود بــود و هماهنگــی 
ــم  ــم و تنظی ــد ترمی ــد. در فراین ــازار ادراک نش ــای ب ــه نیازه ــخ ب ــی در پاس قابل توجه
محصــول، مهم تریــن اســتراتژی پیشــنهادی واقعــی شــدن و واقعــی نمــودن عملکردهــا 
و کاراکترهــای نهــاد جمعــه اســت چــرا کــه امام جمعــه در یــک فراینــد طوالنی مــدت 
و مســامحتاً دائمــی در کنــار مخاطبیــن حاضــر اســت و بــدون تحقــق و ارائــه ارزش هــا 
ــدی  ــه بع ــادرت ورزد. نکت ــان مب ــود و افزایش ش ــان موج ــظ حامی ــه حف ــد ب نمی توان
دوری از پوپولیســم اســت، چــرا کــه ائمــه جمعــه اگــر شــرط پیش گفتــه را خــوب ادا 
کننــد بــرای جلــب همراهــی و حمایــت افــراد بــه چیــز بیشــتری نیــاز پیــدا نمی کننــد. 
نســخه ســوم، تعمیــق مردمــی بــودن ایشــان اســت اقدامــی کــه در تهــران و تبریــز مــورد 

اســتقبال قــرار گرفــت.
ــته  ــیب های انباش ــوارد، آس ــی م ــت برخ ــد گف ــز بای ــیب ها نی ــوص آس در خص
شــده از خــال زمــان اســت کــه نمی تــوان آن هــا را صرفــاً بــه دوران کرونــا نســبت داد. 
بــه عبارتــی از حیــث مواضــع سیاســی، همراهــی بــا مــردم، هدایــت دینــی مــردم، ایــن 
نهــاد پیــش از ایــن نیــز دچــار نقایصــی بــوده اســت و در ایــن دوران کرونــا هــم ادامــه 
ــوده اســت کــه نمــاز جمعــه  پیــدا کــرد. نکتــه دیگــر ماهیــت متفــاوت ایــن بحــران ب
کــه محــل ارتبــاط مــردم بــا امام جمعــه اســت مــورد خدشــه وارد شــد و ارتبــاط بیــن 
امــام و مــردم حاصــل نشــد و از ایــن طریــق ارتبــاط مؤثــر برقــرار نشــد؛ امــا ماحظــه 
اساســی نهــاد جمعــه آنجــا اســت کــه ایــن نهــاد و عواملــش خــود را تنهــا در گیــر دو 
ــی  ــن نیســت( و باق ــادی این چنی ــا حــد زی ــه ت ــد )کــه البت ــه نبینن ســاعت در روز جمع
ایــام هفتــه نهــاد جمعــه به واســطه شــئون مختلفــی کــه برایشــان ذکــر شــد و وظایــف 
و مســئولیت های مختلفشــان بایســتی در جهــت انجــام مراحــل و گام هــای گفتــه شــده 

اقدامــات الزم را بــه انجــام برســانند.



تاب آوری ملی و بحران کرونا
محمدامین ذبیحی
پژوهشگر هسته »بازاریابی سیاسی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه امام صادق?

یــک سیســتم اعــم از کســب وکار، دولــت، انســان و ... همــواره در معــرض خطرهــای 
گوناگونــی قــرار دارد. بــا توجــه بــه خطــرات بــه وجــود آمــده می تــوان آســیب پذیری 

را یــک تابــع از ســه فاکتــور دانســت1:
ــه دلیــل یــک  ــر تغییــر ب 1- تــاب آوری )resistance(: توانایــی مقاومــت در براب

رویــداد خطــر
ــر  ــی در اث ــه و اصل ــت اولی ــه حال ــت ب ــری )resilience(: بازگش 2- انعطاف پذی

ــا یــک حادثــه مواجهــه ب
3- حساســیت )susceptibility(: بــودن در حالــت فیزیکــی کنونــی، بــدون 

درنظرگرفتــن تغییــرات زمانــی
ــور اول  ــی فاکت ــاب آوری یعن ــه بررســی مختصــری از ت ــا ب ــن یادداشــت م در ای

می پردازیــم. شــاخص پذیری 

1- Klein RJT. Nicholls RJ. 1999. Assessment of coastal vulnerability to climate change. Ambi. pp. 187-182
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تعریف و تاریخچه تاب آوری
تــاب آوری در یــک سیســتم، بــه معنــای آن اســت کــه بتوانــد کارکردهــای خــود را بــا 
ــوان  ــه ایــن معناســت کــه می ت ــه ب وجــود نوســانات محیطــی انجــام دهــد1؛ ایــن جمل
ــاب آوری  ــرای انســان، ســازمان، شــرکت، ملــت، کشــور، جنبــش اجتماعــی و ... ت ب
ــته  ــه گذش ــار ده ــاب آوری در چه ــنجید. ت ــا را س ــاب آوری آن ه ــرد و ت ــف ک تعری
ــه شــده اســت.2  ــه کار گرفت ــه نحــو وســیعی توســط رشــته های گوناگــون علمــی ب ب
بــرای اولیــن بــار و بیــش از 40 ســال پیــش واژه تــاب آوری در ادبیــات روان شناســی 
ــر تــاب آوری فــردی مطــرح شــد. تــاب آوری ظرفیــت تحمــل شــوک ها  ــا تأکیــد ب ب
ــا دســت کم، مقاومــت کافــی در  ــه شــکل کارکــردی ی ــه حالــت اول ب و بازگشــت ب
جلوگیــری از شکســتن یــا حتــی فروپاشــی سیســتم ها اســت. ازایــن رو، تــاب آوری بــی 
شــک کاالیــی عمومــی اســت. تــاب آوری در ســطح ملــی بــه معنــای فراینــد جــذب 

نامایمــات یــا ســازگاری بــا تغییــرات حاصــل از تهدیــدات محیطــی اســت.3
عــاوه بــر روان شناســی، کاربــرد ایــن واژه را می تــوان در علوم سیاســی، مدیریت 
بازرگانــی، جامعه شناســی، تاریــخ، مدیریــت و برنامه ریــزی بحــران، برنامه ریــزی 
شــهری و توســعه بین الملــل یافــت. ایــن اســتفاده مشــترک هرگــز بــه معنــای یکســانی 
ــه آن نیســت. کاربردهــای گوناگــون، روش هــا  ــا پشــتوانه نظــری مربوطــه ب مفهــوم ی
ــران  ــس از بح ــژه پ ــوم، به وی ــن مفه ــرد ای ــی دارد. کارب ــی های متفاوت و روش شناس
مالــی 2008، در اقتصــاد بیشــتر شــده اســت. به گونــه ای کــه مجمــع جهانــی اقتصــاد در 
 پیوســت ســند گــزارش مخاطــرات جهانــی 2013، گــزارش ویــژه ای بــا عنــوان ایجــاد 

تاب آوری ملی در برابر مخاطره های جهانی منتشر کرده است.4

ــاختاری و  ــط س ــازی رواب ــر، 1395. الگو س ــر، امی ــد؛ آذرف ــی محم ــید عل ــاه، س ــی فراش 1  - ردادی، علی؛نجف
پیــش نیــازی مفاهیــم ســازنده اقتصــاد مقاومتــی بــا اســتفاده از رویکــرد ســاختاری- تفســیری )ISM(. مطالعــات 

ــردی بســیج 55-31. راهب
2  - همان

3  -  مولــوی، زینــب؛ طهماســبی، رضــا؛ دانایــی فــرد، حســن؛ حمیــدی زاده، علــی، 1398. بوروکراســی  هراســی 
و ادراک از تــاب آوری ملــی. مدیریــت ســازمان  هــای دولتــی 96-83.

4  - ردادی، علی؛نجفــی فراشــاه، ســید علــی محمــد؛ آذرفــر، امیــر، 1395. الگو ســازی روابــط ســاختاری و پیــش نیــازی 
مفاهیــم ســازنده اقتصــاد مقاومتی با اســتفاده از رویکرد ســاختاری- تفســیری )ISM(. مطالعــات راهبردی بســیج 55-31.
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سطوح تاب آوری
ــاب آوری  ــت. ت ــده اس ــرح ش ــری مط ــون نظ ــف در مت ــطوح مختل ــاب آوری در س ت
فــردی، تــاب آوری ســازمانی، تــاب آوری اجتماعــی و تــاب آوری ملــی کــه در مــورد 
ــه شــده اســت. برخــی  ــاب آوری اجتماعــی در نظــر گرفت ــوان ت ــا عن ــر معمــوالً ب اخی
ــه ای را  ــی و منطق ــادی، مل ــی، نه ــردی، اجتماع ــه ف ــطوح چندگان ــز س ــا نی پژوهش ه

ــد.1 ــی کرده ان ــاب آوری معرف ــرای ت ب

مفهوم تاب آوری ملی
یــک سیســتم اجتماعــی، هنگامــی تــاب آور اســت کــه بتوانــد شــوک های موقــت یــا 
ــد،  ــق ده ــر وف ــال تغیی ــرایط در ح ــا ش ــرعت ب ــود را به س ــرده و خ ــذب ک ــم را ج دائ
ــوی  ــاً ق ــی، صرف ــاب آوری اجتماع ــد. ت ــت ده ــود را از دس ــات خ ــه ثب ــدون اینک ب
ــه توانایــی مــردم کــه  کــردن عوامــل قبــل از حادثــه نیســت. تــاب آوری اجتماعــی، ب
خاقانــه یــک آینــده جدیــد را تصــور کننــد و ســپس گام هــای الزم را جهــت آینــده 
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــی مانن ــاب آوری مل ــع ت ــت.2  در واق ــی اس ــد، متک ــوب بردارن مطل
ــه تــاب آور  ــر هــر ضرب ــد در براب یــک فــرد وارد زمیــن مســابقه بوکــس شــود و بتوان
باشــد و مقاومــت کنــد و خــود را بــه حالــت اولیــه بازگردانــد. مفهــوم تــاب آوری ملی، 

ــد. ــان می ده ــف را نش ــای مختل ــه در حوزه ه ــوت جامع ــداری و ق پای
تــاب آوری ملــی را می تــوان این گونــه تعریــف کــرد: توانایــی کشــورها، جوامــع 
ــی در  ــتانداردهای زندگ ــل اس ــا تبدی ــظ ی ــا حف ــر، ب ــت تغیی ــرای مدیری ــا ب و خانواره
ــای  ــا درگیری ه ــه، خشکســالی، بیمــاری ی ــد زلزل ــی مانن ــا تنش های ــر شــوک ها ی براب

ــدت.3 ــن چشــم انداز بلندم ــه خطــر انداخت ــدون ب خشــونت بار، ب

عوامل اثرگذار بر تاب آوری ملی
ــز  ــتم ها متمرک ــر سیس ــی ب ــردی و گاه ــای ف ــر هویت ه ــاب آوری ب ــات ت ــی اوق گاه

1 -  مولــوی، زینــب؛ طهماســبی، رضــا؛ دانایــی فــرد، حســن؛ حمیــدی زاده، علــی، 1398. بوروکراســی  هراســی 
و ادراک از تــاب آوری ملــی. مدیریــت ســازمان  هــای دولتــی 96-83.

ــرای تحقــق  ــوآوری اجتماعــی ب ــان، ســعید؛ )1397(. الگــوی مفهومــی ن 2  - کشــتکار هرانکــی، مهــران؛ دهق
ــرد، 68-39. ــس و راهب ــدرت. مجل ــی ق اســتحکام ســاخت درون

3 -  Weichselgartner. J. &. )2015(. Geographies of resilience: Challenges and opportunities of a descriptive 
concept. Progress in Human Geography. 267-249.
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اســت.1 بــه عبــارت دیگــر زمانــی کــه بخواهیــم تــاب آوری ملــی را بررســی کنیــم بایــد 
ــم. در عوامــل جامعه شــناختی  عوامــل جامعه شــناختی و روان شــناختی را بررســی کنی
ــردم  ــاب آوری م ــر ت ــط ب ــرات محی ــازمان ها و تأثی ــن، س ــا، قوانی ــه نهاده ــع ب درواق
ــردی  ــای ف ــه ویژگی ه ــناختی ب ــل روان ش ــود و در عوام ــه می ش ــه پرداخت ــک جامع ی
ــل هــر دو  ــی در تحلی ــار عموم ــورد رفت ــه می شــود. در م ــات شــخص پرداخت و روحی
عامــل بایــد یــک نکتــه را مــد نظــر قــرار دهیــم و آن نکتــه ایــن اســت کــه رفتارهــای 
ــار  ــد و رفت ــی نمی انجام ــاب آوری اجتماع ــه ت ــاً ب ــردی لزوم ــاب آوری ف ــردی و ت ف
ــال  ــوان مث ــه عن ــد ب ــا باش ــردی آن ه ــار ف ــاوت از رفت ــد متف ــه می توان ــراد در جامع اف
ممکــن اســت افــراد تــاب آور نباشــند ولــی تحــت تأثیــر جامعــه یــک رفتــار تــاب آور 
ــای  ــه معن ــه ب ــن نکت ــد و ای ــاب آور را می دهن را می ســازند و تشــکیل یــک اجتمــاع ت

ــت. ــناختی اس ــناختی و روان ش ــل جامعه ش ــاد عوام ــتگی زی ــی و پیوس ــم تنیدگ در ه

عوامل روان شناختی مؤثر بر تاب آوری
ــاکام  ــای ن ــر محرک ه ــاب آوری  در براب ــرای ت ــه ب ــک جامع ــراد ی ــی اف ــت روان ظرفی
ســاز، عوامــل برانگیزاننــده تــرس و وحشــت و عوامــل فشــار زای اجتماعــی محــدود 
ــرض و  ــان خاصــی در مع ــرای مدت زم ــان ب ــی کــه آن ــن ســبب، زمان ــه همی اســت. ب
ــم کاری  ــایعه، ک ــر ش ــر نش ــی نظی ــا عائم ــد، ب ــرار گیرن ــز ق ــل تهدید آمی ــاج عوام آم
ــوع  ــن ن ــد. ای ــان می دهن ــش نش ــود واکن ــه، از خ ــور جامع ــارکت در ام ــدم مش ــا ع ی
ــا  ــه تهدیده ــه دامن ــی ک ــا زمان ــت. ام ــرب اس ــه و غیر مخ ــب کم دامن ــا اغل واکنش ه
ــه ســر  ــراد جامع ــای گســترده تر و شــدیدتری از اف ــد، واکنش ه ــی یاب و فشــارها فزون
می زنــد. آنــان ممکــن اســت بــرای از میــان رانــدن فشــار آورها، مبــادرت بــه اقدامــات 
و واکنش هــای مختلــف اجتماعــی، نظیــر تحصــن، راهپیمایــی، تظاهــرات و ماننــد آن 
بنماینــد. امــا زمانــی کــه شــدت فشــارها از حــد آســتانه نهایــی فراتــر رود، واکنش هــای 
آنــان از لحــاظ کمــی و کیفــی متفــاوت از واکنش هــای دو مرحلــه قبــل خواهــد بــود. 
در ایــن مرحلــه، آنــان یــا دچــار ســرخوردگی، درماندگــی و یــاس شــدید می شــوند و 
یــا واکنش هــای بســیار شــدید، تکانشــی و غیر قابــل کنتــرل از خــود بــروز می دهنــد.2

1- Welsh. m. )2013(. Resilience and responsibility: Governing uncertainty in a complex world. The 
Geographical Journal. 

2 -  الیاسی،محمدحسین )1387(، ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی آستانه ی تحمل مردم. مطالعات راهبردی بسیج 50-25.
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از جملــه عوامــل روان شــناختی مؤثــر بــر تــاب آوری ملــی را می تــوان این گونــه 
شــمرد: 1- شــخصیت مقــاوم ورز 2- احســاس تعهــد 3- احســاس کنتــرل بــر زندگــی 
ــس در  ــاس عزت نف ــدا1 6- احس ــن، خ ــه دی ــاد ب ــی 5- اعتق ــاس مبارزه طلب 4- احس
افــراد: ایــن افــراد از لحــاظ روانــی احســاس رضایــت از برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران 
دارنــد و القــای ایــن نکتــه در ذهــن آن هــا وجــود دارد کــه معتقدنــد همــه افــراد جامعــه 
ــد  ــرام قائل ان ــا احت ــرای آن ه ــتند و ب ــردی هس ــر و منحصربه ف ــای برت دارای ویژگی ه
ــکات  ــع مش ــرای رف ــی ب ــع درون ــتفاده از مناب ــدی در اس ــاس توانمن ــن احس و همچنی
ــان در  ــرای خودش ــی ب ــد، الگوهای ــس دارن ــه عزت نف ــرادی ک ــن اف ــد. همچنی دارن
جامعــه دارنــد و همــواره احســاس می کننــد کــه افــرادی هســتند کــه می تواننــد 
ــاره  ــراد درب ــر اف ــوة تفک ــی: نح ــناخت اجتماع ــوع ش ــد.2  7- ن ــروی کنن ــا پی از آن ه
ــادآوری و  ــیر، ی ــردن، تفس ــاب ک ــوه انتخ ــژه نح ــی، به وی ــای اجتماع ــان و دنی خودش
اســتفاده کــردن از اطاعــات اجتماعــی بــرای قضــاوت و تصمیم گیــری؛ کــه عوامــل 
ــیوه  ــمرد.3 8- ش ــوان ش ــا می ت ــی آن ه ــناخت اجتماع ــر ش ــذاری ب ــددی در اثرگ متع
یادگیــری اجتماعــی: یکــی از راه هــای ایجــاد نگــرش  در مــا، از طریق فراینــد یادگیری 
ــی  ــا در موقعیت های ــای م ــیاری از دیدگاه ه ــر، بس ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی اس اجتماع
ــار  ــاً رفت ــا صرف ــتیم ی ــل هس ــران در تعام ــا دیگ ــا ب ــا م ــه در آن ه ــوند ک ــب می ش کس

ــم.4 ــاهده می کنی ــا را مش آن ه

عوامل جامعه شناختی تاب آوری ملی
ــوان  ــود اگــر تــاب آوری را به عن به هرحــال بایــد دانســت کــه ســاده انگارانه خواهــد ب
یــک توانایــی فطــری و زیســتی تلقــی کنیــم. تــاب آوری بیشــتر یــک ســازه  شــناختی 
اســت کــه قابل آمــوزش و مداخلــه در جهــت ارتقاســت.5 درواقــع هــر فــرد بــا توانــی 
ــر  ــت تأثی ــزان تح ــن می ــا ای ــد، ام ــا می آی ــه دنی ــاب آوری ب ــرورش ت ــد و پ ــرای رش ب

1  - همان.

2  - همان.
3  - لیوت آرونسون،تیموتی ویلسون،رابین آکرت،ساموئل سامرز، )2016(. روانشناسی اجتماعی.

4  - رابرت بارون،دان بیرن، نایا برنسکام، )2007( روانشناسی اجتماعی.
ــین. )1395(.  ــوده، حس ــی پ ــی؛ دهقان ــدالل؛ دالور، عل ــدی، عب ــی؛ معتم ــی، عل ــین؛ لطف ــکندری، حس 5  - اس

ــوم(، 60-45. ــی )وزارت عل ــی. علمی-پژوهش ــی مل ــاب آوری روان ــی ت ــی تحلیل بررس
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آموزش هــای محیطــی قابــل ارتقــا خواهــد بــود. تــاب آوری اجتماعــی، هــم توانایــی 
جامعــه شــامل توانایــی جهــت توســعه راه حل هــای گوناگــون بــرای مســائل پیچیــده، 
ــد و هــم درک جامعــه از توانایــی اش جهــت  ــر کــردن شــبکه های مفی توانایــی درگی
تغییــر مثبــت مؤثــر را در برمی گیــرد. جوامعــی کــه بــه طــور جمعــی معتقدنــد، آن هــا 
ــا  ــر ب ــد، بهت ــان نگه دارن ــان را در ام ــرده و خودش ــازی ک ــه را بازس ــد جامع می توانن

ــد.1 ــورد می کنن ــی برخ ــع محیط موان
از جمله موارد مهم جامعه شناختی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1-انســجام ملــی: بــر اســاس تحلیــل نظریــه دورکهایــم، او تأکیــد می کنــد کــه 
رمــز بقــای جامعــه، انســجام آن جامعــه اســت. بــه بــاور او، بــرای آنکــه جامعــه بتوانــد 
بــه هســتی خــود ادامــه دهــد و بتوانــد از خــود در برابــر دشــمنان دفــاع کنــد، بایــد اوالً 
بیــن نهادهــای آن هماهنگــی زیــادی وجــود داشــته باشــد و ثانیــاً بــر ســر موضوعــات 
مهــم اتفاق نظــر زیــادی بیــن اکثریــت اعضــای آن جامعــه وجــود داشــته باشــد. از نظــر 
ــه،  ــد و در نتیج ــی می کاه ــجام عموم ــه از انس ــدید در جامع ــای ش ــود تضاده او، وج

مقاومــت مــردم جامعــه را در برابــر دشــمنان تقلیــل می دهــد.2
ــه  ــه عبارتســت از: 1- مقابل ــک جامع ــظ انســجام ی ــا حف ــش ی ــای افزای راه حل ه
ــترک  ــمن مش ــازی دش ــب 2- برجسته س ــرا و جدایی طل ــته های واگ ــا و دس ــا گروه ه ب
ــل  ــترک 6- عام ــاط مش ــترک 5- نش ــت مش ــترک 4- فعالی ــع مش ــداف و مناف 3- اه

مذهــب 7- افزایــش آگاهــی عمومــی3
مقابــل  در  ســپری  به عنــوان  اجتماعــی  اجتماعــی: حمایــت  2-حمایــت 
ــت  ــا حمای ــد. نه تنه ــل می کن ــروزی عم ــده ام ــای پیچی ــی در دنی ــای زندگ تهدیده
اجتماعــی طــی دوره هــای فشــار روانــی بســیار یــاری کننــده اســت، بلکــه در مــوارد 
آرامــش نســبی نیــز مفیــد اســت. حمایــت اجتماعــی بــه مــا امنیــت و اعتمــاد بــه نفــس 
می دهــد تــا رویکردهــای دیگــر را بســنجیم و مهارت هــای مقابلــه را کســب کنیــم و 

ــرای تحقــق  ــوآوری اجتماعــی ب ــان، ســعید؛ )1397(. الگــوی مفهومــی ن 1  - کشــتکار هرانکــی، مهــران؛ دهق
ــرد، 68-39. ــس و راهب ــدرت. مجل ــی ق اســتحکام ســاخت درون

2  -  الیاسی،محمدحســین)1387(، ابعــاد روان شــناختی و جامعــه شــناختی آســتانه ی تحمــل مــردم. مطالعــات 
راهبــردی بســیج 50-25.

3  - همان
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کـــرونـا مـثبت دو

ــم.1 ــرار گیری ــرات ق ــا و خط ــا محرومیت ه ــورد ب ــرای برخ ــری ب ــت بهت در موقعی
3-اســتحکام سیســتم: مفهــوم قابلیــت اطمینــان را در خــود دارد و بــه توانایــی 

ــاره دارد. ــا اش ــفتگی ها و بحران ه ــل آش ــاب آوردن در مقاب ــذب و ت ج
ــی و سیســتم های پشــتیبانی اســت  ــت اضاف ــتم: داشــتن ظرفی ــی سیس 4-فراوان
کــه در صــورت بــروز آشــفتگی ها، امــکان حفــظ کارکردهــای محــوری را می دهــد. 
ــن  ــه ای از ای ــوع راه حل هــا و راهبردهــا« نمون ــی« و »تن ــی »زیرســاخت های حیات فراوان

ظرفیت هاســت.
5-باتدبیــر بــودن سیســتم: بــه معنــی تــوان ســازگاری بــا بحــران، انعطــاف در 
پاســخ دهی و در صــورت امــکان تبدیــل پیامدهــای منفــی بــه پیامدهــای مثبــت اســت. 
ــر  ــه ای از ویژگی هــای باتدبی ــوآوری نمون »ظرفیــت خودســازماندهی« و خاقیــت و ن

بــودن اســت.
ــش  ــران، واکن ــر بح ــا در براب ــریع نیروه ــردن س ــیج ک ــی بس ــش: توانای 6-واکن

ــت. 2 ــه اس ــن مؤلف ــارز ای ــداق ب ــر، مص ــارکت فراگی ــود. مش ــده می ش نامی
7-بازیابــی: توانایــی برگردانــدن سیســتم بــه کارکــرد طبیعــی خــود پــس 
ــرای  ــتم ب ــی سیس ــه توانای ــد. از جمل ــی می گوین ــه را بازیاب ــا حادث ــران ی ــک بح از ی
تــاب آوری، انطباق پذیــری و نیــز تکامــل تدریجــی بــرای تعامــل بــا محیــط جدیــد بــا 

ــه اســت. ــر یافت تغیی
8-نــوآوری اجتماعــی: یکــی از مهــم تریــن دســتاوردهای نــوآوری اجتماعــی 
آن اســت کــه بــه مــردم کمــک می کنــد تــا فراینــد ســازگاری یــا تحــول سیســتم هــای 
اجتماعــی را درک کننــد. بــه عنــوان نمونــه نظــام کارآفرینــی نقش هــای متفاوتــی را 
در نقــاط مختلــف چرخــه نــوآوری بــازی مــی کنــد، بــا ایــن حــال تمــام ایــن نقش هــا، 
ــوالً در  ــا معم ــتند. فرصت ه ــی هس ــتم اجتماع ــرای سیس ــا ب ــن فرصت ه ــال یافت ــه دنب ب
ــی  ــوالت و جابه جای ــادی، تح ــای اقتص ــی، بحران ه ــرات سیاس ــد تغیی ــرایطی مانن ش

فرهنگــی ایجــاد می شــوند.
سیاســت های  اتخــاذ  در  خــوب،  حکمرانــی  خــوب:  9-حکمرانــی 

1  - همان
ــق  ــرای تحق ــی ب ــوآوری اجتماع ــی ن ــوی مفهوم ــعید )1397(. الگ ــان، س ــران؛ دهق ــی، مه ــتکار هرانک 2  - کش

ــرد، 68-39. ــس و راهب ــدرت. مجل ــی ق ــاخت درون ــتحکام س اس
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ــای  ــفافیت فعالیت ه ــان دهنده ش ــه نش ــت )ک ــح دول ــکار و صری ــده، آش پیش بینی ش
ــال  ــی در قب ــتگاه های اجرای ــخگویی دس ــفاف؛ پاس ــی ش ــت(؛ بوروکراس ــت اس دول
فعالیت هــای خــود، مشــارکت فعــال مــردم در امــور اجتماعــی و سیاســی و نیــز 
ــت  ــوان گف ــی می ت ــد. به طورکل ــور می یاب ــون، تبل ــر قان ــراد در براب ــه اف ــری هم براب
ــع  ــی و ...( مناب ــت )سیاســی، اقتصــادی، اجرای ــن مدیری ــی خــوب، تمری کــه حکمران
یــک کشــور بــرای رســیدن بــه اهــداف تعییــن شــده اســت. ایــن تمریــن در برگیرنــده 
راهکارهــا و نهادهایــی اســت کــه افــراد و گروه هــای اجتماعــی از طریــق آن، توانایــی 
ــته  ــا داش ــه محدودیت ه ــه ب ــا توج ــود را ب ــی خ ــوق قانون ــق و حق ــردن عای دنبال ک

ــند. باش
10-توســعه اجتماعــی: توســعه اجتماعــی یکــی از ابعــاد اصلــی پروســه توســعه 
و بیانگــر سیســتم اجتماعــی در راســتای دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی، ایجــاد 
یکپارچگــی و انســجام اجتماعــی، افزایــش کیفیــت زندگــی و ارتقــاء کیفیــت انســان ها 
اســت. توســعه اجتماعــی بــر دو شــاخص »ســامت« و »تحصیــات« تأکیــد ویــژه دارد. 
ــا  جامعــه ای کــه از ســامت و تحصیــات برخــوردار اســت بــه راحتــی در مواجهــه ب
ــدرت  ــد ق ــانی کارآم ــرمایه انس ــع س ــد. درواق ــان می ده ــل نش ــوک ها عکس العم ش

ــی آورد. 1 ــان م ــه ارمغ ــاب آوری اســت را ب ــری کــه از ارکان ت انعطاف پذی
11-نگــرش افــکار عمومــی: هــر نــوع بیــان نظــر در مــورد یــک شــیء یــا یــک 
فــرد یــا یــک رویــداد کــه در آن قضاوت و ارزیابی نهفتــه باشــد )مســتقل از مثبــت یــا 
منفــی بــودن آن( نگــرش نامیــده می شــود.2 درواقــع نگــرش و ادراک مــردم، بیانگــر 
ــش  ــث افزای ــت اســت کــه باع ــی سیاســی حاکمی ــر در بازاریاب ــت ایجــاد تصوی اهمی

ــردد. ــاب آوری می گ ت
ــتگی  ــری، دلبس ــت، رهب ــه دول ــی ب ــاد عموم ــه: اعتم ــری از جمل ــوارد دیگ و م
ــی  ــی جمع ــازار خــرد، کارای ــی ب ــات اقتصــاد کان، کارای ــی، ثب ــت مل ــی و رضای مل
و مشــارکت جمعــی کــه هرکــدام نقــش تعیین کننــده در تــاب آوری ملــی ایفــا 

ــری اقتصــادی.  ــاب آوری و آســیب پذی ــروی کار از ت ــره وری نی ــری به 1  - طاهرپور،جــواد )1397(. تاثیرپذی
ــوم( 222-197. ــی )وزارت عل علمی-پژوهش

2  - رابرت بارون، دان بیرن، نایا برنسکام، )2007( روانشناسی اجتماعی. 
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کـــرونـا مـثبت دو

1 می کنــد.

شاخص های تاب آوری در بحران کرونا
گذشــت زمــان و درگیــری 170 کشــور بــا ویروســی بــه نــام کرونــا موجب شــده اســت 
ــی،  ــی، اجتماع ــی، سیاس ــادی، فرهنگ ــس اقتص ــادی از جن ــیار زی ــای بس ــه هزینه ه ک
روانــی و ... بــر جوامــع مختلــف وارد شــود. حــال بــا توجــه بــه شــاخص تــاب آوری، 
ســؤال اصلــی ایــن اســت کــه یــک دولــت و جامعــه تــاب آور چــه ویژگی هایــی در 

ــد داشــته باشــد؟ ــر ایــن ویــروس می توان براب
ــروس  ــا وی ــه ب ــردم ک ــت و م ــم از دول ــور اع ــک کش ــناختی ی ــد روان ش از بع
کرونــا مواجــه شــدند، هنگامــی پشــتیبانی می شــوند کــه یــک شــناخت اجتماعــی در 
ــاوم ورزی در  ــمت مق ــه س ــا را ب ــای آن ه ــا و باوره ــرد و نگرش ه ــکل بگی ــا ش آن ه
برابــر مشــکل بــه صــورت جمعــی ســوق داده شــود و بــا یادگیــری اجتماعــی، آن هــا 
ــک احســاس عزت نفــس  ــر زندگــی ســوق دهــد و ی ــرل ب ــه ســمت تعهــد و کنت را ب
جمعــی در افــراد بــرای حــل ایــن موضــوع پیــش آیــد. در ایــن شــناخت و یادگیــری 
ــاب آوری  ــت ت ــث تقوی ــه باع ــود دارد ک ــی وج ــه زمینه های ــک مجموع ــی، ی اجتماع
ــدا و ...  در  ــن و خ ــه دی ــاد ب ــی، اعتق ــگ جمع گرای ــد فرهن ــی مانن ــردد. عوامل می گ
مقابــل برخــی نگرش هــا و باورهــا ماننــد مقــدم دانســتن خــود بــر دیگــران و فرهنــگ 
ــه  ــد هجــوم ب ــی می شــود مانن ــار عموم ــی کــه موجــب وحشــی گری در رفت فردگرای
ــی را  ــاب آوری عموم ــه ت ــک و ... ک ــتمال کاغذی و ماس ــش دس ــگاه ها و کاه فروش

ــد. ــش می ده کاه
ــاد  ــی و ایج ــای دولت ــر نهاده ــورد تصوی ــن در م ــناختی همچنی ــل روان ش عوام
نگــرش نســبت بــه آن هــا در بیــن افــکار عمومــی مؤثــر اســت. تصویــر نهادهــای دولتــی 
ــه  ــبت ب ــی نس ــکار عموم ــر اف ــه اگ ــرا ک ــت چ ــناختی اس ــل جامعه ش ــک عام ــود ی خ
یــک دولــت دیــدگاه مثبتــی داشــته باشــند و نهادهــای بهداشــتی را مؤثــر بداننــد باعــث 
افزایــش تــاب آوری شــده و به تبــع آن اعتمــاد عمومــی افزایــش می یابــد و همیــن عامل 
ــش و  ــا را افزای ــت در تصمیم گیری ه ــک دول ــجام ی ــدار و انس ــود اقت ــز به خودی خ نی
بــه تقویــت انســجام ملــی می انجامــد. نکتــه بعــد اعتمــاد دولــت بــر اســتحکام سیســتم 
1 -  ســام آرام، عــزت الل؛ منصــوری، ســمانه. )1396(. تبییــن و بررســی مفهــوم تــاب آوری اجتماعــی و ارزیابــی 

تحلیلــی انــدازه گیــری آن. برنامــه ریــزی رفــاه و توســعه اجتماعــی 31-1.
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و فراوانــی زیرساخت هاســت کــه در قبــل و حیــن یــک بحــران بــا نــوآوری و بــه دور 
از بوروکراســی ایــن ظرفیت هــا را فعــال کــرده تــا امــکان فعالیت هــای جهــادی بــرای 

مقابلــه بــا بحــران کرونــا را افزایــش دهــد.
حکمرانــی خــوب، شــفافیت، کارآمــدی و ثبــات اقتصــاد کان و خــرد و 
ــودن شــکاف اجتماعــی، عوامــل دیگــری هســتند  کســب وکارهای کوچــک، کــم ب
ــا  ــن نهاده ــف در ای ــورهای دارای ضع ــت و کش ــر اس ــی مؤث ــاب آوری مل ــر ت ــه ب ک
ــود و  ــا می ش ــران کرون ــان بح ــا در زم ــاب آوری آن ه ــش ت ــب کاه ــات موج و اقدام
ــا  ــی ب ــد چــرا کــه چگونگــی حکمران ــه تقویــت ایــن موضــع بپردازن دولت هــا بایــد ب
تمامــی ابعــاد خــود بــر عوامــل روان شــناختی مؤثــر بــوده و ضعــف در این هــا بــا وجــود 
ــش  ــب کاه ــد موج ــی می توان ــای مردم ــناختی و فعالیت ه ــل روان ش ــوت در عوام ق
میــزان اثرگــذاری در همــان نقــاط قــوت شــود و تــاب آوری عمومــی را کاهــش دهــد.

جمع بندی
در بحــران کرونــا مهــم ایــن اســت کــه عوامــل روان شــناختی و جامعه شــناختی 
ــه  ــزان ک ــان می ــد هم ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــوند. ب ــده ش ــتماتیک دی ــورت سیس ــه ص ب
ادراک  ایجــاد  و  عملکــرد  می شــود،  تقویــت  رســانه ها  در  روان شــناختی  ابعــاد 
ــه  ــناختی توج ــاد جامعه ش ــه ابع ــد و ب ــش یاب ــم افزای ــرد ه ــت از عملک ــر( مثب )تصوی
ــر  ــر دو ب ــه وجــود دارد و ه ــت جامع ــم اصال ــرد و ه ــت ف ــم اصال شــود، چــرا کــه ه
یکدیگــر اثرگــذار هســتند و بایــد حاکمیــت مراقــب ایــن امــر باشــد کــه ســرمایه های 
ــانی و  ــرمایه های انس ــه، س ــای داوطلبان ــی، فعالیت ه ــای مردم ــناختی )جنبش ه روان ش
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــد و از س ــرمایه گذاری کن ــا س ــر روی آنه ــمارد و ب ــت بش ...( را غنیم
صــورت سیســتماتیک بــرای توســعه اجتماعــی، عدالــت اجتماعــی، شــکاف طبقاتــی، 
ــه و...  ــطح جامع ــوب در س ــی خ ــک حکمران ــرد، ی ــاد خ ــاد کان، اقتص ــات اقتص ثب
برنامه ریــزی کنــد. امــا میــزان تأثیــر و تأثــر ایــن دو عامــل بــر یکدیگــر در تــاب آوری 
نیازمنــد پژوهــش مفصل تــری اســت تــا رابطــه سیســتماتیک و اثرگــذاری ایــن عوامــل 

ــم. ــر یکدیگــر بیابی را ب



حوزه هــای ورود دانــش بازاریابــی سیاســی بــه بحــران 
کرونا

تنظیم و تدوین از: مصطفی آقاجانی
پژوهشگر هسته »بازاریابی سیاسی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق?

اشاره
ــه  ــازار سیاســت ب ــی سیاســی را بازیگــران مختلفــی کــه در ب ــن ارکان بازاریاب مهم تری
ــن رکــن  ــز مهم تری ــن بازیگــران نی ــن ای ــد. در بی ــد، تشــکیل می دهن ــش می پردازن کن
ــردم هســتند.  ــف م ــای مختل ــات، بخش ه ــن و مشــاوران تبلیغ ــان کمپی ــگاه صاحب از ن
اگــر الیــه ســاختاری قانونــی را در بیــن ایــن بازیگــران، دارای ثبات نســبی بدانیــم، الیه 
اجتماعــی نیــز در مقابــل آن دارای شــکنندگی نســبی و دائمــی اســت بــه شــکلی کــه 
ــازار جدیــدی صــورت می گیــرد  ــرای هــر رویــداد سیاســی و کمپینــی، تحقیقــات ب ب

ــری مشــخص  شــود. ــل هدف گی ــا تصمیمــات مقتضــی و بخش هــای قاب ت
وقــوع بحــران کرونــا نه تنهــا در الیــه اجتماعــی بلکــه حتــی در الیه هــای 
ــازار سیاســت تحــوالت و ناآرامی هایــی را موجــب شــده اســت.  ــی ب ســاختاری قانون
ــازار جدیــد را  ــودن، ضــرورت تحقیقــات ب ــا منفــی ب ــارغ از مثبــت ی ایــن تغییــرات ف
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ــی  ــی یعن ــی سیاس ــر بازاریاب ــای دیگ ــرای حوزه ه ــه ب ــاً بلک ــات صرف ــرای انتخاب ــه ب ن
ــکار  ــل غیرقابل ان ــی بین المل ــی سیاس ــت و بازاریاب ــت حکوم ــی دول ــی سیاس بازاریاب
ــمنت« در  ــه »مارش ــان ک ــز همچن ــازار نی ــناخت ب ــه ش ــیدن ب ــای رس ــد. راه ه می نمای
ــای  ــامل روش ه ــم ش ــد ه ــاره می کن ــدان اش ــی« ب ــی سیاس ــت بازاریاب ــاب »مدیری کت
کیفــی ادراک محــور، و هــم روش هــای کمــی )انــدازه و کمیت محــور( اســت. 
ــت  ــازار سیاس ــی ب ــناخت کیف ــای ش ــن راه ه ــی از ای ــه، یک ــگان از جامع ادراک نخب
در ایــران معاصــر اســت. در کنــار ایــن، شناســایی ابعــاد حضــور و نحــوه ورود دانــش 
ــه در  ــت ک ــری اس ــوع دیگ ــز موض ــه گانه نی ــای س ــی« در حوزه ه ــی سیاس »بازاریاب

ــرد. ــرار می گی ــت ق اولوی

داللت های جامعه شناختی کرونا در بازار سیاست
اول: بحرانی جهانی و بازگشت به زندگی ایمانی

کرونــا برعکــس بســیاری از بایــا کــه ناظــر بــه یــک منطقــه خــاص یــا یــک قــاره 
خــاص اســت، خاصیــت همه گیــری دارد و کشــورهای مختلفــی درگیــر آن شــده اند. 
ــری را  ــک بش ــرفت تکنولوژی ــی از پیش ــطح باالی ــه س ــی ک ــورهای اروپای ــروز کش ام
ــرآورد  ــده اند و ب ــکل ش ــار مش ــران دچ ــن بح ــت ای ــز در مدیری ــد نی ــار دارن در اختی
درســت و قابــل اطمینانــی نســبت بــه آینــده کشورشــان ندارنــد. خداونــد متعــال کــه 
ــا  ــی ب ــت فعل ــا در وضعی ــا م ــد؛ ام ــاره می کن ــه اش ــس و پش ــه مگ ــم ب ــرآن کری در ق
یــک موجــود بســیار کوچــک مواجــه هســتیم کــه بســیاری را کــه اندیشــه درســتی 
ــه آینــده ناامیــد ســاخته اســت. ایــن  ــه خودکشــی رســانده اســت و نســبت ب ــد ب ندارن
اســتیصال و درماندگــی و ناامیــدی دولت هــا و اجتماعــات بشــری در جای جــای دنیــا، 
ــش فراهــم کــرده و فرصــت  ــت و خــدا بیش ازپی ــه معنوی ــرای بازگشــت ب ــه را ب زمین
بی نظیــری را بــرای ترویــج گفتمــان دینــی کــه یــک گفتمــان فعــال، سرشــار از امیــد 

ــد. ــرار می ده ــار ق ــت در اختی ــش اس و انگیزه بخ
دوم: پایان عصر شومنیسم

ــن  ــان یافت ــد؛ پای ــری آن را می نمایان ــه بش ــوالت جامع ــه تح ــری ک ــت دیگ دالل
ــارها و  ــدند و فش ــا ش ــه و ب ــن حادث ــر ای ــه درگی ــی ک ــت. مردم ــومن ها اس ــر ش عص
ــان  ــمی و روحی ش ــف جس ــاد مختل ــر ابع ــد را ب ــران ناکارآم ــاری و مدی ــات بیم ضرب
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ــه ایــن فــرد  ــه وجــود آمــده اســت کــه »چــرا ب ــد، ایــن ســؤال برایشــان ب حــس کردن
دردهــای  و  مشــکات  کنونــی  بحــران  ازآنجایی کــه  عبارتــی  بــه  داده ام؟«  رأی 
واقعــی ای بــر جامعــه وارد نمــوده اســت؛ مدیــران انتخابــی کــه بــر پایــه جنــگ روانــی، 
تبلیغــات دروغیــن و فریبنــده نــه بــر اســاس توانمندی هــای واقعــی، بــا رأی مــردم روی 
ــه  ــی، مــردم ب ــد، در ســاحت جهان ــرار می گیرن ــد جامعــه ق ــد؛ مــورد تردی کار آمده ان
ــر  ــی تغیی ــای آت ــام انتخابات ه ــم و نظ ــن رو نظ ــد، ازای ــی می گردن ــس اصل ــال جن دنب
خواهــد یافــت و بازتابــی از ایــن نیــاز یعنــی نیــاز بــه مدیــران واقعــی و کارآمــد خواهــد 
بــود کــه بتواننــد در لحظــات حســاس و بحــران، اوضــاع را روبــه راه کننــد و بــاری را 
ــورد  ــرح در م ــاالت قابل ط ــی از احتم ــن رو یک ــد. ازای ــه بردارن ــردم جامع از دوش م
ــات و اخــال در برگــزاری  ــن انتخاب ــق انداخت ــه تعوی ــق در رأس کار، ب ــران ناالی مدی

آن خواهــد بــود.
سوم: انتقال از داالن مصرف گرایی به داالن صرفه جویی

بــا تحــت تأثیــر قــرار گرفتــن زندگــی و نیازهــای اولیــه جامعــه، مــواردی کــه در 
ــود  ــی ب ــف و بازشناس ــه قابل تعری ــای ثانوی ــذت و نیازه ــه ل ــر پای ــی و ب مصرف گرای
ــده  ــته های نهادینه ش ــا و داش ــات ارزش ه ــود و ثب ــت موج ــظ وضعی ــه و حف تغییریافت
ــر  ــه ه ــی ب ــی سیاس ــن رو بازاریاب ــت. ازای ــه اس ــه قرارگرفت ــت جامع ــی در اولوی زندگ
ــتی  ــش بایس ــف الگوهای ــای مختل ــز آن در بخش ه ــدارد و تمرک ــت ن ــی اولوی معنای
ــد اســت،  ــن فراین ــزی کــه نتیجــه ای ــال شــود. آن چی ــن ماحظــه دنب ــه ای ــا توجــه ب ب
ــای  ــر وعده ه ــه ب ــج آن ک ــا رای ــه معن ــی ب ــی سیاس ــن بازاریاب ــرار گرفت ــه دوم ق درج
ــل طــرح دیگــر و از  ــه قاب ــود. نکت ــادی پوشــالی اســتوار اســت، خواهــد ب ــا حــد زی ت
زاویــه متفــاوت، موضــوع مصرف گرایــی سیاســی اســت کــه در دو حالــت در جامعــه 
ــی  ــف اجتماع ــاس تکلی ــت و احس ــد اس ــت ناکارآم ــورت اول دول ــد: ص رخ می نمای
ــان  ــه سرنوشتش ــایرینی ک ــود و س ــت خ ــال سرنوش ــه در قب ــای جامع ــک اعض تک ت
ــروز و  ــی کــه اجــازه ظهــور و ب ــد خــورده اســت و صــورت دوم دولت ــا ایشــان پیون ب
ــای  ــه اعض ــی را ب ــری سیاس ــی و تصدی گ ــای سیاس ــی در الیه ه ــری اجتماع کنش گ
جامعــه می دهــد. بــر ایــن اســاس افــراد جامعــه کــه بــر اثــر درگیــری بیشــتر بــا مســائل 
ــه  ــای خــود در الی ــال نیازه کشــور کــه حاصــل کنشــگری جدیدشــان اســت، در قب

ــد. ــل می کنن ــر عم ــر و واقعی ت ــات بهت ــد انتخاب ــی مانن ــارکت سیاس مش
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چهارم: منجی گرایی از سطح خرد تا کان
ــاس  ــا، احس ــران کرون ــوران بح ــرح در ک ــل ط ــی قاب ــه ادراکات اجتماع ازجمل
بخش هایــی از جامعــه مبنــی بــر رهــا شــدن از ســوی مســئولین امــر بــود. بــه عبارتــی 
ــن  ــرش قوانی ــق نظرســنجی ها، بیشــتر از 85 درصدشــان آمادگــی پذی مردمــی کــه طب
دقیق تــر و حتــی ســختگیرانه تر را داشــتند و نیــز بــا خلــق صحنه هایــی چــون پارک هــا 
ــا  و بوســتان های خالــی در روز ســیزده به در پــا بــه کار بــودن خــود را ثابــت کردنــد ب
ــاز  ــن رو نی ــدند؛ ازای ــه ش ــئولین مواج ــی از مس ــده بخش ــدان دلگرم کنن ــش نه چن واکن
ــود؛  ــه ش ــی وارد صحن ــی جناح ــج سیاس ــای رای ــدون دعواه ــردی ب ــه ف ــد ک می دیدن
مــردم نیازمنــد قهرمــان و منجــی ای در ســطح خــرد بودنــد کــه بــا آمادگــی کامــل و 
مشــهود خــود، بــه دل هــای مضطربشــان آرامــش ببخشــد. فــارغ از ایــن ســطح خــرد در 
ســطح کان نیــز مــردم احســاس نیــاز بــه منجــی ای کــه بتوانــد بشــریت را از ایــن بــای 

ســخت نجــات دهــد پیــدا کردنــد.
پنجم: بحران های سه گانه پساکرونایی

ــرش  ــی قابل پذی ــر دولت ــردی و ه ــر ف ــرای ه ــئله ب ــش و مس ــران، چال ــوع بح وق
اســت، البتــه تــاش دولت هــا بایســتی جلوگیــری از بسترســازی آن و پیشــگیری 
از وقــوع آن باشــد؛ درعین حــال بــا وقــوع بحــران، مســئله اصلــی و در اولویــت، 
ــه دردســرهای  ــل اشــاره آن کــه؛ ازجمل ــه قاب ــا اســت. نکت ــا بحران ه نحــوه مواجهــه ب
دولت هــای تاقــی و تقاطــع بحرانــی اســت. اگــر تــا پیــش از کرونــا و از زمــان روی 
ــی  ــازه زمان ــم؛ در ب ــه بوده ای ــا مواج ــی بحران ه ــا توال ــم ب ــت دوازده ــدن دول کارآم
پــس از کرونــا احتمــاالً بــا تقاطــع بحران هــا مواجــه خواهیــم بــود؛ ازجملــه بحران هــای 
جامعــه پــس از کرونــا ناظــر بــه ســه حــوزه عقیدتــی، اقتصــادی و اجتماعــی اســت. در 
بحــران عقیدتــی کــه بایســتی حــوزه و دانشــگاه به طــور جــد پیگیــر آن باشــد، جامعــه 
بــا شــبهات و ســؤاالتی پیرامــون موضوعاتــی چــون توســل، تــوکل، شــفا و... مواجــه 
ــه رکــود اقتصــادی، بحــث کســری  ــا توجــه ب ــز ب ــود. در بعــد اقتصــادی نی خواهــد ب
ــز  ــدد و در بعــد اجتماعــی نی ــوع بپیون ــه وق بودجــه و ... احتمــاالً برخــی اعتراضــات ب
ــار و  ــه اعتب ــی ک ــی دولت ــه عبارت ــد داد ب ــه رخ خواه ــت و جامع ــتر دول ــکاف بیش ش

ــده اســت. ــی برایــش باقــی نمان محبوبیــت چندان
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ششم: تاب آوری اجتماعی تا کجا و کی؟
ــه  ــت ک ــن اس ــد ای ــود می آی ــه وج ــه ب ــؤالی ک ــک س ــاب آوری ی ــورد ت در م
کــدام مؤلفــه و کــدام شــاخص آســتانه تحمــل مــردم را می توانــد نشــان دهــد و نشــانه 
تمــام شــدن آســتانه تحمــل مــردم چــه مــواردی هســتند؛ از ســویی اگــر تــاب آوری 
مــردم ســقوط کنــد چــه کنش هــای اجتماعــی می توانــد در پــی داشــته باشــد؟ 
ــه  ــی ازجمل ــن مؤلفه هــای هویت ــر مهم تری ــه ب ــا تکی ــی ب ــه ایران یکــی از مواهــب جامع
ــتگیری  ــم و دس ــا ظل ــل ب ــی، مقاب ــروری، عدالت جوی ــرت، قهرمان پ ــداری، غی دین م
از مظلــوم و ضعیــف و.... تــاب آوری مثال زدنــی آن در مقابلــه بــا بحران هــا، ســختی ها 
ــده  ــراه ش ــی هم ــر سیاس ــا تدبی ــی ب ــه وقت ــت ک ــوده اس ــخ ب ــول تاری ــای ط و چالش ه
ــن خصیصــه  ــه ای ــا توجــه ب ــا ب ــه اوج خــود رســیده اســت. در موضــوع کرون اســت ب
ــف آن  ــای مختل ــه و بخش ه ــی جامع ــی فعل ــت و توانای ــتی ظرفی ــناختی بایس جامعه ش
ــرای مدیریــت بحــران و به تبــع آن  ــرد ازایــن رو عنصــر زمــان ب ــرار گی مــورد دقــت ق
ــه  ــف ک ــای مختل ــویی نهاده ــت. از س ــی اس ــیار حیات ــاب آوری بس ــن ت ــت ای مدیری
ــاب آوری نقــش داشــته باشــند  ــوم ت ــن عناصــر موجــد و مق ــت ای ــد در تقوی می توانن
از جملــه نهــاد روحانیــت و حــوزه بایســتی نقــش پررنگ تــری را متقبــل بشــوند و در 
ــز  ــه نی ــن الی ــه ای ــف ب ــادی ارزشمندشــان در حیطه هــای مختل ــار فعالیت هــای جه کن

ــند. ــته باش ــری داش ورود جدی ت
هفتم: تغییر در سبک زندگی جامعه )سرگرمی و تفریحات و...(

بــا بــروز محدودیت هــای مختلــف در حوزه هــای مختلــف ســبک  زندگــی 
مــدرن کــه در ایــران شــامل ســفرهای خــارج از کشــور، ســینما، ورزش، هنــر و صنایــع 
مختلــف ســرگرمی می شــود، گویــی جامعــه وارد عصــری شــده اســت کــه امکانــات 
ــته  ــود نداش ــک وج ــع تکنولوژی ــایر صنای ــرق، گاز و س ــد آب، ب ــی مانن ــه زندگ اولی
اســت؛ گویــی فیلــم زندگــی جامعــه دچــار یــک بریدگــی از وســط شــده اســت. کــه 
ــراد می گــردد.  ــان اف ــه خــود و زندگــی در می ــا نوعــی خودآگاهــی بیشــتر نســبت ب ب
ــد  ــل و بع ــازه قب ــی در ب ــوع زندگ ــر و ن ــذران عم ــراد در گ ــای اف ــی اولویت ه به نوع
از کرونــا دچــار تحوالتــی می گــردد. کــه همیــن تغییــرات داللت هــای زیــادی بــرای 

بازاریابــی سیاســی پســاکرونا بــا خــود بــه همــراه خواهــد داشــت.
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حوزه های ورود دانش بازاریابی سیاسی
بــا نگاهــی بــه وضعیــت جامعــه امــروز ایــران، رســالت شــاخه های ســه گانه بازاریابــی 
سیاســی ازاین پــس ناظــر بــه دوره پســاکرونا قابــل تعریــف اســت و ایــن حــوزه دانشــی 
ــری  ــر درگی ــر اث ــا توجــه  فرصــت مناســبی کــه ب ــن عرصــه وارد شــود. ب ــد در ای بای
ــز از  ــا نی ــد م ــده اســت )هرچن ــه وجــود آم ــا ب ــا بحــران کرون ــران ب ــت ای دشــمنان مل
ــان  بیمــاری و مــرگ هــزاران نفــر در غــرب بســیار متأســف و ناراحــت هســتیم(، زم
مناســبی اســت تــا بــا نگاهــی آینده پژوهانــه بــه پیش بینــی مناســبات حاکــم بــر جهــان 
پرداختــه و از رهگــذر ایــن فرصــت تنفــس، بــه طراحــی مناســبی دســت زد. در بیــن 
شــاخه های ســه گانه بازاریابــی سیاســی، بــا توجــه بــه وحدتــی کــه در حاکمیــت ایــران 
بــروز کــرده اســت؛ نقــش و رســالت بازاریابــی سیاســی دولت-حکومــت پررنگ تــر 

اســت.
الف( ترویج وحدت در جامعه

ــا  ــر ب ــد ســایر کشــورهای درگی ــران مانن ــودن شــرایط ای ــی ب ــه بحران ــا توجــه ب ب
ــران در  ــه ای ــت؛ جامع ــر آن رف ــاال ذک ــه در ب ــی ک ــه داللت های ــه ب ــا توج ــا و ب کرون
زمــان حاضــر؛ آمادگــی شــنیدن دعواهــا، گروکشــی ها و مســئولیت ناپذیری ها نیســت 
ــت و ســرریز نمــودن آن در  ــت وحــدت در ســطح حاکمی ــا تقوی ــن رو بایســتی ب ازای
بدنــه جامعــه، ایــن خواســته به حــق مــردم را جامــه عمــل پوشــاند کــه نقــش بازاریابــی 
سیاســی را هــم در الیــه حزبــی و گروهــی و هــم رســانه ای بــرای ایــن مهــم و ترویــج 

ــد. ــی می نمای ــیار اساس آن بس
ب( کمک به تقویت تاب آوری جمعی

ــی مســلمان  ــاب آوری کــه محصــول عناصــر هویت همان طــور کــه ذکــر شــد، ت
ــگران  ــه کنش ــه آن دارد چراک ــر آن ب ــی و تدبی ــت دائم ــه تقوی ــاز ب ــت؛ نی ــی اس ایران
ــر  ــن عنص ــه ای ــاً ب ــود دائم ــر خ ــانه های فراگی ــا رس ــاب آوری، ب ــن ت ــر ای تخریب گ
ــا تمرکــز بــر ایــن عناصــر،  قــدرت ملــی در حــال حملــه هســتند. بازاریابــی سیاســی ب
ــن خصایــص از دریچه هــای مختلــف، نهادهــای مختلــف  ــی ای بایســتی ضمــن ارزیاب
را ناظــر بــه ایــن مهــم مــورد انــذار قــرار داده و دســت بــه برنامه ریــزی در ایــن حــوزه 

بزنــد.
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ج( تجربه نگاری برگزاری انتخابات در زمان کرونا
ــل ســال 1400 برگــزار  ــورد آن در اوای ــن م ــات کــه نزدیک تری ــه انتخاب ناظــر ب
ــده  ــی و در آین ــره جنوب ــه، ک ــون فرانس ــورهایی چ ــه کش ــتفاده از تجرب ــود؛ اس می ش
ــزاری  ــی و برگ ــات انتخابات ــف تبلیغ ــای مختل ــد در بخش ه ــکا می توان ــک آمری نزدی
ــای  ــا و بهره ه ــوزه داللت ه ــن ح ــائل ای ــایر مس ــی و س ــارکت سیاس ــات و مش انتخاب

ــه همــراه داشــته باشــد. مفیــدی را ب
د( ارائه درست محصول )جمهوری اسامی ایران( در فرصت حاضر

بــا توجــه بــه فضــای رســانه ای ســنگینی کــه در جوامــع مختلــف غربی علیه اســام 
ــود؛ فرصــت  ــران ایجــاد شــده ب ــامی ای ــوری اس ــی جمه ــی آن یعن و نســخه حکومت
ــی  ــی، انسان شناس ــای جهان بین ــش دادن ضعف ه ــرای نمای ــبی ب ــان مناس ــود، زم موج
و ایدئولــوژی غربــی و نظام هــای سیاســی منتــج از آن هــا اســت. در مقابــل بایســتی بــا 
نمایــش نقــاط قــوت گفتمــان اســامی و انعطاف پذیــری یــک حکومــت دینــی، زمینــه 
ــر از جمهــوری اســامی را در عرصــه بازاریابــی سیاســی بین الملــل  ــر بهت ــه تصوی ارائ

مــورد نظــر داشــت.

جمع بندی
بــا نگاهــی بــه دنیــای درگیــر کرونــا، متوجــه تغییــرات قابــل لمســی در جوامــع بشــری 
ــی سیاســی اســت. شــناخت  ــرای بازاریاب می شــویم کــه حــاوی داللت هــای مهمــی ب
ــه و از  ــف جامع ــای مختل ــا و بخش ه ــتی در الیه ه ــرات، بایس ــن تغیی ــتر ای ــه بیش هرچ
ــق مطالعــات و بررســی های کیفــی و کمــی بیش ازپیــش در دســتور متخصصــان  طری
ــات  ــه ورود و عملی ــویی در الی ــرد. از س ــرار گی ــی ق ــی سیاس ــی بازاریاب ــوزه دانش ح
از حیــث احــزاب و گروه هــای  بازاریابــی سیاســی در شــرایط کنونــی،  دانــش 
سیاســی و اصاحــات ایــن نهادهــا، در الیــه انتخابــات و مشــارکت سیاســی، از 
ــت ها  ــا و سیاس ــاب نامزده ــد انتخ ــوع فراین ــات، در ن ــت تبلیغ ــرات ماهی ــث تغیی حی
ــه  ــران در عرص ــامی ای ــوری اس ــر جمه ــی تصوی ــه بازاریاب ــردم، در حیط ــوی م از س
ــزی  ــا طراحــی و برنامه ری ــادی وجــود دارد کــه بایســتی ب ــل و...زمینه هــای زی بین المل

و اولویت گــذاری بدان هــا وارد شــد.



فــراز و فــرود كرونــای ايرانــی از دريچــه داده هــا و 
نظرســنجی ها

دکتر سید مجید امامي
استاد هادی هسته »افکار عمومی و تغییرات اجتماعي« مرکز رشد
عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسامي و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق?

نوید عمیدي مظاهري
پژوهشگر هسته »افکار عمومی و تغییرات اجتماعی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسي ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق?

مقدمه
ــور و  ــاه از ظه ــش م ــر از ش ــا در کمت ــر کرون ــر و جهان گی ــاري همه گی ــران بیم بح
ــه محــوري میان رشــته ای در مطالعــات و پژوهش هــاي علمــي تبدیــل  اشــاعه، خــود ب
ــي  ــش مهم ــي نق ــکار عموم ــي اف ــات جامعه شناس ــان مطالع ــن می ــت. در ای ــده اس ش
ــا  ــاس پیمایش ه ــر اس ــا دارد. ب ــي کرون ــر جهان ــز تدبی ــع و نی ــر جوام ــم و تدبی در فه
ــردار  ــران، یــک دوگان مهــم در قالــب دو ب و داده کاوي هــاي ده ســال گذشــته در ای
ــرف و  ــش مص ــردار افزای ــي ب ــت. یک ــران رخ داده اس ــه ای ــم در جامع ــزان از ه گری
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ــراي اطاع رســاني،  ــري شــبکه هاي اجتماعــي و ســایر پلتفرم هــاي نویــن حتــي ب کارب
دریافــت خبــر و اطاعــات عمومــي و سیاســي؛ و دیگــري کاهــش اعتمــاد بــه 
ــش  ــا پی ــا آنج ــردار ت ــن دو ب ــي. ای ــیک جمع ــانه هاي کاس ــمي و رس ــانه هاي رس رس
رفــت کــه شــاهد رکــورد انــواع کنش هــاي مجــازي در رویدادهــاي مهــم و بــزرگ 
ــقوط  ــلیمانی و س ــهید س ــهادت ش ــان 98، ش ــع آب ــي، وقائ ــر آب ــر )دخت ــال اخی یکس
هواپیمــاي اوکراینــي( بودیــم. جــدول زیــر میــزان تولیــد مطلــب در ســه بســتر توییتــر، 

ــد. ــان می ده ــات نش ــن موضوع ــرام را در ای ــتاگرام و تلگ اینس
شکل 1: میزان تولید مطلب برای چهار موضوع مهم سال 98

ــش از  ــا پی ــال 98 و ت ــات در س ــن موضوع ــد مهمتری ــوع را بای ــار موض ــن چه ای
ــتی  ــات را بایس ــن اتفاق ــدام از ای ــه هرک ــد ک ــت. هرچن ــا دانس ــروس کرون ــیوع وی ش
جــزو اتفاقــات مهــم در یکســال دانســت و هرکــدام بــه شــدت فضــای افــکار عمومــی 
ــازه  ــد ب ــب نمــود. هرچن ــه خــود جل ــران در شــبکه های مجــازی را ب ــش کارب و واکن
ــه صــورت یکســان نمی باشــد و موضوعــی  درگیــری هرکــدام از ایــن اتفاقــات نیــز ب
ــرار  ــبکه ق ــران در ش ــه کارب ــورد توج ــا م ــا ماه ه ــلیمانی ت ــهید س ــهادت ش ــد ش مانن
داشــت، امــا از میــزان مطلــب تولیــد شــده در ایــن موضــوع نیــز اهمیــت بــاالی آن برای 
ــا  ــي اســت کــه کرون ــل مشــاهده اســت. ایــن درحال ــه وضــوح قاب شــبکه اجتماعــی ب
گــوي ســبقت توجــه کاربــران شــبکه هاي اجتماعــي را در بــازه زمانــي مشــابه ربــود.
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ــات مجلــس  ــراي انتخاب ــي ب ــه تــاش رســانه مل از ســویي دیگــر عــدم اهتمــام ب
ــارکت در  ــمگیر مش ــش چش ــدي و کاه ــر 50 درص ــارکت زی ــا مش ــا ب ــه نهایت 98 ک
شــهرهاي بــزرگ همــراه بــود، شــاخص گویایــي بــر وضعیــت اعتمــاد و تاثیرپذیــري 
از رســانه هاي رســمي اســت. البتــه مشــارکت در انتخابــات مدنظــر ایــن نوشــتار 
نیســت بلکــه شــاخص اعتمــاد و اعتنــا بــه رادیــو تلویزیــون مطــرح اســت کــه در ســایر 

ــت. ــده اس ــرح گردی ــي مط ــام و موضوع ــنجی های ع نظرس
ــا  در شــرایط بحــران نیــاز ارتباطــي مخاطبــان افزایــش مي یابــد. در بحــران کرون
ــي و  ــات و نگران ــوم توجه ــورد هج ــي، م ــبکه هاي اجتماع ــمي و ش ــانه هاي رس رس
ــا قــرار گرفــت امــا در ایــن بیــن و  کنجکاوي هــاي میلیون هــا ایرانــي درگیــر بــا کرون
بــه دالیلــي کــه در جــاي خــود قابــل مستندســازي اســت، درجــه ی اعتنــا و تخاطــب 
رســانه هاي رســمي خصوصــا شــبکه ها و برنامه هــاي خبــري صداوســیما به شــدت 
افزایــش یافــت و می تــوان گفــت به نوعــی ترمیــم شــد. ایــن اعتنــا، بــا تخاطــب قبلــي 
کــه بعضــاً تــا 70 درصــد در برخــي بخش هــاي خبــري اعــام مي شــد تفــاوت جــدي 
داشــت. درواقــع بخــش مهمــي از مــردم اخبــار صداوســیما را بــراي مقایســه و به نوعــی 
رصــد در نســبت بــا رســانه هاي بیگانــه و شــبکه هاي اجتماعــي دنبــال مي کردنــد ولــي 
در پیگیــري اخبــار و احــوال کرونــا از صداوســیما نوعــي وابســتگي خبــري و مرجعیــت 
ــا« و  ــن »اعتن ــد ای ــمي مي توانن ــانه هاي رس ــه رس ــته و دارد. اینک ــود داش ــانه اي وج رس
اقبــال را حفــظ کننــد و بــه »اعتمــاد« منجــر نماینــد، موضــوع مهمــي اســت کــه نیازمنــد 
ــد از  ــه مي خواه ــن مقال ــا ای ــاي دیگــري اســت ام ــردي و رایزني ه ــاي راهب پژوهش ه
دریچــه داده هــا و داده کاوي هــا و نظرســنجی ها، شــرایط و دوگان مطــرح شــده را در 

ســه مــاه اپیدمــي کرونــا بازخوانــي نمایــد.

اینفودمی و شبکه های اجتماعی
ــر  ــت. در ه ــران اس ــات بح ــث ارتباط ــي از مباح ــران تابع ــان در بح ــه ی مخاطب مطالع
یــک از موقعیت هــای مخاطره آمیــز و بحرانــی، چــه منشــأ طبیعــی و چــه منشــأ انســانی 
ــد و  ــژه می یاب ــت و اولویــت وی و اجتماعــی داشــته باشــند، ارتباطــات از ســویی اهمی
ــوند.  ــردی می ش ــا کژکارک ــردی ی ــار ناکارک ــانه ها دچ ــوالً رس ــر معم ــوی دیگ از س
ارتباطــات  نظیــر  ارتباطــات،  در  تخصصــی  و  خــاص  حوزه هــای  شــکل گیری 
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 ،)crisis communication( ارتباطــات بحــران ،)risk communication( مخاطــره
ارتباطــی  بحران هــای  مدیریــت  و   )crisis journalism( بحــران  روزنامه نــگاری 
اســت.  از همیــن ضرورت هــا  برآمــده   )communication crisis management(
ــر؛ و  ــوع؛ ارتباط گ ــرد: موض ــی ک ــوان بررس ــد می ت ــه بع ــره را در س ــات مخاط ارتباط
مخاطــب. مخاطبــان نقــش بســیار مهمــی در ارتباطــات مخاطــره دارنــد. ایــن مخاطبــان 
ــده  ــر را فهمی ــت خب ــن اس ــه، ممک ــا ن ــند ی ــرده باش ــه ک ــر توج ــه خب ــت ب ــن اس ممک
ــان  ــند.درواقع اع ــرده باش ــا رد ک ــه و ی ــت آن را  پذیرفت ــن اس ــه و ممک ــا ن ــند ی باش
انتخابــی، برداشــت انتخابــی و انباشــت انتخابــی کــه در روان شناســي مخاطبــان مطــرح 
گردیــده فرایندهایــی اســت کــه مخاطبــان می تواننــد بــر اســاس آن هــا خبــر مخاطــره 

ــد1. ــاد ببرن ــا از ی ــپارند و ی ــر بس را به خاط
شــبکه هاي اجتماعــي، آب وهــوای رســانه اي جوامــع از جملــه ایــران را بــا 
مرجعیــت  معادلــه  در  تغییــر  و  مواجــه کرده انــد  و گســترده  ناگهانــي  تغییــرات 
ــص  ــح و ناق ــات ناصحی ــت اطاع ــع، حاکمی ــد و توزی ــدن تولی ــانه اي، تعاملي ش رس
مطــرح  را  و...  شــبکه ها  در  ارتباطــات  بــودن  و چندکانونــي   )misinformation(
کرده انــد. در ایــن میــان دوگان رســانه هاي رســمي و غیــر رســمي و یــا اعتمــاد 
و عــدم اعتمــاد متحــول شــده و نمی تــوان بــا مضامیــن و نظریه هــاي کاســیک 
جامعه شناســی تاثیــر رســانه اي یــا رفتارشناســي مخاطبــان واقعیــات رســانه اي نویــن را 
ســنجید و فهمیــد. از مظاهــر تحــول رژیــم رســانه اي نویــن همیــن بــس کــه هم زمــان 
بــا بحــران ظاهــرا عینــي و پزشــکي کرونــا، پدیــده رســانه اي »اینفودمــي« مطــرح شــده 
اســت. اینفودمــی بــه گســترش زیــاد اطاعــات بــد و نامناســب در مــورد یــک موضــوع 
ــادی در  ــی موجــب عــوارض بســیار زی ــا ایجــاد مســمومیت اطاعات ــد کــه ب می گوین
ســطح فــرد تــا جامعــه می شــود. اطاعــات بــد، بــه هر گونــه اطاعاتــی گفتــه می شــود 
کــه دریافــت آن هــا موجــب گمراهــی، بی اعتمــادی، آســیب، و اشــتغال ذهنــی 
ــد، شــامل اطاعــات دروغ، شــایعه،  ــواع اطاعــات ب ــرد می گــردد. ان بیهــوده یــک ف
اغــراق، اشــتباه، غیــر دقیــق، و اطاعــات بیهــوده اســت. دریافــت مــداوم اطاعــات بــد 
ــا جامعــه شــود.  ــرد ی ــی ف ــه مســمومیت اطاعات ــان کوتاهــی منجــر ب ــد در زم می توان

1  - دکترهــادی خانیکــی ارتباطــات مخاطــره، ارتباطــات بحــران: زمینه هــا، مفاهیــم و نظریه هــا فصلنامــه رســانه 
شــماره 74.
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عایــم مســمومیت اطاعاتــی در افــراد شــامل اســترس و اضطــراب دائمــی، احســاس 
نگرانــی و گم گشــتگی، و احســاس بی اعتمــادی و بی تفاوتــی هســتند. در ضمــن 
افــراد مربوطــه بــه دلیــل تجمــع اطاعــات غیرقابــل مصــرف گمراه کننــده دچــار زبالــه 
اطاعاتــی شــده و دچــار عایــم کمــی تمرکــز، نقــص توجــه، و کــم حافظگــی شــوند.

ــل متحــد و ســازمان بهداشــت  ــا، ســازمان مل ــا تشــدید بحــران کرون ــان ب هم زم
جهانــی بــر مقابلــه بــا همه گیــری اطاعــات غلــط دربــاره کوویــد-19 متمرکــز شــدند. 
ــرد  ــارس از اتخــاذ یــک راهب ــاه م ــل اواخــر م ــرکل ســازمان مل ــن راســتا، دبی در همی
ارتباطاتــی در مقابلــه بــا افزایــش انتشــار اطاعــات غلــط و تئوری هــای توطئــه دربــاره 
ویــروس کرونــا خبــر داد. طبعــا مبــارزه بــا اینفودمــي، بــه معنــاي مبــارزه بــا رســانه هاي 
غیــر رســمي  نیســت بلکــه بــه معنــاي زدودن زمینه هــا و بســترهاي ارتباطــي اجتماعــي 
ــا  ــد ب ــه می توان ــت ک ــرب اس ــت و مخ ــات نادرس ــي اطاع ــرف طبیع ــش و مص گرای
بازســازي نقــش رســانه هاي رســمي )از روابــط عمومــي ســازمان هاي رســمي ســامت 
ــا ســایر رســانه هاي  ــا نهاد هــاي تخصصــي و رســانه هاي دولتــي( در نســبت ب ــه ت گرفت

ــران شــبکه های محقــق شــود1. و کارب

کرونا زدگي، از شوك تا عادی سازی
جامعــه ی ایــران ماننــد جامعــه جهانــي نســبت بــه خبــر ورود کرونــا شــوک زده شــد 
و برخــي تعبیــر کرونازدگــي را بــه همیــن معنــا بــه کار بردنــد. از ســوي دیگــر انبــوه 
ــواع تجویزهــاي متنــوع و  ــار ان ــاز، اطاعــات غلــط و ناقــص در کن اطاعــات موردنی
ــراي  ــت آن ب ــکي و اهمی ــاني پزش ــرج در اطاع رس ــي هرج وم ــه نوع ــه ب ــر ک متکث
نهادهــاي تخصصــي ســامت را پررنــگ کــرد و آن هــا را ناچــار بــه کاربــرد اصطــاح 
جدیــد اینفودمــي ســاخت، وجــه مهــم بحــران کرونــا اســت. درگیرشــدگي کامــل و 
ــن در چارچــوب شــبکه هاي  ــازه آغازی ــه ادراک از بحــران در ب ــه ب ــري جامع حداکث
ــه  ــه خبــر و اطاعــات رســمي و نوعــي کم بهایــي ب اجتماعــي احســاس نیــاز جامعــه ب
ســیاب اطاعــات نادرســت شــبکه هاي اجتماعــي در ایــن موقعیــت واقعــي )بــه نوعــي 

ــروس  ــی ارتباطــات ســامت: اینفودمــی در پاندمــی بیمــاری کروناوی ــش جهان ــور چال ــه وردی پ ــد ال 1 - حمی
ــار 99. ــماره 2، به ــه، دوره 7 ش ــامت جامع ــوزش و س ــه آم )COVID-19(مجل

- مطبوعات آزاد، پادزهر اینفودمی در:
 https://b2n.ir/316666
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رهاشــدگي از فراواقعیــت کرونــا( کــه در ارجــاع و اقبــال بــه رســانه هاي رســمي خــود 
را نشــان داد.

نمودارهــای زیــر رونــد تولیــد محتــواي مرتبــط بــا کرونــا در ســه شــبکه اجتماعي 
ــن  ــی ای ــاه ابتدای ــل داده کاوي اســت را در دو م ــان کــه قاب ــال ایرانی )و پیام رســان( فع
موضــوع نشــان می دهــد. )واتــس آپ بــا وجــود پرکاربرتریــن شــبکه اجتماعــی، لکــن 
ــاف  ــا اخت ــا و... ب ــه و ایت ــد بل ــي مانن ــان های ایران ــت و پیام رس ــل داده کاوي نیس قاب

فــراوان هنــوز در رتبه هــاي 4 بــه بعــد قــرار دارنــد(1.
شکل 2: روند روزانه تولید محتوا درباره بیماری کرونا در سه شبکه اجتماعی

1 -  داده کاوي مستمر هفتگي هسته افکار عمومي و تغییرات اجتماعي مستقر در دانشگاه امام صادق?.
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شکل 3: روند هفتگی تولید محتوا درباره بیماری کرونا در سه شبکه اجتماعی

ــا در عطــش کســب  ــه موضــوع کرون ــاال، حاکــي از اوج توجــه ب نمودارهــاي ب
اطاعــات و خبــر در ایــن موضــوع بــوده اســت کــه البتــه در ادامــه، ســیري پایــدار پیــدا 
کــرده اســت. بــر همیــن اســاس تحلیــل مضمــون 100 پســت اول پرالیــک توییتــر در 
اســفندماه، یعنــی در اوج ایــن بیمــاری در کشــور، در موضــوع کرونــا بــه ایــن ترتیــب 
ــي در  ــواي مصرف ــات و محت ــاي اطاع ــط و بي ربط ه ــان از رب ــه نش ــت ک ــوده اس ب

نســبت بــا واقعیــت و فراواقعیــت بحــران اســت:
1- تشکر و قدردانی از پزشکان فداکار

ناکارآمــدی،  برچســب های  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری  تخریــب   -2
کشــور بــه  کرونــا  واردکننــده  عقب افتــاده،  دروغ گویــی، 

3- اشاره به بیوتروریسم بودن کرونا توسط آمریکا و لزوم برخورد با آن
ــل  ــم را عام ــم و ق ــه نکــردن ق ــه خاطــر قرنطین ــت ب ــب علمــا و روحانی 4- تخری

ــا دانســتن پخــش کرون
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5- ارتباط موضوع کرونا با آخرالزمان و وقایع ظهور
6- شایعه پراکنی و سیاه نمایی درباره تعداد بسیار زیاد کشته شدگان کرونا

7- اطاع رسانی و توصیه های بهداشتی درباره کرونا
ــب  ــا تخری ــه خاطــر بیمــاری کرون ــن را ب ــرادی کــه اســام و دی ــاد از اف 8- انتق

می کننــد.
9- انتقاد از صداوسیما

10- انتشــار تصاویــری از هجــوم مــردم بــه فروشــگاه ها در کشــور های اروپایــی 
و بــه ســخره گرفتــن فرهنــگ آن هــا

11- اشاره به وضعیت بد معیشتی و اقتصادی در شرایط کرونایی
12- بازنمایی همدلی و مهربانی مردم با یکدیگر

13- دعوت مکرر مردم به در خانه ماندن
14- بازنمایی طلبه های جهادگر در بیمارستان ها و در مقابل کرونا

15- اشاره به کمک های کشور های خارجی به خصوص چین
ــان  ــا و پنه ــت کرون ــه و مدیری ــی در مقابل ــن روحان ــد حس ــب و نق 16- تخری

کــردن خــود از دیــد رســانه ها و مــردم
ــا و  ــوع کرون ــان کاری در موض ــت پنه ــه عل ــکا ب ــا و آمری ــد اروپایی ه 17- نق

ــران ــا ای ــه آن ب مقایس
ــن و عــدم  ــه چی ــا ب ــه خاطــر عــدم قطــع پروازه ــد جمهــوری اســامی ب 18- نق

ــاری ــری از بیم جلوگی
19- حــس همــدردی بــا میرحســین موســوی در قرنطینــه و هــم ذات پنــداری بــا 

او در زمــان قرنطینــه خانگــی
20- انتقاد از نابرابری امکانات )ماسک و...( میان نمایندگان مجلس و مردم

21- تخریب و نقد طب اسامی و سنتی.
به هرحــال رونــد تولیــد و انتقــال محتــوا در اســفندماه بســیار بــاال و پــس از آن ریزشــي 
توصیــف مي شــود. از ســویی دیگــر بــا نگاهــی بــه پیمایش هــا، میــزان پیگیــري 
ــی  ــبکه هاي اجتماع ــا در ش ــوص کرون ــده در خص ــر ش ــب منتش ــهروندان از مطال ش
مجــازي نیــز نشــان می دهــد 29.5 درصــد از شــهروندان بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد 
و 24.2 درصــد بــه میــزان کــم مطالبــی کــه در شــبکه هاي اجتماعــی مجــازي )ماننــد 
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تلگــرام و واتــس اپ و اینســتاگرام و ســروش ...( در خصــوص کرونــا منتشــر می شــود 
ــنی،  ــاي س ــر گروه ه ــتر از دیگ ــان بیش ــاط جوان ــن ارتب ــد. در ای ــري می کنن را پیگی
افــراد داراي تحصیــات دانشــگاهی بیشــتر از افــراد غیــر دانشــگاهی و ســاکنان شــهري 
ــا در  ــاد مطالــب منتشــر شــده در خصــوص کرون ــزان زی ــه می بیشــتر از روستانشــینان ب
ــپا  ــنجی ایس ــن در نظرس ــد. همچنی ــري می کنن ــازي را پیگی ــی مج ــبکه هاي اجتماع ش
در اواخــر فروردیــن مــاه از شــهروندان، پرســیده شــده اســت: »شــما تــا چــه حــد اخبــار 
مربــوط بــه سیاســت هاي دولــت و ســتاد مبــارزه بــا کرونــا را دنبــال می کنیــد؟« 41.8 
ــا  ــا کرون ــارزه ب ــتاد مب ــت و س ــت هاي دول ــه سیاس ــوط ب ــار مرب ــردم اخب ــد از م درص
را بــه میــزان زیــاد و خیلــی زیــاد و 28.6 درصــد بــه میــزان کــم و خیلــی کــم دنبــال 
ــار  ــدودي اخب ــا ح ــردم ت ــد از م ــده، 19.6درص ــت آم ــه دس ــج ب ــق نتای ــد. طب می کنن
مربــوط بــه سیاســت هاي دولــت و ســتاد مبــارزه بــا کرونــا را دنبــال مي کننــد. و نهایتــا  
ــد. در  ــال نمی کنن ــوط را دنب ــار مرب ــًا اخب ــد اص ــان کرده ان ــردم بی ــد از م 9.8 درص
همیــن نظرســنجي کــه بــا فاصلــه دوماهــه از شــوک کرونــا بــوده اســت پیگیــري اخبــار 
ــذا در  ــت. ل ــته  اس ــزش داش ــدت ری ــي به ش ــبکه هاي اجتماع ــا از ش ــات کرون و اطاع
ــود  ــی وج ــبکه هاي اجتماع ــه در ش ــی ک ــد مطالب ــه ح ــا چ ــما ت ــوال »ش ــه س ــخ ب پاس

ــه دســت آمــده اســت: داشــته را پیگیــری کرده ایــد؟« ایــن نتایــج ب
جدول 1: پیگیری از مطالب منتشرشده در شبکه های مجازی

میزان پیگیری از مطالب منتشرشده
در شبکه  های مجازی

درصد

33/1اصا
24/2کم

13/1تا حدودی
21/8زیاد

7/7خیلی زیاد
0/1بی  پاسخ

100جمع
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ــی  ــاد و خیل ــزان زی ــه می ــن نظرســنجی 29.5 درصــد از شــهروندان ب براســاس ای
زیــاد و 24.2 درصــد بــه میــزان کمــی شــبکه های اجتماعــی را دنبــال کرده انــد. 
از ســویی دیگــر در نظرســنجی ای از مــردم ســوال شــده اســت: »شــما اخبــار و 
ــری  ــی پیگی ــه طریق ــتر از چ ــا را بیش ــاری کرون ــه بیم ــوط ب ــمی مرب ــای رس اطاعیه ه
می کنیــد؟« یافته هــای نظرســنجی نشــان می دهــد، 65.7 درصــد از افــراد بیــان کردنــد، 
ــا اســت.  ــه کرون ــرای پیگیــری اخبــار مربــوط ب »صداوســیما« مهم تریــن منبــع آن هــا ب
ــا  ــواره ای« ب ــا 7.2 درصــد، »شــبکه های ماه ــا 8.3 درصــد، »اینســتاگرام« ب »تلگــرام« ب
6.3 درصــد و »ســایت های خبــری« بــا 6.1 درصــد و ... در اولویت هــای بعــدی قــرار 

دارند1.
یکــي از ابعــاد اینفودمــي و پیگیــري اخبــار و محتواهــا از مراجــع بی نام ونشــان و 
بي ضابطــه مجــازي، افزایــش نگرانــي و ســردرگمي اطاعاتــي و تردیــد و نافرمانــي در 
ــد مطالــب منتشرشــده  شــرایط بحــران اســت. مثــًا 35.2درصــد از شــهروندان گفته ان
ــاد و  ــزان زی ــه می ــازي ب ــی مج ــبکه هاي اجتماع ــا در ش ــاري کرون ــوص بیم در خص

خیلــی زیــاد موجــب اضطــراب و نگرانــی آن هــا شــده اســت.

بازگشت مخاطب یا ترمیم اعتماد؟
ایــن اقبــال می توانــد در ترمیــم اعتمــاد بــه رســانه هاي رســمي و حتــي نهادهــا و 
ــه  ــود دو وج ــا خ ــته از اعتن ــاد برخواس ــن اعتم ــد. ای ــته باش ــش داش ــي نق ــام سیاس نظ
دارد، رضایــت و اعتمــاد بــه کارآفرینــي دولــت و دســتگاه ســامت در مهــار بحــران 
و ارائــه خدمــات موردنیــاز بــه مبتایــان و جلوگیــري از شــیوع و ثانیــا اعتمــاد 
ــان رســانه مطــرح  ــا از زب ــت کــه طبع ــري از درخواســت هاي دول ــر پذی ــري و تاثی خب
مي شــود، خصوصــا مبنــي بــر ســه موضــوع قرنطینــه )به ویــژه عــدم ســفر در نــوروز(، 
بــه فرودســتان و درمانــدگان  فاصله گــذاري اجتماعــي و رســیدگي و مواســات 
ــا، طبعــا اســتخراج و تحلیــل مواجهــه مــردم در ســه مــاه  آســیب دیده از بحــران کرون
کــوران کرونــا در ایــران )اســفند98 و فروردیــن و اردیبهشــت99( مجــال گســترده اي 
ــا نشــان مي دهــد ایــن وضعیــت کامــا متفــاوت  ــه م ــا بررســي هاي اولی مي خواهــد ام
از رونــد کم اقبالــي و کم توجهــي اســت کــه پیــش از ایــن نســبت بــه دولــت و 

1 -  نظرسنجی ایسپا
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رســانه اي رســمي بــوده اســت. شــاید گفتــه شــود بــه ایــن دلیــل کــه موضــوع اساســا 
اجتماعــي و حــوزه ســامت اســت و قبــًا هــم در ایــن موضوعــات همیــن رونــد قابــل 
پیش بینــی بــوده اســت، قصــد رد مطلــق ایــن تعریــض را نداریــم لکــن بایــد گفــت کــه 
اوال موضــوع و بحــران فراتــر از یــک رویــداد حــوزه ســامت بــوده و ابعــاد اقتصــادي 
سیاســي فرهنگــي داشــته اســت و ثانیــا موضوعــات اجتماعــي دیگــري هــم بــوده  اســت 
ــته  ــال گذش ــا اقب ــرح ام ــمي مط ــانه هاي رس ــوي رس ــته از س ــال هاي گذش ــه در س ک
ــترده  ــانه اي گس ــاش رس ــه ت ــم ک ــر مي بینی ــال هاي اخی ــًا در س ــت. مث ــته اس را نداش
صداوســیما بــراي رویــداد ســازي از جشــن نیکــوکاري، پویــش خاصــي در مخاطبــان 

ــد. ــاد نمي کن ایج
بــر همیــن اســاس در خصــوص میــزان رضایــت مــردم ایــران از عملکــرد دولــت 
و ســتاد مقابلــه بــا کرونــا، بیــش از 55 درصــد مــردم اعــام کرده انــد کــه از عملکــرد 
دولــت زیــاد و تــا حــدود زیــادی راضــی هســتند. هرچنــد در مقابــل حــدود 40 درصــد 
اعــام کرده انــد کــه رضایــت کمتــری دارنــد. ایــن میــزان نیــز نــه کامــًا ناراضــی کــه 
تــا حــدودی کمــی راضــی هســتند کــه عــدد مناســبی اســت. درواقــع میــزان رضایــت 
ــد  ــزان رون ــن می ــه ای ــت ک ــتی گف ــه بایس ــرار دارد. البت ــی ق ــطح مطلوب ــردم در س م
ــز داده هــاي ثبتــي مراجــه  ــز داشــته اســت1. بررســي هاي بعــدي ایســپا و نی کاهشــی نی
مســئول نشــان داد در شــاخص بــه ســفر نرفتــن در نــوروز، کــه امــر بســیار مهمــي بــراي 
ــواده ایرانــي خصوصــا درکان شــهرها محســوب مي شــد، )حتــي بــدون محاســبه  خان
ســفر زیارتــي کــه طبعــا بــا بســته شــدن حرم هــا، نوعــي محدودیــت اجبــاري قلمــداد 
مي شــود و یــا اعمــال محدودیــت ورود کــه از 4 فروردیــن بــه بعــد آغــاز شــد( بیــش 

از نیمــي از افــراد مایــل بــه ســفر، خــود کنترلــي داشــته انــد.
ــا،  ــام کرون ــفر در ای ــه داده س ــیدن ب ــراي رس ــان آور ب ــاي اطمین ــي از راه ه یک
مصــرف اینترنــت و تغییــر در مبــدأ درخواســت اینترنــت داده اســت کــه وزارت 
ــام  ــاس اع ــن اس ــر همی ــار دارد و ب ــات آن را در اختی ــاوري اطاع ــات و فن ارتباط
ــا روز دوم  ــًا از تهــران ت ــن ســفرها به شــدت کاهــش داشــته اســت و مث کــرد کــه ای
ــا یکــي  ــن اثن ــه در همی ــد2. البت ــه ســفر رفته ان ــر ب ــون نف ــر یــک میلی ــن حداکث فروردی

1 -  نظرسنجی ایسپا
2 - وزیر ارتباطات در توئیتي هم این داده را اعام کرد.
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ــا  ــال ی ــا کان ــش ی ــي در بخ ــهور جهان ــي و مش ــانه هاي خارج ــم رس ــوژه هاي مه از س
ســایت فارســي، همیــن ســفر ســه میلیــون نفــر بــوده اســت کــه بــدون توجــه بــه زمینــه و 
ابعــاد ماجــرا، بــه دســتاویزي بــراي ایــران هراســي و کرونــا هراســي بــدل شــده اســت1.

از ســویی دیگــر و براســاس نظرســنجی پژوهشــگاه فرهنــگ هنــر ارتباطــات کــه 
پیــش از مــاه مبــارک رمضــان صــورت پذیرفتــه اســت، 77.5  درصــد از مــردم خــود 
قرنطینگــی را خیلــی زیــاد و زیــاد رعایــت کردنــد. در مقابــل 23 درصــد نیــز رعایــت 
نکرده انــد. البتــه  از افــرادی کــه رعایــت نکردنــد 53 درصــد، علــت را اقتضــای 
شــغلي می دانســتند و به ناچــار بایســتی در محــل کار حاضــر میشــدند. 79.1 از ســوال 
ــرده و  ــت ک ــردی را رعای ــت ف ــای بهداش ــدی پروتکل ه ــورت ج ــه ص ــوندگان ب ش
ــه  ــز تجرب ــد نی ــد. 41.3 درص ــوده ان ــت نم ــی را رعای ــه اجتماع ــد، فاصل 64.8 درص

ــته اند. ــردی( را داش ــن ف ــاد بی ــف )اعتم ــار ضعی ــه اقش ــانی ب یاری رس
ــا  ــار کرون ــه اخب ــاد ب ــم اعتم ــردم ک ــد م ــنجی34  درص ــن نظرس ــاس همی براس
ــوم  ــتند و دو س ــاد هس ــم اعتم ــوم ک ــک  س ــط ی ــع فق ــتند )درواق ــام هس ــوی نظ از س
ــت در خصــوص  ــات دول ــه اقدام ــن 32.7 درصــد ب ــد(. همچنی ــاد دارن ــد اعتم گفته ان
مدیریــت کرونــا بی اعتمــاد هســتند و در ایــن جــا نیــز دو ســوم همچنــان بــه مدیریــت 

ــته اند. ــاد داش ــا اعتم ــت در کرون دول
ــران  ــتان ته ــردم اس ــپا از م ــنجي ایس ــاس نظرس ــر اس ــه ب ــت ک ــي اس ــن درحال ای
ــال  ــه را بیشــتر از چــه طریقــي دنب ــار جامع ــه ســوال »شــما اخب در آذر 98 در پاســخ ب
مي کنیــد؟« حداکثــر 40 درصــد اولویــت اول را صداوســیما اعــام کــرده و 28 
اعــام کرده انــد. همچنیــن 10.3  اجتماعــي  را شــبکه هاي  اول  اولویــت  درصــد 
ــت.  ــواره اي اس ــبکه هاي ماه ــا  ش ــت اول آن ه ــد اولوی ــام کرده ان ــما اع ــد رس درص
ــه  ــردم پرســیده شــده »در حــال حاضــر خــود شــما ب ــن نظرســنجی مهــم از م در همی
ــد  ــخ داده ان ــد پاس ــه 74.5 درص ــتید؟« ک ــي هس ــور راض ــرایط کش ــي از ش ــور کل ط
ــورم  ــن و ت ــي بنزی ــان و ادراک گران ــر از شــوک حــوادث آب ــه متاث ــن البت ــر! و ای خی
انتظــاري بــوده اســت. در ایــن نظرســنجی در خصــوص عملکــرد صداوســیما در قبــال 
ــا اعتراضــات و رویدادهــاي قبلــي ســوال مهمــي پرســیده   ــان در نســبت ب حــوادث آب

1 - ن.ک به بخش فارسي سایت یورو نیوز: 
https://per.euronews.com/21/03/2020/coronavirus-holiday-travels-iranians-and-others
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شــد و 41.7 درصــد گفته انــد تغییــري در روش و عملکــرد رســانه ندیده انــد و 
ــه  ــوص بي طرفان ــت. در خص ــر شــده اس ــرد بدت ــد عملک ــد هــم گفته ان 30.1 درص
ــي کــم، و 25درصــد  ــن موضــوع، 41.9 درصــد خیل عمل کــردن صداوســیما در همی
کــم را پاســخ داده انــد . ایــن مقایســه بیــن آبــان 98 و کرونــا خــود نشــان دهنــده یــک 
ــي مشــترک از  ــه آن تابع ــا ب ــراي رســانه صداوســیما اســت کــه اوال اعتن ــم ب ــام مه پی
ــا بحــران«  »شــرایط ارتباطــي کشــور« و نیــز »کارآمــدي دولــت و نظــام در مواجهــه ب
)و نــه بحــران ســازي( اســت؛ و ثانیــا بــا عملکــرد حرفــه اي مي تــوان مانــع ریــزش ایــن 
ــه ســبد اعتمــاد و پایدارســازي مخاطــب و کســب وجهــه رفــت.  ــا و انتقــال آن ب اعتن
البتــه همــواره در نظرســنجی های صداوســیما مخاطــب بــاالي 60 درصــد مــورد اشــاره 
ــد توجــه داشــت بخــش مهــم مخاطــب، بخاطــر برنامه هــاي نمایشــي  اســت لکــن بای
اســت و نیــز در بخــش سیاســي و خبــر هــم بســیاري در اولویــت و توجــه ثانــوي، بــه 

ــد. ــه مي کنن ــون توج ــار تلویزی اخب
در مجمــوع هرچنــد کــه ســرمایه اجتماعــی جمهــوری اســامی طــی ســال های 
گذشــته ســیری نزولــی را بــه دنبــال داشــته اســت و رونــد اعتمــاد عمومی کاهشــی بوده 
ــا اعتنــای مــردم و افــکار عمومــی بــه حکومــت و  ــه نظــر می رســد کرون اســت، امــا ب
ســاختارهای رســمی را بــه همــراه داشــته اســت و همیــن مســئله نشــان دهنده ی زمینــه 
بازگشــت افــکار عمومــی و ترمیــم ســرمایه اجتماعــی را فراهــم آورده اســت. درواقــع 
بــه نظــر می رســد برخــاف برخــی تحلیل هــا ایــن اعتمــاد و ســرمایه بــه کلــی از بیــن 
ــا الزم  ــی باشــد. تنه ــاد عموم ــت اعتم ــل مســتعد شــکل گیری و تقوی ــه و در مقاب نرفت

اســت تــا دولــت و مســئولین خــود را آمــاده ایــن رجعــت گرداننــد.



ویروس کرونا از منظر مطالعات فرهنگی
محمدجواد بادین  فکر
پژوهشگر هسته »افکار عمومی و تغییرات اجتماعی« مرکز رشد
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق?

کروناویــروس یــک امــر فرهنگــی اســت. مــا ویــروس را فرهنگــی می فهمیــم و بــا آن 
ــه  ــا ب ــرای ایــن کار کرون ــم. ب ــه یــک ســوژه ی فرهنگــی برخــورد می کنی ــه مثاب ــز ب نی

یــک ســوژه فرهنگــی تبدیــل می شــود.
انسان شناســان،  و  از جامعه شناســان  عــده ای  تاریخــی  تقســیم بندی  یــک  در 
تاریــخ بشــریت را بــه ســه قســم تقســیم کردنــد؛ مثــًا مانوئــل کاســتلز ادعــا کــرد عصــر 
اول تاریــخ بشــریت پــس از ایجــاد فرهنــگ و شــکل گیری زندگــی اجتماعــی عصــر 
غلبــه ی طبیعــت بــر فرهنــگ بــوده اســت. عصــری کــه انســان ها بــه دنبــال پناهگاهــی 
بودنــد تــا زندگــی اجتماعــی خــود را از بایــای طبیعــی حفــظ نماینــد. عصــر دوم امــا 
ــای  ــام جنبه ه ــر تم ــگ ب ــر طبیعــت اســت. عصــری کــه فرهن ــگ ب ــه فرهن عصــر غلب
ــار فرهنــگ.  ــرای مصــرف تمــام عی طبیعــت ســلطه دارد و طبیعــت می شــود منبعــی ب
ــه ی  ــه جامع ــا نظری ــاط ب ــه بی ارتب ــد ک ــرح می کن ــتلز مط ــه کاس ــومی ک ــر س ــا عص ام
ــی  ــان فرهنگ ــا جه ــگ ی ــر فرهن ــگ ب ــه ی فرهن ــر غلب ــت، عص ــم نیس ــبکه ای او ه ش
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اســت. در ایــن عصــر همــه چیــز حتــی طبیعــت برســاخت فرهنــگ و اعتبــارات اســت 
و جهــان نمادیــن می شــود. بــه صــورت کلــی فرهنــگ ســاخته نمی شــود مگــر اینکــه 

دیگــری خــود را طبیعــت معرفــی نمایــد.
انسان شناســانی چــون لــوی اشــتروس قائــل بودنــد کــه طبیعــت، دیگــری فرهنــگ 
اســت و روابــط ایــن دو بــا هــم موجــب حیــات متقابــل می شــود. فرهنــگ بــا اســتفاده 
از مکانیســم اســتعاره ســازی طبیعــت را دیگــری نزدیــک خــود قلمــداد می کنــد. مثــًا 
طبیعــت بکــر اســت. یعنــی جایــی اســت کــه فرهنــگ در آن کمتــر نفــوذ پیــدا کــرده 
ــرای مردمــان نوستالژی ســازی از طبیعــت همــواره امــری خوشــایند اســت.   اســت و ب
همــه ی مــا دوســت داریــم یــک مزرعــه در بیــرون شــهر داشــته باشــیم و هــر صبــح بــا 
ــه بشــوییم  ــا آب رودخان ــد شــویمف صورتمــان را ب ــات از خــواب بلن صــدای حیوان
ــک  ــا ی ــاب ب ــوع آفت ــه ی طل ــان و لحظ ــا از درخت ــره ای زیب ــان را در منظ و صبحانه م
لیــوان شــیر تــازه بنوشــیم و... . همــه ی این هــا تصاویــری بــود کــه تبلیغــات بازرگانــی و 
فیلم هــای ســینمایی بــرای مــا ســاخته اند. همــان فرهنگــی کــه طبیعــت را بــر می ســازد 
ــن برســاخت از طبیعــت اســت. مــراد از فرهنــگ در این جــا  ــه همی و حیاتــش بســته ب
هــر نــوع امــر قــراردادی و برســاختی بشــری اســت. فرهنــگ تــا جایــی پیــش مــی رود 
کــه از امــر طبیعــی هیــچ چیــز باقــی نمی گــذارد و نشــانه را از درون تهــی می کنــد و 
ــه یــک اســطوره می کنــد. اســطوره ای کــه یــک  ــارت طبیعــت را تبدیــل ب ــه قــول ب ب

دال تهــی اســت و از واقعیــت و تاریخــش کنــده شــده اســت.
ــرن  ــرای انســان ق ــا طبیعــت ب ــرن بیســت و یکمــی  ب ــرای انســان ق ــذا طبیعــت ب ل
14 و 15 میــادی بســیار متفــاوت اســت. معنــای تفــوق فرهنــگ بــر طبیعــت و تفــوق 
فرهنــگ بــر فرهنــگ از نظــر کاســتلز نیــز همیــن صورت بنــدی اســت. الــکام طبیعــِت 
ذهــن مردمــان، همــان دیگــری فرهنــگ یــا خــود فرهنــگ اســت. چراکــه برســاخت 
فرهنــگ اســت. تمــام ایــن برســاخت ها زاییــده ی زبــان و نشــانه ها اســت. مــا از طریــق 
ــا برســاخت نشــانه ها وارد  ــا ب ــم. م ــم طبیعــت را از آن خــود کنی نشانه ســازی می توانی
ــگ وارد  ــانه ای فرهن ــپهر نش ــه س ــد ب ــر بخواه ــز اگ ــت نی ــویم، و طبیع ــت می ش طبیع

شــود نیــاز دارد تــا بــه زبــان فرهنــگ ترجمــه شــود.
انسان شناســانی چــون لــوی اشــتروس قائــل بودنــد کــه طبیعــت، دیگــری فرهنــگ 
اســت و روابــط ایــن دو بــا هــم موجــب حیــات متقابــل می شــود. فرهنــگ بــا اســتفاده 



118

کـــرونـا مـثبت دو

از مکانیســم اســتعاره ســازی طبیعــت را دیگــری نزدیــک خــود قلمــداد می کنــد. مثــًا 
طبیعــت بکــر اســت. یعنــی جایــی اســت کــه فرهنــگ در آن کمتــر نفــوذ پیــدا کــرده 

است1.
در حالــت واقعــی نیــز کرونــا از طبیعــت بــه بــدن وارد می شــود. یعنــی از خفــاش 
ــگ  ــاخته وپرداخته فرهن ــز س ــا نی ــه کرون ــی کلم ــت. حت ــده اس ــل ش ــان منتق ــه انس ب
اســت. مکانیــزم فرهنــگ بــرای معنــادار کــردن امــور بســیار پویــا و متغیــر اســت. کرونا 
بــرای آنکــه بتوانــد وارد ســلول زنــده شــود بایــد از مرز هایــی عبــور کنــد. مثــًا از راه 
دهــان و بینــی و چشــم وارد بــدن می شــود و ســلول حساســی را درگیــر می ســازد. بــر 
همیــن اســاس فرهنــگ نیــز مرزبنــدی شــده و کران منــد اســت. مــا در اینجــا از ســازه 
نظــری تحلیــل نشانه شناســی فرهنگــی کــه از مفاهیــم وضــع شــده نشانه شــناس شــهیر 
روس یعنــی یــوری لوتمــان می باشــد، اســتفاده خواهیــم کــرد. لوتمــان اســتعاره ســپهر 
ــه ورنادســکی در  ــر می گزینــد او ایــن گــزاره را از نظری ــرای فرهنــگ ب نشــانه ای را ب
ــده  ــودات زن ــی موج ــای پیرامون ــه فض ــتی او ک ــپهر زیس ــتعاره س ــی و اس زیست شناس
ــه نوعــی فضــای نشــانه ای اشــاره  ــر همیــن اســاس ســپهر نشــانه ای ب ــد. ب  اســت برگزی
دارد کــه بــرای وجــود و کارکــرد زبان هــا ضــروری اســت و بــه یــک معنــا وجــودی 
پیشــینی داشــته و در تعامــل مــداوم بــا زبان هــای مختلــف اســت2. یکــی از تقابل هــای 
ــل فرهنــگ و طبیعــت  ــارو مــورد نظــر اســت، تقاب ــی کــه در مکتــب مســکو- ت مبنائ
اســت. الگــوی کان دو گان لوتمــان یــک ابــر الگــو اســت و می تــوان آن را بــه ســه 

الگــوی اصلــی تقســیم کــرد:
الــف( طبیعــت بــه مثابــه امــری ناظــر بــر  محیــط طبیعــی زندگــی انســان، در برابــر 

فرهنــگ کــه بــه مثابــه امــری ناظــر بــر جنبه هــای فراطبیعــی زندگــی انســان اســت.
ب( طبیعــت بــه مثابــه خائــوس یــا بی نظمــی، در برابــر فرهنــگ بــه مثابــه 

نظم منــدی. یــا  کوســموس 
ج( طبیعــت بــه مثابــه امــری ناظــر بــر بربریــت، در برابــر فرهنــگ به مثابــه وضعیت 

1-  آلن سگال، رابرت )1394(. اسطوره. ترجمه: فریده فرنودفر. تهران: انتشارات بصیرت.
ــام  ــگاه ام ــارات دانش ــران: انتش ــات. ته ــر و ارتباط ــگ، هن ــی فرهن ــانه شناس ــین )1393(. نش ــرفراز، حس 2  - س

ــادق?. ص
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خــود. ایــن الگــو در مقــام تعمیــم ناظــر بــر الگــوی تقابلی دیگــری و خود اســت1.
دربــاره کرونــا می تــوان گفــت مــورد دوم کامــًا صــادق اســت. یعنــی فرهنــگ، 
ــم  ــام نظ ــوس تم ــًا خائ ــرد و عم ــر می گی ــوس در نظ ــک خائ ــه ی ــه مثاب ــا را ب کرون
ــان دیگــر نظامــات اجتماعــی و  ــه بی ــه اســت. ب ــه هــم ریخت خودســاخته فرهنــگ را ب
سیاســی دچــار آشــفتگی هایی جــدی در برابــر کرونــا شــدند و کرونــا عامــل فروپاشــی 

ــد. ــه حســاب می آی نظــم موجــود ب
ــروس  ــز دارد. وی ــی نی ــن االذهان ــی و بی ــدار اجتماع ــک پدی ــا ی ــروس کرون »وی
ــان  ــه زب ــا ب ــت ت ــار اس ــود ناچ ــدار ش ــی پدی ــی اجتماع ــد در زندگ ــه بتوان ــرای آنک ب
فرهنگــی ترجمــه شــود و از حالــت نافرهنــگ بــه فرهنــگ ترجمــه شــود. ویــروس بــه 
محــض ورود بــه ســپهر نشــانه ای فرهنــگ از خصلــت ابژگــی خــارج شــده و تبدیــل 

ــود«. ــی می ش ــوژه فرهنگ ــک س ــه ی ب
همانطــور کــه اشــاره شــد ویــروس بــرای ورود بــه ســپهر زیســتی انســان نیــاز دارد 
ــک موجــود بی جــان  ــات زیســتی ی ــروس در مطالع ــدن بگــذرد. وی ــای ب ــا از مرز ه ت
ــه محــض ورود  ــد. یــک شــی اســت و ب ــه حســاب می آی ــژه ب ــی نوعــی اب اســت یعن
ــگل  ــد. در مطالعــات زیست شــناختی ویــروس یــک ان ــده حیــات می یاب ــه ســلول زن ب
ــده و  ــود زن ــم موج ــور از ارگانیس ــض عب ــه مح ــی ب ــد ول ــاب می آی ــه حس ــاری ب اجب
ــک ســلول می شــود.  ــه نوعــی خــود ی ــد و ب ــه شــکل آن در می آی ــه ســلول ب ورود ب
ایــن یــک توصیــف کوتــاه بــود از عملکــرد عینــی ویــروس در ســپهر زیســتی بــدن. 
امــا ویــروس کرونــا یــک پدیــدار اجتماعــی و بیــن االذهانــی نیــز دارد. ویــروس بــرای 
آنکــه بتوانــد در زندگــی اجتماعــی پدیــدار شــود ناچــار اســت تــا بــه زبــان فرهنگــی 
ترجمــه شــود و از حالــت نافرهنــگ بــه فرهنــگ ترجمــه شــود. ویــروس بــه محــض 
ورود بــه ســپهر نشــانه ای فرهنــگ از خصلــت ابژگــی خــارج شــده و تبدیــل بــه یــک 

ــود. ــی می ش ــوژه فرهنگ س
ــا از خانــواده ویروس هــای تــاج دار«. ایــن  اول از همــه نشــان دار می شــود. »کرون
ــانه ای  ــپهر نش ــای س ــرای ورود از مرز ه ــا ب ــانه ای از کرون ــه نش ــن ترجم ــزاره اولی گ

1-  ســمننکو، الکســی)1396(. تــار و پــود فرهنــگ درآمــدی بــر نظریــه نشــانه شــناختی یــوری لوتمــان. ترجمــه: 
حســین ســرفراز. تهــران: انتشــارات علمی فرهنگــی
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فرهنــگ اســت. بــه محــض ورود کرونــا بــه فضــای نشــانه ای مجموعــه ای از نشــانه ها 
بــر آن بــار می شــود. کــه لیســت کــردن آن در ایــن نوشــتار ناممکــن اســت. در هســته 
ســپهر فرهنگــی، نیرو هــای ایدئولوژیــک و قــدرت در حــال تقابــل و کنــش هســتند تــا 

هــر یــک مرز هــای ورود را کــه محــل ترجمــه فرهنــگ اســت تعییــن نماینــد.
ــا ورود  ــد ت ــال سیاســت کــه در هســته حضــور دارد تــاش می کن ــوان مث ــه عن ب
ــودن آن  ــی ب ــد و طبیع ــبت ده ــی نس ــگ و خارج ــی نافرهن ــه عامل ــروس را ب ــن وی ای
ــر  ــرد و تقصی ــانه بگی ــپهر ها را نش ــایر س ــا س ــه دارد ت ــت عاق ــد. سیاس ــکار نمای را ان
ــه گــردن دیگــری متخاصــم بینــدازد. امــا دیــن  ــده را ب عواقــب ایــن موجــود غیــر زن
تــاش می کنــد تــا ایــن ویــروس را بــه نیرو هــای شــر در طبیعــت ترجمــه کنــد. مثــًا 
اســتعاره ی »ویــروس منحــوس« اشــاره بــه شــر بــودن ایــن ویــروس دارد. تاریــخ فلســفه 
ــان  ــتعاره ی »مهم ــود. اس ــه ش ــد خاص ــر می توان ــر و ش ــای خی ــز در تقابل ه ــان نی ادی
ناخوانــده« و »ویــروس ناشــناخته« یــا »کرونــا را شکســت می دهیــم« همگــی بــه یــک 
معنــا اســت. اینکــه فرهنــگ تــاش می کنــد تــا بــه ویــروس کــه بــه صــورت واقعــی و 

طبیعــی یــک ابــژه اســت و حیاتــی نــدارد خصلتــی ســوبژکتیو اعطــا نمایــد.
ــد  ــازد، نمی توان ــوبژکتیو نس ــی س ــروس خصلت ــرای وی ــر ب ــدرن اگ ــگ م »فرهن
دیگــری خــود را قــوی جلــوه دهــد تــا آن را کنتــرل کنــد. فرهنــگ بــرای مقابلــه بــا 
ویــروس ایــن بــار طبیعــت را بــه یــک ابــژه تقلیــل نمی دهــد بلکــه بــه آن خصلت هــای 
ســوبژکتیو و حتــی اســطوره ای می دهــد و تــا جــای ممکــن شــروع بــه نشانه ســازی  و 

استعاره ســازی از آن می کنــد«.
ــا می تــوان انجــام  ــه سوژه ســازی مــدرن کرون در اینجــا البتــه بحث هایــی ناظــر ب
ــی ســوبژکتیو  ــروس خصلت ــرای وی ــدرن اگــر ب ــگ م ــارت کــه فرهن ــن عب ــه ای داد. ب
نســازد نمی توانــد دیگــری خــود را قــوی جلــوه دهــد تــا آن را کنتــرل کنــد. فرهنــگ 
ــد بلکــه  ــل نمی ده ــژه تقلی ــک اب ــه ی ــار طبیعــت را ب ــن ب ــروس ای ــا وی ــه ب ــرای مقابل ب
بــه آن خصلت های ســوبژکتیو و حتــی اســطوره ای می دهــد و تــا جــای ممکــن 
ــه خصــوص  ــای ب ــد. فرهنگ ه ــه نشانه ســازی  و استعاره ســازی از آن می کن شــروع ب
ــروس را  ــازد و وی ــط س ــز مرتب ــی نی ــر قدس ــه ام ــئله را ب ــا مس ــد ت ــه دارن ــی عاق دین
ــا آن مهیــا کنــد. اســتعاره هایی چــون  امــر شــر تلقــی کــرده و خــود را بــرای مقابلــه ب
»مدافعــان ســامت« کــه پیــش از ایــن بــرای شــهدای وطــن بــه کار بــرده شــده بــود و 
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ــع  ــی هســتند. درواق ــر معنای ــده و پرســتار، نشــانه های پ ــا تصویرســازی هایی از رزمن ی
ایــن کار یــک عملکــرد بــرای فرهنــگ اســت. تمــام نشــانه های از پیــش ساخته شــده 
در فرهنــگ در حافظــه فرهنگــی ذخیــره شــده اســت و بــه مثابــه اندوختــه ای بــرای هــر 
فرهنــگ محســوب می شــود. فرهنــگ در هــر موقعیــت بــه فراخــور آن از اندوختــه ی 
خــود اســتفاده می کنــد و امــر حــال را بــا نشــانه ســازی جدیــدی بــه امــر گذشــته ارجاع 
ــن  ــه ای ــاز اســت. از جمل ــن مســئله ب ــه ای ــادی ب ــه جــای تحلیل هــای انتق می دهــد. البت
تحلیــل کــه جانشــین کــردن پرســتار بــا ســرباز و کرونــا بــا دشــمن متنــی را می ســازد 
کــه بافــت و کانتکــس  آن ارجــاع بــه یــک بافــت تاریخــی دارد کــه گویــای شــرایط 

نابســامان جنگــی اســت.
ــرار  ــرای ف ــت ب ــی اســت پــس دول ــرل و پیش بین ــل کنت ــر قاب شــرایط جنگــی غی
از بــار مســئولیِت مدیریــت بحــران، شــرایط را جنگــی ترســیم می کنــد، ایــن درحالــی 
اســت کــه بســیاری از کشــور های دنیــا شــرایط را بحرانــی ترســیم می کننــد تــا امــکان 

مدیریــت بحــران وجــود داشــته باشــد.
ــری  ــدای همه گی ــه در ابت ــازی هایی ک ــعار س ــازی ها و ش ــتعاره  س ــن اس همچنی
کرونــا در ایــران شــکل گرفــت، کامــًا برگرفتــه از الگوهــای خارجــی بــود تــا حــدی 
کــه بــا واکنــش ســپهر دیــن در فرهنــگ مواجــه شــد و کمــی اصاح پذیــر گشــت. بــه 
عنــوان مثــال شــعار »کرونــا را شکســت می دهیــم« شــعاری بــود کــه از ابتــدا در جامعــه 
و توســط نهــاد دولــت مطــرح شــد و تمامــی بیلبوردهــای شــهر را آذیــن بســت. ایــن 
شــعار کــه هیــچ مبنــای الهیاتــی و دینــی نــدارد ارتبــاط بــا امــر قدســی را نفــی کــرده 
ــا ویــروس مــاک قــرار می دهــد. ایــن کار باعــث  و قــوه ی انســانی را بــرای مقابلــه ب
شــد تــا ســپهر دیــن در ایــران فعــال شــده و درخواســت اصــاح ایــن شــعار را بدهــد. 
ســرانجام ایــن شــعار بــا » بــه مــدد الهــی کرونــا را شکســت می دهیــم« جایگزیــن شــد.

در خــال ایــن رخــداد جهانــی اتفاقــات ویــژه ای در ایــران افتــاد کــه در تاریــخ 
جــاودان خواهــد مانــد. هنگامــی کــه فرهنــگ دچــار آشــفتگی و بی نظمــی می شــود، 
ســایر ســپهرهای فرهنگــی کــه داخــل فرهنــگ در حــال تولیــد و تغییــر هســتند دچــار 
ــک در  ــه بی ش ــی ک ــگ ایران ــپهرهای فرهن ــن س ــی از مهم تری ــوند. یک ــال می ش اخت
هســته ی فرهنــگ قــرار دارد، ســپهر دیــن بــود کــه در اپیدمــی کرونــا دچــار تغییــرات 
بی ســابقه ای شــد. بســته شــدن در حرم هــای متبرکــه یکــی از ایــن اتفاقــات اســت. در 
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ــن و  ــود اولی ــارج می ش ــرل خ ــه از کنت ــه ای ک ــر حادث ــوالً ه ــی معم ــه ی فرهنگ حافظ
شــاید آخریــن پناهــگاه یــک فــرد مذهبــی و مســلمان شــیعه حرم هــا باشــد. در تاریــخ 
پاندمیــک در ایــران آمــده اســت کــه در زمــان مظفرالدیــن شــاه کــه طاعــون ســیاه بــه 
ایــران هجــوم آورده بــود، مــردم خودشــان را بــه مســاجد می انداختنــد تــا اگــر قــرار 
باشــد بمیرنــد، در یــک مــکان مقــدس بمیرنــد. ایــن البتــه بــا ضعــف حکومــت مرکزی 
ــردن  ــی جمع ک ــدار و توانای ــزی اقت ــت مرک ــر دول ــی دارد. اگ ــد عمیق ــران پیون در ای
ــا در  ــاد. ام ــر می افت ــم کمت ــات ه ــت اتفاق ــن دس ــاید از ای ــت ش ــاع را می داش اوض
ســال 1398-1399کــه جمهــوری اســامی در آن حکومــت می کنــد و مبنــای نظــری 
حکمرانــی اش را مســتخرج از فقــه و قوانیــن اســامی می دانــد، مجبــور شــد تــا حرم هــا 
را ببنــدد. ایــن رویــداد عــاوه بــر خاص بــودن ایــن اپیدمــی و ناشــناخته بودن آن یــک 
ــان ســپهر  ــد داشــته باشــد. همــان تنشــی کــه می ــز می توان ــل بســیار مهــم دیگــر نی دلی
ــوده  اســت. اینکــه اگــر ســپهر سیاســی و  سیاســت و ســپهر دیــن در 40 ســال اخیــر  ب
ــن  ــپهر دی ــد، س ــه باش ــدرت همه جانب ــدار و ق ــران دارای اقت ــی در ای ــی سیاس حکمران
ــد  ــز قدرتمن ــوی شــود ســپهر سیاســت نی ــن ق ــت می شــود. و هــر چقــدر دی ــز تقوی نی
می شــود. از آنجــا کــه در پایــان ســال 98 شمســی مشــکات و آســیب های اقتصــادی 
ــای رأی  ــی خــود را در صندوق ه ــدی و نارضایت ــت و نتیجــه ناامی بســیار شــدت گرف
ــتن  ــا نبس ــد ت ــن ش ــث ای ــردم باع ــه م ــه ب ــانه های بیگان ــار رس ــن فش ــان داد، همچنی نش
ــوری  ــت جمه ــری دول ــی و بی تدبی ــا بی کفایت ــود ب ــاوی ش ــه مس ــای متبرک در حرم ه
اســامی. ایــن در حالــی بــود کــه چنــد هفتــه پــس از بســته شــدن حرم هــا طبــق یــک 
ــن  ــا، پایین تری ــروس در حرم ه ــه وی ــا ب ــکان ابت ــد ام ــه درص ــد ک ــام ش ــرآورد اع ب
ــن اســت کــه ســپهرهای  ــه می شــود ای ــوده  اســت. نتیجــه ای کــه گرفت حــد ممکــن ب
ــپهر  ــان س ــبت می ــن نس ــران ای ــتند و در ای ــل هس ــم متداخ ــدت در ه ــه ش ــی ب فرهنگ
ــوان از  ــداد را می ت ــن رخ ــذا ای ــت. ل ــر اس ــر و عمیق ت ــن وثیق ت ــپهر دی ــت و س سیاس
ــی  ــران برشــمرد کــه حاکــی از شــکاف های سیاســی و دین ــع تاریخــی ای ــه وقای جمل

بــوده اســت.
ــا همــان لحظــه ای کــه اســمیَت  در جمع بنــدی نهایــی اشــاره می شــود کــه کرون
ــانه ای  ــپهر نش ــود را وارد س ــد، خ ــه ش ــی ترجم ــانه زبان ــک نش ــه ی ــرد و  ب ــدا ک پی
ــی در  ــروس حت ــن وی ــردن ای ــان دار ک ــه و نش ــوه ی ترجم ــت. نح ــرده اس ــگ ک فرهن
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نحــوه ی حکمرانــی و مدیریــت آن اثرگــذار اســت. نشــان داری کرونــا ویــروس حتــی 
بــه فرهنــگ روزمــره و ادبیــات عامــه نیــز نفــوذ پیــدا کــرده اســت. اصطــاح »کرونای« 
ــک  ــوان ی ــه عن ــا ب ــود. کرون ــبت داده می ش ــان ها نس ــه انس ــت ب ــک صف ــوان ی ــه عن ب
ــا دیگــر  ــا ایــن وجــود کرون متــن حــاال دیگــر در حافظــه ی فرهنگــی حضــور دارد. ب
ــک عنصــر نشــان دار در  ــژه بی جــان در طبیعــت محســوب نمی شــود بلکــه ی ــک اب ی
ــت. از  ــرده اس ــدا ک ــطوره ای پی ــوبژکتیو و اس ــاخت هایی س ــه برس ــت ک ــگ اس فرهن
طرفــی کرونــا باعــث شــد تــا ســپهرهای فرهنــگ دچــار بی نظمــی و آشــفتگی شــدند 
ــایر  ــا از س ــد ام ــی ش ــرات تاریخ ــار تغیی ــه دچ ــن اگرچ ــپهر دی ــان س ــن می ــا در ای ام
ــن کار را  ــد. ای ــگ برگردان ــه ی فرهن ــه صحن ــود را ب ــریع تر خ ــانه ای س ــپهرهای نش س
بــا تفســیرهای الهــی از ایــن ویــروس آغــاز نمــود و نهایتــاً خــود را بــه ثبــات رســانید.





اقتصاد کرونا؛
بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی 

کرونا

فصل سوم





بررســی تأثیــرات بحــران کرونــا بــر بــازار کار ایــران: 
داللت هایــی بــرای راهبــرد »جهــش تولیــد«

حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته »عدالت پژوهی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

ویروس اقتصاد و پادزهر آن
ــا اولویــت  عنــوان آخریــن ســال دهــه نــود شمســی نیــز همچــون ســال های پیشــین، ب
مســئله »اقتصــاد« از ســوی رهبــر انقــاب اســامی برگزیــده شــد و بــار دیگــر همچــون 
ســال های 91، 96 و 98 مقولــه »تولیــد ملــی« به عنــوان پیشــانی حــل مســائل اقتصــادی 
کشــور، مــورد اشــاره ایشــان قــرار گرفــت. از ســال 1387، تقریبــاً عناویــن همــه ســال ها 
بــا جهت گیــری حــل مســائل اقتصــادی و بــا هــدف اصــاح مســائل ســاختاری اقتصــاد 
ــر  ــد رهب ــی تأکی ــکار عموم ــرور اف ــت. به م ــده اس ــاب ش ــان انتخ ــوی ایش ــران از س ای
انقــاب بــر اولویــت »مســئله اقتصــاد« بــرای انقاب اســامی را لمــس کــرد و کارهایی 
ــه تقویــت بنیــه  ــو پراکنــده و غیرمنســجم آغــاز شــد. در میــان عناویــن ســال، مقول ول
ــن  ــادی و رک ــت اقتص ــه مقاوم ــدی نقش ــی از ارکان کلی ــوان یک ــی«، به عن ــد مل »تولی

توســعه پایــدار، اهمیــت مضاعــف یافــت.
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ــائل  ــیاری از مس ــل بس ــی در ح ــه اهرم ــروز نقط ــی«، ام ــد مل ــه »تولی ــت بنی تقوی
ــل از  ــت: اول قب ــه اس ــث قابل توج ــت از دو حی ــن اهمی ــت و ای ــور اس ــادی کش اقتص
شــیوع ویــروس کرونــا و دوم بعــد از درگیــر شــدن بــا ایــن بحــران. در شــرایطی کــه 
ــای  ــد تحریم ه ــی از دور جدی ــوک ناش ــد از ش ــی بع ــاد مل ــاخص های کان اقتص ش
ظالمانــه ایاالت متحــده از 18 اردیبهشــت 97، در مســیر بهبــود جزئــی قرارگرفتــه 
بــود، مهمــان ناخوانــده ســر رســید. »پاندمــی کرونــا« امــروز موتــور اقتصــاد جهانــی را 
خامــوش و عمیق تریــن رکــود اقتصــادی ســده اخیــر را بــر جهــان تحمیــل کرده اســت. 
ایــن ویــروس کمتــر از ســه دهم نانومتــری، جهــان را در ابعــاد اقتصــادی، اجتماعــی و 
سیاســی دســت خوش تغییــر و تحــول کــرده تــا جایــی کــه بســیاری از نویســندگان از 
ــن  ــد. مهم تری ــخن می گوین ــاکرونا س ــه پس ــی در جامع ــن جهان ــم نوی ــکل گیری نظ ش
بخــش ترســناک و هراس انگیــز ایــن بحــران، ناشــناخته بــودن ابعــاد احتمالــی آثــار و 
پیامدهــای ایــن بحــران اســت؛ به گونــه ای کــه امــکان تحقــق هــر ســناریویی را بــرای 
ــر  ــه نظ ــی ب ــای بین الملل ــه نهاده ــای اولی ــا در برآورده ــازد؛ ام ــن می س ــده ممک آین
ــده و  ــک ش ــد کوچ ــی 8 درص ــدود 4 ال ــا ح ــی در 2020 ت ــاد جهان ــد اقتص می رس
ــد در  ــان می توان ــان فقــط گــذر زم ــن می ــکار شــوند و در ای ــون  انســان بی ــا میلی صده

ــری را ممکــن ســازد. ــده قضــاوت قطعی ت ــورد آین م
زیــان ناشــی از کرونــا در اقتصــاد ایــران نیــز، در ســه ســناریو خوش بینانــه، 
ــی  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــادل 9، 13 و 17 درص ــب مع ــه ترتی ــه ب ــط و بدبینان متوس
ــرآورد شــده اســت1. در جهــان، آخریــن گــزارش »ســازمان بین المللــی  کشــور ب
کار«2 از تأثیــر کرونــا بــر »جهــان کار« تــا لحظــه نــگارش ایــن ســطور، در 20 آوریــل 
ــا تاکنــون 195 میلیــون شــغل  2020 منتشــر شــده اســت. حســب ایــن گــزارش، کرون
ــک  ــرز ی ــا م ــرده و ت ــن ب ــل از بی ــورت کام ــمی را به ص ــتاندارد و رس ــت، اس تمام وق
ــب  ــت. حس ــرار داده اس ــود ق ــر خ ــت تأثی ــتقیم تح ــورت مس ــغل را به ص ــارد ش میلی

ــرای بزرگــی  ــا 5۴2 هــزار میلیــارد تومــان می رســد. ب 1 - اعــداد ایــن ســه ســناریو از 3۱2 هــزار میلیــارد تومــان ت
ــان 98، در شــوک  ــی در آب ــرای اعتراضــات بنزین ــه کل ماج ــرد ک ــن مقایســه را لحــاظ ک ــوان ای ــدد، می ت ــن ع ای
قیمتــی بــرای افزایــش درآمدهــای دولــت، مقیاســی به انــدازه ده درصــد ســناریوی خوش بینانــه دارد. منبــع: گــزارش 

بررســی تبعــات شــیوع کرونــا بــه نقــل از اتــاق بازرگانــی اصفهــان.
2 - International Labour Organization
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ــه  ــش یافت ــان کاه ــاعات کاری در جه ــد از کل س ــادل 6/7 درص ــزارش، مع ــن گ ای
ــای  ــا از تعطیلی ه ــر آن ه ــار نف ــش از چه ــان، بی ــطح جه ــر در س ــج کارگ ــر پن و از ه
ــد  ــه 61 درص ــمی ک ــش غیررس ــزد بخ ــران روزم ــد. کارگ ــر پذیرفته ان ــی تأثی کرونای
ــن  ــورت از بی ــد، در ص ــکیل می دهن ــر را تش ــارد نف ــا دو میلی ــی ب ــروی کار جهان از نی
ــی  ــتیبانی پول ــه پش ــان، ب ــود و خانواده هایش ــای خ ــرای بق ــود، ب ــغل های خ ــن ش رفت
ــد. در ایــن گــزارش، آن دســته از مشــاغل در جهــان کــه به ســختی آســیب  نیــاز دارن
ــد از: هتلــداری و خدمــات غــذا، تولیــد، خرده فروشــی و خدمــات  ــد عبارت ان دیده ان

تجــاری و فعالیت هــای اداری1.
پادزهــر چنیــن شــرایط تحمیلــی بــه اقتصــاد کشــور کــه هــم درگیــر بحــران کرونا 
اســت، هــم مســائل ســاختاری-تاریخی و هــم تحریم هــای ظالمانــه، تمرکــز بــر مقولــه 
ــاب آوری  ــی ت ــز اصل ــد، رم ــش تولی ــت. جه ــد« اس ــش تولی ــداری و »جه ــظ، پای حف
اقتصــاد و جامعــه ایــران در ســال 99 اســت تــا از ایــن روزهــای تــوأم بــا شــوک کرونــا، 
تحریــم و مســائل قدیمــی اقتصــاد کشــور رهــا یابــد. در ایــن میــان، نقــش »بــازار کار« 
در جهــت تحقــق »جهــش تولیــد« از جنبه هــای مختلــف حائــز اهمیــت اســت. »بــازار 
کار« به صــورت مســتقیم بــا نحــوه تســهیم منافــع میــان »کار و ســرمایه« در نظــام 
ــازار کار« به عنــوان یکــی  اجتماعــی و اقتصــادی مرتبــط اســت. نقــش تعیین کننــده »ب
از زمینه هــای توزیــع نهاده هــای تولیــد از ســویی، و تأکیــد بــر کرامــت و اهمیــت کار 
ــازار را  ــن ب ــت ای ــر  اهمی ــوی دیگ ــی از س ــعه اجتماع ــران توس ــوان پیش ــانی به عن انس
ــازار کار از ســویی بــه اقتصــاد خانــوار و معیشــت عمــوم افــراد  مضاعــف می ســازد. ب
ــای  ــط اســت و از ســوی دیگــر یکــی از پایه ه ــد مرتب ــه از محــل کســب درآم جامع

اصلــی رونــق و توســعه تولیــد ملــی در یــک کشــور اســت.
ــال 98  ــای س ــی در انته ــکار عموم ــه اف ــی و البت ــری مل ــام تصمیم گی ــه نظ آنچ
ــت،  ــه آن پرداخ ــامت« ب ــا »اقتصاد-س ــان« ی ــال 99 در دوگان »جان-ن ــدای س و ابت
ــازار  ــن ب ــازار کار«، اجتماعی تری ــت. »ب ــط اس ــازار کار« مرتب ــات »ب ــه خصوصی ــز ب نی
ــن  ــه مهم تری ــر ب ــوی دیگ ــوار و از س ــد خان ــه درآم ــویی ب ــرا از س ــت؛ زی ــاد اس اقتص
مؤلفــه در شــکل گیری »جهــش تولیــد«؛ یعنــی عنصــر »ســرمایه انســانی« مرتبــط اســت. 

1 - ILO Monitor 2nd edition: COVID-19 and the world of work /Updated estimates and analysis/April 2020.
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ــت  ــای تح ــا آزادی ه ــی ی ــا مل ــهری ی ــه ای، ش ــه منطق ــورد قرنطین ــم در م ــر تصمی ه
پروتکل هــای بهداشــتی بــرای کســب وکارها به صــورت مســتقیم بــا ایــن قلمــرو 
ــن  ــگاه ای ــازار کار، جای ــان« در ب ــل »انس ــود عام ــر، وج ــوی دیگ ــت. از س ــط اس مرتب
ــازار ســرمایه  ــول و ب ــازار پ ــازار کاال، ب ــه دیگــر بازارهــا همچــون ب ــازار را نســبت ب ب
ــز  ــازار« نی ــاح »ب ــن اصط ــه کار گرفت ــی ب ــه حت ــه ای ک ــت؛ به گون ــرده اس ــز ک متمای

ــود. ــه می ش ــر گرفت ــح در نظ ــامح صحی ــی تس ــا نوع ــرای آن ب ب

معیشت-اشتغال: دو عنصر اساسی
اول  دارد:  وجــود  اجتماعــی  حیــث  از  کار«  »بــازار  در  محــوری  عنصــر  دو  امــا 
معیشت)دســتمزد( و دوم اشــتغال. ایــن دو عنصــر بــر یکدیگــر تأثیــر و تأثــر دارنــد و 
ــده می شــوند. بخــش عمــده درآمــد  ــز از ســوی برخــی در تزاحــم دی در مــواردی نی
ــا  ــوار از محــل درآمــد ناشــی از کار اســت و از ایــن حیــث به صــورت مســتقیم ب خان
ــا جایــی  ــاط تنگاتنــگ دارد؛ ت »معیشــت« طبقــات کم درآمــد و متوســط شــهری ارتب
کــه بــر اســاس برآوردهــا، بیــش از 70 افــراد در ســه دهــک ابتدایی)فقیــر( جامعــه، از 
شــاغلین بــازار کار هســتند1. ازاین جهــت، یکــی از پدیده هــای مهــم بــازار کار ایــران 
ــه ای اقتصادی-اجتماعــی اســت کــه  ــر« اســت. »دســتمزد«، مقول ــده »شــاغلین فقی پدی
ــان و  ــد دارد. دســتمزد از منظــر کارفرمای ــه پیون ــر در جامع ــراد مزدبگی ــا معیشــت اف ب
ــون  ــت پیرام ــه واقعی ــن  هم ــا ای ــد اســت؛ ام ــای تولی ــی از هزینه ه ــدگان، یک تولیدکنن
ــه از  ــه اســت ک ــادی از جامع ــراد زی ــد اف ــع درآم ــزد، منب ــت دســتمزد نیســت. مُ ماهی
ــان تصویــری از پدیــده  ــرد. در بی ــا صــورت می پذی ــاش آن ه طریــق آن امــرار مع
ــبات  ــب محاس ــه حس ــد ک ــر می رس ــه نظ ــی ب ــه کاف ــن نکت ــر ای ــر، ذک ــاغلین فقی ش
نویســنده، همــواره درصــد حداقــل دســتمزد در بــازار کار ایــران، بــه حتــی 40 درصــد 
ــیده  ــران نرس ــار ای ــز آم ــای مرک ــاس داده ه ــر اس ــهری ب ــوار ش ــه خان ــط هزین متوس
اســت2. ایــن موضــوع در شــکاف میــان دریافتــی کارگــران بــا ســبد معیشــت کــه در 
ــت  ــز قابل رؤی ــردد، نی ــبه می گ ــی کار محاس ــورای عال ــوی ش ــر از س ــال های اخی س

ــی  ــه عال ــکاران، موسس ــوری و هم ــوار«، داود س ــداز خان ــار پس ان ــری و رفت ــر و نابراب ــزارش »فق ــده گ 1  - چکی
ــزی. ــت و برنامه ری ــش مدیری ــوزش و پژوه آم

2 - در ایــن محاســبه حداقــل دســتمزد مصوبــه شــورای عالــی کار در ســالیان گذشــته، بیــن 30 تــا ۴0 درصــد هزینــه 
متوســط خانــوار شــهری حســب گــزارش »هزینــه و درآمــد خانــوار« مرکــز آمــار ایــران اســت. 
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ــبد  ــاش وزارت کار، س ــه مع ــه کمیت ــال 1399، درحالی ک ــال، در س ــت. به عنوان مث اس
معیشــت یــک خانــوار کارگــری بــا بُعــد 3.2 را 4 میلیــون و 940 هــزار تومــان تعییــن 
کــرد، کل دریافتــی کارگــران تنهــا در بهتریــن حالــت خــود 55.6 درصــد از ایــن عدد 
را تحــت پوشــش خــود قــرار می دهــد1. لــذا بررســی وضعیــت معیشــتی شــاغلین بــازار 
کار نشــان می دهــد کــه در حــال حاضــر جمــع کثیــری از شــاغلین در تأمیــن نیازهــای 

اساســی و حداقــل معیشــت دچــار مشــکل هســتند.
از ســوی دیگــر »بیــکاری« بــا همه پیامدهــای اجتماعــی، اقتصادی و سیاســی یکی 
ــازار کار« شــده اســت. متأســفانه »بیــکاری«  از ابــر چالش هــای اقتصــاد ملــی مــا در »ب
ــران تبدیل شــده  ــی« در اقتصــاد ای ــاب آوری مل ــاط کاهــش »ت ــه یکــی از نق ــل ب تبدی
ــه و  ــیتی، جوانان ــه ای، جنس ــران منطق ــکاری در ای ــت بی ــه ماهی ــوص ک ــت؛ به خص اس
ــاً در مناطــق محــروم،  ــکاری عمدت ــرخ بی ــا کــه ن ــن معن دانشــگاهی شــده اســت؛ بدی
ــگاهی  ــان دانش ــان فارغ التحصی ــان و در می ــنی جوان ــروه س ــان، در گ ــش زن در بخ
ــه یکــی از دغدغه هــای نظــام  ــل ب ــذا اشــتغال تبدی ــه اســت2. ل رشــد چشــم گیری یافت

ــت. ــده اس ــال 1399 ش ــور در س ــت گذاری کش سیاس

سطوح اثرگذاری کرونا بر اقتصاد ملی و بازار کار
حــال در ایــن شــرایط، ویــروس شــماره 19 در ســه ســطح شــروع بــه تأثیرگــذاری در 
سیســتم تنفســی اقتصــاد ملــی کــرده اســت و شــرایط تحریمــی و اشــکاالت ســاختاری 
و تاریخــی نظــام اقتصــادی نیــز »سیســتم ایمنــی« ایــن بــدن را بــه کمتریــن حــد ممکــن 

رســانده اســت:
ــت و  ــی دول ــه عموم ــت بودج ــر وضعی ــد ب ــا تأکی ــاد کان ب ــطح اقتص اول، س

ــی ــارت خارج ــت تج وضعی

1  - اظهارنظــر »وزیــر کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی« بعــد از مصوبــه تعییــن حداقــل مــزد 99 در جلســه شــماره 29۱ 
شــورای عالــی کار منــدرج در ســایت ایــن وزارتخانــه. 

ــم  ــان حــدود دو و نی ــکاری جوان ــرخ بی ــرای زمســتان 98 ن ــروی کار« ب ــن گــزارش »نی ــال، در آخری 2 - به عنوان مث
برابــر نــرخ بیــکاری کل، نــرخ بیــکاری دانشــگاهیان حــدود 60 درصــد بیشــتر از نــرخ بیــکاری کل و نــرخ بیــکاری 
زنــان حــدود هشــتاد درصــد بیــش از نــرخ بیــکاری کل اســت. بــرای اطاعــات تفصیلــی بــه »گــزارش نیــروی کار 

زمســتان 98« مرکــز آمــار ایــران مراجعــه کنیــد. 
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دوم، ســطح بنگاه هــا و کســب وکارها از طریــق شــوک عرضــه )اختــال در 
ــا ــوک تقاض ــن( و ش ــره تأمی زنجی

سوم، اقتصاد خانوار با تأکید بر تغییر سبد مصرفی و درآمدی خانوار
کوویــد 19، حــاال بــه ریه هــای »بــازار کار« و بنگاه هــای تولیــدی کشــور 
واردشــده و قصــد ضربــه زدن بــه دو پایــه اساســی مورداشــاره در »بــازار کار ایــران«، 
یعنــی »معیشــت« و »اشــتغال«، را دارد و ایــن ضربــه از طریــق ایــن ســه ســطح در حــال 

اثرگــذاری اســت:
در ســطح اول، کرونــا بــا تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا همدســت شــده و دولــت 
را در تأمیــن منابــع موردنیــاز بــرای ایفــای نقــش حاکمیتــی خــود در شــرایط بحــران 
ــوک  ــد از ش ــی بع ــای نفت ــش درآمده ــت. کاه ــاخته اس ــرو س ــواری هایی روب ــا دش ب
ناشــی از میــزان فــروش از اردیبهشــت 97، حــاال دچــار شــوک ناشــی از اُفــت قیمــت 
ــیده  ــته رس ــال گذش ــود در 18 س ــطح خ ــن س ــه کمتری ــت ب ــت نف ــده و قیم ــت ش نف
اســت1. عــاوه بــر آن، به صــورت طبیعــی درآمدهــای مالیاتــی دولــت نیــز بــا کاهــش 
شــدید در عصــر تعطیلــی کســب وکارها و رکــود روبــرو شــده اســت، ایــن در حالــی 
ــد و  ــار کم درآم ــت از اقش ــت در حمای ــی دول ــی و حمایت ــارج مصرف ــه مخ ــت ک اس
هزینه هــای بهداشــتی افزایــش شــدید یافتــه اســت. ایــن شــرایط ســاختاری یــک قیــد 

بودجــه را بــر تمــام انتخاب هــای دولــت ســایه افکنــده اســت2.
امــا در ســطح بنــگاه و کســب وکار، در اثــر شــوک کرونــا، هــر دو بخــش عرضــه 
ــطح  ــش س ــي و کاه ــت. تعطیل ــرو اس ــدید روب ــش ش ــا کاه ــازار کار ب ــاي ب و تقاض
فعالیت هــاي اقتصــادي منجــر بــه تعدیــل نیــرو و کاهــش تقاضــاي کار شــده و عرضــه 

1 -  در شــرایط کــف قیمــت نفــت، درآمــد خالــص روزانــه دولــت از محــل صــادرات نفــت حــدود 6 میلیــون دالر 
بــرآورد کــرد. ایــن رقــم در ابعــاد ســاالنه بــه معنــای درآمــد خالــص 2 میلیــارد دالری دولــت ایــران از فــروش نفــت 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت در ســند بودجــه ســال ۱399 درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت را ۴8 هــزار 
میلیــارد تومــان پیش بینــی کــرده کــه بــر پایــه نــرخ ۴200 تومانــی دالر رســمی معــادل ۱۱.۴ میلیــارد دالر خواهــد 
ــر اســاس دالر رســمی  ــت در الیحــه بودجــه ســال ۱399 ب ــن درآمــد پیش بینی شــده دول ــود. به عبارت دیگــر تأمی ب

مســتلزم فــروش روزانــه بیــش از ۷00 هــزار بشــکه نفــت اســت.
2 -  الزم بــه ذکــر اســت کــه در همــان هنــگام بررســی ســند الیحــه بودجــه ســال ۱399 در آذر و دی مــاه 98 و پیش 
از وقــوع شــیوع کرونــا، بــرآورد اولیــه از کســری تــراز عملیاتــی بودجــه دولــت به صــورت قطعــی و بــه میــزان ۱20 

هــزار میلیــارد تومانــی دولــت حکایــت داشــت. 
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ــه  ــاري و چ ــا بیم ــروي کار ب ــي از نی ــدن بخش ــر ش ــا درگی ــتقیماً ب ــه مس ــز، چ کار نی
غیرمســتقیم بــا اقدامــات »خــود مراقبتــي« و کاهــش تعامــات اجتماعــی، کاهش یافتــه 
اســت. آنچــه به صــورت اولیــه بــرای ســال 1399 بــرای بــازار کار پیش بینــی می شــود، 
پدیــده کاهــش نــرخ مشــارکت اقتصــادی و کاهــش جمعیــت شــاغلین اســت. حســب 
بــرآورد اولیــه »وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی« در اســفندماه، کســب وکارهایی 
کــه مســتقیماً از بحــران کرونــا متأثــر شــده اند و فعالیــت آن هــا به شــدت کاهش یافتــه، 

4838482 نفــر معــادل بیســت درصــد کل شــاغلین کشــور را شــامل  می شــود1.
و چســبندگی  انعطاف پذیــری  از  ایــران«  کار  »بــازار  ســاختاری،  بخــش  در 
بهینــه و متعــادل بــه طــور هم زمــان برخــوردار نیســت. معمــوالً »انعطاف پذیــری« 
ــه  ــبت ب ــازار کار نس ــا در ب ــدام کارفرم ــور و اق ــدرت مان ــای ق ــه معن ــازار کار ب در ب
موضوعــات حســاس در بــازار کار همچــون »اســتخدام و اخــراج« نیــروی کار، 
ــن دســتمزد، شــرایط کاری و ســاختار قراردادهــای کار تعریــف  ــزان و نحــوه تعیی می
ــاف  ــروی کار و انعط ــراج نی ــذب و اخ ــاف در ج ــتمزد، انعط ــاف دس ــود. انعط می ش
ــت  ــازار کار اس ــاف در ب ــف انعط ــای مختل ــه گونه ه ــت ازجمل ــای موق در قرارداده
ــود  ــاش می ش ــاختاری ت ــل س ــت های تعدی ــر سیاس ــی ب ــی های مبتن ــه در خط مش ک
ســاختار بــازار کار بــه خــود بگیــرد. چنیــن معنایــی از »انعطــاف« در بــازار کار همــواره 
بــا مخالفــت شــدید کارگــران روبــرو بــوده اســت. بــه بــاور آن هــا، ایــن انعطــاف در 
ــی  ــش عموم ــب کاه ــران، موج ــغلی کارگ ــت ش ــه امنی ــه ب ــن خدش ــازار کار ضم ب
ــترده  ــای گس ــعه اخراج ه ــت، توس ــای موق ــق قرارداده ــازار کار، رون ــتمزدها در ب دس
ــری  ــواده کارگ ــت خان ــادن معیش ــر افت ــه خط ــت ب ــروی کار و درنهای ــه نی و بی ضابط
ــز همــواره  ــازار کار نی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر چســبندگی های گوناگــون در ب
ــل دســتمزد  ــن دســتوری حداق ــوده و از نحــوه تعیی ــدگان ب ــورد مخالفــت تولیدکنن م
ــبندگی  ــن چس ــواهد ای ــوان ش ــانی به عن ــروی انس ــل نی ــراج و تعدی ــت در اخ و ممانع
ــازار کار )اگــر  ــوان بازیگــر تســهیلگر و میانجــی در ب ــز به عن ــد. دولــت نی ــاد می کنن ی
دولــت را تسخیرشــده توســط یکــی از دو بازیگــر ندانیــم(، وظیفــه تنظیم گــری بــازار 

ــده دارد. ــر عه ــی را ب ــت اجتماع ــی و عدال ــق کارای جهــت تحق

1 -  گــزارش »درآمــدی بــر آثــار شــیوع ویــروس کرونــا بــر اقتصــاد ایــران«؛ ویراســت اول، معاونــت امــور اقتصــادی 
وزارت کار، تعــاون و رفــاه اجتماعــی، اســفند 98. 
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ــر  ــه نظ ــا، ب ــران کرون ــد بح ــرایطی مانن ــوص در ش ــتری و به خص ــن بس در چنی
می رســد انعطــاف بایــد کارآ و عادالنــه باشــد. ســاختار بــازار کار منعطــف امــا 
ــاد، در  ــی اقتص ــرایط رقابت ــن ش ــر گرفت ــن در نظ ــه ضم ــت ک ــه ای اس ــه به گون عادالن
تــاش اســت تــا جهــت حمایــت از کرامــت انســانی، ایــن تغییــرات موجــب نوســانات 
عمــده در وضعیــت معیشــت طبقــه کارگــر نشــود. در عمــوم کشــورهای توســعه یافته، 
کار  بــازار  در  انعطاف بخــش  ســاختارهای  بــرای  جبرانــی  و  نظام هــای حمایتــی 
طراحــی و پیاده ســازی می شــود؛ گرچــه ایــن ســازوکارها در میــان کشــورهای جهــان 
متفــاوت اســت. به عنوان مثــال، در کشــورهای آنگلوساکســون همچــون آمریــکا کــه 
ــورت  ــه ص ــی ب ــازوکارهای حمایت ــت، س ــف اس ــدت منعط ــازار کار به ش ــاختار ب س
تمــام حداقلــی اســت؛ امــا در کشــورهای اروپــای مرکــزی و اروپــای شــمالی )مشــهور 
ــته  ــود داش ــری وج ــی حداکث ــی و حمایت ــام جبران ــکاندیناوی( نظ ــورهای اس ــه کش ب
ــر دو  ــت. در ه ــوردار اس ــبندگی برخ ــختی و چس ــی س ــازار کار از نوع ــاختار ب و س
رویکــرد اروپایــی یــا آمریکایــی، اصــل نظــام جبرانــی و حمایتــی پذیرفته شــده اســت. 
»بیمــه بیــکاری« یکــی از عناصــر مهــم در ســاختار نظــام جبرانــی و حمایتــی در جهــت 
ــازار کار اســت کــه بــر اســاس میــزان، دوره پرداخــت و گســتره  ــه ب انعطاف بخشــی ب
ــه خــود  ــی ب ــان، اشــکال گوناگون ــف جه ــان کشــورهای مختل تحــت پوشــش در می
می گیــرد. بااین حــال، همیــن ســازوکارهای مرســوم نیــز در واکنــش بــه بحــران 
ــروی کار  ــا نی ــابقه، میلیون ه ــدادی بی س ــده اند. در رخ ــرو ش ــت روب ــا بن بس ــا ب کرون
ــابقه  ــته بی س ــرن گذش ــه در ق ــد ک ــکاری کرده ان ــه بی ــت بیم ــه درخواس ــد هفت در چن
ــث نهــادی دشــواری های  ــن حی ــرای کشــورهایی کــه از ای ــر ب ــن ام ــوده اســت و ای ب

ــد1. ــش می یاب ــدی افزای ــکل تصاع ــه ش ــد، ب ــتری دارن بیش

تصویری از بازار کار ایران و چرایی آسیب پذیری آن
بررســی داده هــای مرتبــط بــا فصــول اخیــر »بــازار کار ایــران«، میــزان و قابلیــت 
ــان می ســازد. حســب داده هــای  ــا عی ــر شــوک کرون ــازار را در براب تــاب آوری ایــن ب

ــون  ــدود 6.6 میلی ــل ح ــه اول آوری ــا در هفت ــد تنه ــان می ده ــده نش ــمی وزارت کار ایاالت متح ــای رس 1 -  آماره
ــی در  ــون آمریکای ــش از ۱6 میلی ــب بی ــن ترتی ــد. بدی ــام کرده ان ــکاری ثبت ن ــه بی ــت بیم ــرای دریاف ــی ب آمریکای
ــن حجمــی  ــکاری شــده اند. چنی ــکار شــده و خواســتار بیمــه بی ــا بی ــر شــیوع کرون ــر اث ــل ب ــی آوری روزهــای ابتدای

ــد.  ــرو می کن ــال روب ــا اخت ــی را ب ــاختار حمایت ــر س ــکاری، ه ــه بی ــه بیم ــه ب ــرای مراجع ب
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ــازه وارد  ــراد ت ــران، عمــده اف ــار ای ــروی کار« در مرکــز آم ــر »گــزارش نی فصــول اخی
بــه »جمعیــت فعــال« بــازار کار ایــران را زنــان، فارغ التحصیــان دانشــگاهی، متولدیــن 
ــای  ــه معن ــه ب ــد ک ــکیل می دهن ــهری تش ــق ش ــاکن در مناط ــی و س ــاد شمس ــه هفت ده
ــت. از  ــران اس ــروی کار در ای ــه نی ــناختی در عرض ــاختاری- جمعیت ش ــرات س تغیی
ــد  ــش از 70 درص ــران، بی ــازار کار ای ــال« ب ــت فع ــه »جمعی ــازه وارد ب ــت ت ــن جمعی ای
شــاغل شــده اند و حــدود 30 درصــد بــه جمعیــت بیــکاران کشــور افزوده شــده 
ــون  ــال 93 تاکن ــور از س ــاغلین کش ــه ش ــده ب ــی اضافه ش ــت چندمیلیون ــت. جمعی اس
چنــد ویژگــی مهــم دارنــد کــه بــر مســئله »تــاب آوری« در برابــر شــوک های درون زا 

ــت: ــر اس ــادی مؤث ــرون زا اقتص و ب
ــی  ــور در حال ــاغلین کش ــه ش ــده ب ــی اضافه ش ــت میلیون ــن جمعی ــه ای اول آنک
ــات در کشــور(  ــد کاال و خدم ــش تولی ــای افزای ــه معن اســت کــه رشــد اقتصــادی )ب
در ســال های 93، 94، 97 و 98 منفــی بــوده و رشــد اقتصــادی ســال های 95 و 96 
ــت؛  ــوده اس ــت ب ــروش نف ــش ف ــی از افزای ــایش های ناش ــول گش ــاً محص ــز عمدت نی
ــرو  ــادی روب ــی اقتص ــد منف ــا رش ــا ب ــی، ی ــود شمس ــه ن ــور در ده ــر کش به عبارت دیگ

ــت. ــوده اس ــتغال زایی ب ــت اش ــد کیفی ــادی آن فاق ــد اقتص ــا رش ــوده ی ب
ــن  ــادی بدی ــد اقتص ــرایط رش ــر ش ــت. اگ ــه اول اس ــض نکت ــع تناق ــه دوم رف نکت
منــوال بــوده اســت، پــس افزایــش بیــش از ســه و نیــم میلیــون نفــر بــه جمعیــت شــاغلین 
ــات  ــن خصوصی ــام در تبیی ــن ابه ــه ای ــخ ب ــت؟1 پاس ــه اس ــل توجی ــه قاب ــور چگون کش
ــت.  ــی اس ــازار کار قابل بررس ــه ب ــازه واردان ب ــن ت ــادی همی ــناختی و اقتص جمعیت ش

ــت: ــر اس ــرار زی ــات به ق ــن خصوصی ای
یــک: عمــده ایــن تازه واردهــا جــزء »کارکنــان مســتقل« بوده انــد؛ توضیــح 

1 -  البتــه ایــن افزایــش عمدتــًا متعلــق بــه بــازه ســال های 93 تــا ابتــدای 9۷ اســت. توضیــح بیشــتر آنکــه مقایســه 
گــزارش وضعیــت بــازار کار میــان زمســتان 98 بــا زمســتان 9۷ نشــان می دهــد گرچــه نــرخ بیــکاری ثابــت مانــده 
اســت، امــا یک میلیــون نفــر بی خیــال پیــدا کــردن کار شــدند و به اصطــاح بــا خــروج از جمعیــت فعــال اقتصــادی، 
ــرخ مشــارکت  ــای کاهــش ن ــه معن ــال ب ــت غیرفع ــش جمعی ــزوده  شــده اند. افزای ــال اف ــت غیرفع ــه بخــش جمعی ب
ــا  ــود تنه ــخص می ش ــه مش ــن مقایس ــب همی ــت. حس ــود اس ــخصه های رک ــم و مش ــی از عائ ــادی و یک اقتص
حــدود 50 هــزار نفــر نســبت بــه زمســتان ۱39۷ اضافه شــده اســت کــه ازجملــه کمتریــن تعــداد افزایــش شــاغان 
در دهــه ۱390 اســت. ضمــن اینکــه الزم بــه ذکــر اســت گــزارش نیــروی کار زمســتان 98 قبــل از شــیوع کرونــا 
ــرای دومیــن مــاه فصل)بهمن مــاه( اســت.  ــی کار ایــن داده هــا ب محاسبه شــده و طبــق اســتاندارد ســازمان بین الملل
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ــان مســتقل«  ــازار کار، گــروه »کارکن آنکــه در میــان وضع  هــای شــغلی مختلــف در ب
کســانی هســتند کــه نــه مزدبگیــر بخــش خصوصــی و عمومــی هســتند و نــه کســی را 
ــی،  ــازه زمان ــان در ایــن ب ــارز ایــن دســته از کارکن ــال ب ــد. مث ــه اســتخدام درآورده ان ب
ــا  ــا، ت ــی برآورده ــق برخ ــه طب ــتند ک ــی هس ــی های اینترنت ــال در تاکس ــاغلین فع ش

ــده اند. ــازار کار ش ــکل وارد ب ــن ش ــال ها بدی ــن س ــر در ای ــزار نف ــد ه پانص
دو: بیــش از 65 درصــد ایــن شــاغلین تــازه وارد بــه بــازار کار، جــذب بنگاه هــای 
ــات«  ــش »خدم ــاً در بخ ــه عمدت ــی ک ــده اند؛ بنگاه های ــر ش ــر از 4 نف ــک کمت کوچ
حضورداشــته و در خــرده مشــاغل خدماتــی حضــور دارنــد. نکتــه مهــم آن اســت کــه 
ــا  ــال 98 ت ــای س ــال 1397 )داده ه ــران در س ــازار کار ای ــی ب ــای تفصیل ــب داده ه حس
ایــن لحظــه انتشــار نیافتــه اســت(، بیــش از 15 و نیــم میلیــون نفــر از شــاغلین کشــور در 

بنگاه هــای 1 تــا 4 نفــره حضــور دارنــد1.
ــش  ــه و بخ ــا افزایش یافت ــن تازه وارده ــان ای ــص« در می ــتغال ناق ــهم »اش ــه: س س
بیشــتری نســبت بــه نــرخ متــداول بــازار کار ایــران، کار تمام وقــت و اســتاندارد 
پیــدا کرده انــد. نکتــه مهم تــر آن کــه تنهــا 35 درصــد از ایــن شــاغلین تــازه وارد 
بیمه شــده اند و بیــش از 65 درصــد آن هــا فاقــد پوشــش بیمــه و بهره منــدی از مواهــب 

ــتند2. آن هس
ــان،  چهــار: همان طــور کــه اشــاره شــد، حضــور بیشــتر گروه هــای اجتماعــی زن
دانشــگاهیان، جوانــان و شهرنشــینان تغییــرات زیــادی در چهــره بــازار کار ایــران 
رقــم زده اســت کــه از حیــث ســاختاری حائــز اهمیــت اســت. مهم تریــن آن ایــن اســت 
کــه در دانــش »اقتصــاد توســعه« چنیــن مطــرح می شــود کــه هزینــه فرصــت مشــارکت 
سیاســی در میــان طبقــه جــوان، دانشــگاهی و شــهری بیــکار تقریبــاً صفــر اســت و ایــن 

امــر حامــل آثــار اجتماعــی، امنیتــی و سیاســی بــرای جامعــه امــروز اســت.
بنابرایــن اشــتغال فصــول اخیــر در بــازار کار ایــران در عصــر آغــاز بحــران کرونا، 
ــتغال  ــرد. اش ــت می ک ــرون زا حکای ــوک های ب ــر ش ــاب آوری در براب ــن ت از کمتری

1  - ایــن داده هــا برگرفتــه از اشــتغال کل کشــور در ســال ۱39۷ برحســب انــدازه بنگاه هــا و بــر اســاس داده هــای 
تفصیلــی بــازار کار ایــران در ســال ۱39۷ اســت. 

ــل  ــماره مسلس ــامی، ش ــورای اس ــس ش ــای مجل ــز پژوهش ه ــادی مرک ــت اقتص ــزارش معاون ــه از گ 2 -  برگرفت
 .۱5۴3۱
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ایجادشــده عمدتــاً نــه در بخــش شــرکتی یــا رســمی بلکــه توســط بخــش غیرشــرکتی 
ــرات،  ــی، تعمی ــی و عمده فروش ــد خرده فروش ــات مانن ــوزه خدم ــر ح ــز ب ــا تمرک و ب
حمل ونقــل، واســطه گری و خدمــات مــواد غذایــی بــوده اســت. شــغل هایی کــه 
ــرایط  ــکاری در ش ــه بی ــوص بیم ــه )به خص ــش بیم ــد پوش ــداری، فاق ــن پای ــا کمتری ب
ــا بیشــترین آســیب پذیری به خصــوص در حــوزه  ــی(، در بنگاه هــای کوچــک ب بحران

ــاً در بافــت شــهری ایجادشــده اســت. خدمــات و عمدت
آنچــه بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا به تدریــج در مــورد بحــران بیــکاری اشــاره 
شــد، معلــول ایــن خصوصیــات در ســاختار بــازار کار بــود. بــه ایــن خصوصیــات مؤلفه 
ــش  ــده افزای ــم پدی ــزود و آن ه ــد اف ــی کار« بای ــاظ »جامعه شناس ــه لح ــز ب ــری نی دیگ
گــروه »بیــکاران قبــًا شــاغل« اســت. بیــن کســانی کــه بیــکار بوده انــد بــا فــردی کــه 
شــاغل بــوده و اینــک بیــکار شــده، به حســب ظاهــر و آمــار تفاوتــی نیســت و هــر دو 
ــن  ــان ای ــًا می ــا از منظــر اقتصــاد اجتماعــی و اقتصــاد توســعه، کام ــکار هســتند؛ ام بی
ــرد شــاغلی کــه شــغل خــود را از دســت می دهــد،  دو گــروه تفــاوت وجــود دارد. ف
تعهــدات و برنامــه ای بــرای زندگــی خــود طراحــی کــرده اســت کــه بــا از دســت دادن 
شــغل، اصــًا امــکان تــاب آوری در ایــن شــرایط جدیــد را نــدارد. در جامعــه اجتماعی 
ایــران، افــراد معمــوالً بــه هویــت جمعــی و مفهــوم »آبــرو« در گــذران معــاش زندگــی 
بســیار حســاس و در عیــن حــال در صــورت شــوک اقتصــادی، آســیب پذیر هســتند.

ــه 3/3  ــک ب ــا نزدی ــروس کرون ــیوع وی ــر ش ــت1، در اث ــای دول ــق برآورده طب
میلیــون نفــر از شــاغلین رســمی کشــور به صــورت مســتقیم در معــرض آســیب قــرار 
ــت  ــف فعالی ــار توق ــمی دچ ــمی و غیررس ــون کارگاه رس ــش از 1/5 میلی ــد. بی گرفتن
شــده اند و 4 میلیــون شــاغل غیررســمی کشــور در معــرض اخــراج یــا کاهــش دســتمزد 
قرارگرفته انــد. حــدود 12 میلیــون شــاغل فعــال در بــازار کار ایــران کــه معــادل بیــش 
ــار  ــد و آث ــت دارن ــات فعالی ــش خدم ــت، در بخ ــور اس ــاغلین کل کش ــی از ش از نیم
ــد از  ــه بع ــد هفت ــا چن ــود. تنه ــده می ش ــش دی ــن بخ ــته از ای ــکاری در ده رس ــه بی اولی
راه انــدازی ســامانه ثبــت بیمــه بیــکاری در کشــور، 600 هــزار نفــر ثبت نــام کردنــد کــه 
رویــدادی مشــابه در ســایر اقتصادهــای جهــان در اثــر شــیوع کرونــا اســت. به صــورت 

1  - به نقل از سخنگوی دولت در مصاحبه با روزنامه ایران در 23 فروردین ماه ۱399. 
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ــیب پذیري  ــزان آس ــرآوردي از می ــادي، ب ــاي اقتص ــهم بخش ه ــناخت از س ــی ش کل
ــروس  ــد. وی ــرار مي ده ــت گذار ق ــار سیاس ــف را در اختی ــاي مختل ــد در بخش ه تولی
کرونــا منجــر بــه تعطیلــي بســیاري از کســب وکارهای حــوزه خدمــات گشــته و ایــن 
ــن  ــد؛ بنابرای ــه دوش مي کش ــاد را ب ــزوده کل اقتص ــار ارزش اف ــد از ب ــش 50 درص بخ

ــي در ســال 1399 خواهــد داشــت. ــد ناخالــص داخل ــر تولی ــر قابل توجهــی ب اث

جهش تولید، الزمه افزایش تاب آوری بازار کار
ــق  ــی تحق ــازار کار، یعن ــی در ب ــر اصل ــرای دو عنص ــد« ب ــش تولی ــت »جه ــال اهمی ح
»معیشــت مناســب« و »اشــتغال پایــدار« مشــخص می شــود. »نظــام تولیــد« دارای 
ــظ  ــتم حف ــه سیس ــه را به مثاب ــن مجموع ــت ای ــت فعالی ــه کلی ــت ک ــی اس ورودی های
می  کنــد. ایــن ورودی هــا حســب ادبیــات اقتصــاد متعــارف، درواقــع نهاده هــای 
تولیــد هســتند. منابــع طبیعــی، ســرمایه فیزیکــی، ســرمایه مالــی، نیــروی کار فیزیکــی، 
ــواد  ــایر م ــی( و س ــرمایه دانش ــی )س ــی و طراح ــی، مهندس ــانی، کارآفرین ــرمایه انس س
ــن  ــول در ای ــوع محص ــور ن ــه فراخ ــر و ب ــار یکدیگ ــد در کن ــای تولی ــه و نهاده ه اولی
نظــام دخالــت دارنــد. صاحبــان ایــن نهاده هــا حســب مناســبات و روابطــی بــا یکدیگــر 
در تعامــل هســتند. در تاریــخ اندیشــه اقتصــادی در ســده های گذشــته، پرســش مهــم 
ــوده  ــد از ارزش ایجادشــده ب ــان عوامــل تولی نحــوه ســهم بری هرکــدام از ایــن صاحب
اســت؛ به عبارت دیگــر، دســتاوردهای نظــام تولیــد ملــی حســب چــه ترتیبــات نهــادی 
ــد از کیــک  ــان نهاده هــای تولی ــع می گــردد و ســهم هرکــس از صاحب تقســیم و توزی
ــه آن  ــد ســهم بری عادالن ــدون تردی ــد در یــک کشــور چقــدر اســت؟ ب ــزرگ تولی ب
اســت کــه هرکــدام از صاحبــان نهاده هــای تولیــد به تناســب ارزشــی کــه خلــق کــرده 
ــز بهــره ببــرد. آنگاه کــه ورودی هــا  اســت، از برخورداری هــای نهایــی نظــام تولیــد نی
ــا برخورداری هــا تطابــق نداشــته باشــد، مناســبات مبتنــی  ــا ســتاده ها و شایســتگی ها ب ب
بــر عدالــت )کــه منجــر بــه تعامــات همکارانــه و مولــد می شــود( بــه مناســبات مبتنــی 
بــر ظلــم )کــه منجــر بــه تعامــات مبتنــی بــر ســتیز و نامولــد می شــود( تبدیــل خواهــد 
شــد. نظــام تولیــدی بــه تعبیــر اقتصاددانــان وارد بــازی حاصــل جمــع صفــری می شــود 
ــات  ــکل گیری تعام ــد، ش ــات مول ــداوم تعام ــز ت ــود. رم ــد ب ــداوم نخواه ــه قابل ت ک
حــول رعایــت حقــوق همــه بازیگــران و رســیدن هــر کــس بــه  حــق وضع شــده بــرای 
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ــد. ــد« تحقــق می یاب اوســت. در چنیــن شــرایطی اســت کــه »جهــش تولی
ــال  ــه دارد. به عنوان مث ــه فاصل ــا تحقــق مناســبات عادالن ــد در کشــور ت نظــام تولی
حتــی اگــر »دســتمزد« را یــک هزینــه بــرای بنگاه هــای تولیــدی تلقــی کنیــم کــه بایــد 
بــرای افزایــش ســود بــه حداقــل ممکــن برســد، ســهم هزینــه دســتمزد نیــروی کار در 
ــد  ــا 17 درص ــن 8 ت ــن بی ــور میانگی ــدی به ط ــای تولی ــده در بنگاه ه ــه تمام ش کل هزین
اســت و ایــن عــدد در بیشــترین ســهم خــود در بخــش خدمــات کــه حــوزه ای اصالتــاً 
ــدد نشــانگر آن اســت  ــن ع ــا 50 درصــد می رســد. ای ــه حــدود 40 ت ــر اســت، ب کارب
ــان  ــتمزدی در می ــطح دس ــن س ــا پایین تری ــورهای ب ــه کش ــی ازجمل ــر ایران ــه کارگ ک
کشــورهای جهــان اســت. شــاخص مهــم دیگــر جهــت بــرآورد عدالــت اجتماعــی در 
بــازار کار، نســبت »دســتمزد بــه بهــره وری نیــروی کار« در کشــور اســت. میانگین کلی 
ایــن شــاخص در دهــه گذشــته حــدود 30 درصــد بــوده اســت؛ ایــن بــدان معناســت 
ــد1.  ــی حــدود یک ســوم بهــره وری خــود دســتمزد دریافــت می کن کــه کارگــر ایران
ــز  ــدرن نی ــی ســرمایه داری م ــت و خــردی کــه حت ــه عقانی ــا ب ــدی بن ــن نظــام تولی ای
ــرا نظــام اقتصــادی یــک  ــداوم نیســت؛ زی ــه آن رســید، قابل ت ــل ب حــدود صدســال قب
ــهم  ــال س ــر به عنوان مث ــرف. اگ ــه و مص ــد، مبادل ــت: تولی ــط اس ــم مرتب ــه ه ــبکه ب ش
ــده او  ــدازه ارزش ایجادش ــد به ان ــای تولی ــان نهاده ه ــی از صاحب ــوان یک ــر به عن کارگ
ــرای  ــر آنکــه عدالــت اجتماعــی شــکل نگرفتــه و انباشــت ســرمایه ب نباشــد، عــاوه ب
اقلیــت رقــم می خــورد، بــه چرخــه اقتصــاد نیــز صدمــه می زنــد؛ زیــرا کاهــش قــدرت 
ــای  ــدگان خروجی ه ــد مصرف کنن ــدرت خری ــش ق ــت کاه ــا، در حقیق ــد آن ه خری
ــه کاهــش خریــد محصــوالت  ایــن نظــام تولیــدی اســت و ایــن مســئله خودبه خــود ب

ــدی منجــر می شــود. ــگاه تولی ــان بن صاحب
واضــح اســت کــه اگــر تعامــات در نظــام تولیــدی را در بلندمــدت و در یــک 
تــداوم زمانــی مشــاهده کنیــم، در تحلیــل آنچــه رقــم می خــورد کمــی متفاوت تــر از 
حالــت ایســتا عمــل می کنیــم. خانــواده چنــد ده میلیونــی کارگــران ایرانــی خریــداران 
ــه  ــر ب ــد منج ــدرت خری ــف در ق ــا ضع ــتند؛ ام ــدی هس ــای تولی ــوه کاالی بنگاه ه بالق
شــوک تقاضــا بــه بخــش تولیــد کشــور می شــود. ازاین جهــت برخــاف نگرش هایــی 

1 -  بــرای مطالعــه بــه کتــاب »شــاخصی بــرای عدالــت« نوشــته خانــدوزی، مصطفــوی و ســرآبادانی)۱398( مراجعــه 
 . یید نما
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کــه بــرای »جهــش تولیــد« خواهــان کاهــش دســتمزدها یــا افزایــش انعطــاف بنگاه هــا 
بــرای اخــراج و تعدیــل نیــروی کار اســت، بایــد گفــت ایــن مســیر منجــر بــه تشــدید 
شــوک تقاضــا و کاهــش درآمــد خانــوار و به تبــع افــت تقاضــا از بنگاه هــای تولیــدی 

خواهــد شــد.
»جــوزف اســتیگلیتز«1، در یادداشــتی انتقــادی بــه وضعیــت اقتصــاد ایاالت متحــده 
ــر مناســبات  ــی ب ــی مبتن ــه در نظــام اقتصــاد جهان ــه ســازوکارهای ناعادالن ــا اشــاره ب ب
ســرمایه داری بــه ایــن موضــوع اشــاره می کنــد کــه شــرکت های آمریکایــی در 
ــد؛  ــل می کنن ــا تعدی ــی اخــراج ی ــا«، کارگــران را به راحت ــری کرون ــه »همه گی پاســخ ب
ــرمایه  ــان س ــه صاحب ــود را ب ــهام خ ــود س ــب،  س ــم و مرت ــورت منظ ــوز به ص ــا هن ام
پرداخــت می کننــد و ســهام خــود را در بــازار ســرمایه خریــداری می کننــد2. متأســفانه 
ــد  ــرای اشــتغال زایی بای ــد کــه ب ــاور پافشــاری می کنن ــن ب ــر ای ــی ب نئولیبرال هــای وطن
بخــش عمــده درآمــد ملــی در دســت کارآفرینــان تولیــدی متمرکــز شــود تــا تمایــل 
و تــوان کارآفرینــی پیــدا کننــد. امــا امــروز در دانــش »اقتصــاد توســعه« در تبییــن علــل 
ایجــاد اشــتغال، بــه ایــن نکتــه تأکیــد می شــود کــه آنچــه اشــتغال می آفرینــد نــه طبقــه 
ــی در کار باشــد، کســب وکارها اشــتغال  ــی تقاضای ــن بلکــه تقاضاســت؛ وقت کارآفری
ــول  ــز معل ــده نی ــن پدی ــده ای ــش عم ــد. بخ ــرآورد کنن ــا را ب ــا آن تقاض ــد ت می آفرینن
ــات  ــاف طبق ــد، برخ ــر و کم درآم ــه کارگ ــاال در طبق ــرف«3 ب ــه مص ــی ب ــل نهای »می

ــد. ــداز«4 بیشــتری دارن ــه پس ان فوقانــی جامعــه اســت کــه »میــل نهایــی ب

نقش دولت در راهبری تولید و ارتقای تاب آوری بازار کار
در شــرایط کنونــی نقــش دولــت در مدیریــت بحــران و سیاســت های بــازار کار 
ــا  ــم« ی ــری سوسیالیس ــا، »همه گی ــی کرون ــت. پاندم ــه اس ــته موردتوج ــش از گذش بی
نوعــی بازتعریــف نقــش دولــت را بــا خــود بــه همــراه آورده اســت. شــوک عرضــه و 
تقاضــای نیــروی کار و به تبــع تأثیــر آن بــر بــازار کاال و خدمــات، به تدریــج زنجیــره 
ــاد  ــی اقتص ــتم مال ــا، سیس ــن اختال ه ــت ای ــرده و در نهای ــر ک ــی را متأث ــه جهان عرض

1 - Joseph Stiglitz 

2 - Stiglitz: How the U.S. economy recovers from COVID-19 hinges on Americans’ debt. 
3 - Marginal propensity to consume. 
4- Marginal propensity to saving.
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ــت. ــرده اس ــر ک ــت خوش تغیی ــی را دس جهان
ــا در  ــی دولت ه ــت های حمایت ــال سیاس ــی از اعم ــای مختلف ــان تجربه ه در جه
بــازار کار در ایــن شــرایط دیــده می  شــود: از تعییــن غرامــت و دریافــت نقــدی بــرای 
افــرادی کــه در اثــر بحــران، شــغل و درآمــد خــود را از دســت داده انــد تــا شــیوه های 
ــت  ــارک« سیاس ــور »دانم ــال در کش ــکاری. به عنوان مث ــه بی ــای بیم ــت صندوق ه تقوی
ــرای 3 مــاه و پرداخــت 75 درصــد حقــوق به شــرط اخــراج نشــدن  انجمــاد اقتصــاد ب
نیــروی کار پیشنهادشــده اســت. حســب ایــن طــرح، دولــت دانمــارک موافقــت 
کــرد تــا هزینــه حقــوق کارمنــدان شــرکت های خصوصــی را تــا زمانــی کــه درگیــر 
ــود  ــرکت هایی می ش ــال ش ــامل ح ــوع ش ــن موض ــد. ای ــت کن ــتند پرداخ ــا هس کرون
ــام  ــرکت اع ــک ش ــر ی ــد. اگ ــود برنمی آین ــدان خ ــای کارمن ــس هزینه ه ــه از پ ک
ــت  ــد دول ــراج کن ــود را اخ ــران خ ــر از کارگ ــا 50 نف ــد ی ــد 30 درص ــه بای ــد ک کن
موافقــت کــرده اســت کــه 75 درصــد از حقــوق کارگــران را تــا 2828 دالر در مــاه بــر 
ــا ایــن فــرض اســت کــه همــه ایــن  عهــده بگیــرد1. سیاســت »فریــز کــردن اقتصــاد« ب
افــراد تــا چنــد مــاه آینــده قــادر بــه کار نیســتند. علــت اتخــاذ ایــن سیاســت بــه جهــت 
ــا«2 در  ــت مهارت ها/دارایی ه ــت »خصوصی ــری و اهمی ــی یادگی ــت پیچیدگ خصوصی
ــود  ــه خ ــه رابط ــد ک ــرکت ها می خواه ــت از ش ــت، دول ــت؛ ازاین جه ــازار کار اس ب
ــود  ــروی کار خ ــند نی ــور باش ــرکت ها مجب ــر ش ــد. اگ ــظ کنن ــان حف ــا کارگرانش را ب
ــت  ــد وق ــه بای ــود؛ چراک ــخت تر می ش ــروی کار س ــی آن نی ــد، بازیاب ــراج کنن را اخ
ــی  ــت ذات ــد. خصل ــی کــه اخــراج شــده اند بگذارن ــرای اســتخدام کارگران خــود را ب
رکــود ناشــی از کرونــا نیــز بــا اتخــاذ ایــن سیاســت همــراه اســت؛ زیــرا رکــود ناشــی 
ــه سیســتم اقتصــادی اســت  ــا، اساســاً یــک رکــود ناشــی از شــوک بــرون زا ب از کرون
ــده  ــادی در س ــی می ــه س ــزرگ در ده ــود ب ــی رک ــا حت ــی 2008 ی ــران مال ــا بح و ب
بیســتم تفــاوت ماهــوی دارد. خصلــت ایــن رکــود آن اســت کــه در صــورت کنتــرل 
ــم  ــاغل فراه ــدد مش ــاخت مج ــادی و س ــازی اقتص ــرعت بازس ــی، به س ــار اپیدم و مه

1 - بــه نقــل از گفتگــوی »درک تامپســون« بــا »فلمینــگ الرســن«، اســتاد مرکــز تحقیقــات بــازار کار در نشــریه 
آتانتیــک، بــه نقــل از پایــگاه انتخــاب.  

2 - Asset specificity/skill.  
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می شــود و نیــروی انســانی بــا مهــارت خــاص آن بنــگاه، یــک مزیــت رقابتــی مهــم در 
عصــر بازســازی پســارکود اســت. بااین حــال برخــی کشــورها، ماننــد آلمــان، از طــرح 
ــت  ــرکت ها پرداخ ــه ش ــت  ب ــا )دول ــا کارفرم ــت ب ــتمزد دول ــترک دس ــت مش پرداخ
حمایتــی دارد( و برخــی، ماننــد آمریــکا، از طــرح کاهــش ســاعات کاری بــرای بقــای 

ــد. ــخن گفته ان ــگاه س ــروی کار در بن نی
دولــت در کشــور مــا، در هفته هــای ابتدایــی بحــران اعــام کــرد کــه از 
ــازار کار )شــامل بیــکاران، کارگــران فصلــی و روزمــزدی و  گروه هــای کم درآمــد ب
شــاغان در مشــاغل غیررســمی( حمایــت معیشــتی می کنــد کــه ایــن حمایــت شــامل 
ــرخ ســود ترجیحــی و  ــا ن گونه هــای مختلــف کمــک معیشــتی باعــوض، وام هــای ب
ــوده اســت. بااین حــال  برخــی تعویق هــای پرداخــت هزینه هــای خدمــات اجتماعــی ب
ــاظ  ــا، لح ــن حمایت ه ــب تر ای ــت مناس ــت و کیفی ــای کمی ــه ارتق ــاز ب ــر نی ــاوه ب ع
کــردن کانــون اصابــت و افزایــش دقــت در رســیدن بــه جامعــه هــدف در کمک هــای 
حمایتــی دولــت حائــز اهمیــت اســت. شــرط رســیدن بــه جهــش تولیــد، گــذر از ایــن 
شــرایط و حفــظ نیــروی کار مولــد و زحمت کــش بــرای نظــام تولیــدی کشــور بــرای 
دوران پســاکرونا اســت و عــاوه بــر مبانــی اســامی و اعتقــادی مــا در کرامــت ذاتــی 
ــداری و  ــرمایه نگه ــن س ــه از ای ــد ک ــاء می کن ــز اقتض ــادی نی ــت اقتص ــان، عقانی انس

حفاظــت شــود.
بــرای کســب دو هــدف اساســی تحقــق راهبــرد کلیــدی »جهــش تولیــد« 
)به عنــوان علت العلــل رفــع فقــر، کاهــش نــرخ بیــکاری و نــرخ تــورم( و نیــز ارتقــای 
ــر  ــه نظ ــا، ب ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــرایط ناش ــران در ش ــازار کار ای ــاب آوری ب ت
می رســد محورهــای زیــر در ایفــای نقــش بهینــه دولــت بــرای ســال 1399 قابــل اشــاره 

باشــد:
ــکل آن  ــت v ش ــی ماهی ــود کرونای ــت رک ــد، خصل ــاره ش ــه اش ــک: چنان ک ی
اســت؛ بدیــن معنــا کــه ایــن بحــران بهداشــتی، ضمــن آنکــه به ســرعت موتــور ماشــین 
اقتصــاد جهانــی را خامــوش کــرده، در صــورت عــادی شــدن شــرایط نیــز به ســرعت 
بخــش عمــده ســاختار مشــاغل ســنتی بازســازی و در نظــام اقتصــادی جایابی می شــوند. 
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــذار حائ ــن دوران گ ــردن ای ــی ک ــرای ط ــت ب ــش دول ــوه واکن نح
ــر  ــت در عص ــای دول ــا تصمیم ه ــت؛ ام ــد گذش ــان خواه ــن طوف ــر ای به عبارت دیگ
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ــار  ــد. معی ــر ده ــش رو تغیی ــال های پی ــاد را در س ــش اقتص ــیر بخ ــد مس ــران می توان بح
ــاد  ــی اقتص ــش حقیق ــد بخ ــای مول ــظ نیروه ــد حف ــا بای ــن انتخاب ه ــرای ای ــی ب اصل
باشــد کــه در خلــق ارزش افــزوده اقتصــادی تأثیرگــذار هســتند و مهم تریــن رکــن آن، 

ــت. ــده اس ــروی کار مهارت دی نی
ــا توجــه بــه خصلــت مورداشــاره در بخــش اول و ویژگی هــای ســاختاری  دو: ب
ــاً  ــک و عمدت ــای کوچ ــان بنگاه ه ــراوان در می ــاغلین ف ــل ش ــران از قبی ــازار کار ای ب
خدماتــی، وجــود حــدود هفــت میلیــون شــاغل فاقد پوشــش بیمــه و حمایــت در دوران 
ــد،  ــرار نمی گیرن ــت ق ــی دول ــای عموم ــر حمایت ه ــاً در چت ــاه رکــود کــه عمدت کوت
ــود  ــاری خ ــی و آم ــام اطاعات ــت نظ ــا تقوی ــد ب ــت بای ــای دول ــی حمایت ه جهت ده
بــه ســمت حمایــت مســتقیم )عمدتــاً نقــدی( از نیــروی کار در جهــت حفــظ معیشــت 
ــی از  ــتقیم و رانت ــای غیرمس ــه حمایت ه ــد. تجرب ــا باش ــانی آن ه ــت انس ــای کرام و بق
ــن  ــمول ای ــاغلین مش ــده ش ــش عم ــاً بخ ــد عمدت ــان می ده ــا نش ــرکت ها و بنگاه ه ش
حمایت هــا نشــده و اکثــر ایــن حمایت هــا کــه در قالــب تســهیات ارزان بانکــی 
اســت، در اختیــار بنگاه هــای بــزرگ قــرار می گیــرد کــه اساســاً بیشــتر ماهیــت 
ــت  ــد. حمای ــی دارن ــتغال پایین ــق اش ــهم خل ــذا س ــر« و ل ــا »کارب ــد ت ــرمایه بر« دارن »س
ــش  ــرای بخ ــمند ب ــروی ارزش ــن نی ــظ ای ــن حف ــران، ضم ــت کارگ ــه معیش ــتقیم ب مس
تولیــد کشــور، نوعــی واکنــش ســریع بــه بحــران از ســوی دولــت و تحریــک تقاضــا 

ــت. ــز هس ــدی نی ــای تولی ــای بنگاه ه ــرای کااله ب
ســه: بهتریــن نقــش دولــت در حمایــت از کســب وکارها و بنگاه هــای تولیــدی 
ــن  ــش »آخری ــاکرونا، نق ــرای دوران پس ــا ب ــاخت بنگاه ه ــت و س ــظ باف ــت حف جه
ــی خــود، تقاضــای  ــت مال ــوان و ظرفی ــدر ت ــد به ق ــت بتوان ــدار« اســت. اگــر دول خری
ــد،  ــر کن ــازار پُ ــب وکارها را در ب ــن کس ــیاری از ای ــه بس ــا کاهش یافت ــت رفته ی ازدس
ــود در  ــی خ ــن نقدینگ ــا تأمی ــد ب ــدی می توانن ــای تولی ــه، بنگاه ه ــن چرخ ــه ای در ادام
ــد.  ــذر کنن ــران گ ــت و از بح ــود را پرداخ ــران خ ــتمزدهای کارگ ــدت، دس کوتاه م
ــتن  ــادی، داش ــاب آوری اقتص ــرای ت ــل ب ــن عام ــه مهم تری ــم ک ــوش کنی ــد فرام نبای
ــن  ــت و مهم تری ــرون زا اس ــوک های درون زا و ب ــر ش ــری در براب ــدرت انعطاف پذی ق
ــاب آوری و مقاومــت در  ــان ت ــان« اســت. گــذر زم ــری »زم ــرای انعطاف پذی عنصــر ب

ــد. ــا می ده ــران را ارتق ــر بح براب
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ــد،  ــت از تولی ــن عناصــر در اتخــاذ سیاســت های حمای ــار: یکــی از مهم تری چه
ــر  ــاوه ب ــت ع ــن اهمی ــت. ای ــواع پشتیبانی هاس ــال« در ان ــش فع ــرد گزین ــاذ »راهب اتخ
ــی  ــرایط فعل ــادی، در ش ــای اقتص ــع و بخش ه ــی صنای ــوع ذات ــگی تن ــت همیش خصل
ســال 1399 اهمیــت مضاعــف دارد؛ زیــرا صنایــع مختلــف بــه شــیوه های گوناگونــی 
از شــوک کرونــا متأثــر می شــوند. برخــاف رکــود معمــول در اقتصــاد کان کــه در 
ــدت  ــه و ش ــزان، دامن ــد، می ــش می یاب ــب وکارها کاه ــه کس ــاً در هم ــا تقریب آن تقاض
ضربــه در اینجــا بســیار متنــوع اســت. به عنوان مثــال، در بخش هــای تــازه شــکل گرفته 
ــا »اقتصــاد گیــگ«1 شــدت آســیب پذیری بســیار بیشــتر  حــوزه »اقتصــاد اشــتراکی« ی
اســت؛ زیــرا بســیاری از آن هــا در قالــب پلتفرم هــای ارائــه خدمــات عمومــی بــه مــردم 
قــرار دارنــد کــه متأثــر از تعطیــات عمومــی یــا کاهــش تقاضــا قرارگرفتــه اســت. اصل 
ــد و  ــاص می دهن ــه کار اختص ــه ب ــت ک ــی اس ــا، زمان ــن بخش ه ــاغلین ای ــرمایه ش س
درآمــد آن هــا بســیار وابســته بــه تقاضــای روزانــه خانوارهــا در ســطح خیابــان اســت و 
لــذا نبــود افــراد در خیابــان، درآمــد ایــن شــاغان را بــه صفــر رســانده اســت2. گــروه 
بــزرگ دیگــر در ایــن دســته از شــاغان، کارگــران مزدبگیــر و حقوق بگیــر در 

ــای غیررســمی ســاختمان و صنعــت هســتند. بخش ه
پنــج: دولــت قطعــاً به تنهایــی نمی توانــد مدیریــت گــذار از ایــن بحــران 
ــن  ــه پیش ازای ــی ک ــی و اجتماع ــای مال ــا تنگناه ــوص ب ــرد؛ به خص ــده بگی ــه عه را ب
به اجمــال اشــاره شــد. ازاین جهــت تســهیلگری بــرای حضــور بیشــتر بخش هــای 
ــته  ــش از گذش ــی بی ــارکت عموم ــش مش ــرای افزای ــمن ها ب ــی و س ــی، غیرانتفاع مدن
ضــروری بــه نظــر می رســد. در بــازار کار، تقویــت اصــل »ســه جانبه گرایی« در 
ــت.  ــد« اس ــش تولی ــق »جه ــدی در تحق ــری کلی ــازار کار، ام ــت های ب ــاذ سیاس اتخ
گفتگــوی اجتماعــی ســه جانبه بیــن دولــت، کارگــران و کارفرمایــان، ابــزاری اساســی 
بــرای توســعه و اجــرای راه حل هــای پایــدار و ارتقــای همدلــی و همراهــی عمومــی در 
جامعــه امــروز اســت. تجربــه تاریخــی بحران هــای ملــی و جهانــی نشــان می دهــد کــه 

1 - Gig Economy/ Sharing Economy.
ــدی  ــش 80 درص ــرای کاه ــر آن، ماج ــا ب ــر کرون ــال و اث ــب وکارهای دیجیت ــوزه کس ــی آن در ح ــه داخل 2  - نمون
ســفرها از طریــق ســایت مشــهور »علی بابــا« اســت کــه پیامــد آن تعدیــل ۱80 نفــر از نیــروی کار  ایــن کســب وکار 

اینترنتــی بــود. 
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ــاس  ــزا در مقی ــگ و هم اف ــورت هماهن ــی به ص ــی و گاه جهان ــت های مل ــاذ سیاس اتخ
ــش زا  ــی و چال ــواره نزول ــه هم ــاد در چرخ ــادن اقتص ــر افت ــه خط ــع از ب ــزرگ، مان ب

می شــود.
ــروز  ــر ام ــرده، بش ــام ک ــی« اع ــت جهان ــازمان بهداش ــه »س ــه آنچ ــا ب ــش: بن ش
ــا عــادت کنــد. در  ــا کرون ــه زندگــی ب ــا میان مــدت، ب بایــد حداقــل در کوتاه مــدت ی
ــه  ــد قرنطین ــع نمی توان ــت مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ــوری ب ــچ کش ــرایطی هی ــن ش چنی
ــن  ــی اســتمرار بخشــد. حــال در ای ــرای یــک مــدت طوالن ــری اقتصــادی را ب حداکث
اوضــاع، بدتریــن حملــه بــه افــکار عمومــی ایــن حیلــه اســت کــه بــه جامعــه 
تزریــق شــود بایــد یــک انتخــاب ســخت میــان »حفــظ شــغل« یــا »اســتقبال 
ــان  ــک کالم می ــا و در ی ــالمت آن ه ــوار و س ــاد خان ــان اقتص ــرگ«، می از م
ــاد  ــرایط، ایج ــن ش ــت از ای ــی و برون رف ــرای رهای ــد� ب ــام ده ــان، انج ــان و ج ن
ــط کار(  ــه در محی ــا )خاص ــا کرون ــه ب ــروی کار در مقابل ــرای نی ــژه ب ــدات وی تمهی
ــت های  ــود. سیاس ــدی وارد نش ــام تولی ــه ای به نظ ــا ضرب ــت ت ــده اس ــیار کمک کنن بس
سیاســت های  اجــرای  در  انعطاف پذیــری  اســتعاجی،  مرخصــی  دورکاری، 
مرخصــی، تنوع بخشــی در ســاعات آغــاز و پایــان کارهــا، الــزام کارکنــان بیمــار بــراي 
ــزی  ــواده، برنامه ری ــراد خان ــاري اف ــوص بیم ــاع دادن در خص ــه و اط ــدن در خان مان
ــد  ــه می توان ــه و هم ــی، هم ــته های مراقبت ــص بس ــکی و تخصی ــاوره پزش ــیفتی و مش ش
در ایــن شــرایط سیاســت هایی بــرای ایمن ســازی محیــط کار و تحقــق هم زمــان 
بقــای بنگاه هــا و کســب وکارهای تولیــدی و ســامت اجتمــاع باشــد. در همیــن 
راســتا، »ســازمان بین المللــی کار« دســتورالعملی را بــه کشــورها بــرای بازنگــری 
ــه داده  ــط کار ارائ ــی در محی ــور فیزیک ــش حض ــر کاه ــتمل ب ــات کار«1 مش در »ترتیب
اســت و خواهــان انعطــاف دولت هــا در تنظیمــات مرتبــط بــا حــوزه کار شــده اســت. 
توصیه هــای بهداشــتی و ایمنــی حرفــه ای، ممانعــت از تبعیــض و اســتثمار نیــروی کار، 
حمایــت از اشــتغال و درآمــد پایــدار نیــروی کار و کاهــش کار و ترتیبــات جبــران کار 

ــن ســازمان اســت. ــه محورهــای پیشــنهادی ای ازجمل
هفــت: بحــران فقــط تهدیــد و آســیب نیســت؛ پنجــره ای بــاز بــه ســوی 
ــگاه  ــه ن ــت؛ زمان ــری اس ــر یادگی ــران عص ــت. بح ــز هس ــا نی ــه ای از فرصت ه مجموع

1 - Working arrangements 



146

کـــرونـا مـثبت دو

ــا و  ــراف در انتخاب ه ــا انح ــده ت ــی ش ــای ط ــعی و خط ــر س ــیر پُ ــته و مس ــه گذش ب
ــت  ــی اس ــت انتخاب های ــال، فرص ــن ح ــود. در عی ــز ش ــخص و متمای ــا مش عملکرده
ــر  ــی و زمان ب ــده، طوالن ــود، پیچی ــاذ ش ــود اتخ ــرار ب ــادی ق ــرایط ع ــر در ش ــه اگ ک
ــای  ــد. نمونه ه ــق می یاب ــن تحق ــان ممک ــن زم ــران در کوتاه تری ــه بح ــود و در زمان ب
ــی  ــادی و اجتماع ــف فرهنگــی، اقتص ــای مختل ــخت در عرصه ه ــای س ــن انتخاب ه ای
جامعــه کنونــی مــا فــراوان اســت. در عرصــه بــازار کار و حــوزه تولیــد، مســئله راهبــری 
ــه آن  ــک نمون ــع و مشــاغل ی ــت صنای ــه«1 در ســاختار و باف ــب خاقان ــد »تخری فرآین
اســت. در دورانــی کــه کرونــا، بافــت و محتــوای بســیاری از مشــاغل ســنتی را از بیــن 
ــن  ــرگ ای ــش و م ــد زای ــه فرآین ــگاه کان ب ــرده، ن ــق ک ــد خل ــاغل جدی ــرده و مش ب

ــابحران ضــروری اســت. ــه پس ــرای جامع مشــاغل ب

1-  Creative Destruction



بــر  ویــروس کرونــا  آثــار بحــران شــیوع  بــر  تأملــی 
جهــان و  ایــران  اقتصــاد 

رضا پاینده
پژوهشگر هسته »نوآوری« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت نوآوری دانشگاه تهران

محمد رحمتی
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق?
دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت

ــان را  ــد انس ــن دوره، کالب ــت. در همی ــد رف ــم خواه ــد و روزی ه ــا روزی آم کرون
چنــد مــاه درگیــر کــرد ولــی روح اقتصــاد را بــرای ســالیان ســال بــه خــود فراخوانــد. 
بــه گفتــه ی پژوهشــگران، نســخه ی ضعیــف شــده ی کرونــا البتــه همچنــان در جامعــه 
خواهــد مانــد ولــی حتــی بــه فــرض بــروز مــوج دوم و ســوم شــیوع ویــروس، احتمــاالً 
شــرایط از حالــت بحرانــی خــارج خواهــد شــد. پیش بینــی می کننــد کــه کوویــد-20 
ــی احتمــاالً یــک  ــد؛ یعن ــا کنن ــان ت ــردم جه ــا م ــد-19 ب ــر از کووی ــد-21 بهت و کووی
یــا دو ســال دیگــر، جهــان همچنــان میزبــان آن خواهــد بــود. طبیعــی اســت هــر چــه 
دوره ی فراگیــری ویــروس طوالنی تــر باشــد، اثــرات بیشــتر و عمیق تــری بــر ســامت 
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ــا ایــن اثــر،  ــه هــر حــال، گوی مــردم و نظــام درمانــی کشــورها برجــای گــذارد. امــا ب
ــامت  ــر س ــا ب ــرات کرون ــی اث ــی بررس ــتار در پ ــن نوش ــاری، ای ــد. ب ــدت نباش بلندم
انســان ها نیســت کــه تحلیــل آن در اختیــار متخصصــان مربوطــه اســت. ایــن نوشــتار از 
زاویــه ی اقتصــادی بــه کرونــا می نگــرد و بــه کمــک شــواهدی تــاش می کنــد تغییــر 

در بعضــی الگوهــا و رفتارهــای اقتصــادی در پســاکرونای ایــران را تحلیــل کنــد.
اولیــن ســؤالی کــه بایــد بــدان پاســخ داد ایــن اســت کــه »اثــر کرونــا بــر اقتصــاد 
چقــدر ســهمگین بــوده اســت؟« زلزلــه  کرونــا چنــد ریشــتر اســت؟ رفتارهــای اجتماعی 
در یکــی دو مــاه ابتدایــی شــیوع ایــن ویــروس، الــزام اثرســنجی واقعــی را دوچنــدان 
ــاال اســت.  می کنــد، البتــه طبیعــی اســت کــه ابهــام اولیــه در وقــوع بحران هــا بســیار ب
بــه نظــر می رســد ایــن اپیدمــی ظرفیــت باالیــی دارد کــه خــود را آن گونــه کــه نیســت 
ــر  ــا، تأثی ــاد بحران ه ــنجی اقتص ــداول در اثرس ــاخص های مت ــی از ش ــد. یک ــان ده نش
آن پدیــده بــر بــازار ســرمایه اســت. ایــن شــاخص بــه دلیــل شــفافیت بــاال و نشــان دادن 
اثــرات کوتاه مــدت، اهمیــت ویــژه ای دارد. تصویــر شــماره یــک، میــزان اثــر کرونــا 
بــر بــازار ســرمایه را مبتنــی بــر ســه شــاخص معــروف نیکــی، داو جونــز و فوتســی از 
ــر ارزش  ــت، نمایان گ ــاخص نخس ــد. ش ــان می ده ــا نش ــا در دنی ــیوع کرون ــدای ش ابت
ســهام 225 شــرکت معــروف ژاپنــی، شــاخص دوم نشــانگر ارزش ســهام 30 شــرکت 

برتــر صنعتــی امریکایــی و شــاخص ســوم مربــوط بــه 500 شــرکت انگلیســی اســت.
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شکل1: شاخص نیکی، داو جونز و فوتسی در بازار سرمایه در دوره فراگیری کرونا

همان گونــه کــه تصویــر شــماره  شــش نشــان می دهــد، شــوک اقتصــادی 
ــل  ــل آوری ــود و در اوای ــه می ش ــفند( تجرب ــم اس ــارس )یازده ــل م ــدیدی در اوای ش
)فروردیــن( تــا %30- هــم می رســد. حســب ظاهــر، بعــد از گذشــت حــدود ســه مــاه 
ــاخص  ــت. ش ــه اس ــود یافت ــاخص بهب ــه ش ــر س ــت در ه ــی وضعی ــری، اندک از فراگی
 S&P ــاخص ــد، ش ــان می ده ــرمایه را نش ــازار س ــت ب ــه وضعی ــری ک ــروف دیگ مع
500 اســت کــه عملکــرد پانصــد شــرکت بــزرگ در بــازار بــورس ایــاالت متحــده را 
نشــان می دهــد. در نمــودار مهمــی کــه توســط مؤسســه ی فنــاوری مالــی رفینیتــو1 ارائــه 
شــده اســت، وضعیــت ایــن شــاخص از حــدود 90 ســال قبــل بــر روی پیوســتاری نشــان 
داده شــده و تأثیــر کرونــا بــا ســایر بحران هــای مهــم اقتصــادی همچــون رکــود بــزرگ 
)1929(، حبــاب دات کام )2000( و بحــران مالــی )2008( مقایســه شــده اســت. طبــق 
ایــن شــاخص، کرونــا اگرچــه تأثیــر اقتصــادی مهمــی بــر بــازار ســرمایه داشــته ولــی 
در مقایســه بــا بحــران مالــی ده ســال قبــل خــود، اثــر کمتــری بــر جــای گذاشــته اســت.

1 - Refinitiv: Financial Technology. Data. and Expertise
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شکل 2: نوسانات شاخص S&P 500 در بازار سرمایه در بحران های جهانی

بــر اســاس شــواهد بین المللــی بــه نظــر می رســد بــازار ســرمایه، شــاخص مهمــی 
ــران  ــازار ســرمایه ای ــا ب ــد. ام ــه حســاب می آی ــر اقتصــاد ب ــا ب ــرات کرون ــل اث در تحلی
ــه بازارهــای ســرمایه  ــار متفاوتــی نســبت ب ــد مــاه فراگیــری ویــروس، رفت در ایــن چن
ــر شــماره 3 نشــان داده  ــه کــه در تصوی ــروز داده اســت. همان گون ــی از خــود ب جهان
شــده، شــاخص بــورس تهــران و یــا شــاخص های مشــابه آن اعــم از شــاخص صنعــت 
ــا از  ــران کرون ــه بح ــی ب ــش خاص ــال، واکن ــزرگ و فع ــرکت های ب ــاخص ش ــا ش ی
ــرکت ها  ــع و ش ــی صنای ــه برخ ــای ماهیان ــه گزارش ه ــت. البت ــداده اس ــان ن ــود نش خ
در بــورس تهــران نشــان از تأثیــر کرونــا بــر عملیــات و میــزان فــروش آن هــا دارد امــا، 
ارزش همیــن شــرکت ها نیــز در ایــام کرونــا صعــودی بــوده اســت. بــه نظــر می رســد 
هم زمانــی هجــوم نقدینگــی بــه بــازار ســرمایه بــا همه گیــری کرونــا، بــه نوعــی 
موجــب کم اثــر شــدن ایــن بحــران در نمودارهــا و شــاخص های بورســی شــده اســت. 
ــت  ــراز هوی ــال 1398 اح ــجام در س ــد س ــق ک ــه از طری ــرادی ک ــر، اف ــوی دیگ از س
شــدند، در مجمــوع حــدوداً یــک میلیــون و هفتصــد هــزار نفــر هســتند، حــال آنکــه 
ــون و هشــتصد هــزار  ــه حــدود چهــار میلی ــن عــدد ب ــا نیمــه خــرداد 1399، ای فقــط ت
نفــر رســیده و ایــن اتفــاق نــادر شــاهدی بــر اقبــال عمومــی مــردم اســت. همیــن اتفــاق 
ــک  ــت فین ت ــتریان1 در صنع ــال مش ــت دیجیت ــراز هوی ــی در اح ــد انقاب ــه می توان البت

1 - e-KYC
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ــه شــرکت های  ــازار ســرمایه، عرضــه اولی ــت از ب ــی دول ــد. سیاســت حمایت ایجــاد کن
دولتــی، افزایــش نــرخ ارز و از ســوی دیگــر رکــود در ســایر بازارهــای مــوازی، منجــر 
ــه هجــوم نقدینگــی و رشــد شــاخص کل بــورس در کشــور شــده اســت. بنابرایــن،  ب
ــا  ــرات کرون ــی اث ــه خوب ــد ب ــی نمی توان ــران در ایــن برهــه ی زمان ــازار ســرمایه در ای ب

بــر اقتصــاد ایــران را تحلیــل کنــد.
شکل 3: شاخص کل بورس تهران در دوره فراگیری کرونا

ــش  ــدی، کاه ــدوداً 31 درص ــورم ح ــازار کار، ت ــا در ب ــه و تقاض ــش عرض کاه
ــش  ــی، کاه ــی و غیرنفت ــادرات نفت ــش ص ــکن، کاه ــازار مس ــات در ب ــداد معام تع
درآمدهــای مالیاتــی دولــت و رخدادهــای دیگــر اقتصــادی هــر یــک می توانــد 
ــر  ــان دادن اث ــرای نش ــند. ب ــران باش ــاد ای ــر اقتص ــا ب ــر کرون ــزان تأثی ــان گرهای می نش
ــت نســبی  ــر عمومی ــت کــه عــاوه ب ــره گرف ــد از شــاخصی به ــر اقتصــاد بای ــا ب کرون
شــاخص در حوزه هــای گوناگــون اقتصــادی، بــه صــورت کوتاه مــدت و دقیــق، ایــن 
ــزان  ــادی، می ــاخص های اقتص ــوع ش ــد در مجم ــر می رس ــه نظ ــد. ب ــان ده ــر را نش اث
ــن  ــرای ای ــه کــه در صنعــت پرداخــت ثبــت می شــود، پاســخی ب تراکنش هــای روزان

ســؤال باشــد.
ــه  ــد ک ــان می ده ــال 99 نش ــاه س ــرای فروردین م ــاپرک ب ــادی ش ــزارش اقتص گ



152

کـــرونـا مـثبت دو

هــم تعــداد تراکنش هــای بانکــی و هــم ارزش کل ایــن تراکنش هــا، نســبت بــه اســفند 
ــان  ــزارش نش ــن گ ــت ای ــت. در حقیق ــته اس ــه ای داش ــل ماحظ ــش قاب ــال 98 کاه س
می دهــد کــه شــیوع ویــروس کرونــا بــه تبــادالت اقتصــادی و روزمــره مــردم آســیب 
ــش  ــون تراکن ــدود 1922 میلی ــال 99، در ح ــاه از س ــن م ــت. در اولی ــرده اس وارد ک
به طــور کلــی در سیســتم شــاپرک بــه ثبــت رســیده اســت کــه ارزشــی برابــر بــا 198 
هــزار میلیــارد تومــان داشــته اســت. مقایســه ایــن حجــم از تراکنــش توســط کارت های 
بانکــی بــا مــاه قبــل از فروردیــن نشــان می دهــد، هــم تعــداد تراکنش هــا و هــم ارزش 
ــا  ــه اســفند ب ــل توجهــی داشــته اســت. تعــداد تراکنش هــا نســبت ب آن هــا کاهــش قاب
کاهــش 7/ 15 درصــدی مواجــه شــده اســت و ارزش تراکنــش در شــبکه الکترونیکــی 

پرداخــت کارت نیــز بــا کاهــش 7/ 39 درصــدی روبــه رو شــده اســت.
کاهــش تعــداد تراکنش هــای فروردیــن در مقایســه بــا اســفند، ممکــن اســت بــه 
ــازار اســفند مــورد مناقشــه قــرار گیــرد.  دلیــل تعطیــات رســمی فروردیــن و رونــق ب
بنابرایــن شــاید بــا مقایســه فرودیــن 99 بــا 98 بــه جمع بنــدی دقیق تــری رســید. مقایســه 
ــی از  ــز حاک ــته نی ــال گذش ــابه در س ــاه مش ــا م ــن 99 ب ــای فروردی ــداد تراکنش ه تع
افزایــش 19/ 5 درصــدی در تعــداد تراکنــش و 8/ 7 درصــدی در مبلــغ تراکنــش بــوده 
اســت. البتــه در افزایــش مبلــغ تراکنــش بایــد میــزان تــورم در ســال 98 نیــز لحــاظ شــود 
ــا یکدیگــر مقایســه شــود. در  ــا مقــدار حقیقــی ارزش تراکنش هــا در ایــن دو مــاه ب ت
ــاه مشــابه ســال  ــا م ــن 99 ب ــدار حقیقــی تراکنش هــای فروردی ــه مق ــن گــزارش البت ای
گذشــته نیــز مقایســه شــده اســت و بــر ایــن اســاس ارزش حقیقــی تراکنش هــای اولیــن 
ــه ســال گذشــته نشــان می دهــد.  مــاه ســال جــاری 87/ 9 درصــد کاهــش را نســبت ب
ــر اســاس ایــن آمــار، حــدوداً ده درصــد از چرخــه تبــادالت اقتصــادی روزمــره در  ب
ــابه،  ــان مش ــدت زم ــا م ــه ب ــا در مقایس ــری کرون ــیوع همه گی ــل ش ــه دلی ــن ب فروردی

کاهــش یافتــه اســت.
پــس از محاســبه تقریبــی اثــر کرونــا بــر اقتصــاد، ســؤال اصلــی اینجــا اســت کــه 
»تأثیــر منفــی کرونــا بــر اقتصــاد تــا چــه زمانــی ادامــه دارد؟« آیــا ممکــن اســت وضعیت 
ــرد؟  ــه آن پیشــی بگی ــی نســبت ب ــا حت ــل خــود بازگــردد و ی ــت قب ــه حال اقتصــادی ب
مؤسســه مشــاوره مدیریــت مک کینــزی1 در تصویــر شــماره 4، ایــن بازگشــت را متأثــر 

1 - McKinsey & Company: Global management consulting
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ــت های  ــت سیاس ــورها و موفقی ــان کش ــت و درم ــام بهداش ــت نظ ــِل موفقی از دو عام
ــنهاد  ــناریو پیش ــه س ــرده و ن ــل ک ــب وکارها تحلی ــه کس ــبت ب ــا نس ــی دولت ه حمایت
ــت  ــه موقعی ــه در س ــت ک ــامت هس ــام س ــرد نظ ــودی عملک ــور عم ــت. مح داده اس
ــی  ــریع ول ــش س ــیوع، 2( واکن ــش ش ــرل اثربخ ــع و کنت ــه موق ــریع و ب ــش س 1( واکن
بازگشــت بیمــاری و 3( مداخــات شکســت خورده نظــام ســامت طبقه بنــدی کــرده 
اســت. محــور افقــی، عملکــرد حمایتی-اقتصــادی دولــت هســت کــه در ســه حالــت 
1( مداخــات مؤثــر، 2( مداخــات نســبتاً مؤثــر و 3( مداخــات شکســت خورده 
ــدام از  ــر ک ــه ه ــرده ک ــاد ک ــس ایج ــه ماتری ــع، ن ــن تقاط ــت. ای ــده اس ــته بندی ش دس

ــان شــده اند. ــی بی ــص داخل ــد ناخال ــان و تولی ــب نمــودار زم ســناریوها در قال
شــکل 4: ســناریوهای تولیــد ناخالــص داخلــی بــر اســاس عملکــرد دولت هــا در نظــام ســامت 

و حمایــت اقتصــادی
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اگــر بــر اســاس مقایســه نــرخ بهبودیافتــگان و مبتایــان جدیــد در پروفایــل ایران1 
ســایت وردمتــر، عملکــرد نظــام درمانــی کشــور را در مقایســه با ســایر کشــورها، نســبتاً 
موفــق ارزیابــی کنیــم، سیاســت های حمایتی-اقتصــادی دولــت ایــران نیــاز بــه بررســی 
ــرایط  ــایر ش ــد س ــت بای ــی دول ــت های حمایت ــل سیاس ــش از تحلی ــتری دارد. پی بیش
همچــون تحریم هــای اقتصــادی، کســری بودجــه دولــت در ســال 99، کاهــش قیمــت 
جهانــی نفــت تــا مــرز هــر بشــکه 15 دالر، کاهــش تجــارت خارجــی ایــران، و نادیــده 
گرفتــن اســتقراض 5 میلیــارد دالری دولــت ایــران از ســوی صنــدوق بین المللــی پــول 

مــورد نظــر قــرار داده شــود.
ــروس  ــادی وی ــات اقتص ــرل تبع ــرای کنت ــزی ب ــک مرک ــت و بان ــات دول اقدام
کرونــا را می تــوان در اعطــای 75 هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه کســب وکارهای 
آســیب دیده بــا نــرخ ترجیحــی 12 درصــد، 5 هــزار میلیــارد تومــان کمــک بــه 
ــه  ــق س ــد، تعوی ــار کم درآم ــه اقش ــدی ب ــی نق ــته حمایت ــکاری، بس ــه بی ــدوق بیم صن
ــی  ــعه مل ــدوق توس ــورو از صن ــارد ی ــک میلی ــت ی ــهیات، برداش ــت تس ــه پرداخ ماه
بــرای تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی و در نهایــت بســته حمایتــی از مؤدیــان مالیاتــی 
شــامل تمدیــد سررســید پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده و مهلــت ســه ماهه جدیــد 

ــرای پرداخــت بدهــی خاصــه کــرد. ب
از طرفــی حجــم بســته محــرک اقتصــادی ایــران توســط دولــت 100 هــزار میلیارد 
تومــان اعــام شــده اســت. بــا نگاهــی بــه بســته محــرک اقتصــادی ســایر کشــورهای 
ــدود 10  ــده، ح ــون دالری ایاالت متح ــته 2 تریلی ــه بس ــرد ک ــی ب ــوان پ ــر، می ت درگی
درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور اســت. همچنیــن بســته محــرک اقتصــادی 
ســایر کشــورهای توســعه یافته ماننــد ژاپــن و آلمــان اندکــی کمتــر از 19 درصــد تولیــد 
ــا  ــرای بریتانی ــد و ب ــنگاپور 13 درص ــرای س ــت، ب ــورها اس ــی آن کش ــص داخل ناخال
ــنهاد  ــادی پیش ــرک اقتص ــته مح ــه بس ــت ک ــن درحالی اس ــت. ای ــد اس ــدود 4 درص ح
شــده در ایــران حــدود 0/2 درصــد تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران و 7 درصــد بودجــه 
ــرد  ــوان عملک ــوق می ت ــات ف ــاس توضیح ــر اس ــال ب ــر ح ــه ه ــت2. ب ــاری اس ــال ج س

1 - https://www.worldometers.info/coronavirus/country/iran/
ــده در  ــر ش ــران. منتش ــاد ای ــر اقتص ــا ب ــرات کرون ــادق. اث ــور محمدص ــم، عبداللهی پ ــکن محمدهاش 2  - بت ش

ــن 1399. ــاد، 20 فروردی ــای اقتص دنی
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حمایتــی دولــت را در موقعیــت دوم ارزیابــی کــرد.
بنابــر توضیحــات فــوق، عملکــرد ایــران در ناحیــه ســیاه رنــگ و حــدوداً در خانــه 
ــق  ــادی محق ــت اقتص ــی بازگش ــن پیش بین ــا ای ــس ب ــود. پ ــی می ش ــماره A1 ارزیاب ش
خواهــد شــد. امــا شــاید ســؤال کلیــدی ایــن باشــد کــه ایــن »بازگشــت اقتصــادی پــس 
از شــیوع بــا چــه شــتابی رخ خواهــد داد؟« گــزارش اقتصادی شــماره 59 شاپرک نشــان 
می دهــد کــه تعــداد تراکنش هــای اردیبهشــت ماه نســبت بــه مــاه قبــل افزایــش 
ــه ارزش  ــش ب ــون تراکن ــارد و 606 میلی ــدا کــرده اســت. در اردیبهشــت ماه دو میلی پی
3.977.415.027 میلیــون ریــال انجــام شــده کــه نســبت بــه مــاه قبــل رشــد دو برابــری 
را تجربــه کــرده اســت. بــر اســاس آمــار شــاپرک، مجموع مبالــغ کل تراکنش هــا در 
ــش  ــد افزای ــته 44 درص ــال گذش ــت ماه س ــه اردیبهش ــبت ب ــال نس ــت ماه امس اردیبهش
ــش  ــس از کاه ــت پ ــا در اردیبهش ــش خریدوفروش ه ــر افزای ــت که بیانگ ــه اس یافت
ــوده اســت. همچنین تعــداد پایانه هــای  ــا ب ــری کرون محدودیت هــای ناشــی از همه گی
تراکنــش دار نیــز در مــاه اردیبهشــت نســبت بــه فروردیــن امســال افزایشــی 14 درصدی 
ــاره فعالیت هــای اقتصــادی بخشــی از کســب وکارهای  ــی آغــاز دوب داشــته کــه در پ

ــا اســت. تعطیــل شــده در اثــر همه گیــری کرون
ــدان پاســخ داد ایــن اســت کــه ایــن  اینــک ســؤال کلیــدی دیگــری کــه بایــد ب
ــت؟«  ــاده اس ــاق افت ــاد اتف ــی از اقتص ــه بخش ــا در چ ــس از کرون ــادی پ ــد اقتص »رش
ــی  ــد حاک ــن می باش ــور چی ــع کش ــل صنای ــه تحلی ــوط ب ــه مرب ــماره 5 ک ــر ش تصوی
ــه  ــا ب ــاال ی ــرد ب ــا عملک ــع ب ــدی در صنای ــود نق ــازده و س ــاخص ب ــتابان ش ــد ش از رش
ــای  ــل کــرد کــه بخش ه ــوان تحلی ــن اســاس می ت ــر ای ــک اســت1. ب اصطــاح های ت
مــدرن در اقتصــاد در مقایســه بــا بخش هــای ســنتی آســیب کمتــری دیده انــد. هماننــد 
زلزلــه ای کــه ســاختمان های قدیمــی و کهنــه را بیــش از ســاختمان های نوســاز ویــران 
ــته  ــای گذاش ــر ج ــادی ب ــای اقتص ــر بخش ه ــری را ب ــن اث ــز چنی ــا نی ــد، کرون می کن
اســت. بنابرایــن بخش هــای ســنتی و حتــی کوچــک کــه تــاب آوری کمتــری دارنــد 
در ایــن شــرایط ناگزیــر از بازســازی و در گام بعــدی نیازمنــد ائتــاف و همــکاری بــا 

1 - Martin Reeves. Lars Fæste. Cinthia Chen. Philipp Carlsson-Szlezak. and Kevin Whitaker )2020(. How 
Chinese Companies Have Responded to Coronavirus. Harvard Business Review. 
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بازیگــران بزرگتــر هســتند.
شکل 5: شاخص بازده و سود نقدی در صنایع گوناگون چین پس از دوره فراگیری کرونا

ــر کــدام صنایــع و  ــا ب ــر ایــن، بایــد مشــخص ســاخت کــه »تأثیــر کرون عــاوه ب
بــه چــه میــزان بــوده اســت؟« همانطــور کــه تصویــر شــماره 6 نشــان می دهــد بعضــی 
ــدی و  ــترین عای ــکی بیش ــامت و پزش ــه کاالی س ــته ب ــع وابس ــون صنای ــع همچ صنای
بعضــی صنایــع همچــون گردشــگری بیشــترین ضــرر را از کرونــا دریافــت کرده انــد. 
ــن  ــه ضم ــت ک ــه اس ــی قابل توج ــک و خرده فروش ــارت الکترونی ــان، تج ــن می در ای
ــان  ــم نش ــی ه ــواهد میدان ــت. ش ــرده اس ــت ک ــی دریاف ــرات مثبت ــاال، اث ــری ب اثرپذی
ــا حــدوداً  ــه تجــارت الکترونیــک در دوره شــیوع کرون می دهــد کــه تقاضــا نســبت ب
15 درصــد افزایــش یافتــه و بســیاری را وادار ســاخته تــا حداقــل یــک بــار ولــو باالجبار 
خریــد اینترنتــی داشــته باشــند. می تــوان اذعــان داشــت کرونــا، دیجیتالــی شــدن ســبک 
ــوآوری  زندگــی مــردم را تقویــت کــرده اســت1. طبیعــی اســت کــه در اســتفاده از ن
همــواره ایــن مقاومــت در مراحــل نخســت رخ می دهــد و بعــد از تجــارب اولیــه، بــه 

ــل می شــود. ــراد تبدی بخشــی از ســبک زندگــی اف
1  - صادقــی، سوســن. کرونــا دیجیتالــی شــدن ســبک زندگــی را تقویــت کــرد. منتشــر شــده در 30 اردیبهشــت 

99. روزنامــه ایــران.
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شکل 6: برندگان و بازندگان بالقوه در دوره فراگیری کرونا

از ســوی دیگــر، گــزارش کافــه بــازار از نرم افزارهــای فعــال در ســال 98 
نشــان می دهــد کــه دســته »خریــد«، از جملــه مــواردی اســت کــه تقاضــای مشــتریان 
ــت  ــت رقاب ــی، وضعی ــودار حباب ــن نم ــت. در ای ــعه دهندگان اس ــه توس ــتر از عرض بیش
دســته های مختلــف برنامــه نمایــش داده شــده اســت. محــور افقــی نشــان دهنده نســبت 
ــدار، محــور عمــودی نشــان دهنده نســبت نرمــال شــده تعــداد  نرمال شــده تعــداد خری
ــن  ــت. ای ــازار اس ــز ب ــرخ تمرک ــان دهنده ن ــا نش ــدازه حباب ه ــنده و ان ــه ی فروش برنام
ــا ایجــاد  ــل شــرایط کرون ــه دلی ــی ب ــد اینترنت ــه خری ــی کــه ب ــر تمایل نمــودار عــاوه ب

شــده بــود.
طبیعــی اســت کــه ایــن نمــودار صرفــاً نمایان گــر پلتفرم هــای خریــد موجــود در 
ــازار می باشــد و لزومــاً نماینــده تجــارت الکترونیــک و خرده فروشــی نیســت.  کافــه ب
ــران  ــا پیش ــه ب ــی ک ــت. جذابیت ــازار اس ــت ب ــرای جذابی ــاهدی ب ــال ش ــر ح ــه ه ــا ب ام

ــا، مضاعــف گردیــده اســت. کرون
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شکل 7: وضعیت رقابت برنامه های کافه بازار در سال 1398

اقتصــاد ایــران بــا وجود تعامــات محدود بــا بازارهای جهانی و همچنیــن تأثیرپذیری 
کمتــر از تنش هــای جهانــی، بــه علت حجــم و گســتردگی اثرگــذاری کرونــا و پویش »در 
ــر اظهــارات  ــا ب ــا جایی کــه بن ــه بمانیــم«، تأثیــرات زیــادی از ایــن بحــران پذیرفــت ت خان
وزیــر اقتصــاد، کرونــا باعــث کاهــش 15 درصــدی حجــم تولیــد ناخالــص داخلی کشــور 
شــد. البتــه نــوع تأثیرپذیــری و نحــوه اثرگــذاری کرونــا بــر صنایــع مختلــف متفــاوت بوده 
و بعضــاً در برخــی صنایــع بــا رشــد و در برخــی صنایــع بــا افــت شــدید مواجــه بوده اســت. 
بــه طــور خــاص در صنعــت پرداخــت بعــد از رکــود اولیــه، رشــد معنــاداری حاصــل شــده 
اســت. رشــد تجــارت الکترونیــک و ظرفیت هــای زمینــه ای بــرای هم پایــی فناوری هــای 
مربــوط بــه آن پــس از رکــود اولیــه ناشــی از همه گیــری، در کنــار فرصــت ملــی در زمینــه 

احــراز هویــت مجــازی، دیجیتالــی شــدن اقتصــاد را تســهیل کــرده اســت.



تهدیدهــا و فرصت هــای کرونــا بــرای کســب وکارهای 
ایرانی

دکتر سعید مسعودی پور
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق?
دانش آموخته دکتری رشته بازاریابی دانشگاه آزاد اسامی

ــرد »مقاوم ســازی اقتصــاد«  ــده راهب ــر ادامــه دهن شــعار امســال همچــون ســال های اخی
ــی از  ــت از کاالی ایران ــو و حمای ــک س ــد از ی ــش تولی ــد و جه ــق تولی ــت. رون اس
ــع از یــک  ــی هســتند. درواق ــی اقتصــاد مقاومت ــوان دو جــزء اصل ــه عن ســوی دیگــر ب
ــی،  ــن مال ــی، تأمی ــات بانک ــد در موضوع ــر راه تولی ــر س ــع ب ــع موان ــا رف ــد ب ــو بای س
ــد حرکــت کــرد و از ســوی دیگــر  ــا تولی ــه ســمت ارتق ــروی کار و ... ب گمــرک، نی
ــدگان، از  ــای تولیدکنن ــتن تاش ه ــر نشس ــه ثم ــرای ب ــد ب ــی بای ــده ایران مصرف کنن
محصــوالت ایرانــی حمایــت کنــد. امــا آنچــه کــه بــه عنــوان بحــران جهانــی همــه دنیــا 
ــت های  ــا و سیاس ــه راهبرده ــت ک ــا اس ــی کرون ــاری جهان ــت، بیم ــده اس را در نوردی
کان بایــد در تعامــل بــا آن تنظیــم شــوند. بــدون شــک تاثیــر عمیــق ایــن ویــروس بــر 
حــوزه اقتصــاد آن قــدر زیــاد اســت کــه هــر گونــه تصمیم گیــری بــرای تحقــق 
شــعار ســال بــدون توجــه بــه تأثیــرات ایــن پدیــده، چشــم بســتن بــر روی 
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ــی  ــه جهان ــی و البت ــت� مســائل جــدی در حــوزه کســب وکارهای ایران واقعیت هاس
ــه اســت کــه نوشــتار حاضــر در تــاش اســت  ــن ویــروس شــکل گرفت ــه واســطه ای ب
ــی  ــب وکارهای ایران ــاری را در کس ــن بیم ــای ای ــا و تهدیده ــی از فرصت ه ــا برخ ت

تشــریح کنــد.
ــه مســئله روز همــه کشــورها تبدیــل شــده  ــا و شــیوع جهانــی آن ب پدیــده کرون
اســت. اگرچــه درگیــری اصلــی در حــوزه کنترل هــای بهداشــتی و اقدامــات درمانــی 
اســت، امــا از تأثیــرات اقتصــادی مســئله نیــز نبایــد غافــل شــد. به ویــژه آن کــه باالخــره، 
ــد جامعــه ای اســت  مــوج بیمــاری فروکــش خواهــد کــرد و آنچــه باقــی خواهــد مان
ــه و  ــًا فروریخت ــا در باطــن کام ــب اســت ام ــر بی نقــص و بی عی کــه اگرچــه در ظاه

تهــی شــده اســت.
ــه شــده و  ــا، مهم تریــن جــزء زندگــی از بشــر گرفت ــرل بیمــاری کرون ــرای کنت ب
آن »ارتباطــات حقیقــی« اســت. فاصله گذاری هــای اجتماعــی باعــث شــده اســت کــه 
مــردم کمتــر در شــهر و بــازار حضــور داشــته باشــند. بــازار آجیل شــب عید و پوشــاک 
بــه شــدت از رونــق افتــاد. مــردم نســبت بــه ســال گذشــته، کمتــر بــه ســفر رفته انــد و 
ایــن یعنــی پــول کمتــری در اقتصــاد چرخیــده اســت. بســیاری از مراســم های ازدواج 
تعطیــل شــده اســت و ایــن یعنــی از رونــق افتــادن برخــی از کســب وکارها. بــه عنــوان 
مثــال رییــس اتحادیــه لــوازم خانگــی از افــت هفتــاد درصــدی خریدوفــروش در بــازار 
ــازه برگــزار   ــی مراســم تشــییع جن ــر داده اســت. حت ــوازم خانگــی در اســفند 98 خب ل
ــد  ــرف کل خواه ــدید در مص ــت ش ــای اف ــه معن ــات ب ــن اتفاق ــی ای ــود و تمام نمی ش

بــود.
کاهــش تقاضــا بــرای برخــی از محصــوالت باعث شــده اســت تــا برخــی بنگاه ها، 
ــد. بخشــی از کســب وکارهای  ــرو کنن ــل نی ــد خــود کــم کــرده و تعدی از ســطح تولی
آزاد چنــدان مشــتری نــدارد. البتــه دولــت در تــاش اســت تــا بــا کمــک بــه بنگاه هــا، 
مانــع از افزایــش کارگــران بیــکار شــده و افــرادی کــه کســب وکار آن هــا در بحــران 
ویــروس جدیــد دچــار اشــکال شــده اند را تحــت پوشــش بیمــه بیــکاری قــرار دهــد. 
ــد  ــه فاق ــه ک ــای از جامع ــرای گروه ه ــتی ب ــکات معیش ــد مش ــر  می رس ــه نظ ــا ب ام

حقــوق ثابــت هســتند، جــدی اســت.
امــا کاهــش تقاضــا بــرای بعضــی از محصــوالت بــه معنــی انتقــال ایــن تقاضــا بــه 
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زمان هــای آینــده اســت و ایــن اُفــت تقاضــا موقتــی اســت. بــه عنــوان مثــال زوج هایــی 
ــه بعــد از بیمــاری  ــان مراســم را ب ــا را داشــته اند، زم ــن روزه کــه قصــد ازدواج در ای
منتقــل کرده انــد. در ایــن شــرایط بــا تقاضــای نامتعــادل روبــه رو خواهیــم شــد؛ بــه ایــن 
معنــی کــه در شــرایط بحــران، تقاضــا کاهــش یافتــه و بعــد از بحــران احتمــاالً تقاضــا 

افزایــش خواهــد یافــت.
هــر چقــدر زمــان کنتــرل بحــران و رســیدن بــه شــرایط کامــاًل عــادی 
ــازار بیشــتر خواهــد  طوالنی تــر شــود، خطــر بــر هــم خــوردن تعــادل در ب
بــود� از یــک ســو بــا طوالنــی شــدن زمــان، ممکــن اســت برخــی از تولیدکننــدگان 
ــا  ــد و ی ــه کاهــش حجــم تولی ــور ب ــد و مجب ــد برآین ــد از عهــده هزینه هــای تولی نتوانن
توقــف موقتــی آن شــوند. ایــن بــه معنــی اضافــه شــدن تعــداد بیشــتری بــه افــراد بیــکار 
ــد  ــدگان خواه ــد مصرف کنن ــدرت خری ــش ق ــث کاه ــکاران، باع ــش بی ــت. افزای اس
ــس از  ــه را پ ــترین ضرب ــه، بیش ــروم جامع ــد و مح ــار کم درآم ــت اقش ــد و در نهای ش
فروکــش کــردن بحــران خواهنــد خــورد؛ چــرا کــه در صــورت عــدم مداخلــه دولــت 
در کنتــرل بــازار، احتمــاالً برخــی از تولیدکننــدگان از چرخــه تولیــد خــارج شــده اند 
و یــا حجــم تولیــد خــود را کاهــش داده انــد و از ســوی دیگــر، تقاضــای کنترل شــده و 
نهفتــه بــرای محصــوالت ســر بــاز کــرده و افزایــش خریــد و تقاضــا بــه وجــود خواهــد 
ــه  ــی ک ــرای محصوالت ــا ب ــطح قیمت ه ــازار س ــون ب ــق قان ــت، طب ــن حال ــد. در ای آم
قبــًا تقاضــا بــرای آنهــا کــم شــده اســت)مثل لــوازم خانگــی( بــه یــک بــاره افزایــش  
ــان اقشــار کم درآمــد و ضعیــف جامعــه، بیشــترین محــل آســیب  ــد. در ایــن می می یاب

هســتند.
ــظ  ــز حف ــردم و نی ــرف م ــت مص ــد مدیری ــر  می رس ــه نظ ــات ب ــن توضیح ــا ای ب
ــت  ــه دول ــت و مداخل ــروری اس ــری الزم و ض ــود ام ــرایط رک ــد در ش ــطح تولی س
بــا ابزارهــای تشــویقی و حمایتــی از بنگاه هــا مهم تریــن نقــش را در کنتــرل ایــن 
ــداد  ــه ام ــر »کمیت ــی نظی مســئله خواهــد داشــت. همچنیــن دســتگاه های حمایت
ــوالت  ــد محص ــا پیش خری ــد ی ــه خری ــدام ب ــد اق ــی:«  می توانن ــام خمین ام
مصرفــی مــردم کــه دچــار افــت شــده اند، کــرده و هــم از تعطیــل شــدن 
ایــن بنگاه هــا جلوگیــری کننــد و هــم بتواننــد در پــس از بحــران، افــراد بیشــتری 

ــد. ــرار دهن ــود ق ــت خ ــت حمای ــری تح ــای کمت ــا هزینه ه را ب
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ــز  ــب وکار نی ــق کس ــرای رون ــی ب ــا، فرصت های ــدات کرون ــدای از تهدی ــا ج ام
ــده، دارو،  ــواد ضدعفونی کنن ــه محصــوالت بهداشــتی، م ــاز ب ــروزه نی وجــود دارد. ام
ــه  ــه ب ــا توج ــود دارد. ب ــا وج ــه دنی ــتانی در هم ــدادی و بیمارس ــوازم ام ــزات و ل تجهی
نامعلــوم بــودن زمــان اتمــام بیمــاری کرونــا در جهــان و فاصلــه زمانــی در اوج و فــرود 
ایــن بیمــاری در دنیــا، فرصــت خوبــی بــرای ســرمایه گذاری در این بخش وجــود دارد. 
حمایــت دولــت از راه انــدازی بنگاه هــا و یــا افزایــش خطــوط تولیــد کســب وکارهایی 
کــه بــه تولیــد محصــوالت مرتبــط بــا کنتــرل و درمــان کرونــا اشــتغال دارنــد، یکــی 
ــه روشــن اســت  ــی رود. البت ــه شــمار  م ــی ب ــرای کســب وکارهای ایران ــا ب از فرصت ه
ــا زمــان فروکــش کــردن بیمــاری در اولویــت اســت. امــا همان طــور  تأمیــن داخــل ت
کــه گفتــه شــده تاخیــر زمانــی در نقطــه اوج و فــرود بیمــاری در کشــورهای مختلــف 
ــدات  ــرد. تولی ــد ک ــم خواه ــای ارزی را فراه ــب درآمده ــرای کس ــی ب ــت خوب فرص
محصــوالت غذایــی ارگانیــک و مغــذی کــه بــه تقویــت سیســتم ایمنــی بــدن کمــک  
ــان   ــرکت های دانش بنی ــت. ش ــازار اس ــود در ب ــای موج ــر فرصت ه ــد، از دیگ می کنن
می تواننــد اقــدام بــه تولیــد محصــوالت خوراکــی و ترکیبــی از مــواد مغــذی نمــوده و 

اقــدام بــه فــروش آن در بازارهــای داخلــی و خارجــی کننــد.



تشابهات عملکردی در مدیریت تحریم و کرونا
وحید قاسمی
استاد هادی حلقه »اقتصاد تحریم« مرکز رشد
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق?

وزارت خزانــه داری آمریــکا بــا انتشــار اطاعیــه ای در تاریــخ 16 آوریــل 2020 
مطابــق بــا 28 فروردیــن مــاه 1399 اعــام نمــود کــه علی رغــم شــیوع  بیمــاری 
ــه کمک هــای بشردوســتانه و تجهیــزات پزشــکی و  ــا در جهــان، ارســال هرگون کرون
درمانــی مربــوط بــه بیمــاری کرونــا بــه کشــورهای تحریــم شــده  منــوط بــه رعایــت 
کلیــه تحریم هــای از پیــش اعــام شــده توســط وزارتخانــه مذکــور و همچنیــن 
ــک  ــی اُفَ ــه یعن ــی آن وزارت خان ــای خارج ــرل دارایی ه ــر کنت ــوز از دفت ــذ مج اخ
ــخ  ــت پاس ــکا در حقیق ــه داری آمری ــه وزارت خزان ــن اطاعی ــد. ای )OFAC( می باش
روشــن و قاطــع بــه برخــی اقدامــات و موضع گیری هــای دولتمــردان ایرانــی بــود کــه 
ــدوق  ــرای لغــو تحریم هــا و درخواســت وام از صن ــی ب ــا را دلیل شــیوع بیمــاری کرون
بین المللــی پــول می دانســتند و امیدوارانــه آن را پیگیــری می کردنــد. مقایســه مواضــع 
ــال  ــورمان در قب ــکا و کش ــده آمری ــاالت متح ــت مداران ای ــط سیاس ــده توس ــاذ ش اتخ

ــد. ــه می باش ــایان توج ــا ش ــی آن ه ــه تطبیق ــا و مقایس ــام، کرون ــم، برج تحری



164

کـــرونـا مـثبت دو

تشابه شرایط تحریم اقتصادی و شیوع بیماری کرونا
ــن دو  ــه ای ــم ک ــا درمی یابی ــاری کرون ــیوع بیم ــم و ش ــروز تحری ــرایط ب ــه ش ــا مقایس ب

ــل مقایســه هســتند. ــای مختلفــی قاب ــداد از زوای روی
الف( ایجاد محدودیت های ناگهانی در روال امور کان کشور.

هنــگام اعمــال تحریــم ناگهــان ارتباطــات بانکــی کشــور قطــع شــد و مبــادالت 
بازرگانــی و فــروش نفــت کاهــش یافــت و ناگهــان رونــد درآمــد و اقتصــاد کشــور 
دچــار اختــال شــد. در هنــگام شــیوع بیمــاری کرونــا هــم فعالیت هــای اقتصــادی کــه 
توســط شــرکت ها و شــبکه های پوششــی انجــام می شــد متوقــف شــد، قیمــت نفــت 
و درآمــد کشــور بــه شــدت کاهــش یافــت ضمــن آنکــه کلیــه پروازهــای خارجــی بــه 

کشــور قطــع شــد.
ب( تحت سیطره قراردادن کل کشور و همه اقشار جامعه.

اعمــال تحریم هــا موجــب افزایــش قیمت هــا و فشــار اقتصــادی بــر عمــوم 
جامعــه شــد. در هنــگام بــروز بیمــاری کرونــا بســیاری از مشــاغل دچــار آســیب شــدند 
و معیشــت جامعــه دچــار مشــکل شــد؛ ضمــن آنکــه فــروش نفــت کشــور در کمتریــن 

مقــدار قــرار گرفــت.
ج( به چالش کشیدن مدیریت کان کشور.

مدیریــت کان کشــور در زمــان بــروز هــر دو واقعــه تحریم و شــیوع بــروز کرونا 
بــا چالــش جــدی روبــرو شــدند و مدیریــت کان کشــور می بایســت تصمیمــات مهــم 
ــر دو  ــکل در ه ــل مش ــه ح ــت ک ــدان معناس ــه ب ــن نکت ــود. ای ــاذ می نم و کان را اتخ
واقعــه در حیطــه اختیــار یــک یــا دو وزارتخانــه نبــود و تمــام ارکان مدیریتــی کشــور 

ــد. ــه می کردن ــا آن مقابل ــد ب بای
د( تاثیر عوامل بین المللی در بروز هر دو بحران.

تحریم هــا بــه طــور مشــخص از عوامــل بین المللــی ماننــد ایــاالت متحــده 
آمریــکا، اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل متحــد بــه کشــورمان تحمیــل شــد و ارتباطات 
بین المللــی، تجــاری، مالــی و بانکــی را تحــت تاثیــر قــرار داد. هنــگام شــیوع بیمــاری 
کرونــا نیــز تحــت تاثیــر فضــای تبلیغاتــی ایجــاد شــده بین المللــی کشــورمان در 
ــا  ــورمان ب ــی کش ــی، زمین ــی، دریای ــات هوای ــت و ارتباط ــرار گرف ــده ق ــاری فزاین فش

ــا قطــع شــد. ــر کشــورهای دنی اکث
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ــوی  ــری از الگ ــدل کوچکت ــا م ــل کرون ــل مقاب ــا در مقاب ــرد م ــوی عملک ه( الگ
ــد. ــم می باش ــل تحری ــا در مقاب ــرد م عملک

بررسی عملکرد دولتمردان ایران در مقابل تحریم ها
ــه  ــرای مقابل ــام و ب ــرات برج ــول دوره مذاک ــا در ط ــردان م ــرد دولتم ــی عملک بررس
ــه تصمیمــات و مواضــع  ــا دقــت ب ــی اســت کــه ب ــا تحریم هــا نشــانگر چارچوب های ب

ــر اشــاره کــرد. ــوارد زی ــه م ــوان ب اتخــاذ شــده، می ت
الف( به مذاکره با آمریکا و اروپا برای حل مشکل دل بستیم.

دولــت یازدهــم بــا شــعار مذاکــره و حــل مشــکل اقتصــادی کشــور وارد عرصــه 
انتخابــات شــد و مذاکــره بــا کدخــدا ســر خــط کام رئیــس دولــت یازدهــم شــد و بــه 

عنــوان یــک راهبــرد موثــر مطــرح شــد.
ــد  ــل متح ــازمان مل ــد س ــی مانن ــه جهان ــی و جامع ــاختارهای بین الملل ــه س ب( ب

ــم. ــاد کردی اعتم
ــکا و  ــا آمری ــه ب ــه درصورتی ک ــد ک ــاور بودن ــن ب ــر ای ــا ب ــدگان م مذاکره کنن
دَول اروپایــی مذاکــره نماینــد و از حقــوق هســته ای کشــورمان بگذرنــد و بــه توافقــی 
دســت یابنــد و آن توافــق بــه تصویــب ســازمان ملــل یــا اتحادیــه اروپــا برســد مشــکل 

مــا حــل شــده و دیگــر کشــور مــا از ســوی آمریــکا تهدیــد نخواهــد شــد.
ج( به قول و وعده های اروپا و آمریکا اعتماد کردیم.

در کشــاکش مذاکــرات و آنجــا کــه منتقــدان نســبت بــه شــیوه مذاکره بــا آمریکا 
و خطــرات ناشــی از آن هشــدار می دادنــد دولتمــردان مــا قــول برخــی از دولتمــردان 
آمریــکا را تضمیــن نامیــده و ادعــا کردنــد کــه آمریــکا هیچوقــت نمی توانــد از برجــام 

ــود. خارج ش
ــارج  ــکات را در خ ــل مش ــل راه ح ــای داخ ــه توانایی ه ــن ب ــای پرداخت د( به ج

جســتجو کردیــم.
ــاز  ــی را آغ ــت دهــم مذاکرات ــت یازدهــم مســتقر شــود، دول ــل از آنکــه دول قب
کــرده بــود و همچنیــن راه هــا و روش هایــی را بــرای مقابلــه بــا تحریم هــا طراحــی کرده 
بــود. گرچــه ایــن اقدامــات نیــز در راســتای دور زدن تحریم هــا بــود تــا مصون ســازی 
ــه آنچــه  کشــور در مقابــل تحریم هــا، امــا دولتمــردان دولــت یازدهــم از بــدو ورود ب
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ــود را در  ــم خ ــام هم وغ ــوده و تم ــا ب ــود بی اعتن ــده ب ــت آم ــه دس ــی ب ــت قبل در دول
ــه توانایی هــای جوانــان کشــور  ــا خــارج قــرار دادنــد. در کنــار ایــن رونــد ب ارتبــاط ب
و نیروهــای داخلــی هــم اعتمــادی نبــود و کهنســال ترین کابینــه در تاریــخ انقــاب در 
ایــن دوره شــکل گرفــت و قــدم قابل توجهــی در راه مصون ســازی اقتصــادی برداشــته 
ــا خــارج از کشــور  ــرای ارتبــاط ب نشــد. در آن زمــان همــه توانایی هــای دولتمــردان ب

صــرف شــد و بــه توانایی هــای داخلــی و نحــوه ســاماندهی آنهــا توجهــی نشــد.
ــرف  ــدات ط ــام تعه ــر انج ــپس منتظ ــم و س ــام دادی ــان را انج ــدا تعهداتم ن( ابت

ــم. ــل ماندی مقاب
در روال مذاکــرات منتهــی بــه برجــام طرفیــن مذاکــره گامهایــی را بــرای رســیدن 
بــه توافــق برمی داشــتند و تعهداتــی را می بایســت می پذیرفتنــد. نــوع تعهــدات طــرف 
ــه آن  ــت یابی ب ــرای دس ــال ب ــن س ــه چندی ــود ک ــی ب ــس تکنولوژی های ــی از جن ایران
تــاش شــده بــود و بازگشــت بــه آن مشــکل و زمان بــر بــود. از طــرف دیگــر تعهــدات 
طــرف اروپایــی و آمریکایــی از جنــس لغــو یــک ضابطــه یــا مصوبــه بــود بــه نحــوی 
ــرا  ــود؛ زی ــاز نب ــت آن نی ــرای برگش ــم ب ــی ه ــان چندان ــوده و زم ــت ب ــه قابل برگش ک
مکانیســم بازگشــت آن نیــز در خــود برجــام دیــده شــده بــود. در چنیــن حالتــی ابتــدا 
طــرف ایرانــی تمامــی تعهــدات خــود یعنــی از بیــن بــردن تکنولــوژی هــای پیشــرفته را 
انجــام داد و در مقابــل منتظــر انجــام تعهــدات طــرف مقابــل مانــد کــه طــرف مقابــل 

هــم بــه زیرکــی از انجــام تعهــدات خــود ســرباز زد.
ــتوانه  ــه پش ــکا ب ــردن آمری ــزوی ک ــه من ــام ب ــکا از برج ــروج آمری ــس از خ و( پ

ــتیم. ــام دل بس برج
پــس از خــروج آمریــکا از برجــام بــر خــاف تمــام قواعــد پشــت پرده دیپلماســی 
بین الملــل ایــن تصــور خــام در ذهــن دولتمــردان مــا شــکل گرفــت کــه اروپــا دارای 
ــام  ــر تم ــن خاط ــه همی ــد و ب ــکا می باش ــل آمری ــت در مقاب ــتقال رای و موجودی اس
موضع گیری هــای دولتمــردان مــا بــر ایــن اســاس بــود کــه آمریــکا بعــد از خــروج از 
برجــام در دنیــا منــزوی شــده اســت و جامعــه جهانــی بــه برجــام کــه مصــوب شــورای 
ــایر  ــد س ــاهده ش ــه مش ــت. درصورتی ک ــد اس ــت پایبن ــل اس ــازمان مل ــی س ــت مل امنی

کشــورها از تــرس آمریــکا از آن پیــروی کردنــد.
ــاوری  ــه فن ــس از دســت یابی ب ــکا پ ــه مهــم آن اســت کــه دولتمــردان آمری نکت
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ــاز  ــورها نی ــردن کش ــرای تحریم ک ــر ب ــه دیگ ــیده اند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــا ب تحریم ه
ــا کشــور  ــا مکانیســم - تحریــم کشــوری کــه ب ــد و ب ــه قطعنامــه ســازمان ملــل ندارن ب
تحریــم شــده ارتبــاط برقــرار کنــد- می تواننــد هــر کشــوری را تحریــم نماینــد. ایــن 
ــرای  ــی ب ــر اهمیت ــکا دیگ ــا آمری ــورها ب ــی کش ــه همراه ــت ک ــدان معناس ــوع ب موض
ــا  ــدن، ب ــم نش ــرای تحری ــتند ب ــار هس ــورها ناچ ــه کش ــته و هم ــده نداش ــاالت متح ای

ــکا همــراه شــوند. آمری
بــازی خوردیــم و  ماندیــم،  اینســتکس  منتظــر عملیاتــی شــدن  ه( یکســال 

دادیــم. دســت  از  را  فرصت هــا 
ــه  ــورمان ب ــردان کش ــی دولتم ــد قبل ــده در بن ــط اشاره ش ــاور غل ــه ب ــه ب ــا توج ب
طراحــی و کارایــی ســامانه اینســتکس اعتمــاد کــرده و یکســال تمــام شــرایط کشــور 
را در حالــت انتظــار و عــدم تصمیم گیــری قــرار دادنــد؛ ایــن رونــد اقتصــاد کشــور را 

در رکــود فــرو بــرد.
ی( اتحادیــه اروپــا علی رغــم متعهــد بــودن بــه برجــام عمــًا بــه تبعیــت یــا تــرس 

از آمریــکا مــا را تحریــم کــرد.
آنچــه کــه از مــرور مــوارد بــاال بــه دســت مــی آیــد ایــن نکتــه اســت کــه اتحادیــه 
اروپــا علی رغــم آنکــه ظاهــراً بــه برجــام متعهــد اســت امــا بــه جهــت جایــگاه بخــش 
خصوصــی در ایــن کشــورها و تهدیــدات آمریــکا، عمــًا کشــور مــا را تحریــم نمــوده 

اســت و ایــن موضــع اگــر بدتــر از موضــع آمریــکا نباشــد قطعــاً بهتــر از آن نیســت.
ــده  ــاذ ش ــع اتخ ــده و مواض ــه ش ــه کار گرفت ــای ب ــا و راهبرده ــه رویه ه در نتیج
توســط دولتمــردان مــا در دوره برجــام و پــس از آن موجــب شــد کــه نــه تنهــا 
ــد و  ــرا ش ــل اج ــدیدتر از قب ــکا ش ــای  آمری ــه تحریم ه ــد بلک ــته نش ــا برداش تحریم ه
عمــًا برجــام بی اثــر شــد و ســایر کشــورهای دنیــا نیــز از تــرس آنکــه توســط آمریــکا 
ــا آمریــکا همراهــی کردنــد و محدودیت هــای کشــورمان بــر طــرف  تحریــم شــوند ب
نشــد. ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مــا عــاوه برآنکــه بــه اهــداف خــود دســت 
ــم. ــاوری هســته ای را پرداخــت کردی ــه ســنگین از دســت دادن فن ــم بلکــه هزین نیافتی

عملکرد دولتمردان ما در مقابل بیماری کرونا
ــارج  ــکات را در خ ــل مش ــل راه ح ــای داخ ــه توانایی ه ــن ب ــای پرداخت ــف( به ج ال
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ــم. جســتجو کردی
ــه خــارج از  ــا توجــه ب ــا بیمــاری کرون ــا در مواجهــه ب ــدم دولتمــردان م ــن ق اولی
کشــور بــود؛ از نشــانه های ایــن موضــوع ســعی در برقــراری ارتبــاط بــا ســایر کشــورها 
و ســازمان های بین المللــی می باشــد؛ تماس هــای تلفنــی روســای جمهــور و بیــان 
ــاش  ــت و ت ــا اس ــا کرون ــه ب ــی در مقابل ــکل اساس ــا مش ــه تحریم ه ــوع ک ــن موض ای

ــرای جلــب کمــک از خــارج. ب
ــوان نشــان دادیــم و در عرصــه بین المللــی  ــا نات ــا کرون ــارزه ب ب( خــود را در مب

اقــدام بــه جلــب ترحــم کردیــم.
پــس از شــیوع بیمــاری کرونــا اولیــن موضعــی کــه در فضــای بین المللــی توســط 
دولتمــردان اتخــاذ شــد ایــن بــود کــه کشــورمان تــوان مقابلــه و کاهــش تلفــات بیماری 
ــردان  ــخنرانی دولتم ــه و س ــت، مصاحب ــر فرص ــتا در ه ــن راس ــدارد. در ای ــا را ن کرون
ــد و در  ــخن گفتن ــا س ــا کرون ــارزه ب ــرای مب ــم  ب ــای تحری ــورمان از محدودیت ه کش
ــیم  ــاری  ترس ــن بیم ــا ای ــه ب ــوان در مقابل ــور نات ــک کش ــر ی ــل تصوی ــه بین المل عرص

کردیــم.
ج( بــه لغــو تحریم هــا از طریــق بزرگ نمایــی ناتوانــی خــود در مبــارزه بــا کرونــا 

بستیم. دل 
ناتوان نمایــی کشــور در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا حاصــل یــک تفکــر و ذهنیــت 
ــوان اســتفاده کــرد و  ــا مــی ت ــود از آنکــه از فرصــت کرون ــارت ب ــود؛ آن تفکــر عب ب
ــت  ــم توانس ــم خواهی ــوه دهی ــیب پذیر جل ــوان و آس ــورمان را نات ــه کش درصورتی ک
اجمــاع بین المللــی و فضــای الزم را بــرای لغــو تحریم هــا ایجــاد کنیــم. ایــن تفکــر کــه 
کرونــا موجــب لغــو تحریم هــا خواهــد شــد مبنــای عملکــرد دولتمــردان مــا بود. شــاهد 
ایــن رویکــرد، توئیــت مشــاور رئیــس جمهــور و رییــس مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک 
ــوروز  ــن ن ــواری ها، از ای ــه دش ــم هم ــت: »به رغ ــه نوش ــت ک ــوری اس ــت جمه ریاس
ــت:  ــن خواهیم گرف ــبت را جش ــازه، دو مناس ــرن ت ــتانه ق ــده و در آس ــوروز آین ــا ن ت
ــم داد  ــازه نخواهی ــا اج ــا. م ــه تحریم ه ــان دادن ب ــن پای ــا و جش ــت کرون ــن شکس جش
ــز:  ــای عزی ــت: »آمریکایی ه ــری نوش ــت دیگ ــد.« وی در توئی ــه کنن ــران را قرنطین ای
اگــر بــه صــورت جهانــی بــا ویــروس کرونــا مبــارزه نکنیــم دوبــاره و دوبــاره و دوبــاره 
ــا  بــه صــورت جهانــی پدیــدار می شــود. تحریم هــای اقتصــادی ترامــپ برابــر اســت ب
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شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس در ایــران کــه برابــر اســت بــا شــیوع بیشــتر ایــن ویــروس در 
ایــاالت متحــده! بــه مــا کمــک کنیــد تــا بــه خودتــان کمــک کنیــد.«

د( بــه ایســتادگی اتحادیــه اروپــا و ســازمان ملــل متحــد در مقابــل آمریــکا بــرای 
حفــظ منافــع کشــورمان و فشــار بــر آمریــکا بــرای لغــو تحریم هــا دل بســتیم.

ــات  ــی و مکاتب ــای تلفن ــورمان تماس ه ــا در کش ــاری کرون ــیوع بیم ــس از ش پ
ــه  ــد ک ــاش ش ــران ت ــامی ای ــوری اس ــه جمه ــور خارج ــر ام ــور و وزی ــس جمه رئی
ــای  ــو تحریم ه ــرای لغ ــی ب ــازمان های بین الملل ــی و س ــورهای اروپای ــگاه کش از جای
آمریــکا علیــه کشــورمان کمــک بگیرنــد تــا آنجــا کــه وزیــر امــور خارجــه کشــورمان 
ــازمان  ــرکل س ــرش« دبی ــو گوت ــه »آنتونی ــه ای ب ــفندماه در نام ــنبه 22 اس در روز پنجش
ــه  ــی و وزرای خارج ــازمان های بین الملل ــای س ــرای روس ــت آن ب ــه رونوش ــل ک مل
همــه کشــورها ارســال شــد، بــر ضــرورت رفــع تحریم هــای یک جانبــه آمریــکا علیــه 

ــا تأکیــد کــرد. ــا کرون ایــران بــرای مقابلــه ب
ــول را  ــی پ ــدوق بین الملل ــت وام از صن ــا درخواس ــا کرون ــارزه ب ــه مب ــه بهان ه( ب

ــم. مطــرح کردی
ــت  ــش رف ــی پی ــا جای ــی ت ــای بین الملل ــه نهاده ــا ب ــردان م ــی دولتم خوش گمان
کــه بــه بهانــه مبــارزه بــا کرونــا درخواســت وام از صنــدوق بین المللــی پــول را ارائــه 
ــر اســتقال نهادهــای بین المللــی در  ــاور غلــط ب ــر مبنــای ب ــد. ایــن اقــدام هــم ب نمودن
مقابــل آمریــکا بــود و نتیجــه ایــن اقــدام هــم بــا هشــداری از ســوی مســئولین آمریکایی 

مشــخص شــد و درخواســت وام کشــورمان بــدون پاســخ مانــد.
ن( عملکرد منسجمی از نظام مدیریتی خود در ابتدا نشان ندادیم.

عملکــرد دولتمــردان مــا در مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا نشــان از عــدم انســجام در 
ــا یــک اســتان در رســانه ها  ــا کرون ــه نحــوی کــه فرمانــده مقابلــه ب مدیریــت داشــت ب
ــه  ــش ب ــر بهداشــت و معاون ــوری و اضطــراری می نمــود و وزی درخواســت کمــک ف
عنــوان فرماندهــان مقابلــه بــا کرونــا از وخامــت اوضــاع گلــه می کردنــد امــا از ســوی 
دیگــر رئیــس جمهــور اعــام می نمــود کــه از دو روز دیگــر همــه امــور به وضــع عادی 
بــر خواهــد گشــت و اگــر نبــود موضع گیــری رهبــری بــرای انسجام بخشــی نیروهــای 

ــی و ایجــاد آرامــش در جامعــه، دچــار بحران هــای متعــددی می شــدیم. داخل
در نتیجــه می تــوان گفــت عملکــرد دولتمــردان کشــورمان از یــک ســو موجــب 
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ــرای کشــورمان شــد کــه نتیجــه ای جــز  ــی ب ــوان در جامعــه جهان ــری نات ــه تصوی ارائ
کمک هــای بســیار ناچیــز بــرای کشــورمان نداشــت. از ســوی دیگــر ایــن نــوع اتخــاذ 

سیاســت موجــب ایجــاد هــراس در بیــن مــردم کشــورمان شــد.

مقایســه تصمیمــات کالن دولتمــردان ایــاالت متحــده آمریــکا بــا کشــور 
ن یرا ا

در جــدول زیــر چکیــده ای از مواضــع اتخــاذ شــده توســط دولتمــردان مــا و ایــاالت 
متحــده آمریــکا ارائــه شــده تــا امــکان مقایســه فراهــم آیــد.

جدول 1: مقایسه مواضع دولتمردان ایران و آمریکا

عملکرد دولتمردان ایالت 
متحده آمریکا

مقطــع 
عملکرد کالن دولتمردان مازمانــی

- تاش برای اجماع فکری، اقناع 
و همراه  سازی جامعه جهانی برای 

علیه ایران.
-بررسی و مطالعه دقیق شرایط 

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی ایران 
و شناسایی راهکارهای  برنامه  های 
عملیاتی تحت فشار قرار دادن آن.
- طراحی تحریم های شدید برای 

به زانو درآوردن کشورمان.

پیش از 
تحریم

- عدم پیش  بینی شرایط احتمالی و    
چالش  های پیش رو به منظور مصون  سازی 

نظام و کشور از لحاظ اقتصادی، سیاسی و 
فرهنگی.

- ادامه روال اداره کشور بر اساس اقتصاد 
متکی برفروش نفت.

-ایجاد فضای روانی و تبلیغاتی 
گسترده جهانی علیه ایران.

- اعمال تحریم  های پیچیده، 
سنگین از سوی سازمان  ملل و 
ایاالت متحده و اتحادیه اروپا 

بر علیه ایران.
- اعمال فشار برساختار 

اقتصادی، سیاسی، اجتماعی 
ایران از خارج و داخل کشور.

دوران 
تحریم

- تاش برای مقابله با تحریم دور زدن 
تحریم و فروش نفت و انجام فعالیت های 

بانکی بین  المللی توسط شرکت  های 
پوششی )حرکت در هزارتوی تحریم  ها(.

- بی  اثر برشمردن تحریم  ها و عدم استفاده 
مطلوب از ظرفیت  های دیپلماتیک.

-اتخاذ موضع  گیری  های سیاسی نامناسب 
که  موجب موجه نشان  دادن اقدامات 

آمریکا علیه ایران می  شد.
- عدم انجام اقدامات راهبردِی مصون-
 کننده در زمینه  های اقتصادی، سیاسی و 

اجتماعی کشور )تغییر زمین بازی(.
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- ورود به مذاکرات بامطالعه 
و تیم کامل فنی، حقوقی و 

سیاسی.
- استفاده کامل از کلیه 

ترفندهای مذاکره از جمله 
پلیس خوب و بد و امتیازهای 

سوخته.
- عدم عدول از اصول و 

خطوط قرمز خود.
- اخذ تعهد از ایران و عدم 

ارائه عهد به طرف مقابل مانند 
عدم اجازه ورود ایران به  

بازارهای مالی آمریکا و صرفا 
تعلیق تحریم های سازمان ملل.

- ایجاد زمینه ادامه روند تحریم 
درواقع با تهدید کشورها و 

اعام هشدارهای متعدد.
-حمایت از آشوب  های داخلی 

و تنش در ایران.

- به مذاکره با آمریکا )کدخدا( و اروپا برجام
برای حل مشکل دل بستیم.

- به ساختارهای بین المللی و جامعه جهانی 
مانند سازمان ملل متحد اعتماد کردیم.

- به جای پرداختن به توانایی  های داخل 
راه  حل مشکات را در خارج جستجو 

کردیم.
- به قول و وعده  های اروپا و آمریکا 

اعتماد کردیم.
-مذاکرات را بدون کمک از تیم  های فنی 

آغاز کردیم.
-استراتژی و فنون مذاکرات را رعایت 

نکردیم.
- در مذاکرات از اصول و خطوط قرمز 

تعیین شده توسط نظام عدول کردیم.
-ابتدا تعهداتمان را انجام دادیم و سپس 
منتظر انجام تعهدات طرف مقابل ماندیم.

-خروج یک  جانبه از توافق.
- اعمال تحریم  های شدیدتر و 

فلج  کننده علیه ایران.

خروج 
آمریکا 
از برجام

-پس از خروج آمریکا از برجام به منزوی-
کردن آمریکا به پشتوانه برجام دل بستیم.

-به ایستادگی اروپا در مقابل آمریکا برای 
حفظ منافع خود دل بستیم.

-اتحادیه اروپا علی  رغم متعهد بودن به 
برجام عمًا به تبعیت یا ترس از آمریکا ما 

را تحریم کرد.

- بی اثر نمودن توافق اینستکس 
با هشدار دادن به کشورهای 

ساروپایی
تک

ینس
- اعتماد نابه  جا به کشور های اروپاییا

- منتظر عملیاتی  شدن اینستکس ماندن و از 
دست دادن فرصت  ها
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- تاکید بر لزوم رعایت 
تحریم  ها علی رغم  شیوع 

بیماری کرونا و تهدید 
کشورهایی که قصد کمک 

بشردوستانه به ایران را داشتند.
- ارائه تصویر کشور ناامن کننده 
از ایران و اتهام  زنی به ایران که 
از کمک  های بشردوستانه برای 

تأمین مالی اقدامات بی  ثبات-
 کننده در جهان استفاده خواهد 

کرد.

شیوع
بیماری
کرونا

- خود را در مبارزه با کرونا ناتوان نشان 
دادیم و در عرصه بین  المللی شروع به 

مظلوم  نمایی و جلب ترحم کردیم.
- به لغو تحریم  ها از طریق بزرگ  نمایی 

ناتوانی خود در مبارزه با کرونا دل بستیم.
- به ایستادگی اتحادیه اروپا و سازمان 
ملل متحد در مقابل آمریکا برای حفظ 

منافع کشورمان و فشار بر آمریکا برای لغو 
تحریم  ها دل بستیم.

- به جای پرداختن به توانایی  های داخل 
راه  حل مشکات را در خارج جستجو 

کردیم.
- به بهانه مبارزه با کرونا درخواست وام از 

صندوق بین  المللی پول را مطرح کردیم.
- عملکرد منسجمی از نظام مدیریتی خود 

در ابتدا نشان ندادیم.
- درخواست وام از صندوق بین  المللی پول 

و ارائه تصویر یک کشور ورشکسته در 
جامعه بین  الملل.

پیشنهادها
الف( عدم حرکت در پازل دشمن و تغییر زمین رویا رویی و مبارزه با دشمن.

ــو و  ــک هزارت ــدف در ی ــور ه ــردن کش ــم، گرفتار ک ــی از تحری ــدف طراح ه
دام پیچیــده تارعنکبوتــی از تحریم هــا اســت تــا کشــور  تحریم شــده بــا تــاش بیشــتر 
ــرژی،  ــر شــده و ان ــور بیشــتر درگی ــن ت ــا آن و حرکــت ســریعتر در ای ــه ب ــرای مقابل ب
روحیــه و تــوان خــود را فرســوده نماینــد. همانطــور کــه در بیانــات امــام خمینــی: و 
رهبــر انقــاب بــه کــرات اعــام شــده تنهــا راه مقابلــه اصولــی و صحیــح بــا تحریم هــا 
ــی و  ــمت اقتصــاد مقاومت ــه س ــت ب ــازی اقتصــادی و حرک ــت از مصون س ــارت اس عب
خودکفایــی کشــور می باشــد. زیــرا تــاش بــرای دورزدن تحریم هــا و ادامــه اقتصــاد 

ــر نخواهــد داشــت. نفتــی چیــزی جــز افزایــش هزینه هــا و فســاد درب
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ب( انسجام بخشی نیروها و ساختارهای اداری و اجرایی کشور.
ــم  ــت« تهاج ــده  اس ــام ش ــد اع ــاب مؤک ــر انق ــات رهب ــه در بیان ــور ک همانط
ــرای  ــت ب ــاج دارد« الزم اس ــا احتی ــری نیروه ــیج حداکث ــه بس ــمن، ب ــری دش حداکث
مقابلــه بــا دشــمن بســیج حداکثــری و انســجام کامــل میــان دســتگاه ها و وزارتخانه هــا، 
ــاد  ــرای ایج ــرل ب ــگ و کنت ــاق جن ــود و ات ــاد ش ــه و ... ایج ــرک، وزارت خارج گم
فرماندهــی متمرکــز و مدیریــت یکپارچــه بــر تمامــی بخش هــای اقتصــادی و سیاســی 
کشــور تشــکیل گــردد. الزم اســت آرایــش جنگــی در ســاختار اجرایــی کشــور شــکل 

ــه و فرماندهــی الزم در ایــن خصــوص اعمــال گــردد. گرفت
ــن و  ــم از قوانی ــی اع ــتی های داخل ــص و کاس ــریعتر نواق ــه س ــر چ ــع ه ج( رف

ســازوکارها. و  ســاختار ها  مقــررات، 
قبــل از آنکــه اقدامــی در قبــال تحریم هــا انجــام  شــود، ضروری اســت مشــکات 
و نواقــص ســاختاری، قانونــی و اجرایــی کشــور شناســایی و نقــاط ضعــف بــر طــرف 
ــا  ــه ب ــتانه در مقابل ــات پیش دس ــام اقدام ــه و انج ــورت مقابل ــن ص ــر ای ــردد. در غی گ

ــود. ــا اثربخــش نخواهــد ب تحریم ه
ــرادی  ــه اف ــا ب ــی  به جــای محصــور نمــودن انتخاب ه ــان انقاب ــه جوان ــکا ب د( ات

ــد. ــاب را درک کرده ان ــا انق ــه صرف ک
به کارگیــری و میــدان دادن بــه جوانــان مؤمــن، انقابــی و متخصــص و اســتفاده 
ــای  ــم در زمینه ه ــا تحری ــه ب ــف مقابل ــای مختل ــا در عرصه ه ــرژی آن ه ــش و ان از دان

ــی شــود. ــد عملیات ــی و تصمیم ســازی بای مختلــف ســاختاری، اجرای
ن( انجام اقدامات عملی و کاربردی در کنار فعالیت های علمی محض.

ــای  ــان بخش ه ــت می ــل مثب ــاد تعام ــر و ایج ــای فک ــب از اتاق ه ــتفاده مناس اس
ــت  ــاء واقعی ــر از خ ــای فک ــم اتاق ه ــه ه ــود ک ــب می ش ــی موج ــی و اجرای پژوهش
ــدون  ــوند. ب ــی دور ش ــی از عمل زدگ ــای اجرای ــم بخش ه ــده و ه ــارج ش ــراء خ اج
ارتبــاط و تعامــل مثبــت ایــن دو بخــش، اقدامــات ضــد تحریمــی موثــری طراحــی و 

اجــرا نخواهــد شــد.





واقعیت کرونا؛
تحلیل تأثیرات کرونا بر
نظام سالمت و آموزش

فصل چهارم





تأملی در حکمرانی آموزش در دوران کرونا
محمدصادق تراب زاده جهرمی
پژوهشگر هسته »عدالت پژوهی« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

ــا در  ــاری کرون ــیوع بیم ــر ش ــا خب ــرورش( ب ــی )آموزش وپ ــمی عموم ــوزش رس آم
ایــران، از اســفندماه 1398 وارد یــک شــوک ســنگین شــد. بــا توجــه به ســرعت 
شــیوع بیمــاری، مــدارس به ســرعت تعطیــل شــدند و ایــن تعطیلــی به صــورت مســتمر 
ــای  ــدت و تمدیده ــات کوتاه م ــن تعطی ــد. ای ــد ش ــودی تمدی ــرایط ابهام آل و در ش
ــرض  ــذرا ف ــرایط را گ ــران، ش ــی ای ــه آموزش ــه جامع ــد ک ــث ش ــود آن، باع ابهام آل
ــر  ــه نظ ــه ب ــد درحالی ک ــادی باش ــرایط ع ــه ش ــت ب ــال بازگش ــه دنب ــاً ب ــرده و عمدت ک
ــاز  ــذا نی ــود. ل ــد ب ــه خواه ــا مواج ــا مســئله کرون ــی، ب ــه ایران ــان جامع ــد همچن می رس
اســت تــا آمــوزش رســمی عمومــی نیــز تدابیــر الزم را در ایــن خصــوص اتخــاذ نمایــد.

ــان  ــدی، ذی نفع ــد ج ــورد نق ــه م ــت ک ــران، سال هاس ــرورش ای ــا آموزش وپ ام
خویــش اســت. عدالــت آموزشــی نیــز یکــی از زوایــای نقــد آموزش وپــرورش 
ــه  ــد. آنچ ــتر ش ــدت آن بیش ــدت و ح ــا، ش ــیوع کرون ــه در دوران ش ــت ک ــوده اس ب
ابعــاد مســئله را پیچیده تــر و گســترده تر کــرده اســت، ورود آمــوزش از راه دور 
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بــوده  حضــوری  آمــوزش  جایگزیــن  به عنــوان  مجــازی(  آمــوزش  )خصوصــاً 
ــدارس و  ــال خــود، نقــش م ــه دنب ــت را کاهــش و ب ــدار حاکمی ــر، اقت ــن ام اســت. ای
خانواده هــا را پررنگتــر کــرد. درواقــع، از زاویــه عدالــت آموزشــی، تکیــه مســئله بــر 
ــاب  ــا« در اکتس ــی خانواده ه ــای اقتصادی-اجتماع ــی موقعیت ه »نقش آفرین
ــد،  ــن می کن ــه تعیی ــت ک ــت خانواده هاس ــون موقعی ــت. اکن ــر اس ــوزش باکیفیت ت آم
دانــش آمــوزان، از چــه کیفیتــی و چگونــه برخــوردار شــوند و آیــا امــکان بهره منــدی 

ــر. ــا خی ــد ی ــت آموزشــی را دارن ــن کیفی ــل از ای کام
بنابرایــن طــرح مســئله عدالــت آموزشــی در شــرایط کنونــی، ناظــر بــه ســه مؤلفــه 

: ست ا
ــه و  • ــاز جامع ــرد، نی ــاب ف ــه و انتخ ــع عاق ــت تاب ــی: کیفی ــت آموزش کیفی

نهایتــاً غایــت کمالــی انســان تعریــف می شــود. ســازگاری بیشــتر آمــوزش 
ــر آمــوزش اســت. ــای کیفیــت باالت ــه معن ــن عناصــر، ب ــا ای ب

دسترســی بــه آمــوزش: عناصــر هفت گانــه ای وجــود دارنــد کــه در عرصــه  •
آمــوزش، کیفیــت ســاز هســتند. ســاختار توزیــع ایــن عناصــر کیفیــت ســاز، 
دسترســی بــه آمــوزش را تعریــف می کنــد: مدیریــت، فضــا، زمــان، معلــم، 

ــزات، برنامــه درســی. دانش آمــوز، بودجــه و تجهی
ــی عرضــه  • ــوزش باکیفیت ــوزش: ممکــن اســت آم ــدی از آم ــت بهره من قابلی

شــود امــا بنــا بــه دالیــل مختلــف، یادگیرنــده، امــکان بهره منــدی کامــل از 
ایــن آمــوزش را نداشــته باشــند. قابلیــت را می تــوان در دو عنصــر خاصــه 
ــاختار  ــرد(؛ س ــش ف ــارت و دان ــب مه ــده )ترکی ــدی یادگیرن ــرد: توانمن ک
اقتصادی-اجتماعــی اســتضعاف در جامعــه )شــرایط محیطــی کــه مانــع 

بهره منــدی شــوند(.
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شکل 1: مؤلفه های عدالت آموزشی

ــه  ــن س ــران از ای ــرورش ای ــام آموزش وپ ــا، نظ ــاری کرون ــیوع بیم ــل از ش ــا قب ت
منظــر نیــز بــا نقدهــای ســهمگینی مواجــه بــوده اســت امــا چنانچــه بیــان شــد در ســبک 
ــود  ــه خ ــدی ب ــکل جدی ــا، ش ــن مؤلفه ه ــازی، ای ــاً مج ــوزش از راه دور و عموم آم

گرفته انــد:
تنــزل کیفیــت بــه 50 درصــد وضعیــت گذشــته: افــت تدریــس، عــدم  •

ــا و در محــاق رفتــن  ــوا و مدی پوشــش همــه دروس، دشــواری انطبــاق محت
تربیــت، ازجملــه مــواردی اســت کــه بــا کاهــش کیفیــت مضاعــف آمــوزش 

شــده اســت.
ــت  • ــت کیفی ــر اف ــاوه ب ــی: ع ــئله دسترس ــی و مس ــانه های آموزش رس

ــت. ــده اس ــه ش ــار خدش ــز دچ ــی نی ــده، دسترس ارائه ش
ــن  • ــوزان از ای ــش آم ــد دان ــدی 70 درص ــی: بهره من ــوزش تلویزیون آم

آمــوزش تخمیــن زده شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه همــه دروس و 
کتــب درســی نیــز پوشــش داده نشــده اســت. حــدود 1000 عنــوان کتــاب، 
بــرای حــدود 250 عنــوان درس وجــود دارد کــه لزومــاً همــه آن هــا تحــت 
ــوزش  ــت آم ــاً کیفی ــد. ضمن ــرار نمی گیرن ــی ق ــوزش تلویزیون ــش آم پوش

ــی و رادیویــی، خــود محــل تأمــل اســت. مونولــوگ تلویزیون
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و  • اینترنــت  بــه  دانش آمــوز  دسترســی  و  دیجیتــال  شــکاف 
ــران، یــک  ــرورش ای ــار و اطاعــات در آموزش وپ ــزات: گرچــه آم تجهی
ــزرگ اســت امــا برآوردهــا نشــان از عــدم دسترســی30درصدی  شــوخی ب
بــه آمــوزش مجــازی در کشــور دارد کــه در اســتان های محــروم، بیــش از 

ــن عــدد اســت. ای
کیفیت پایین و نقص در تجهیزات آموزشی مدارس و معلمان� •
ــون  • ــان ها: اکن ــازی و پیام رس ــوزش مج ــرویس های آم ــت س کیفی

اپلیکیشــن »شــاد« به عنــوان ابــزار قــدرت تحمیلــی آموزش وپــرورش، فاقــد 
کیفیت هــای حداقلــی در ایــن عرصــه اســت. بحــث در بــاب پیام رســان های 
داخلــی و خارجــی و ســرویس های آمــوزش مجــازی مورداســتفاده در 
کشــور نیــز خــارج از حوصلــه ایــن خاصــه نوشــتار اســت. به طــور اجمالــی 
بایــد بیــان کــرد در صــورت فقــدان ســرویس های قــوی و نیــز ظهــور 
ــل  ــت، تبدی ــًا راه برگش ــی زبان، عم ــی فارس ــرویس های خارج ــان س توأم

بــه یــک آرزو خواهــد شــد.
ــت و  • ــارغ از کیفی ــازی: ف ــوزش مج ــت در آم ــت ورود و فعالی قابلی

دسترســی، مقولــه قابلیــت نیــز به شــدت در آمــوزش مجــازی دارای اهمیــت 
اســت. درواقــع، فــرد بایــد بتوانــد از ایــن آمــوزش، اســتفاده کنــد. دو عنصــر 

ــد: ــر قابلیــت بهره منــدی از کیفیــت و دسترســی مؤثرن ب
ســواد رســانه و اطاعــات MIL: ســواد آمــوزش مجــازی در همــه  •

ــاء و معلمــان  ــوزان، اولی ــش آم ــن اســت. دان ــان به شــدت پایی ذی نفع
کــه در خــط مقــدم آمــوزش هســتند، به شــدت بــا ایــن مســئله درگیــر 

هســتند.
فقــر و اســتضعاف اقتصادی-اجتماعــی در ســطح جغرافیــا و خانــواده.  •

و  عناصــر  از  بســیاری  خانواده هــا،  اقتصادی-اجتماعــی  شــرایط 
ــع ســطح  ــد. دسترســی به شــدت تاب ــن می کن ــوق را تعیی مؤلفه هــای ف
مالــی و امکانــات خانواده هاســت. حمایــت آموزشــی در خانــه، 
به شــدت تابــع موقعیــت اجتماعــی، تحصیــات و ســطح فراغــت 
ــوده و  ــاوت ب ــه متف ــن زمین ــدارس در ای ــرد م ــت. عملک ــواده اس خان
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دسترســی بــه مدرســه بهتــر و آمــوزش مجــازی بهتــر، تابــع موقعیــت 
ــت. ــواده اس ــی خان ــی جغرافیای ــادی و حت ــی، اقتص اجتماع

اقتصــادی  • ایــن ســه گانه در هــم برحســب شــرایط اجتماعــی  ضــرب 
ــت، دسترســی و  ــه کیفی ــد توجــه داشــت کــه هــر ســه مؤلف ــا: بای خانواده ه
قابلیــت را بایــد بــا هــم ضــرب کــرد. در خانواده هــای فقیــر، در گروه هــای 
ــتند و  ــش هس ــار چال ــدت دچ ــه به ش ــه مؤلف ــر س ــال آن، ه ــیه ای و امث حاش
ــده  ــز یادگیرن ــت ناچی ــف و قابلی ــی ضعی ــا دسترس ــن ب ــت پایی ــاً کیفی اساس
ــرایط  ــداوم ش ــه ت ــت ک ــوند. اینجاس ــرب می ش ــم ض ــواده وی، در ه و خان
ــری  ــی و نابراب ــاه اجتماع ــا رف ــبت ب ــی را در نس ــکاف آموزش ــر، ش حاض
بی عدالتــی  شــاهد  آینــده  در  و  می کنــد  تشــدید  اجتماعی-اقتصــادی، 

ــود. ــم ب ــدیدتر خواهی ــی ش اجتماع
خاصــه آن کــه شــیوع کرونــا، موجــب رشــد نقش آفرینــی خانواده هــا در تأمیــن 
آمــوزش خصوصــاً از مســیر منابــع آنایــن و آفایــن، آموزش هــای آزاد و آمــوزش 
در منــزل شــده اســت. ایــن امــر یعنــی تضعیــف اقتــدار نظــام رســمی آموزش وپــرورش 
عمومــی و از ســوی دیگــر، طبقاتی تــر شــدن آمــوزش و فرصت هــای اقتصــادی 
ــرا، داد  ــات چپ گ ــد جریان ــوان همانن ــت؟ می ت ــل چیس ــده. راه ح ــی در آین اجتماع
ســخن بــر تحلیــل طبقاتــی و لــزوم تخصیــص منابــع بیشــتر بــه مناطق حاشــیه ای و ... ســر 
ــاختارهای  ــی س ــت. وقت ــاده انگارانه اس ــاده، س ــی س ــه برابری طلب ــم ک ــا می دانی داد ام
مولــد بی عدالتــی دائمــاً فعــال هســتند، هــرگاه هــم کــه جامعــه را برابــر کنیــم، مجــدداً 
ــتند و  ــی هس ــروع، طبیع ــای مش ــه نابرابری ه ــن اینک ــود. در عی ــد می ش ــری تولی نابراب
بایــد آن هــا را پذیرفــت امــا روی ســخن را بایــد بــه ســمت ســاختارها، منصــرف کــرد.

نقطه اهرمی؛ بازسازی ساختار حکمرانی آموزش
ــی  ــی و تربیت ــای آموزش ــت؛ نیازه ــزرگ اس ــیار ب ــور بس ــرورش کش ــه آموزش وپ بدن
ــال  ــرعت در ح ــی، به س ــوالت اجتماع ــد؛ تح ــب می کن ــی را طل ــق باالی ــور، اف کش
ظهــور هســتند؛ تنــوع جامعــه باالســت و درعین حــال، ظرفیت هــا بســیار زیادنــد. 
دراین بیــن، صرفــاً یــک ســاختار قــوی اســت کــه می توانــد جریــان آموزش وپــرورش 
کشــور را مدیریــت کنــد. امــا ضعــف ســتاد وزارتخانــه باعــث شــده اســت تــا 
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ــر  ــد. تغیی ــراری باش ــد، ف ــر می ده ــوی تغیی ــه ب ــزی ک ــر چی ــرورش از ه آموزش وپ
ــته  ــانی و ... داش ــروی انس ــه، نی ــئله بودج ــه مس ــل از آنک ــرورش، قب ــرای آموزش وپ ب
باشــد، تــرس از لــرزش پایه هــای قــدرت را نشــان می دهــد. بــه همیــن دلیــل، بهتریــن 
ــر  ــرخود را زی ــکارچی، س ــرس ش ــک، از ت ــت: کب ــل اس ــاده ترین راه ح ــل، س راه ح
ــحال  ــد و خوش ــان را نمی ده ــایر ذینفع ــازه ورود س ــه، اج ــد. وزارتخان ــرف می کن ب
ــت. او،  ــرل او نیس ــت کنت ــود؛ تح ــتباه نش ــت. اش ــر اوس ــت ام ــاع تح ــه اوض ــت ک اس

ــد. ــودن می دان ــرل ب ــت کنت ــانه تح ــودن را نش ــر ب ــت ام تح
آموزش وپــرورش از هــر پیشــنهادی کــه نیازمنــد بودجــه، نیــروی انســانی، تحــول 
ــد. هــم تثبیــت و توســعه قــدرت  ــز می کن ســاختاری، نظــارت بیشــتر و ... بدهــد پرهی
ــل در  ــه، تحصی ــجد مدرس ــد. از مس ــر می ترس ــم از تغیی ــد و ه ــب می کن ــود را طل خ
ــای آزاد  ــدارس، ورود آموزش ه ــه م ــازی ب ــوزش مج ــرویس های آم ــه، ورود س خان
بــه مــدارس، غیرمتمرکــز شــدن وزارت خانــه، مشــارکت غیرمالــی در آمــوزش، چنــد 
تألیفــی در کتــب درســی، انعطــاف در برنامــه درســی رســمی، زمــان آمــوزش منعطــف 
ــن  ــد راه حــل را در همی ــن اینکــه می دان و بســیاری امــور دیگــر وحشــت دارد. در عی
ــذا ســعی  ــا از همــه آن هــا هــم هــراس دارد. ل ــر شــود ام مــوارد بایــد جســتجو و تدبی
ــپس  ــد. س ــه ده ــه، کار را فیصل ــی ملوکان ــتاندارد و خط ــتور اس ــک دس ــا ی ــد ب می کن
ــی او،  ــل نهای ــد. راه ح ــرل می بین ــت کنت ــاع را تح ــرده و اوض ــرف ک ــر ب ــر در زی س
ــر امــا در ظــل قــدرت خویــش اســت و چــون ضعیــف  ــرای تغیی طراحــی برنامــه ای ب

ــد. ــم نمی زن ــئله ها رق ــق مس ــری در عم ــه اش، تغیی ــت، برنام اس
ــاختار  ــی از س ــاً ناش ــش عمدت ــف قدرت ــه ضع ــد ک ــد بدان ــرورش بای آموزش وپ
حکمرانــی  ســاختارهای  در  تغییــر  نیازمنــد  مــا  اســت.  آن  ضعیــف  حکمرانــی 
ــتیم.  ــرورش هس ــرای آموزش وپ ــادی ب ــازی نه ــد ظرفیت س ــتیم. نیازمن ــوزش هس آم
انعطــاف  نیازمنــد  نیازمنــد نهادســازی های جدیــد در آموزش وپــرورش هســتیم. 
ــی  ــه الزامات ــر البت ــن ام ــتیم. ای ــور هس ــر ام ــری در تدبی ــم گ ــری و تنظی در تصمیم گی
دارد. مثــًا نیازمنــد نظــام شــاخص های آموزش وپــرورش هســتیم کــه به صــورت 
ــدن  ــاز ش ــد ب ــور نیازمن ــرورش کش ــد. آموزش وپ ــگان باش ــترس هم ــن در دس آنای
ــر،  ــوی دیگ ــرد. از س ــورت گی ــازی الزم ص ــد نهادس ــل از آن، بای ــه قب ــت و البت هس
نیازمنــد تغییــرات افــراد نیــز هســتیم. بخشــی از فراینــد عــدم تکامــل ســاختار حکمرانــی 
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ــاختار  ــان در س ــردش دوره ای آن ــت و گ ــراد کوتاه قام ــور اف ــرورش، حض آموزش وپ
اســت. آنــان بــه جهــت همــان تــرس از ضعفشــان، اجــازه رشــد ســاختاری نمی دهنــد 
ــا نهادســازی، بایــد  ــغ را ســرکوب می کننــد. پــس هم زمــان ب و افــراد بلندقامــت و بال
افــراد کوتاه قامــت رســوب کرده را نیــز از مصــادر اصلــی بــه حاشــیه ســوق داد تــا هــم 

ــودداری. ــان خ ــم از سلطه ش ــود و ه ــتفاده ش ــان اس از تجاربش
اکنون کــه ویــروس منحــوس کرونــا، در کنــار ایجــاد ابتائــات و امتحانــات بــرای 
افــراد، ســاختارهای اجتماعــی مــا را نیــز بــه چالــش کشــیده اســت، بهتــر اســت به جــای 
ــه  ــه فرصتــی دیــده و اصاحاتــی کــه ســال ها زمین تــرس و پنهــان شــدن، آن را به مثاب
ــا  ــًا نقــش خانواده ه ــد. اکنون کــه عم ــال کن ــود را دنب ــم نب اعمــال و پذیرشــش فراه
در تعلیــم و تربیــت، پررنــگ شــده اســت، مــدارس به صــورت غیرمتمرکــز، محوریتــی 
در نظــام آموزشــی یافته انــد و خاقیت هــای محلــی، به ســوی آمــوزش ســرازیر 
ــا  ــد و ت ــدر بدانن شــده اند، الزم اســت خط مشــی گذاران آموزشــی، ایــن فرصــت را ق

حــد ممکــن، اصاحــات را اعمــال کننــد.

امــا آموزش وپــرورش مــا بــرای تقویــت ســاختار حکمرانــی خویــش، 
چــه کاری بایــد در پیــش گیــرد؟

1- نظــام رصــد و پایــش یکپارچــه، آنالیــن، در دســترس و ســبک: قبــل 
ــی و  ــدام، طراح ــن اق ــور، ضروری تری ــت در کش ــم و تربی ــای تعلی ــردن فض ــاز ک از ب
راه انــدازی نظــام رصــد و پایشــی اســت کــه به صــورت آنایــن، وضعیــت ســنجه های 
مختلــف را نشــان دهــد و درعین حــال، تصویــری کان بــه مخاطــب عرضــه کنــد. ایــن 
نظــام رصــد را نبایــد در گوشــه ای مخفــی کــرد و مخصــوص سیاســت گذاران دانســت 
بلکــه بایــد دسترســی عمومــی را دنبــال کــرد. البتــه ایــن دسترســی قاعدتــاً دسترســی 
آنایــن اســت؛ نــه صرفــاً انتشــارهای دوره ای اطاعــات. همچنیــن بــه جهــت ســهولت 
ــدارس  ــا م ــرد ت ــز ک ــت داده پرهی ــامانه های دریاف ــی س ــد از پیچیدگ ــن داده، بای تأمی
ــازی  ــز  یکپارچه س ــر نی ــئله دیگ ــد. مس ــم بپردازن ــن مه ــه ای ــی ب ــد به راحت و ... بتوانن
ــزوده شــود. ــی آن اف ــر کارای ــا ب ــرورش اســت ت ــی در آموزش وپ بانک هــای اطاعات

ــه  ــی ب ــر اختیارده ــد ب ــا تأکی ــز ب ــدم تمرک ــی و ع ــود حکمران 2- خ
مــدارس: هــر قانــون، آیین نامــه و الــزام، بــه معنــای کوچــک شــدن دســت مــدارس 
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در تعلیــم و تربیــت اســت. بهتــر اســت به جــای اینکــه هدایــت نظــام آموزشــی از مســیر 
بســتن راه هــای فــرار مــدارس باشــد، حــدود و میــدان عمــل مــدارس را تعریــف و بــر 
اســاس توانایــی آنــان، امــکان خــود حکمرانــی را بــه مــدارس دهیــم. قطعــاً الزمــه ایــن 
گام، نظــام رصــد و پایشــی اســت کــه بیــان شــد. در غیــر ایــن صــورت، فــرد کــور، 

ــد. ــت کن ــد هدای کســی را نمی توان
ــای  ــت؛ به ج ــر قابلی ــی ب ــج و مبتن ــه به تدری ــا توج ــری ب ــم گ 3- تنظی
در  تصمیم گیــری  ســبک  متأســفانه  واحــد:  و  خشــک  ثابــت،  نســخه های 
ــت  ــگان اس ــرای هم ــد ب ــک و واح ــت، خش ــخه های ثاب ــه نس ــرورش، ارائ آموزش وپ
ــون  ــه نقــض قان ــور ب ــا، عمــًا همــگان را مجب ــل عــدم ماحظــه تفاوت ه ــه دلی کــه ب
و تصمیــم می کنــد. اکنــون الزم اســت به تدریــج و بــر اســاس قابلیــت مجریــان، 
ــکان  ــاً ام ــه دائم ــم ک ــف کنی ــل تعری ــره عم ــت، دای ــد و ثاب ــخه های واح ــای نس به ج
تنظیــم آن را داشــته باشــیم. لــذا نهادهــای نظارتــی، نهادهــای مجــازات کننــده صــرف 
ــه  ــان، دامن نیســتند بلکــه نهادهایــی هســتند کــه دائمــاً از مســیر رصــد عملکــرد مجری
ــوع ســاختار و عمــل نهادهــای  ــن در ن ــد. بنابرای ــاد می کنن ــان را کم وزی ــارات آن اختی
ناظــر بایــد بازاندیشــی کــرد. بایــد فهمیــد کــه نظــام اداری، قلــب هــر سیاســت گذاری 
اســت کــه امــکان حیــات را بــه آن می دهــد و در صــورت ضعــف، آن را بــه مــرگ 

می کشــاند.
اعتبارســنجی  بــا  تــوأم  دهنــدگان  خدمــات  چندگانه ســازی   -4
حرفــه ای ســتادی: خدماتــی از قبیــل کتــاب درســی، ســرویس های تعاملــی 
ــدارس  ــه م ــت ب ــه خدم ــال آن کــه جنب ــوزش مجــازی، بازی هــای آموزشــی و امث آم
دارنــد را بایــد از انحصــار خــارج کــرد. البتــه ســبک انحصارشــکنی و عــدم تمرکــز 
ــا ایجــاد یــک درگاه  ــد ب ــز لزومــاً برون ســپاری نیســت. بلکــه آموزش وپــرورش بای نی
اعتبارســنجی، انــواع خدماتــی کــه بــازار آمــوزش می توانــد عرضــه کنــد را ارزیابــی 
ــن  ــد، ای ــا بده ــت آن ه ــه ای باب ــد، هزین ــه بخواه ــدون اینک ــرده و ب ــنجی ک و اعتبارس
ــن  ــتفاده آزاد از ای ــکان اس ــد و ام ــی نمای ــه معرف ــه جامع ــده را ب ــد ش ــات تائی خدم
خدمــات توســط جامعــه آموزشــی را فراهــم ســازد. بنابرایــن نیازمنــد نهادهــای 
ــه  ــه ب ــی قابل عرض ــات آموزش ــوزه خدم ــه در ح ــاد درگاه مربوط ــی و ایج اعتباربخش

ــتیم. ــی هس ــه آموزش جامع
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ــه  ــور: درصورتی ک ــی و اجتماع مح ــدارس محل ــوی م ــت به س 5- حرک
خــود حکمرانــی و عــدم تمرکــز را )نــه به عنــوان یــک نســخه واحــد و ثابــت و 
تحمیلــی( بپذیریــم، آنــگاه اســت کــه می توانــد بخشــی از مــدارس توانمنــد کشــور را 
بــه جامعــه محلــی آن متصــل کــرد و اجــازه مشــارکت ظرفیت هــای محلــی در مدرســه 
را داد. ایــن امــر، هــم هزینه هــای مدرســه را کاهــش می دهــد، هــم کیفیــت خدمــات 
را بــاال می بــرد و هــم تأثیــر و تأثــرات اجتماعی-اقتصــادی در جامعــه محلــی را رقــم 
ــدارس اجتماع محــور  ــد در م ــرورش را بای ــد. مشــارکت اساســی در آموزش وپ می زن
ــت و  ــکان دریاف ــور، ام ــدارس اجتماع مح ــاء. م ــهریه از اولی ــذ ش ــه اخ ــال کــرد؛ ن دنب
ــد. مســاجد، مؤسســات فرهنگــی- ــه جامعــه محلــی خویــش را دارن ــه خدمــات ب ارائ
آموزشــی، طبیعــت محلــی، بازارهــا، فضاهــای تفریحــی و خدماتــی، کســب وکارها، 
نهادهــای مدنــی و نهادهــای اداری محلــی ازجملــه ظرفیت هایــی اســت کــه مــدارس 

ــت. ــد داش ــور، خواهن اجتماع مح
6- انعطــاف در زمــان و فضــای آموزشــی: یکــی از تأســف های اساســی در 
آمــوزش کشــور، اســتانداردهای زمانــی و فضایــی بــرای آمــوزش و خصوصــاً مــدارس 
ــاد  ــب ایج ــاً موج ــرده و اساس ــلب ک ــکان تحــرک از مــدارس را س ــت کــه ام اس
تنــش میــان خانــواده و مدرســه شــده اســت. انعطــاف در زمــان شــروع و پایــان ســال 
تحصیلــی، شــروع زمــان و پایــان روزانــه کاس هــای درســی و تنوع هــای فضایــی در 
ــه مــدارس در  ضمــن رعایــت ایمنــی و امثــال آن، امــکان تحــرک فوق العــاده ای را ب
سراســر کشــور خواهــد داد. خصوصــاً هــر چــه مناطــق آموزشــی، حاشــیه ای تر باشــند، 
از ایــن امــکان، بیشــتر بهــره می برنــد کــه خــود از راهکارهــای حــل چالــش مرکــز-

پیرامون اســت.
ــه  ــی در بدن ــی های آموزش ــل خط مش ــیابی و تحلی ــت ارزش 7- تقوی
پژوهشــی آموزش وپــرورش: نظــام پژوهشــی کشــور در حــوزه آموزش وپــرورش 
اوالً منحصــر در رشــته هایی چــون روان شناســی، مدیریــت آموزشــی و... اســت و ثانیــاً 
ــا حرکــت  ــن رو الزم اســت ب ــر سیاســتی هســتند. ازای عمــوم موضوعــات، خــرد و غی
ــائل کان  ــور، اوالً مس ــی کش ــی های آموزش ــل خط مش ــیابی و تحلی ــمت ارزش ــه س ب
ــه روی ســایر  ــاً دریچــه ای ب آمــوزش را بیشــتر محــل بحــث و نظــر قــرار دهیــم و ثانی
ــر  ــه، بازت ــن زمین ــرورش در ای ــم. هــر چــه آموزش وپ ــاز کنی ــز ب عرصه هــای علمــی نی
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ــرده  ــت ک ــود را تقوی ــت های خ ــتوانه سیاس ــی و پش ــره دانش ــًا ذخی ــد، عم ــل کن عم
اســت.

منطقــی  توجــه  مــدارس:  تنــوع  به جــای  آموزشــی  تنــوع   -8
آموزش وپــرورش بــه تفاوت هــا، موجــب شــکل گیری بیــش از 30 نــوع مدرســه 
در ایــران شــده اســت. ماحظــه تفاوت هــا امــری عادالنــه و درســت اســت امــا ســبک 
تصمیم گیــری آموزش وپــرورش در ایجــاد مــدارس تفکیکــی بــر اســاس هــر تفــاوت، 
ســبکی اشــتباه اســت. آنچــه جامعــه آموزشــی نیــاز دارد، تنــوع آمــوزش اســت و نــه 
تنــوع مــدارس. راهــکار آن نیــز حــذف برخــی از انــواع مــدارس به عنــوان مقصریــن 
حادثــه نیســت. راهــکار، حرکــت بــه ســمت خــود حکمرانــی، عــدم تمرکــز، تنظیــم 
ــوزش  ــوع آم ــاً تن ــور و نهایت ــدارس اجتماع مح ــات، م ــی در خدم ــری، چندگانگ گ
اســت. آنــگاه تــاش حداکثــری بــر مواجهــه بــا انــواع تفــاوت، درون مدرســه اســت 
و تفکیــک، بــه حداقــل خویــش می رســد. ایــن امــر، توزیــع عادالنه تــر منابــع و 

آمــوزش باکیفیت تــری را رقــم خواهــد زد.
9- تدویــن خط مشــی تنظیم گــری آمــوزش مجــازی در حــوزه 
زیرســاخت و تولیــد محتــوا: در ایــن خصــوص الزم اســت به صــورت ویــژه چنــد 

ــن مــوارد عبارت انــد از: ــت. ای مــورد را در کوتاه مــدت، تصمیــم گرف
1-9. ارتقاء سواد آموزش مجازی معلمان، خانواده ها، دانش آموزان

2-9. تداوم آموزش مجازی پس از کرونا )مقاومت آموزشی، تمرکززدایی(
3-9. خط مشی منابع آموزشی باز



بررســی راهبــرد اثربخــش بهداشــتی در بازگشــایی 
مــدارس

امیرحسین غفاری
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق?
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق?

پیشــرونده  گســترش  دلیــل  بــه  جهــان  سراســر  در  دانش آمــوز  میلیــون  ده هــا 
ــد تمــام  ــه رو شــده اند. هــر چن ــدارس رو ب ــت م ــی موق ــا تعطیل ــد-19 ب بیمــاری کووی
ــی  ــی تعطیل ــی احتمال ــه اثربخش ــنی ب ــه روش ــی ب ــای جهان ــتورالعمل ها و توصیه ه دس
ــؤاالت  ــن س ــا مهم تری ــد ام ــاره دارن ــد-19 اش ــرل کووی ــرای کنت ــدارس ب ــت م موق
ــدارس،  ــی م ــت تعطیل ــدن دوره موق ــی ش ــد از ط ــا بع ــه آی ــت ک ــن اس ــش رو ای پی
امــکان بازگشــایی وجــود دارد و اگــر قــرار اســت مــدارس مجــدداً بازگشــایی شــود، 
ــد باشــد و ماحظــات بهداشــتی  ــا چــه روشــی بای ــان و در چــه شــرایطی و ب چــه زم

ــت؟ ــیوه ای اس ــه ش ــه چ ــدارس ب ــایی م بازگش
ــه آن،  ــر ب ــتی ناظ ــات بهداش ــایی مدارس و ماحظ ــئله بازگش ــن رو، مس از همی
ــوازات  ــه  م ــا ب ــه دولت ه ــت ک ــی اس ــن تصمیمات ــن و پیچیده تری ــی از بزرگ تری یک
کاهــش تعطیلی هــا بــا آن مواجــه شــده اند. احســاس اســترس و تــرس ناشــی از 
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بحــران کرونــا در دانش آمــوزان و خانواده هــای آن هــا و وضعیــت بهداشــتی مــدارس 
پــس از بازگشــایی، ســامت جســمی و روانــی آن هــا را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. 
آمادگی هــای زیســتی و روانــی، تقویــت ایمنــی و مصونیــت ســلولی دانش آمــوزان و 
کارکنــان آموزش وپــرورش در مقابلــه بــا ایــن ویــروس، امــری بســیار حیاتــی اســت. 
ــی،  ــتی، روان ــامت زیس ــد س ــا می توان ــروس کرون ــدت، وی ــدت و بلندم در کوتاه م
ــر  ــی را متأث ــام آموزش ــداری در نظ ــزه تاش م ــاوری و انگی ــاس خودب ــی، احس پویای

کنــد.
ــیوع  ــی ش ــران کنون ــا را از بح ــد م ــه می توان ــی ک ــز اهمیت ــکات حائ ــی از ن یک
ــا  ــگاه پیشــگیرانه در رابطــه ب ــه ن ــگاه پیشــگیرانه اســت. ناظــر ب ــا خــارج کنــد، ن کرون
ــوزش بهداشــت و ســامت  ــی بهداشــت، آم ــت مرب کاهــش تراکــم کاســی، وضعی
ــداف  ــه اه ــا را ب ــه م ــت ک ــر گرف ــی را در نظ ــوان ماحظات ــتی می ت ــت بهداش و مراقب

ــد. ــک گردان ــتی نزدی ــناد باالدس ــن و اس ــرح در قوانی مص
در اجــرای بنــد یــک اصــل 110 قانــون اساســی، سیاســت های کلــی ســامت از 
ســوی مقــام معظــم رهبــری در فروردیــن مــاه 1393 ابــاغ گردیــد. ایــن سیاســت کان 
ناظــر بــه مجموعــه فعالیت هــای علمــی- پزشــکی درمانــی اســت، بــا رویکــرد ســامت 
ــت های  ــد 2 سیاس ــه بن ــر ب ــمت زی ــم و در قس ــامت جس ــوی و س ــامت معن روان، س

کلــی ســامت اشــاره شــده اســت:
»رویکرد سامت همه جانبه در همه قوانین و سیاست ها محقق شود.«

تحقــق رویکــرد ســامت همه جانبــه و انســان ســالم در همــه قوانیــن، سیاســت های 
اجرایــی و مقــررات بــا رعایت:

2-1- اولویت پیشگیری بر درمان.
2-2- روزآمد نمودن برنامه های بهداشتی و درمان.

2-3- کاهــش مخاطــرات و آلودگی هــای تهدیدکننــده ســامت مبتنــی بــر 
ــی. ــر علم ــواهد معتب ش

2-4- تهیه پیوست سامت برای طرح های کان توسعه ای.
ــگاه اول در منطقــه  ــه جای ــرای دســتیابی ب 2-5- ارتقــاء شــاخص های ســامت ب

آســیای جنــوب غربــی.
ــت  ــرای صیان ــی ب ــارت و ارزیاب ــش، نظ ــای پای ــل نظام ه ــاح و تکمی 2-6- اص
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ــی. ــت های کل ــح سیاس ــرای صحی ــاران و اج ــردم و بیم ــوق م ــد از حق قانونمن
ــامت  ــوع س ــامت، موض ــت های کان س ــه سیاس ــای 14 گان ــد 2 از بنده در بن
همه جانبــه و انســان ســالم مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت و در ایــن سیاســت ها تأکیــد 
می شــود کــه تمامــی اقدامــات مجلــس و دولــت در وضــع قوانیــن و مقــررات تنظیمــی 
ــد از اقدامــات  ــه باشــد. بنابرایــن؛ بای ــه تأمیــن و ارتقــاء ســامت همه جانب ــر پای ــد ب بای
ــر  ــول اولویــت پیشــگیری ب ــر قب ــن سیاســت، ب ــل ای ــری شــود. ذی خــاف آن جلوگی
ــبت  ــامت نس ــئول س ــای مس ــت و نهاده ــی دول ــزام عمل ــت و الت ــه رعای ــان و ب درم
ــر ایــن، در ایــن سیاســت در جهــت اصــاح  ــه ایــن اصــل تأکیــد می کنــد. عــاوه ب ب
ــای ســامت  ــد نمــودن برنامه ه ــا، روزآم ــه اولویت ه ــا توجــه ب ــای ســامت ب برنامه ه
مبتنــی بــر ارتقــاء ســامت، پیشــگیری، کاهــش عوامــل خطــر و آلودگی هــای 
ــعه ای،  ــای کان توس ــرای طرح ه ــامت ب ــت س ــه پیوس ــامت و تهی ــده س تهدیدکنن
ــد از  ــت قانونمن ــرای صیان ــی ب ــارت و ارزیاب ــش، نظ ــای پای ــل نظام ه ــاح و تکمی اص

ــد. ــد کردهان ــی تأکی حقــوق مــردم و بیمــاران و اجــرای صحیــح سیاســتهای کل
ــود دارد  ــامت وج ــت های کان س ــد 2 سیاس ــا بن ــط ب ــی مرتب ــواد و مصوبات م
ــه اجــرا درنیامــده اســت و از نظــر  کــه برخــی از آن هــا اجــرا شــده اســت و برخــی ب
ــه اســتانداردهای ملــی پیوســت ســامت  ــه طــور مثــال، مصوب اجــرا خألهایــی دارد. ب
در خردادمــاه 1392 در شــورای عالــی ســامت تصویــب و از ســوی ســازمان مدیریــت 
و برنامه ریــزی کشــور بــه دســتگاه های اجرایــی ابــاغ شــده اســت، ولــی هنــور اجــرا 
ــناد  ــن و اس ــدرج در قوانی ــف من ــتای تکالی ــی در راس ــای اجرای ــت. خأله ــده اس نش
باالدســتی و فقــدان اســتراتژی های کوتاه مــدت و بلندمــدت در راســتای اجرایــی 
ســازی اســناد باالدســتی حــوزه ســامت در آموزش وپــرورش، از نقیصه هایــی اســت 
ــژه  ــه تدبیرهــای وی ــاز ب ــر شــد و نی ــا عیان ت ــام کرون کــه معضــات ناشــی از آن در ای
و هماهنگی هــای بیشــتری بیــن نهادهــای مختلــف اثرگــذار در راســتای ســامت 

ــوزان دارد. ــی دانش آم ــمی و روان ــوی، جس معن
ــر  ــی ه ــرفت آت ــد و پیش ــه رش ــروی محرک ــد، نی ــّاق و توانمن ــوزان خ دانش آم
ــوزان،  ــود دانش آم ــرف وج ــه ص ــت ک ــکار اس ــال آش ــتند؛ درعین ح ــه ای هس جامع
بــرای توســعه و پیشــرفت کافــی نیســت و بایــد ایــن افــراد از تــوان جســمی و 
آمادگــی ذهنــی الزم برخــوردار باشــند، ازایــن رو شــعار »انســان ســالم - محــور 
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ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــر حاض ــعار در عص ــن ش ــق ای ــت. تحق ــده اس ــرح گردی ــعه« مط توس
شــرایط محیطــی و اقلیمــی موجــود و تهدیــدات گوناگونــی کــه از جوانــب مختلــف 
ــت در  ــت و الزم اس ــاده ای نیس ــر س ــد، ام ــد می کن ــوزان را تهدی ــامت دانش آم س
ــه در حــوزه  ــن کشــوری و سیاســت گذاری های کان جامع ــن قوانی درجــه اول تدوی
آموزش وپــرورش بــا محوریــت ســامت باشــند و در مرحلــه بعــد، پیاده ســازی قوانیــن 
ــوند. ــام ش ــامت محور انج ــول س ــه اص ــدی ب ــظ پایبن ــا حف ــت ها، ب ــرای سیاس و اج

مقــام معظــم رهبــری در رابطــه بــا اهمیــت ســامت می فرماینــد: »ســامت محــور 
همــه چیــز، حتــی عــروج انســان اســت و هــر انســانی حتــی اگــر در عرصــه معنویــت 
ــری در  ــم رهب ــام معظ ــن مق ــد.« همچنی ــالمی باش ــرد س ــد ف ــد، بای ــد کن ــد رش بخواه
بیاناتشــان در اجتمــاع زائــران و مجــاوران حــرم مطهــر رضــوی در تاریــخ 1389/01/01 
ــه ســامت در برنامه ریزی هــا اشــاره می کننــد: »[مســئله ی ســامت]  ــه لــزوم توجــه ب ب
ــه  ــورد توج ــد م ــف بای ــتگاه های مختل ــی در دس ــون اجرائ ــای گوناگ در برنامه ریزیه

ــن می شــود.« ــرد. تأمی ــرار بگی ــژه ق وی
ــور در  ــامت کش ــن س ــع خیری ــای مجم ــدار اعض ــری در دی ــم رهب ــام معظ مق
تاریــخ 1391/10/11 بــه ایــن نکتــه اشــاره می کننــد کــه ســامت، مســئله درجــه یــک 

کشــور اســت:
»مســئله ی ســامت، جــزو مســائل درجــه ی یــک هــر کشــوری اســت، یعنــی اگــر 
مــا دو ســه مســئله ی درجــه ی یــک را بخواهیــم کنــار هــم بگذاریــم، باشــک یکــی از 
آن هــا مســئله ی ســامت و بهداشــت و درمــان اســت. اگــر در کاْر نــگاه تخصصــی و 
عالمانــه نباشــد، دچــار مشــکل خواهــد شــد؛ یعنــی یــا مــوازی کاری می شــود یــا کاْر 
غلــط انجــام می گیــرد؛ بنابرایــن بایــد نــگاه عالمانــه در آن وجــود داشــته باشــد؛ و ایــن 

هــم جــز بــا حضــور پزشــکان و اســاتید و ماننــد این هــا امکان پذیــر نیســت.«
نظــام آموزش وپــرورش در حــوزه ســامت و  از وضعیــت موجــود  آنچــه 
بهداشــت بــه دســت می آیــد، حاکــی از آن اســت کــه نســبت بــه ایــن امــر و 
تدویــن اســتراتژی های دقیــق و اجرایــی ســازی آن غفلت هایــی صــورت گرفتــه 
ــع عــدم تحقــق مســئله ســامت و درجــه یــک محســوب کــردن آن در  اســت و موان

اســت. جــدی  آموزش وپــرورش 
ــا و  ــدارس« در دوران کرون ــایی م ــل بازگش ــی »معض ــه بررس ــم ب ــال بازگردی ح
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ــن رابطــه و چالش هــا  ــه بررســی گــزارش فاینشــنال تایمــز در ای پســاکرونا و اینکــه ب
کــه برخــی از کشــورها بــا آن روبــه رو هســتند و راه حل هایــی کــه بــرای آن در نظــر 
ــا عنــوان »معضــل بازگشــایی  ــد، می پردازیــم. فاینشــنال تایمــز در گزارشــی ب گرفتهان
ــوان در  ــودک و نوج ــا ک ــرای میلیون ه ــد: »ب ــاره میکن ــه اش ــن نکت ــه ای ــدارس« ب م
سراســر جهــان، بازگشــت بــه مدرســه در تــرم جدیــد، امــری غیرقطعــی اســت. 
ــل  ــرای تعطی ــا ب ــم دولت ه ــاِن تصمی ــن قربانی ــه مظلوم تری ــای مدرســه ای از جمل بچه ه
ــی  ــد. غیبــت طوالن ــا ویــروس بوده ان ــد کــردن شــیوع کرون ــرای کن کــردن اقتصــاد ب
ــا همســاالن  ــه معنــای شــکاف در یادگیــری و فقــدان تعامــل اجتماعــی ب از مدرســه ب
اســت. در ایــن زمینــه کــودکاِن خانواده هــای فقیــر بیشــتر درخطرنــد. همان طــور کــه 
ــری  ــد، یادگی ــر دریافته ان ــای اخی ــودکان در هفته ه ــان و ک ــن و معلم ــی از والدی خیل

ــت.« ــرای کاس درس نیس ــترس پذیر ب ــاده و دس ــی س ــن، جایگزین آنای
در ایــن گــزارش پــس از بررســی نظــر چنــد مرکــز تحقیقاتــی بــه ایــن جمع بنــدی 
ــن  ــه بهتری ــیدن ب ــرای رس ــری ب ــان و فراگی ــرِد یکس ــچ رویک ــاالً هی ــد: »احتم می رس

نــدارد.« بازگشــایی مدارس وجود  روش 
ــد  ــد چن ــر اشــاره شــده اســت: سیاســت گذاران بای ــن ام ــه ای ــن گــزارش ب در ای
عامــل را در نظــر بگیرنــد، از جملــه اینکــه در چــه مرحلــه ای از شــیوع بیمــاری هســتند 
و ماحظــات فرهنگــی بــه چــه صــورت اســت. جوامعــی کــه تعــداد خانوارهــای چنــد 
نســلی در آن هــا زیــاد اســت بایــد بســیار مراقــب باشــند. پژوهش هــای میدانــی نشــان 
 داده اســت کــه زندگــی چنــد نســل زیــر یــک ســقف، می توانــد شــیوع کوویــد 19 را 

افزایــش دهــد )بــرای مثــال در ایتالیــا(.
از مدارس فکــر  بخشــی  بازگشــایی  بــه  می تواننــد  تنهــا  سیاســت گذاران 
ــفورد و  ــگاه آکس ــد. دانش ــان بمانن ــاری در ام ــان از بیم ــودکان و کارکن ــا ک ــد ت کنن
برخــی دانشــگاه های ســوئیس در یــک همــکاری پژوهشــی، کارآمــدی راهبردهــای 
گوناگــون فاصله گــذاری »شــبکه محور« را بــرای مســطح کردن منحنــی ابتــا بــه 
ویــروس بررســی کرده انــد. نمونــه ای از پیاده ســازی چنیــن رویکــردی آن اســت کــه 
شــاگردان مدرســه را بــه »گروه هــای خــرد« تقســیم کنیــم و با دیگــران تعامــل اجتماعی 
ــل  ــای مفص ــا آزمایش ه ــراه ب ــه بازگشــایی مدارس باید هم ــته باشــند. هرگون نداش
باشــد تــا بتــوان مبتایــان را شناســایی کــرد و بــر اســاس آن محدودیت هــا را اصــاح 
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ــه وضعیــت تعطیلی مدارس بازگشــت. در  و بازبینــی کــرده، یــا در بدتریــن حالــت، ب
ایــن شــرایط بســیار مهــم اســت کــه سیاســت گذاران از میــزان کارآمــدی هــر یــک از 
ــا  ــند. تعطیلی ه ــته باش ــی داش ــی آگاه ــذاری اجتماع ــون فاصله گ ــای گوناگ راهبرده
ــن باعــث شــده نابرابری هــای آموزشــی موجــود برجســته تر شــوند. پژوهشــی  همچنی
کــه بنیــاد ســاتن )Sutton Trust( انجــام داده اســت نشــان می دهــد دوســوم کــودکان 
آنایــن  یادگیری هــای  در  تعطیلی هــای کرونایــی،  هنــگام شــروع  از  بریتانیایــی 

ــد. ــرکت نکرده ان ش
ــر  ــه دو مــورد زی ــم ب ــز می توانی ــرورش نی ــه مــدارس در نظــام آموزش وپ ناظــر ب
اشــاره کنیــم و اینکــه چــرا مــدارس و مدرســه  در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت: 
اول اینکــه مدرســه یکــی از مهم تریــن مکان هایــی اســت کــه امــکان انتقــال ویــروس 
ــداد  ــه تع ــی در آن و ب ــاعت های طوالن ــی س ــوزان ط ــواری دانش آم ــل همج ــه دلی ب
ــه رو  ــرای روب ــا ب ــدارس م ــوزان مطــرح اســت و دوم اینکــه چقــدر م ــاالی دانش آم ب
ــی  ــام بحث های ــن در تم ــد. همچنی ــی دارن ــش آمادگ ــرایطی از پی ــن ش ــا چنی ــدن ب ش
کــه بــه موضــوع بهداشــت و ســامت دانش آمــوزان مرتبــط اســت، بــه یــک موضــوع 
ــد  ــت ندارن ــان بهداش ــان و مراقب ــه مربی ــی ک ــه مدارس ــم ک ــورد می کنی ــدی برخ ج
چگونــه بایــد یــک نســل را بــا ســبک ســامت آشــنا کننــد یــا در مواقــع بحــران بتواننــد 

اثرگــذار باشــند؟
ــن  ــد اولی ــا می توان ــتی آن ه ــکل همزیس ــه ش ــه ب ــا توج ــوزان ب ــه دانش آم جامع
ــن  ــه ای ــد ک ــه باش ــامت در جامع ــت و س ــای بهداش ــوزش و ارتق ــدف آم ــروه ه گ
مســئولیت بــه صــورت مســتقیم بــر عهــده مربیــان بهداشــت و مراقبــان ســامت اســت. 
آمــوزش دانش آمــوزان درواقــع آمــوزش پیشــگیرانه و ارتقــای آگاهــی آن هــا نســبت 
ــا  ــه ب ــی در مواجه ــی و عمل ــی ذهن ــی آمادگ ــن یعن ــت و ای ــتی اس ــائل بهداش ــه مس ب

ــوط اســت. ــه بهداشــت و ســامت مرب ــی کــه ب ــه و هــر بحران بیمــاری، حادث
وزیــر آموزش وپــرورش در تاریــخ 27 اســفند 1398 بــه ایــن نکتــه اشــاره کردنــد: 
ــم  ــی کرده ای ــدارس، پیش بین ــامت در م ــان س ــود مربی ــر وج ــر از نظ ــال حاض »در ح
کــه بــه ازای 750 دانش آمــوز یــک مربــی بهداشــت نیــاز اســت کــه در شــرایط فعلــی 

بــا ایــن فرمــول حــدود 10 هــزار مربــی ســامت نیــاز داریــم.«
یکــی از معضاتــی کــه بــه نظــر می رســد ایــن اســت کــه آموزش وپــرورش فاقــد 
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اســتراتژی هدفمنــد در ایــن راستاســت و ضعــف در جــذب مربیــان بهداشــت کارآمــد 
و مؤثــر در آموزش وپــرورش مشــهود اســت. کمبــود نیــروی متخصــص و توانمنــد در 
ــای  ــیاری از بیماری ه ــا بس ــده ت ــر ش ــت منج ــروی بهداش ــوص نی ــدارس علی الخص م
ــد  ــت می توان ــی بهداش ــور مرب ــد؛ حض ــان بمان ــوزان پنه ــی دانش آم ــمی و روح جس
زمینه هــای آموزش هــای بهداشــت جســمانی و روانــی را بــرای دانش آمــوزان و 
ــه  ــد ک ــی را بیاموزن ــود مراقبت ــوارد خ ــا بتوانند م ــا آن ه ــد ت ــا کن ــا مهی ــن آن ه والدی

چگونــه در برابــر رفتارهــای پرخطــر از خــود مراقبــت کننــد.
ــیوع  ــی ش ــران کنون ــا را از بح ــد م ــه می توان ــی ک ــز اهمیت ــکات حائ ــی از ن یک
ــا  ــگاه پیشــگیرانه در رابطــه ب ــه ن ــگاه پیشــگیرانه اســت. ناظــر ب ــا خــارج کنــد، ن کرون
وضعیــت مربــی بهداشــت، مراقبــت بهداشــتی، تراکــم کاســی و آمــوزش بهداشــت 
و ســامت می تــوان ماحظاتــی را در نظــر گرفــت کــه مــا را در تحقــق هــدف مهــم 
ــه  ــه ب ــه در ادام ــد ک ــاری کن ــی ی ــام آموزش ــان نظ ــوزان و کارکن ــامت دانش آم س

مهم تریــن ایــن ماحظــات و راهکارهــای ســامت محور اشــاره می شــود:
ماحظات بهداشتی مدارس:

ــدارس . 1 ــرای م ــرای اج ــگیری ب ــرل و پیش ــتورالعمل کنت ــاغ دس ــه و اب تهی
ــط و  ــت محی ــت بهداش ــرل وضعی ــر؛ کنت ــوارد زی ــامل م ــور ش ــر کش سراس
ــه از وضعیــت  ــان و دانش  آمــوزان، تکمیــل گــزارش روزان ســامت کارکن
از  میکروب  زدایــی  و  گندزدایــی  کارکنــان،  و  دانش آمــوزان  ســامتی 
ــال  ــن س ــی در حی ــورت هفتگ ــدارس به ص ــایی م ــل از بازگش ــه قب مدرس
ــواد  ــتکش و م ــک، دس ــون ماس ــتی همچ ــوازم بهداش ــه ل ــی، عرض تحصیل
کارکنــان  و  دانش  آمــوزان  بــه  روزانــه  به صــورت  ضدعفونی کننــده 
ــان مدرســه،  ــان دانش  آمــوزان و کارکن مدرســه، رعایــت فاصله  گــذاری می
ــرل  ــت و کنت ــای درس و رعای ــوای کاس ه ــه ه ــت تهوی ــه رعای ــزام ب ال
روزانــه بهداشــت ســرویس  های بهداشــتی، کنتــرل و ضدعفونی کــردن 
ــرای  ــر اج ــارت ب ــئولیت نظ ــوزان، مس ــل دانش  آم ــرویس  های حمل ونق س

ــت. ــه اس ــر مدرس ــده مدی ــر عه ــتورالعمل ب دس
کاهــش تراکــم کاســی بــا روش هــای مختلفــی همچــون اســتفاده از نوبــت . 2

ــت  ــا اســتفاده از ظرفی ــوزش دروس ب ــان آم ــدارس، کاهــش زم ــف م مخال
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تعطیــات آخــر هفتــه و در نتیجــه پاییــن آمــدن میــزان مانــدن دانش  آمــوزان 
ــرون، نوبتــی کــردن زمــان حضــور دانش  آمــوزان در مدرســه  در محیــط بی
و کاس درس به صــورت یــک  روز در میــان، تقســیم ســاعات روزانــه 
مدرســه بــه دو قســمت و حضــور دانش  آمــوزان طــی دو گــروه در مدرســه 
بــه نحــوی کــه در بــازه زمانــی نخســت گــروه اول و بــازه زمانــی دوم گــرده 
دوم در مدرســه حاضــر شــوند و در نتیجــه تراکــم دانش  آمــوزی در کاس 
درس، مدرســه و ســرویس دانش  آمــوزان بــه شــدت کاهــش می  یابــد، 
اســتفاده از ظرفیــت روزهــای پنج  شــنبه و زوج و فــرد کــردن حضــور 

دانش  آمــوزان در مــدارس.
ــوزان . 3 ــه دانش آم ــه ای ب ــی، تغذی ــتی، مراقبت ــته های بهداش ــع بس ــه و توزی تهی

از  اســتفاده  بــا  و کم برخــوردار  مناطــق محــروم، روســتائی، عشــایری 
ــرورش و  ــوزه آموزش وپ ــان در ح ــای کمک رس ــن، نهاده ــت خیری ظرفی
ــم بخشــی از  ــون تنظی ــه قان ــواد ب ــون الحــاق برخــی م ــاده 78 قان ــت م ظرفی

ــت. ــی دول ــررات مال مق
معاینــه روزانــه در بــدو ورود دانش آمــوزان و کارکنــان مــدارس و تکمیــل . 4

گــزارش روزانــه از وضعیــت ســامتی دانش آمــوزان و کارکنــان.
ــا از طــرف . 5 ارائــه اطاعــات مربــوط بــه خانوارهــای مبتابــه ویــروس کرون

مراکــز بهداشــتی و درمانــی هــر اســتان و شهرســتان بــه ادارات کل و 
شهرســتانی آموزش وپــرورش بــرای کنتــرل و مراقبــت از دانش آمــوزان.

تســهیل خوداظهــاری والدیــن در مــورد بیمــاری کــودکان بــا اجــرای . 6
سیاســت اطمینان بخشــی بــه آن هــا بــه ایــن نحــو کــه  درصورتی کــه 
ــند، مشــکلی  ــزل باش ــد اســتراحت و جداســازی در من ــوزان نیازمن دانش آم

ــرد. ــد ک ــدا نخواهن ــه پی ــی و مدرس ــر تحصیل از نظ
در صــورت نیــاز، روال هــای جــاری مدرســه را تغییــر و بــا وضعیــت موجود، . 7

انطبــاق دهیــم. روال هــای منعطــف بــرای حضــور در مدرســه و درخواســت 
ــب  ــان ترغی ــوزان و کارکن ــا دانش آم ــن شــود ت مرخصــی اســتعاجی تدوی
شــوند، هنــگام بیمــاری خودشــان یــا بــرای نگــه داری از اعضــا بیمــار 

ــد و در مدرســه حاضــر نشــوند. ــه بمانن ــواده، در خان خان
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ــه ای . 8 ــی و حرف ــتان های فن ــی هنرس ــزات کارگاه ــا و تجهی ــتفاده از فضاه اس
ــوه  ــد انب ــت تولی ــز جه ــن مراک ــتانه ای ــت تابس ــت تمام وق ــرد فعالی ــا رویک ب
مــواد بهداشــتی مــورد نیــاز ســال تحصیلــی آینــده مــدارس )از الزامــات ایــن 
کار ایــن اســت کــه اقــام اشاره شــده بــه مقــدار کافــی و متناســب در محــل 
مدرســه وجــود داشــته باشــد و برنامــه ای بــرای پایــش و گزارش دهــی 

ــاده اجــرا باشــد( ــن و آم ســطح بندی شــده آن تدوی
ــب . 9 ــه مراق ــت از جمل ــور بهداش ــی در ام ــی و نظارت ــانی آموزش ــروی انس نی

ســامت در آموزش وپــرورش و یــا کارشــناس بهداشــتی از مرکــز خدمــات 
جامــع ســامت و یــا خریــد خدمــات بهداشــتی از اشــخاص حقیقی/حقوقی، 

بایــد تأمیــن گــردد.
ــتی( . 10 ــامت و تندرس ــر س ــامت )دفت ــی و س ــت تربیت بدن ــه معاون در برنام

ــرای  ــی و اج ــه »طراح ــل برنام ــال 1399، ذی ــرورش در س وزارت آموزش وپ
آموزش هــای بهداشــت و ســامت ویــژه دختــران و پســران دانش آمــوز 
ــا برنامــه درســی حــوزه تربیــت و یادگیــری ســامت و تربیت بدنــی«  منطبــق ب
کــه ناظــر بــه زیــر نظــام »برنامــه درســی« اســت، عناوینــی همچــون همــکاری 
ــق  ــا و تطبی ــی، کارگاه ه ــیون های تخصص ــزاری کمیس ــاوره، برگ ــه مش و ارائ
ــوز در  ــران دانش آم ــران و پس ــژه دخت ــامت وی ــت و س ــای بهداش آموزش ه
ــه  ــا برنام ــاب راهنمــای معلمــان ی ــن کت ــب درســی، کمک درســی و تدوی کت
درســی حــوزه تربیــت و یادگیــری ســامت و تربیت بدنــی مشــاهده می شــود. 
ناظــر بــه چنیــن رویکــردی، تأمیــن بیــش از 8000 مراقــب ســامت متخصــص 

و متعهــد در برنامــه دیــده شــده اســت.
رصــد وضعیــت بهداشــتی دانش آمــوزان در دوران کرونــا توســط مربــی . 11

بهداشــت.
بــه نیازهــای حــوزه ســامت روان و حمایــت روانی-اجتماعــی دانش آمــوزان . 12

ــایی و  ــرای شناس ــدارس، ب ــت م ــان بهداش ــکاری مربی ــا هم ــود. ب ــه ش توج
ــراب،  ــترس و اضط ــم اس ــان دارای عائ ــوزان و کارکن ــت از دانش آم حمای
اقــدام صــورت گیــرد. حمایــت اجتماعــی بــه مثابــه منبعــی کــه افــراد را قــادر 
ــت  ــت؛ حمای ــده اس ــف ش ــازد، تعری ــی می س ــارهای روان ــا فش ــه ب ــه مقابل ب
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ــه از  ــت ک ــی اس ــزار و اطاعات ــی، اب ــاعدت های عاطف ــامل: مس ــی ش اجتماع
ــود. ــن می ش ــران تأمی ــوی دیگ س

ــتی . 13 ــای بهداش ــا و رفتاره ــاری کرون ــرل بیم ــگیری و کنت ــوه پیش ــوزش نح آم
و ســامت محور متناســب بــا گروه هــای ســنی مختلــف بــه طــور دوره ای 
توســط معلمیــن و مربیــان بهداشــت/مراقب ســامت نزدیک تریــن مرکــز 

ــود. ــه ش ــوزان ارائ ــه دانش آم ــامت ب ــع س ــات جام خدم
ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی آموزشــی بــا همــکاری معاونــت تربیت بدنــی . 14

ــن  ــا س ــب ب ــوای متناس ــد محت ــه تولی ــرورش، ب ــامت وزارت آموزش وپ و س
ــا  ــروس کرون ــر وی ــد ب ــا تأکی ــر و ب ــای فراگی ــا بیماری ه کــودک در رابطــه ب

ــه شــود. ــه دانش آمــوزان ارائ ــردازد. پوســتر آموزشــی مناســب ب بپ
آمــوزش مفهــوم »فاصله گــذاری اجتماعــی« در قالــب مفاهیمــی ماننــد رعایــت . 15

فاصلــه حداقــل یــک یــا دو متری از دوســتان و افــراد دیگــر، پرهیــز از ازدحام، 
نداشــتن تمــاس فیزیکــی غیرضــروری بــا دیگــران، بــه عنــوان یکــی از اقدامات 

مهمــی کــه می توانــد ایمنــی و ســامت دانش آمــوزان را تأمیــن کنــد.
برنامــه هدفمنــد بــرای آمــوزش بهداشــت و ســامت در مــدارس تدویــن شــود. . 16

ــا و  ــرل آن در فعالیت ه ــاری و کنت ــگیری از بیم ــوه پیش ــوزش نح ــق آم تلفی
ــه  ــود ک ــل ش ــان حاص ــد اطمین ــوزان. بای ــه دانش آم ــای روزان ــرح درس ه ط
ــل ســن، جنســیت،  ــی مث ــه عوامل ــی مــدارس، نه تنهــا نســبت ب ــوای انتخاب محت
ــای  ــای گروه ه ــا نیازه ــب ب ــه متناس ــت، بلک ــاس اس ــت حس ــت و معلولی قومی

مختلــف ســنی تدویــن شــده اســت.
انساني  ایران حرکت در مسیر سعادت  چشمانداز سامت در جمهوری اسامي 
است. بر اساس اصلي ترین جنبههای پیشرفت در سامت جامعه اسامي؛ محوریت، 
ــذاری شفاف،  ــند. معهذا هنوز برای ارائه هدف گ عدالت و ارزشهای اخاقي می باش
شاخص مند و قابل ســنجش بخصوص برای سعادت انساني بایستي مفاهیم گســترده تر 
بر  مشتمل  که  گسترده  مفهوم  با  سامت  یا  و  شود  گرفته  نظر  در  سامت  صرف  از 
مدنظــر  را  می گــردد  اجتماعي  و  رفاه جسمي  بر  اجتماعي عاوه  و  معنوی  سامت 
داشــت. یکــی از اثرگذارتریــن و اصلی تریــن مراجعــی کــه می توانــد بــه حرکــت در 
ــرورش  ــد، نظــام آموزش وپ ــا ســامت او حرکــت کن مســیر ســعادت انســان همــراه ب
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ــن ســرزمین در آن ســپری می شــود  ــدان ای رســمی اســت کــه 12 ســال از عمــر فرزن
ــن ســرزمین دارد.  ــدان ای ــر هویــت و شــاکله وجــودی فرزن و اثرگــذاری جــدی ای ب
تغییــر بســیاری از عــادات ناپســندی کــه مخاطــرات جــدی ای را بــرای نظــام ســامت 
ــوب و  ــرد مطل ــتر کارک ــت، از بس ــود آورده اس ــه وج ــران ب ــامی ای ــوری اس جمه
ــمی  ــوی و جس ــامت معن ــاء س ــتای ارتق ــرورش در راس ــام آموزش وپ ــش نظ اثربخ
ــه رو  ــیاری روب ــات بس ــا معض ــه ب ــن رابط ــت. در ای ــر اس ــور میس ــن کش ــدان ای فرزن

ــه شــد. ــه برخــی از آن هــا پرداخت هســتیم کــه در ایــن یادداشــت ب



مؤلفه هایــی از مدیریــت بحــران کرونــا در مقیــاس 
ــران و جهــان ای

حمید ایزدبخش
پژوهشگر هسته »سامت« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

ــورها در  ــی از کش ــذرد؛ برخ ــاه می گ ــدود 4-5 م ــا ح ــی کرون ــروز پاندم از ب
ایــن مــدت موفق تــر عمــل کرده انــد و برخــی بــا نواقــص و مشــکات جــدی مواجــه 
بوده انــد. قطعــاً در ایــن زمینــه عوامــل مختلــف دخیــل بــوده و از منظرهــای مختلــف 
می تــوان بــه بررســی عملکــرد آن هــا پرداخــت. در ایــن نوشــتار بــه صــورت مختصــر 
ــران  ــر ای ــا تمرکــز ب ــرار داده و ســعی شــده اســت ب ــد نظــر ق ــی را م ــه کل ــد مولف چن
ــای  ــات و گزارش ه ــتی مطالع ــاً بایس ــم. قطع ــیم کنی ــت ها را ترس ــا و شکس موفقیت ه
ــد  ــگارش در آی ــه ن ــه ب ــن عرص ــی در ای ــه علم ــرگان و جامع ــب خب ــددی از جان متع
تــا بتــوان عملکــرد کشــور و بــه طــور خــاص نظــام ســامت را در مواجهــه بــا کرونــا 

ــاء داد. ارتق

یکی به میخ  و یکی نعل
بــه نظــر می رســد از میــان عوامــل مختلــف، اتخــاذ راهبــرد صحیــح، مهم تریــن عامــل 
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ــدت از  ــن م ــت. در ای ــوده اس ــا ب ــا کرون ــه ب ــف در مقابل ــورهای مختل ــت کش موفقی
شــروع پاندمــی کرونــا شــاهد اتخــاذ سیاســت های مختلفــی از جانــب کشــورها بودیــم. 
ایــن سیاســت ها هرچنــد راهبــرد مناســبی بــرای آن کشــوِر بــه حســاب بیایــد، امــا لزومــاً 
ــت  ــوری می بایس ــر کش ــت. ه ــوده و نیس ــز نب ــل تجوی ــر قاب ــورهای دیگ ــرای کش ب

ــن راه را در پیــش می گرفــت. ــات و فرهنــگ خــود، بهتری ــا اقتضائ متناســب ب
برخــی کشــورها در مقابلــه بــا کرونــا راهبــرد شناســایی یــا غربالگــری حداکثــری 
را در دســتور قــرار دادنــد و ســعی کردنــد بــا شــناخت هرچــه بیشــتر مــوارد ابتــاء، اوال 
رونــد اقتصــادی کشورشــان بــا کمتریــن اختــال مواجــه شــود و در ثانــی بــا شناســایی 
افــراد مبتــا، از فعالیــت اجتماعــی آن هــا جلوگیــری کــرده و زنجیــره انتقــال ویــروس 
ــد توجــه کــرد کــه  ــن کشورهاســت. بای ــه ای ــی از جمل ــد؛ کــره جنوب را متوقــف کنن
ــی  ــع مال ــن مناب ــوی و همچنی ــی ق ــن سیاســت، پشــتوانه اقتصــادی و صنعت ــه ی ای الزم
ــی و  ــات رفاه ــه خدم ــرای ارائ ــی ب ــتوانه ی کاف ــود پش ــه وج ــر از هم ــی و مهمت کاف

ــد. ــامت می باش س
برخــی کشــورهای دیگــر )ماننــد چیــن( قرنطینــه حداکثــری را در دســتور قــرار 
ــال  ــره انتق ــدت زنجی ــن م ــه در کوتاه تری ــد ک ــی آن بودن ــورها در پ ــن کش ــد. ای دادن
ــم  ــان ک ــر از سرش ــه زودت ــر چ ــروس را ه ــن وی ــر ای ــرده و ش ــرل ک ــروس را کنت وی
ــه  ــع و خدمــات، هزین ــا تعطیلــی صنای ــد در کوتاه مــدت ب شــود. ایــن کشــورها هرچن
ــتمر  ــای مس ــه هزینه ه ــدت را ب ــه کوتاه م ــن هزین ــا ای ــد ام ــت کردن ــی را پرداخ باالی
بلندمــدت ترجیــح دادنــد. الزم بــه ذکــر اســت ایــن کشــورها نیــز بایســتی منابــع مالــی 
و همچنیــن سیســتم ارائــه خدمــت منســجمی در اختیــار داشــته باشــند تــا بتواننــد عــاوه 
بــر تأمیــن خدمــات ســامت، خدمــات رفاهــی و اجتماعــی را بــه خوبــی توزیــع کننــد. 
در غیــر ایــن صــورت امــکان بــروز تجمعــات و اعتراضــات زیــاد خواهــد بــود؛ ضمــن 
آنکــه پشــتوانه فرهنگــی و همچنیــن اقتــدار دولــت مرکــزی در اتخــاذ چنیــن سیاســتی 

ــت. ــده اس تعیین کنن
ــه  ــیم ک ــت هایی می رس ــه سیاس ــم، ب ــه بگذری ــخص ک ــت های مش ــن سیاس از ای
ــکات  ــبب مش ــه س ــت ها ب ــن سیاس ــان ای ــی. صاحب ــا اعام ــد ت ــی بودن ــتر اعمال بیش
اقتصــادی، اجتماعــی و همچنیــن ضعــف مدیریتــی امــکان تصمیم گیــری قــوی 
ــل  ــورهایی مث ــد. کش ــش گیرن ــی در پی ــتی میان ــد سیاس ــعی کردن ــتر س ــته و بیش نداش
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انگلیــس و آمریــکا عــوض اتخــاذ سیاســت روبه جلــو و حــل مســئله، ســعی کــردن بــا 
مســئله کنــار بیاینــد و از کنــار آن بــه آرامــی عبــور کننــد. هرچنــد کــه در ادامــه ایــن 
کشــورها نتوانســتند آن را نادیــده بگیرنــد و مجبــور شــدند بــر شــدت اقدامــات خــود 
بیافزاینــد امــا بــه ســبب تاخیــر در اتخــاذ سیاســت مقتضــی، هزینه هــای بیشــتری نیــز بــر 
مــردم و دولــت تحمیــل کردنــد. در میــان اتخــاذ مواضــع مختلــف، ســخنرانی ترامــِپ 
برزیــل کــه گفتــه بــود مثــل »مــرد بــا کرونــا مقابلــه کنیــم نــه مثــل بچه هــا« قابــل توجــه 

اســت.
ــال  ــرد. اعم ــدی نگی ــرد آن را ج ــعی ک ــز س ــران نی ــت در ای ــان دول ــن می در ای
ــه  ــت ب ــی دول ــت اعمال ــد سیاس ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه ای ک ــازی گل ــت مصون س سیاس
ــا  ــا کرون ــا اعتــراض برخــی از مســئولین مبــارزه ب ــه صورتــی کــه ب حســاب می آیــد ب
ــه  ــه در عرص ــا تجرب ــران ب ــان و مدی ــی متخصص ــوری و برخ ــئولین کش ــی مس و برخ
ــم و  ــه تحری ــه ب ــا توج ــران ب ــت. ای ــرار گرف ــتور کار ق ــد، در دس ــه ش ــامت مواج س
محدودیــت منابــع مالــی و همچنیــن ســازمان دهی ضعیــف در عرصــه ارائــه خدمــات 
ســامت، نمی توانســت بــه رویکــرد غربالگــری حداکثــری بپــردازد. بــه نظــر می رســد 
بهتریــن گزینــه بــرای ایــران در پیــش گرفتــن بیشــترین حــد ممکــن بــرای قرنطیــه در 
ــوژی ســتاد  ــه اپیدمیول ــه مســئول کمیت ــه گفت ــود. ب ــد ب ــات عی ــی تعطی فرصــت طای
ــازه 1.5  ــًا در ب ــال می شــد، عم ــه ی 40 درصــدی در کشــور اعم ــا اگــر قرنطین کرون

ــم. ــی خاتمــه دهی ــا حــد باالی ــا ت ــه کرون ــه می توانســتیم، ب ماه
سیاســت اجرایــی دولــت در عمــل آن چیــزی اســت کــه آقــای روحانــی در 10 
ــا را در دســتور  فروردیــن مــاه اعــام کــرد. ایشــان تقویــت بــدن، و زندگــی بــا کرون
ــت  ــام، سیاس ــم و برج ــه تحری ــان در زمین ــادآوری تصمیماتش ــا ی ــرار داده و ب کار ق
ــن  ــد. بنابرای ــرار دادن ــر ق ــد نظ ــامت را م ــد و س ــرخ تولی ــان چ ــردن هم زم ــال ک دنب
در ایــن حالــت دولــت نــه می خواســت خیلــی ســخت بگیــرد نــه آنکــه بــه کلــی رهــا 
کنــد. دولــت در زمانــی کــه فرصتــی تکرارنشــدنی بــرای مهــار کرونــا بــود، با سیاســت 
ــارد  ــک میلی ــاس ی ــن اس ــر ای ــت. ب ــش گرف ــخصی در پی ــت نامش ــل، سیاس میخ ونع
ــی 1.5  ــای بحران ــور به ج ــد و کش ــه ش ــرض گرفت ــی ق ــعه مل ــدوق توس ــورو از صن ی
ماهــه، حداقــل 4 ماهــه بــا بحــران دســت وپنجه نــرم کــرد ) و می کنــد(. حتــی اعمــال 
محدودیت هــای مشــخص نیــز تــا بــه هفتــه دوم بــه تعویــق افتــاد و ضعیــف اجــرا شــد 
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و عمــًا در عیــد شــاهد مســافرت حــدود 10 میلیــون ایرانــی بودیــم.

شفاف یا پنهان
موضــوع راهبــردی دیگــری کــه برخــی از کشــورها در پیــش گرفتنــد، پنهــان کاری 
ــاذ  ــای اتخ ــورها، به ج ــا در آن کش ــروز کرون ــود ب ــا وج ــورها ب ــی از کش ــود. برخ ب
راهبــردی مشــخص در جهــت مقابلــه بــا کرونــا، ســعی کردنــد بــر دیــوار حاشــا تکیــه 
ــرات  ــن کشــورها عمــًا از اث ــد. ای ــن بیمــاری نشــان دهن زده، و خــود را عــاری از ای
ــا نتوانســتند از کمک هــا و همراهــی ســایر کشــورها و حتــی  ــر شــدند، ام ــا متاث کرون
ظرفیت هــای داخلــی خــود بــه خوبــی اســتفاده کننــد. آن هــا مجبــور شــدند وقتــی ایــن 
بیمــاری بــه اوج خــود رســید بــا اتخــاذ سیاســت هایی عجیــب بــاب مشــکات امنیتــی 
را نیــز در کشورشــان بــاز کننــد؛ ماننــد ترکیــه کــه ناگهــان قرنطینــه 24 ســاعته اعــام 

کــرد و شــاهد اغتشــاش و بــروز مباحــث امنیتــی در آن کشــور بودیــم.
ــد، و  ــه صراحــت ســعی کــرد اعــام کن ــان را ب ــار مبتای ــدا آم ــا از ابت ــران ام  ای
ــا پذیــرش اصــل موضــوع بــه مقابلــه بــا آن پرداخــت. البتــه در ایــن زمینــه بیشــترین  ب
ــی و  ــی امیدبخش ــت ابتدائ ــود. سیاس ــی ب ــان عموم ــت اذه ــت از مدیری ــه، غفل نقیص
آرامش دهــی بــود، از اینــرو وزارت بهداشــت بــه شــدت بــه دنبــال آرام کــردن مــردم 
و عــادی نشــان دادن کرونــا بــود. امــا پــس از آنکــه بخــش قابــل توجهــی از مــردم و 
بــه خصــوص مســئولین بــه آن بی توجهــی کردنــد، رویکــرد خــود را عــوض کــرد و 
شــدیدا نســبت بــه آن واکنــش نشــان داد. ایــن در حالــی بــود کــه برخــی از کشــورها 
ــه درگیــری 70  از ابتــدا بســیار مردمشــان را ترســاندند؛ مثــل آلمــان و انگلیــس کــه ب
ــوان  ــد نمی ت ــدون تردی ــد. ب ــاره کردن ــا اش ــروس کرون ــا وی ــان ب ــدی جمعیتش درص
یکــی از ایــن راهبردهــا را بــرای همــه تجویــز کــرد. در همــان اروپــا آلمــان بــه نســبت 
انگلیــس موفق تــر عمــل کــرد، بــا اینکــه در ایــن زمینــه هــر دو سیاســتی مشــابه اتخــاذ 
کــرده و از نظــام ســامت قابــل قبولــی هــم برخوردارنــد. بایــد توجــه کــرد برخــورد 
بــا ویــروس کرونــا، بــه کلِّ قابلیــت حاکمیــت یــک کشــور بــر می گــردد نــه صــرف 

ــان آن. ــت و درم ــای بهداش قابلیت ه
مبحــث راهبــردی دیگــری کــه در ایــن زمینــه می تــوان گشــود، تعــارض منافــع 
و مدیریــت کروناســت. در آمریــکا سیاســت گذران کان دولتــی از متضــرران کرونــا 
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ــا کشــور را  ــه حســاب آمــده و وقتــی ترامــپ می گویــد » اجــازه نخواهــد داد کرون ب
ــه تعــارض منافــع موجــود در دولــت آن کشــور  ــوان ایــن را ب تعطیــل کنــد« شــاید بت
ــه  منتســب کــرد. ایــن امــر را نبایــد در کشــور خودمــان نیــز دور بدانیــم. فــارغ از بدن
کان سیاســت گذاری و یــا تصمیم ســازان و کارشناســان، امــکان وجــود ایــن تعــارض 
ــه موقــع شــده  ــع اتخــاذ سیاســتی صحیــح و ب منافــع محتمــل اســت کــه در نتیجــه مان

باشــد.

رزمایش دفاع بیولوژیک
ــا  ــودن و ی ــک ب ــرد، بیولوژی ــاره ک ــه آن اش ــوان ب ــه می ت ــری ک ــت کان دیگ سیاس
طبیعــی بــودن ویــروس کروناســت. ایــن خــط ابتــدا از جانــب آمریــکا و ســپس چیــن 
دنبــال و به تبــع بــه داخــل ایــران نیــز کشــیده شــد. البتــه کســانی کــه ســال ها در ایــران 
بــه مباحــث ترورهــای بیولوژیکــی می پرداختنــد، تریبون هــای قوی تــری در ایــن 
ــه نشــد.  ــن خــط در نظــر گرفت ــرای ای ــران محمــل درســتی ب ــا در ای ــد. ام ــه یافتن زمین
بــه نظــر می رســد آنچــه در دنیــا بــه عنــوان دفــاع بیولوژیــک در دســتور قــرار داشــته 
و دارد در دو زمینــه اصلــی اســت: اوال اتخــاذ اقتــدار بیولوژیکــی و در ثانــی اســتفاده 
دیپلماتیــک و یــا سیاســی از آن. بــه تعبیــر روشــن تر کشــورهایی مثــل آمریــکا و چیــن 
ایــن قابلیــت را در خــود ایجــاد کــرده و از آن ماننــد قــدرت هســته ای بــه عنــوان یــک 
ــز در  ــترده ای نی ــرمایه گذاری های گس ــرو س ــد. از این ــتفاده می کنن ــدرت اس ــه ق مؤلف
ایــن زمینــه کــرده و گاهــی هــم خبرهایــی از آن بــه گــوش مــا می رســد کــه می توانــد 
ــی از  ــا خبرهای ــه م ــور ک ــد. همانط ــدرت باش ــن ق ــیدن ای ــه رخ کش ــا ب ــدف آن ه ه

ــم. ــره می کنی ــان مخاب ــتاوردهای نظامی م دس
ــت.  ــی اس ــدرت سیاس ــی و ق ــه دیپلماس ــتفاده در زمین ــر اس ــت دیگ ــک جه ی
همانطــور کــه آمریــکا و چیــن در ایــن زمینــه همدیگــر را متهــم کــرده و مقــام معظــم 
رهبــری نیــز در ســخنان عیــد نــوروز ســعی کردنــد ایــن موضــوع را بــه عنــوان یــک 
ابــزار سیاســی علیــه دولــت آمریــکا بــه کار گیرنــد. خطــی کــه بــه صــورت قدرتمنــد 
از جانــب دســتگاه سیاســت خارجــی مــا دنبــال نشــد و مثــل بســیاری از مواضــع دیگــر 
خــط ضعــف و کمک طلبــی بین المللــی در مواجهــه بــا کرونــا در دســتور قــرار 
گرفــت. همچنیــن رهبــری در دســتور بــه ســتاد کل نیروهــای مســلح ایــن فرصــت را 
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ــد. ــدار بیولوژیکــی پررنــگ کردن ــه ســمت اقت ــرای حرکــت کشــور ب ب
امــا در عمــل شــاهد آن بودیــم، به جــای پیگیــری ایــن دو خــط سیاســتی، تبدیــل 
ــک  ــای بیولوژی ــاری از پایگاه ه ــا و اخب ــه گزارش ه ــانه ای و ارائ ــه ای رس ــه مواجه ب
آمریــکا در اطــراف ایــران و مــواردی از ایــن دســت ختــم شــد و در عمــل نیــز 
ــا تب ســنج ها  ــر و غربالگــری ب ــی کــردن معاب ــه ضدعفون ــک ب ــای بیولوژی رزمایش ه
ــز  ــری نی ــر دیگ ــات موث ــت اقدام ــن اس ــه ممک ــد )البت ــنده کردن ــع بس ــتر مواق در بیش
پیگیــری شــده باشــد(. مراجعــه و بررســی مراکــزی ماننــد USAMRDC ذیــل وزارت 
دفــاع آمریــکا بــه نیروهــای مســلح پیشــنهاد می شــود تــا به جــای اســتقرار دانشــگاه های 
علــوم پزشــکی عریــض و طویــل و برخــی مداخــات مخــرب در حوزه هــای پزشــکی، 

از بــاب امنیــت ملــی بــه حــوزه بهداشــت و ســامت عمومــی ورود کننــد.
ــات  ــت در اقدام ــی بهداش ــازمان جهان ــی س ــر خط ده ــت دیگ ــز اهمی ــه حائ نکت
ــه صــورت  ــن ســازمانی ب ــا چنی ــل ب ــد تعام ــی کشــور اســت. هرچن بهداشــتی و درمان
ــت  ــازمان و مرجعی ــن س ــا ای ــه ب ــورد منفعان ــا برخ ــد، ام ــد باش ــد مفی ــی می توان کل
بیــش از حــد دادن بــه آن نمی توانــد مســیر دقیــق و صحیحــی را بــرای ایــران بســازد. 
ــرار  ــدون شــک تحــت ســیطره قدرت هــای بین المللــی ق ــی بهداشــت ب ســازمان جهان
دارد و بایســتی نهــاد سیاســت گذار کشــور در تعامــل بــا چنیــن ســازمان هایی احتیــاط 
ــه  را چاشــنی تعامــل خــود کننــد. ایــن ســازمان ســعی می کنــد، وجهــه ای بی طــرف ب
خــود بگیــرد امــا در عمــل بیشــترین ســیطره و حکمرانــی را بــر کشــورهای در حــال 

ــد. ــه برخــورد می کن ــد منفعان ــِل کشــورهای قدرتمن توســعه داشــته و در مقاب

فرماندهی و سازماندهی
ــح  ــرد صحی ــاذ راهب ــس از اتخ ــا، پ ــاد کرون ــه ابع ــی ب ــا بحران ــا، مخصوص در بحران ه
ــی  ــت. توانای ــازماندهی دانس ــی و س ــوان فرمانده ــت را می ت ــل موفقی ــن عام مهم تری
بســیج و ســازماندهی گســترده منابــع و امکانــات را می تــوان مولفــه ای کلیــدی 
ــا ایجــاد کــرده اســت. در  ــا کرون دانســت کــه تمایــز جــدی در کشــورها در مقابلــه ب
ــه  ایــن زمینــه در کشــور شــاهد موفقیت هــا و ضعف هــای جــدی بودیــم کــه توجــه ب

ــد. ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــا ض آن ه
ــا  ــه ب ــی مقابل ــا شــکل گرفــت؛ ســتاد مل ــه بحــران کرون دو نهــاد جــدی در زمین
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کرونــا و قــرارگاه امــام رضــا?. نقطــه ضعــف جــدی آنجاســت کــه ایــن ســازمان ها 
در خــود بحــران ســربرآوردند در حالــی کــه مــا ســال ها بــه بحــران و ســازماندهی در 
بحــران اندیشــیده بودیــم! اگــر در بحــران برخــی ســازوکارها اصــاح می شــد، نقطــه 
امیــدی بــود کــه اندیشــه و فکــر قبلــی مــا در بحــران ارتقــاء یافتــه اســت، امــا اینکــه بــا 
خــود بحــران ســازمانی ســربرآورد و بــا اتمــام بحــران تمــام شــود یعنــی عــدم پــس از 

عــدم و فراموشــی همــه دســت آوردها.
بایــد بپرســیم در ایــن بحــران ســازمان مدیریــت بحــران در کجــا قــرار داشــت! 
ــید  ــد پرس ــت. بای ــده اس ــم ش ــا خت ــه کج ــه ب ــن زمین ــرمایه گذاری در ای ــال ها س س
ســازمان پدافنــد غیرعامــل چــه کــرده اســت! بایــد پرســید شــورای عالــی ســامت و 
امنیــت غذایــی1 کــه در آن رئیس جمهــور، وزیــر بهداشــت، 8 نفــر از وزرای کشــور و 
رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه و مســئولین دیگــر مثــل ســازمان صداوســیما، ســازمان 
محیط زیســت و... حضــور دارنــد در ایــن بحــران چــه کردنــد. اگــر ایــن نهادهــا نتوانــد 

ــه چــه علــت شــکل یافته انــد؟! کارآمــدی خــود را در بحــران نشــان دهــد پــس ب
ــوان همیــن ســوال را تکــرار کــرد. چــرا  ــز می ت از برخــی ســازمان های دیگــر نی
ــی را  ــا کمک های ــد در اوج بحــران کرون ــل متحــد بای ــت ســازمان مل ــدوق جمعی صن
ــا همدیگــر  ــا چــه ارتباطــی ب ــه بهزیســتی ارســال کنــد؟ اول اینکــه جمعیــت و کرون ب
ــد!  ــر دارن ــا همدیگ ــی ب ــه ارتباط ــت چ ــدوق جمعی ــتی و صن ــی بهزیس ــد، در ثان دارن
مگــر بهزیســتی در راســتای سیاســت های بین المللــی جمعیــت چــه اقداماتــی را پیــش 

ــا! ــم در کرون ــرد، آن ه می ب
برخــی ســازمان های حمایتــی مثــل کمیتــه امــدام امــام 1 کمتــر بــه چشــم آمدنــد 
در عــوض بنیــاد مســتضعفان در ایــن مــدت بیشــتر در رســانه ها و حداقــل در کمــک 
بــه معیشــت قشــر ضعیــف نمایــان شــد. هــال احمــر البتــه در زمینــه خدمــات مختلــف 
مخصوصــا غربالگــری بــه شــدت بــه چشــم آمــد امــا اثربخشــی ایــن اقدامــات توســط 
کارشناســان از جملــه آقــای دکتــر زالــی محــل ســوال قــرار گرفــت. در  غربالگری هــا 
کــه بعضــاً توســط نهادهــای دیگــر هــم اجرایــی می شــد، در بیشــتر مــوارد بــه 
ــدون  ــد در حالــی کــه بســیاری از افــراد ب تب ســنجی و گاهــی آزمایــش اکتفــا کردن

1  - مهمتریــن وظیفــه ایــن نهــاد »ایجــاد هماهنگــی و سیاســتگذاری در تمــام مــوارد مرتبــط بــه ســامت همگانــی 
و امنیــت غذایــی و تغذیــه« می باشــد.
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ــع حاصــل سیاســت  ــد. ایــن اتــاف مناب نشــانه های ظاهــری حامــل ایــن بیمــاری بودن
کان غلطــی اســت کــه منجــر بــه اقدامــات کم بهــره ای مثــل غربالگــری و ضدعفونــی 

ــود. ــر می ش ــردن معاب ک
شــهرداری  تهــران را بیشــتر در عرصــه فرهنگــی و ترویــج هرچــه بیشــتر کنســرت 
و موســیقی فعــال دیدیــم تــا در عرصــه مدیریــت شــهری و کمــک بــه کنتــرل کرونــا. 
حتــی ضدعفونــی کــردن معابــر نیــز بیشــتر از جانــب نهادهــای نظامــی و بســیج مخابــره 

شــد تــا از جانــب شــهرداری ها.
ــا نداشــتند  ــه دیگــر موسســات کــه محلــی از اعــراب در مدیریــت کرون از جمل
موسســه ملــی تحقیقــات ســامت و ســازمان مطالعــات کوهــورت اســت. ایــن 
مباحــث تحقیقاتــی  ماموریت هــای اصلی شــان  از  اینکــه  بــا وجــود  دو ســازمان 
و بررســی های راهبــردی در زمینــه ســامت می باشــد امــا بــه شــدت نقــص در 
بــه چشــم می آمــد. گزارش هایــی  گزارش هــا و داده هــای متقــن تصمیم گیــری 
ــد،  ــر می کردن ــا منتش ــت پژوهی در دنی ــز کان سیاس ــن مراک ــورت روتی ــه ص ــه ب ک
ــا وجــود اینکــه ســال ها در  در ایــن مراکــز دیــده نشــد. ســازمان مطالعــه کوهــورت ب
زمینــه مباحــث ژنتیکــی و عوامــل موثــر بــر ســامت متمرکــز اســت، امــا حتــی شــاهد 
ــی(. ــورت عموم ــه ص ــل ب ــم )حداق ــا نبودی ــه از آن ه ــن زمین ــدی در ای ــی ج گزارش

ناهماهنگی ها
ــه  ــتانی ب ــتادهای اس ــا س ــا ب ــا مخصوص ــا کرون ــه ب ــی مقابل ــتاد مل ــا در س ناهماهنگی ه
شــدت وجــود داشــته اســت. بــه صورتــی کــه برخــی شهرســتان ها از بی کفایتــی و یــا 
ــد  ــح می دادن ــی ترجی ــای مردم ــته و نیروه ــه داش ــتان ها گای ــتاد شهرس ــامانی س بی س
بــدون هماهنگــی بــا ایــن ســتاد کار را پیــش ببــرد. ایــن تشــتت ها تنهــا از پاییــن شــکل 
نگرفتــه بلکــه در ســطح مدیریتــی و کان هــم بــه شــدت بــه چشــم می آمــد. جلســات 
ــه  ــکل می گرفت ــاعت ش ــر 48 س ــا، ه ــی کرون ــروز پاندم ــدای ب ــا در ابت ــتاد کرون س
ــا  ــار برگــزار می شــده اســت. ضمن ــا دوب ــه ای یکــی ی ــر ایــن جلســات هفت ــی جلوت ول
ناهماهنگــی در تصمیمــات بــه صورتــی اســت کــه از جانبــی رئیــس جمهــور اقدامــات 
خودســرانه و بــه تعبیــری آتــش بــه اختیــار اســتانداران را نهــی می کنــد ولــی از جانــب 
دیگــر ســخنگوی وزارت بهداشــت، از اقتضائــی عمل کــردن اســتان ها حمایــت 
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می کنــد.
ضعــف در تصمیم گیــری و اختافــات درون ســتاد بســیار پررنــگ بــوده اســت. 
ــد  ــه دوم عی ــا نیم ــه ت ــت ک ــدی اس ــری ج ــتی ها در تصمیم گی ــا و سس ــدر تعلل ه آنق
ــروی  ــل نی ــی مث ــای عملیات ــود و نیروه ــه نمی ش ــدی گرفت ــا ج ــن و راه ه ــتن اماک بس
انتظامــی بــا ســردرگمی عمــل می کننــد. آنجــا کار بــه شــدت بــاال می گیــرد کــه مــردم 

ــد. ــده و راه را می بندن ــان آم ــه خیاب در شــمال کشــور خــود ب
ــا،  ــه این ه ــود و هم ــن ب ــن و مبره ــدت روش ــه ش ــتاد ب ــا در س ــاف نظره اخت
تصویــری نامشــخص و مبهــم از مدیریــت کرونــا بــه بیــرون مخابــره می کــرد. مثال هــا 
ــوارض  ــن ع ــه گرفت ــه ب ــوان توصی ــه را می ت ــک نمون ــت. ی ــاد اس ــه زی ــن زمین در ای
ــخنگوی وزارت  ــی س ــت عموم ــا مخالف ــه ب ــت ک ــا دانس ــدت کرون ــافرت در م مس

ــد. ــه خوان ــد و آن را ناعادالن ــه ش ــت مواج بهداش

قوت ها
ــد  ــا را بای ــه آن ه ــم ک ــری بودی ــل تقدی ــم و قاب ــات مه ــاهد اتفاق ــر ش ــب دیگ از جان
عامــل اصلــی موفقیــت دانســت. بســیج نیروهــای مردمــی و جوشــش نیروهــای انقابــی 
در کمــک و همراهــی بــا مســئولین را می تــوان پرکننــده خــاء ســازمان هایی دانســت 

ــد. ــن موضــوع ردیــف بودجــه دریافــت کرده ان ــرای ای کــه ســال ها ب
اقدامــات قابــل تقدیــر و روبه جلــوی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی در 
ــن  ــکی و همچنی ــوم پزش ــگاه های عل ــا و دانش ــا کرون ــه ب ــتاد مقابل ــا س ــی ب هماهنگ
ــن  ــخیصی و همچنی ــای تش ــد کیت ه ــل تولی ــی مث ــی در مباحث ــع دفاع ــازمان صنای س
ــی را  ــات عموم ــی و مواس ــام کمک ــع اق ــم توزی ــی و ه ــن مال ــت در تأمی ــاد برک بنی
ــع  ــریع و به موق ــدام س ــن اق ــت. همچنی ــه دانس ــن زمین ــوت در ای ــاط ق ــوان از نق می ت
نیروهــای مســلح در خالــی کــردن پادگان هــا و کاهــش زندانیــان توســط قــوه قضائیــه 
ــدون هــدف مســاجد و اماکــن  ــدون شــک بســتن ب ــه ب ــوده اســت. البت ــر ب بســیار موث
ــرای کمک هــای مردمــی  ــن  مراکــز می توانســت مرجعــی ب ــی کــه ای مقــدس در حال
ــت  ــص مدیری ــه نواق ــد، از جمل ــاری باش ــرل بیم ــتای کنت ــی در راس ــت عموم و حرک

ــد. ــاب می آی ــه حس ــا ب ــران کرون بح
البتــه ظرفیت هــای بالقــوه و بالفعــل فراوانــی در کشــور بــه پشــتوانه پیشــرفت های 
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ــل  ــرد. مث ــایانی ک ــک ش ــه کم ــن زمین ــه در ای ــت ک ــود داش ــامی وج ــاب اس انق
ــد  ــش تولی ــد دان ــواردی مانن ــا م ــی، و ی ــی و دین ــترده مردم ــای گس ــود ظرفیت ه وج
ونتیاتورهــا، وجــود کارخانــه تولیــد مــواد اولیــه ماســک، و یــا تحریــم بــودن کشــور 
و در نتیجــه پــر بــودن ذخایــر اســتراتژیک مــواد غذایــی کــه همــه این هــا بــه عبــور از 

ــرد. ــی ک ــک قابل توجه ــران کم بح

پساکرونا
هرچنــد هنــوز بــه کلــی از بحــران کرونــا عبــور نکرده ایــم امــا از تب وتــاب آن بســیار 
کاســته شــده اســت. شــاید زمــان آن رســیده باشــد کــه کاســتی ها را بــا دقــت بیشــتری 
بنگریــم و در پــی اصــاح نواقصــی باشــیم کــه در ایــن بحــران ســر بــرآورد. در ایــن 
نوشــتار ســعی شــد برخــی از نواقــص و نقــاط قــوت بــه تصویــر کشــیده شــوند تــا در 

بحران هــای محتمــل آتــی از شــدت نواقــص کاســته و بــر قوت هــا افــزوده شــود.
ــی  ــد بررســی نواقــص و خاء هــای قانون یــک وظیفــه مهــم مجلس نشــینان جدی
ــد از  ــن می توان ــدون شــک وجــود برخــی از قوانی ــا می باشــد. ب ــع آن ه موجــود و رف
ــون  ــن قان ــد ای ــاً بای ــه اینکــه لزوم ــال )ن ــه طــور مث ــی بکاهــد. ب شــدت بحران هــای آت
ــت موظــف اســت همــواره یــک  ــی در فرانســه دول ــر اســاس قانون تصویــب شــود( ب
ــی  ــری و بررس ــس مطالبه گ ــه دوم مجل ــد. وظیف ــته باش ــره داش ــک ذخی ــارد ماس میلی
نواقــص اجرایــی و بــه تعبیــر دیگــر نظــارت اســت. دســتگاه هایی کــه از جانــب مجلــس 
ــگاه  ــد در پیش ــد بای ــتفاده کرده ان ــال اس ــول بیت الم ــال ها از پ ــد و س ــف بوده ان مکل
ملــت پاســخگو باشــند. بررســی عملکــرد دســتگاه های مختلــف در زمینــه کرونــا بایــد 
بــه یــک مطالبــه از جانــب مجلــس تبدیــل شــود. بــه طــور خــاص مجلــس بایســتی بــه 

ــد. ــدوق توســعه ورود کن ــارد دالر برداشــت از صن محــل هزینه کــرد یــک میلی
ــه نظــام  ــه ب ــن نقصــی ک ــت. مهم تری ــامت اس ــا نظــام س ــط ب ــدی مرتب ــه بع نکت
ــم  ــدی ه ــای بع ــاح آن، در بحران ه ــدم اص ــورت ع ــردد و در ص ــر می گ ــامت ب س
ــر اظهــار نظــر آقــای  ــود، غافل گیــری نظــام ســامت اســت. بناب شــاهد آن خواهیــم ب
دکتــر حق دوســت معــاون آموزشــی وزیــر بهداشــت، ویــروس کرونــا از بهمن مــاه در 
کشــور حضــور داشــته اســت امــا سیســتم بهداشــتی و درمانــی در اســفندماه بــه آن پــی 
ــام  ــر نظ ــال ها ب ــه س ــت ک ــی اس ــت های درمان ــل سیاس ــه حاص ــن البت ــت. ای ــرده اس ب
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ســامت کشــور حاکــم بــوده و شــبکه بهداشــت و بهداشــت محوری در حاشــیه قــرار 
گرفتــه اســت.

ــت،  ــامت درس گرف ــام س ــرای نظ ــا ب ــتی از کرون ــه بایس ــدی ک ــه ی بع مقول
ســرمایه گذاری در تحقیقــات اســت. آنطــور کــه مشــاهده کردیــم، پشــتوانه های 
تحقیقــات ســامت بــا توجــه بــه درمان محــوری در کشــور بــه شــدت ضعیــف اســت. 
ــه  ــی در زمین ــش بوم ــعه دان ــات و توس ــه تحقیق ــرمایه گذاری در زمین ــت و س حمای

ــود. ــدن آن ش ــوی ش ــامت و ق ــام س ــعه نظ ــرای توس ــتری ب ــد بس ــامت می توان س
ــا  ــل کرون ــی مث ــه ســازمان دهی در بحران های همانطــور کــه اشــاره شــد، در زمین
بــه شــدت ضعــف داریــم. ســازمان دهی های موجــود بــه شــدت بوروکراتیــک، 
ــا بحــران کارآمــد نیســتند.  غیرکارآمــد و ُکنــد بــوده و بــه هیــچ وجــه بــرای مقابلــه ب
ضمــن اینکــه بایــد تفکــر ایجــاد ســاختار بــرای حــل مســئله در کشــور کنــار گذاشــته 
شــود. در ایــران بــرای هــر مســئله یــک ســازمان ایجــاد کــرده  و خیــال خــود را آســوده 
ــری از آن هــا  ــد پاســخگو باشــند، خب ــن ســازمان ها در مواقعــی کــه بای ــم و ای کرده ای
نیســت. اگــر نهادهــای ناظــر از جملــه مجلــس و قــوه قضائیــه بــه جــد بــه عملکــرد ایــن 

ســازمان ها نپردازنــد، در آینــده نیــز شــاهد ایــن عملکــرد ضعیــف خواهیــم بــود.
از نقایــص دیگــری کــه از وزارت بهداشــت در بحــران کرونــا آشــکار گشــت، 
نقــص در ســامت الکترونیــک بــود بــه نحــوی کــه ســاده ترین امکانــات مثــل 
مشــخص بــودن تخت هــای خالــی بیمارســتانی بــرای ارجــاع بیمــاران بــه بیمارســتان ها 
ــر از  ــت خب ــی اس ــت مدت ــه وزارت بهداش ــت ک ــی اس ــن درحال ــت و ای ــود نداش وج
اســتقرار پرونــده الکترونیــک ســامت می دهــد. درز اطاعــات مــردم از ســامانه 
ــه  ــر نواقــص موجــود در ایــن سیســیتم اســت )البت وزارت بهداشــت شــاهد دیگــری ب

ــردد(. ــاز نمی گ ــی ب ــر نمک ــای دکت ــه دوره وزارت آق ــا ب ــن تنه ای



معماری سرمایه  های انسانی1 در نظام سالمت
سعید نجبا
پژوهشگر هسته »سامت« مرکز رشد
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

سرآغاز
مــوج ابتدائــی همه گیــری  کرونــا ماننــد ســیابی ســریع و هولنــاک بــود. از یــک ســو 
خســارت های زیــادی بــه بــار آورد و صحنه هــای دلخراشــی را بــه همــراه خــود رقــم 
زد. امــا از ســوی دیگــر انــگار گــرد و غبــار بخش هایــی از مســیر خــود را هــم شســت 
ــه  ــال ک ــود. ح ــدا ش ــددا پی ــته ، مج ــود داش ــل وج ــه از قب ــائلی ک ــا و مس ــا واقعیت ه ت
ــل  ــن رخــداد بعضــی معضــات اساســی از نظــام ســامِت کشــور شــفاف  و قاب ــا ای ب
رویــت شــده  اســت، اگــر بــه فکــر اصــاح و بهبــود نباشــیم، بعدهــا نبایــد کســی غیــر 
ــر  ــد تصوی ــه چن ــی ب ــدا نگاه ــت ابت ــن یادداش ــم. در ای ــت کنی ــان را مام از خودم
)مســئله( از واقعیت هــای مرتبــط بــا ســرمایه های انســانی نظــام ســامت در دوران 
ــا ریشــه یابی ایــن مســائل یکــی از  ــم ب ــم داشــت. ســپس تــاش می کنی ــا خواهی کرون

ــم. ــادآوری و بررســی کنی ــت ســرمایه انســانی را ی رویکردهــای مهــم در مدیری

1 - HR Architecture
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قاب یکم: »کمبود و مازاد« و مسئله برنامه ریزی سرمایه انسانی
یکــی از جریان هــای خبــری پررنــگ از زمــان شــیوع کرونــا مربــوط بــه تعــداد 
ــان  ــت هم زم ــود. درس ــات ب ــده خدم ــای ارائه کنن ــانی در مجموعه ه ــرمایه های انس س
بــا اینکــه برخــی بیمارســتان های بخــش خصوصــی بــه علــت کاهــش تقاضــا و به تبــع 
آن کاهــش شــدید درآمدهــا )و ســخت تر شــدن شرایطشــان نســبت بــه قبــل(، دســت 
بــه اخــراج پرســتاران مــازاد خــود می  زدنــد، در بخــش دولتــی و در برخــی از شــهرها 
ــه  ــا متخصــص، ب ــه ت ــان، از پرســتار گرفت ــود کادر درم و بیمارســتان های خــاص کمب
ــق  ــی از مصادی ــوان یک ــه عن ــئله ب ــن مس ــود. ای ــده ب ــدل ش ــران مب ــاد بح ــی از ابع یک
بی تفاوتــی دولــت نســبت بــه رفتــار بیمارســتان ها ]بخوانیــد کارفرمایــان[ بــا پرســتاران 
]بخوانیــد کارگــران[، و همچنیــن ناتوانــی در برنامه ریــزی و جــذب منابــع موردنیــاز، 
ــر  ــی نظی ــه را متوجــه خــود می ســاخت. چاره اندیشــی های موقت ــکار عمومــی جامع اف
قراردادهــای 89 روزه و نیروهــای شــرکتی )و وعده ووعیدهایــی کــه هنــوز هــم مــورد 
اعتــراض طیــف قابــل توجهــی از مدعیــان اســت( راه گشــا نبــود و مســئله را مضاعــف 

می کــرد.
پرســش گر  مشــاهده کنندگان  ذهــن  بــه  فراوانــی  ســواالت  بیــن  ایــن  در 
ــط  ــامت، خ ــام س ــوع نظ ــودن موض ــاص ب ــه خ ــه ب ــا توج ــه ب ــد اینک ــید. مانن می رس
مشــی ها و سیاســت های دولــت چگونــه بخــش خصوصــی و فضــای رقابتــی آن را در 
ــر  ــن سیاســت ها ب ــر ای ــد؟ تأثی ــن ســامت عمــوم جامعــه هدایــت می کن راســتای تأمی
ــرمایه های  ــزی س ــوالً برنامه ری ــت؟ اص ــی چیس ــش خصوص ــانی بخ ــرمایه های انس س
ــام  ــی انج ــه روش ــا چ ــی و ب ــه مبنای ــر چ ــی ب ــی و خصوص ــش دولت ــانی در بخ انس
می شــود؟ تأمیــن نیــرو در شــرایط بحرانــی چــه الزاماتــی دارد؟ آیــا نظــام ســامت مــا 
ــا ظرفیت ســازی های گذشــته همچــون  ــود؟ آی ــن موضــوع اندیشــیده ب ــه ای ــون ب تاکن
ــد؟ و  ــه ش ــه کار گرفت ــی ب ــه خوب ــا ب ــرای کرون ــان در ماج ــت و درم ــبکه بهداش ش
ســواالت فــراوان دیگــری کــه تأمــل در خصــوص آن هــا حتــی اگــر بــه جــواب نرســد 

ــد. ــر باش ــاء اث ــد منش ــز می توان نی
البتــه پدیــد آمــدن چنیــن شــرایط آشــفته ای در برقــراری تعــادل کّمــی و »نظــام 
ــری،  ــک بحــران همه گی ــگام ی ــزی ســرمایه های انســانی حــوزه ســامت« هن برنامه ری
ــن عــدم  ــم کــه ای ــم در می یابی ــر کــه بنگری ــا دقیق ت ــدان دور از انتظــار نیســت. ام چن
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تعــادل یــک مســئله جدیــد نیســت و از قبــل هــم در نظــام ســامت مــا وجــود داشــته 
ــه  ــی و رســیدگی ب ــی، مراقبت ــه علــت ضرورت هــای حمایت ــا ب  اســت. شــاید در کرون
ــه  ــان ب ــطوح کادر درم ــایر س ــتر از س ــتاران بیش ــود پرس ــاران، کمب ــی بیم ــال عموم ح
چشــم آمــد، لکــن کــم بــودن ســرانه پرســتاران، پزشــکان و خصوصــاً متخصصــان، بــر 
اســاس اســتانداردهای جهانــی از خیلــی قبل تــر واضــح و روشــن بــوده  اســت. عــاوه 
بــر کمبــود ســرانه ها، بی اخاقــی در برخــورد بخــش خصوصــی بــا زیرمجموعه هــای 
ــه و بجــا از کارگــر و  ــت عادالن ــون کار در حمای ــز نقص هــای اساســی قان خــود و نی

کارفرمــا بــر کســی پوشــیده نبــوده  اســت.

قاب دوم: ایثار و جبران خدمات
بی تردیــد اثرگذارتریــن و تحســین برانگیزتریــِن اتفاقــات در بحــران کرونــا مربــوط بــه 
ازخودگذشــتگی خــط مقــدم کادر درمــان بــود. پــس از شــروع مــوج اول گــروه قابــل 
ــز  ــواده را نی ــی خان ــا شــب و روز نشــناختند، بلکــه جــان خــود و حت ــه تنه توجهــی ن
بــه خطــر انداختنــد تــا در برابــر شــیوع غیرقابــل کنتــرل ایــن بیمــاری مقاومــت کننــد. 
ــادی و  ــن ســطح از مســئولیت پذیری و خدمت گــزاری طــرح مســائل م اگرچــه در ای
»نظــام جبــران خدمــات ســرمایه های انســانی« جایگاهــی نــدارد، ولــی همــه این هــا در 
حالــی بــود کــه بــا گذشــت چنــد ســال از آغــاز طــرح تحــول ســامت و هزینه هــای 
ــق  ــه تعوی ــان ب ــوق و دســتمزد کادر درم ــت، بخشــی از حق ــرای دول کمرشــکن آن ب
ــن  ــات پرداخــت نشــده اســت. ای ــن معوق ــم بخشــی از ای ــوز ه ــی هن ــود. حت ــاده ب افت
موضــوع پــس از دیــدار رئیــس قــوه قضائیــه بــا شــورای عالــی نظــام پرســتاری ابعــاد 
ــادآوِر آن شــد کــه  ــط اصــل آن، ی ــارغ از درســت و غل ــدا کــرد و ف ــازه ای هــم پی ت
سال هاســت قانــون تعرفه گــذاری خدمــات پرســتاری اجــرا نشــده و حتــی اقــدام 

مؤثــری هــم در بسترســازی آن صــورت نگرفتــه اســت.
اگرچــه دولــت تــاش کــرد در دوران کرونــا از طریــق اقداماتــی چــون ضریــب 
ــان را ارج  ــمند کادر درم ــات ارزش ــدی خدم ــا ح ــتمزد و ... ت ــوق و دس ــه حق دادن ب
نهــد، امــا بــاز هــم مشــکات ایــن حــوزه ریشــه دار و ریشــه ها  پابرجاســت. دانشــجویان 
پزشــکی بــه شــرط پیمــودن باکیفیــت مراحــل رشــد تــا رســیدن بــه تخصــص قریــب 
بــه پانــزده ســال مســیر بســیار ســخت و طاقت فرســایی پیــش رو دارنــد. در ایــن مــدت 
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بــا ایــن کــه خدمــات بســیار زیــادی ارائــه می دهنــد، حتــی در دوره هــای رزیدنســی و 
ــد. در بیــن ســایر  ــه فارغ التحصیــان و متخصصــان دریافتــی ناچیــزی دارن ... نســبت ب
ــه شــکلی شایســته رعایــت  ســطوح ســرمایه های انســانِی نظــام ســامت نیــز تناســب ب
نشــده اســت. مباحــث دیگــری نظیــر اختــاف جبــران خدمــات بخــش خصوصــی بــا 
بخــش دولتــی، هدایــت بیمــاران از بخــش دولتــی بــه خصوصــی، زیرمیــزی و تقاضــای 
القائــی، صرفــاً گوشــه ای از مشــکات فراوانــی  اســت کــه از جبــران خدمــات در نظــام 
ــث  ــد بح ــکات نیازمن ــن مش ــدام از ای ــر ک ــن ه ــت. تبیی ــت اس ــأت گرف ــامت نش س

ــاه خــارج! فــراوان اســت و از حوصلــه یادداشــت های کوت
امــا از بیــن همــه موضوعــات مرتبــط بــا جبــران خدمــات شــاید مهم تریــن 
ــده  ــن موضــوع پیچی ــل ای ــه آن اشــاره کــرد، تقلی ــوان ب ــون می ت مشــکلی کــه هم اکن
ــی به جــای آن کــه بســته ای  ــی مســتقیم اســت. یعن ــه پرداخت هــای مال ــده ب و درهم تنی
هدفمنــد، جامــع، همه جانبــه و متناســب از امکانــات و خدمــات و رویکردهــا و 
رفتارهــای انگیزاننــده و رضایت بخــش بــرای اقشــار مختلــف ایجــاد شــود، هرازگاهــی 
ایــن دغدغــه در گفتگوهــا و تصمیمــاِت ســاده پیرامــون اعــداد و ارقــام تعرفه گــذاری 
ــال های  ــه س ــود. تجرب ــرف می ش ــم برط ــتند و مبه ــطحی، غیرمس ــازل، س ــوی ن ــه نح ب
ــا مســئله جبــران خدمــات، چیــزی  اخیــر نشــان داده  اســت کــه ایــن نحــوه برخــورد ب
فراتــر از تزریــق مســکن بــه بیمــار نیســت و دردهــای هولنــاک آن بــه صــورت دوره ای 

ــر می شــود. ــی بدت ــه شــکل روزافزون تکــرار و ب

قاب سوم: فرار از خدمت و جذب
کرونــا غیــر از رشــادت های مثال زدنــی و بی نظیــر اکثــر ارائه دهنــدگان خدمــات 
ــز  ــان نی ــرس و غیبــت گــروه محــدودی از کادر درم ــه ت و نیروهــای داوطلــب، صحن
ــا نداشــت و  ــه موضــوع کرون ــچ ارتباطــی ب ــی کســانی کــه تخصصشــان هی ــود. حت ب
ــان  ــا هم ــا این ه ــد. چه بس ــا کردن ــود را ره ــاران خ ــاالت، بیم ــر احتم ــه خاط ــاً ب صرف
ــاز  ــای پول س ــاص و تخصص ه ــته های خ ــع رش ــه طم ــدا ب ــه از ابت ــد ک ــرادی بودن اف
ــی  ــا نزول ــات وارد نظــام ســامت شــده بودند. ب ــاردی و ســایر مادی و درآمدهــای میلی
شــدن ســیر مــوج اول بعضــاً خبرهایــی هــم از پیــدا شــدن مجــدد ســروکله ایــن گــروه 
ــر  ــد منتظ ــوج دوم بای ــتانه م ــاید در آس ــد. ش ــنیده ش ــور ش ــاف کش در اطراف واکن
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ــیم. ــی باش ــن غیبت های ــرار چنی تک
اینکــه در ایــن مــدت موضــوع شــانه خالــی کــردن از زیــر بــار مســئولیت در نظــام 
ســامت مــا تــا چــه انــدازه رصــد شــده اســت، اینکــه اکنــون بــا بازگشــت ایــن گــروه 
ــا آن هــا می شــود و احتمــاالً  ــان چــه برخــوردی ب ــه مراقبــت و درم ــه صحن ــراد ب از اف
چــه جریمــه ای بــرای آن در نظــر گرفتــه می شــود، و اینکــه در آینــده و در موج هــای 
بعــدی کرونــا و ســایر بیماری هــا چــه برنامــه ای در ایــن خصــوص داریــم، موضوعاتــی 
اســت کــه به جــای خــود بایــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد. امــا نکتــه مهمــی 
را نبایــد بی دقــت از نظــر گذرانــد کــه ایــن مســئله هم ریشــه ای دیرینــه تحــت عنــوان 
ــل در عرصــه ســامت پیــش روی  »نظــام جــذب ســرمایه های انســانی« دارد کــه از قب

کــرده و پیامدهــای آن نیــز معلــوم گشــته اســت.
ــوری  ــا از کنک ــور م ــامت کش ــوزه س ــانی در ح ــرمایه های انس ــذب س ــام ج نظ
ــز  ــد ســاعته چی آغــاز می شــود کــه در بهتریــن حالــت، جــز نتیجــه یــک آزمــون چن
دیگــری را نمایــش نمی دهــد. از خروجــی ایــن آزمــون و درواقــع ورودی هــای نظــام 
آمــوزش ســامت، مــواردی همچــون افــراد ثروتمنــد و توانگــر )کــه قــادر بــه خریــد 
همــه چیــز هســتند از معلــم خصوصــی گرفتــه تــا ...(، افــراد بســیار باهــوِش بی تعهــد، 
ــون  ــی همچ ــهمیه  ای و دیگران ــق س ــراد ناالی ــوزده، اف ــور و َج ــزه مجب ــراد بی انگی اف
ــکات  ــیاری از مش ــتند. بس ــاهده هس ــری و مش ــل ردگی ــه قاب ــور، همیش ــوارد مذک م

ــورد. ــد می خ ــانی کلی ــرمایه های انس ــذب س ــان ج ــاً از زم ــا دقیق ــور م ــامت کش س

ثمرات کرونایی و مشکالت ریشه ای
ســه قابــی کــه تــا بــه اینجــای یادداشــت بــه تصویــر کشــیده شــد ناظــر بــه ســه مــورد از 
ــود. امــا چنانچــه دیدیــم همــه ایــن مــوارد  نظام هــای مدیریــت ســرمایه های انســانی ب
شــاهدی بــر عقبــه و پیشــینه ی مســائلی اساســی بودنــد. بــه بیــان دیگــر می تــوان گفــت 
کــه هیــچ کــدام از ایــن مشــکات جدیــد نبودنــد کــه در دوران کرونــا یــا پســاکرونا 
ــن و چندســاله  ــن مســائل چندی ــا آن مواجــه شــده باشــیم. بلکــه ریشــه برخــی از ای ب
و شــاید چنــد ده ســاله اســت. ایــن مســائل در گــذر زمــان و در بیــن وقایــع مختلــِف 
داخــل و خــارج از نظــام ســامت زیــر گــرد و غبــار پنهــان شــده بودنــد و اثــرات آن بر 
عملکــرد مجموعــه ســایه افکنــده بــود. امــا کرونــا یکبــاره آن هــا را بیــرون کشــید و از 



214

کـــرونـا مـثبت دو

نــو بــه مــا نمایــش داد تــا بــرای آن هــا راهــکار بیابیــم. مطلــب حائــز اهمیــت دیگــر ایــن 
ــوان  ــه ایــن ســه مــورد نیســت و می ت اســت کــه نظام هــای ســرمایه انســانی محــدود ب
ــا ســنجید.  ــت نظــام ســامت را در آن ه ــاد آن را مطــرح کــرد و وضعی ــک ابع تک ت
ــل  ــی و تکمی ــد بررس ــاً نیازمن ــه قطع ــائل ک ــن مس ــیم ای ــته باش ــر داش ــد در نظ ــذا بای ل
ــف  ــا را کش ــاره آن ه ــادگی دوب ــوان به س ــوند و نمی ت ــان می ش ــاره پنه ــتند، دوب هس
ــام  ــرفت ها در نظ ــه پیش ــا هم ــه ب ــتند ک ــکاتی هس ــان مش ــا هم ــرد. ای ن ه ــل ک و ح
ــان را  ــه ذی نفع ــی هم ــی و نارضایت ــات ناراحت ــد و موجب ــه کرده ان ــا رخن ــامت م س
فراهــم می آورنــد. شــاید ایــن بــار بــه هــر تقدیــر از بحــران گذشــته باشــیم و بــه لطــف 
خداونــد کرونــا را شکســت داده باشــیم، امــا هیــچ تضمینــی بــرای مــوارد مشــابه  کرونــا 
وجــود نــدارد و واقعــاً دور از ذهــن نیســت کــه بــه خاطــر همیــن مســائل، در نوبت هــای 

بعــدی نظــام ســامت مــا بــا شکســت مواجــه شــود.

راه کارهای بی فرجام و مسئله جامع نگری
پــس از روشــن شــدن ایــن مســائل بایــد بــه ایــن پرســش بپردازیــم کــه »چــرا 
راهکارهایــی کــه تــا کنــون تدویــن و پیاده ســازی شــده نتیجــه نــداده اســت؟« بــدون 
ــوده و حتمــاً  ــن معضــات بی حرکــت نب ــر ای ــون در براب ــا کن شــک نظــام ســامت ت
افــراد دغدغه منــدی در مناصــب علمــی و اجرائــی وجــود داشــته اند کــه در پــی حــل 
آن هــا بوده انــد. امــا چــه چیــز باعــث شــده کــه تــا کنــون شــاهد اصاحــات اساســی 
ــه  ــذب، هم ــم در ج ــوز ه ــرا هن ــیم؟ چ ــانی نباش ــرمایه انس ــای س ــر در نظام ه و مثم
ــامت  ــام س ــوزش در نظ ــرا آم ــم؟ چ ــر نمی گیری ــاز را در نظ ــتگی های موردنی شایس
ــادر نیســتیم  ــوی همــه دانشــجویان شــده اســت؟ چــرا ق ــه اســتخوانی در گل ــل ب تبدی
ــوال  ــزاران س ــم؟ و ه ــی کنی ــت و ارزیاب ــتی مدیری ــان را به درس ــرد کادر درم عملک

ــردد. ــامت برمی گ ــام س ــانی نظ ــرمایه های انس ــت س ــه مدیری ــه ب ــه هم ــر ک دیگ
در ابتــدای کتــاب پنجمیــن فرمــان1 مثــال زیبایــی از نحــوه حــل مســائل بســیاری 
از مــا آمــده اســت. مــا از کودکــی آموخته ایــم کــه مســائل را خــرد کنیــم تــا آن هــا 
ــم و آن از  ــنگینی می پردازی ــای س ــن کار به ــا در ازای ای ــم. ام ــل کنی ــر ح را راحت ت
دســت دادن جامع نگــری مــا نســبت بــه آن مســئله اســت. چنیــن بــه نظــر می رســد کــه 

1 - The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization – Peter Senge - 1990
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در نظــام ســامت نیــز گرفتــار همیــن رویکــرد شــده ایم. مســئله مدیریــت ســرمایه های 
انســانی نظــام ســامت یــک مســئله کان و چندبعــدی اســت. بنابرایــن در حــل ایــن 
ــا  ــا ب ــات م ــم و اقدام ــا ببینی ــه و یکج ــئله را همه جانب ــم مس ــاش کنی ــد ت ــئله بای مس
ــن  ــد ممک ــا ح ــه آن را ت ــد. در حالی ک ــته باش ــی داش ــون آن همخوان ــاد  گوناگ ابع
خــرد می کنیــم و در هــر دوره قســمتی از آن را پیــش می بریــم. نتیجــه ایــن رویکــرد 
نامــوزون بــودن قوانیــن، ســاختارها، فرآیندهــا، رویه هــا و روش هــا در ســطوح 
ــلّم  ــت. مس ــره ای  اس ــاً جزی ــی و بعض ــای مقطع ــودن تاش ه ــش نب ــف و اثربخ مختل
ــه  ــا ب ــیم و ی ــنجیده باش ــب را نس ــه ی جوان ــزی هم ــگام برنامه ری ــی هن ــه وقت ــت ک اس
ــد  ــم خواه ــیار ک ــه بس ــت آن برنام ــال موفقی ــیم، احتم ــوده باش ــر نب ــی جامع نگ عبارت

شــد.

مفهوم جامعیت و معماری سرمایه انسانی
ــرای بحــث  ــی ب ــع علمــی مدیریــت ســرمایه های انســانی داللت هــای گوناگون در مناب
ــرمایه های  ــاری س ــارت »معم ــوارد عب ــن م ــی از ای ــود. یک ــت می ش ــت یاف از جامعی
ــرمایه های  ــت س ــی مدیری ــای عملیات ــاب راهنم ــترانگ در کت ــت. آرمس ــانی« اس انس
انســانی1 ایــن عبــارت را چنیــن تبییــن می کنــد: مجموعــه ای متشــکل از نظام هــا، 
ــازوکار  ــر در س ــاری منحص ــن معم ــان. ای ــای کارکن ــا و رفتاره ــاختار و فرآینده س
ــه اجــزاء  ــی از هم ــک الگــوی مفهوم ــای ســرمایه انســانی نیســت، بلکــه ی کارویژه ه
ــاغل در  ــان ش ــکل از متخصص ــتره ای متش ــانی گس ــرمایه انس ــاری س ــت. معم آن اس
ــن  ــای آن را شــامل می شــود. ای ــا خــط مشــی ها و کارکرده ــرمایه انســانی ت ــور س ام
ــا  ــه ی ــه جانب ــگاه هم ــاری ن ــوم معم ــه در مفه ــد ک ــان می ده ــی نش ــه خوب ــات ب جم

ــت اســت. ــز اهمی ــه اجــزاء مختلــف بســیار حائ ــع ب جام
اگرچــه پیرامــون مفهــوم معمــاری در کتــب و مقــاالت مطالــب زیــادی نگاشــته 
شــده اســت امــا برداشــت متفــاوت دیگــری هــم از ایــن عنــوان می تــوان داشــت. معمار 
کســی اســت کــه طــرح و نقشــه یــک عمــارت را تنظیــم  و تیــم اجرایــی را در راســتای 
ســاخت آن هدایــت می کنــد. لــذا ناگزیــر اســت کــه از ابتــدا همــه جزئیــات را بــا هــم 
ــای ســاخته شــده را در ذهــن خــود و روی  ــش از شــروع کار بن ــرد و پی در نظــر بگی

1 - A Handbook of Human Resource Management Practice  - Michael Armstrong - 1988
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ــزی  ــه برنامه ری ــرای ســاخت دو طبق ــدا ب ــد. ممکــن نیســت کــه ابت ــر کن کاغــذ تصوی
کنــد و در میانــه ی راه تصمیــم بگیــرد ســه طبقــه ی دیگــر بــه آن اضافــه کنــد! طبیعــی 
اســت کــه زیرســاخت های اولیــه تحمــل چنیــن تغییــری را نخواهــد داشــت. لــذا حتمــاً 
بایــد پیــش از آغــاز، تصمیمــات اساســی و چه بســا جزئــی در خصــوص همــه چیــز را 

گرفتــه باشــد و اجــزای طــرح بــا هــم همخوانــی داشــته باشــد.
ــه  ــت ک ــارت اس ــک عم ــاخت ی ــد س ــز مانن ــانی نی ــرمایه های انس ــت س مدیری
معمــار آن بایــد کل بنــا را بــا هــم ببینــد و بخش هــا را یکبــاره طراحــی و پیاده ســازی 
ــال ها  ــم. س ــت نمی کنی ــرد تبعی ــن رویک ــامت از ای ــام س ــا در نظ ــفانه م ــد. متأس کن
الگــوی کارانــه1 را بــرای پزشــکان اجــرا می کنیــم و در شــرایطی کــه بــه اشــکاالت آن 
واقــف شــده ایم و ممکــن اســت بــه روش گروه هــای تشــخیصی وابســته2 کــوچ کنیــم، 
دوبــاره ســخن از کارانــه پرســتاران بــه میــان می آوریــم. مثــال دیگــر آنکــه بــدون رفــع 
ــه دنبــال جــذب نیروهــای جدیــد  نقص هــای موجــود در ارزشــیابی عملکــرد فعلــی ب
هســتیم و یــا بــدون تقویــت ابزارهــای نظارتــی و بــه بهانــه ی از بیــن بــردن زیرمیــزی و 
... در تعرفه هــای خدمــات درمانــی تجدیــد نظــر می کنیــم. بــه همیــن ترتیــب همیشــه 
ــد  ــود و بع ــی ش ــا بحران ــم ت ــر می کنی ــم و صب ــورد می کنی ــی برخ ــکات انفعال ــا مش ب
ــکل  ــان مش ــم هم ــم و می بینی ــل آن می روی ــی ح ــی در پ ــی و مقطع ــورت جزئ ــه ص ب

تبدیــل بــه چنــد مشــکل دیگــر شــد.
رویکــرد  پیشــرفته،  کشــورهای  در  بــزرگ  ســازمان های  حاضــر  حــال  در 
ــظ  ــاد و حف ــمت ایج ــه س ــد و ب ــال می کنن ــل دنب ــک اص ــوان ی ــه عن ــری را ب جامع نگ
ــی  ــی و اثربخش ــق کارای ــن طری ــد و از ای ــش می رون ــانی پی ــرمایه انس ــع س ــام جام نظ
ــز چــه در عرصــه ســامت و چــه در  ــا نی ــود می بخشــند. کشــور م خــود را دائمــاً بهب
ــد.  ــت کن ــمت حرک ــن س ــه همی ــد ب ــانی بای ــع انس ــای مناب ــا در نظام ه ــایر عرصه ه س
ــت انجــام شــود و  ــدا در ســطح دول ــن معمــاری جامع نگــر از ابت ــر باشــد ای شــاید بهت

تناســب ها و هماهنگی هــای الزم در همــه نهادهــا رعایــت شــود.

1 - Fee For Service

2 - Diagnostic-Related Group
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خشت اول و معماران نظام سرمایه انسانی
پــس از طــرح رویکــرد معمــاری، بایــد بــه ایــن بیندیشــیم کــه نقطــه آغــاز پیاده ســازی 
آن کجاســت. اگــر ایــن نقطــه را درســت شناســایی نکنیــم و بــه بهتریــن شــکل اجرایــی 
ــا و  ــه از کتاب ه ــت. آنچ ــوده اس ــو و بیه ــم، لغ ــی محک ــتِن بنای ــاِر داش ــازیم، انتظ نس
ــاز  ــرای آغ ــا ب ــن ج ــه بهتری ــت ک ــن  اس ــد ای ــانی برمی آی ــرمایه انس ــی س ــع علم مناب
ــیابی و  ــا ارزش ــی )و ی ــانی، طراح ــرمایه انس ــت س ــازی در مدیری ــا و نظام س فرآینده
ــا  ــی و اســتاندارد اســت. ت ــه صــورت اصول بازطراحــی( و تدویــن ســند مشــاغل آن ب
کنــون کارهایــی در ایــن زمینــه اتفــاق افتــاده کــه مســتندات آن موجــود  اســت، ولــی 
ــره ای عمــل شــده و یــک  ــوم می شــود کــه جزی ــز معل ــا نی ــه همان کاره ــه ب ــا مراجع ب
بــار اساســی بــه ســراغ حــل مســائل ایــن حــوزه نرفته ایــم. بــه همیــن خاطــر معمــوالً بــا 
وجــود تاش هــای فــراوان نیمــه کاره رهــا شــده و اثربخشــی الزم را نداشــته اســت. بــا 
ــا بایــد بســتر آن را کــه  مــرور همــه این هــا شــاید پیــش از نهــادن خشــت اول ایــن بن

ــم. ــه اصــل جامع نگــری« اســت فراهــم آوری ــاور و اراده نســبت ب »ب



ــا بــا چاشــنی سیاســت تمرکــز مؤثــر در بخــش  کرون
ســالمت

حمید ایزدبخش
پژوهشگر هسته »سامت« مرکز رشد
دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

مقدمه
ــه خــود اختصــاص داده اســت.  حــوزه ســامت ازنظــر اقتصــادی بخــش بزرگــی را ب
ــاص  ــور اختص ــامت کش ــه س ــی ب ــص داخل ــد ناخال ــد از تولی ــا 10 درص ــاالنه 7 ت س
داشــته و بــه تعبیــر دیگــر، گــردش مالــی ســاالنه ایــن حــوزه چنــد صــد هــزار میلیــارد 
ــا  ــت و بیمه ه ــردم، دول ــه م ــن زمین ــی در ای ــن  مال ــع تأمی ــن مناب ــان اســت. مهم تری توم
هســتند. عــاوه بــر ایــن منابــع مالــی، واســطه های مالــی جــدی وجــود دارنــد کــه بــه 
ــیاری  ــد. در بس ــات می پردازن ــد کاال و خدم ــه خری ــت ب ــردم و دول ــی از م نمایندگ
ــا  ــتند؛ ام ــات هس ــد کاال و خدم ــط خری ــن واس ــا اصلی تری ــا بیمه ه ــورهای دنی از کش
در ایــران بیمارســتان ها )دولتــی، غیرانتفاعــی و خصوصــی( و دانشــگاه های علــوم 
ــش  ــا نق ــوده و بیمه ه ــط ب ــاد واس ــن نه ــی( بزرگ تری ــی، آزاد و نظام ــکی )دولت پزش
جــدی در خریــد کاال و خدمــات ندارنــد. نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بــازار، دولتــی 
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و یــا شــبه دولتی بــودن حجــم عمــده مصرف کننــدگان و یــا نهادهــای واســط اســت؛ 
بــه صورتــی کــه تقریبــاً 80 درصــد حجــم خدمــات در کشــور توســط بیمارســتان های 

ــود. ــه می ش ــبه دولتی ارائ ــا ش ــی ی دولت
ــتیم.  ــه هس ــت مواج ــه خدم ــی در ارائ ــًا دولت ــش کام ــک بخ ــا ی ــا ب ــن م بنابرای
ــات  ــدام اقتضائ ــه هرک ــود ک ــیم می ش ــی تقس ــه زیربخش های ــود ب ــامت خ ــوزه س ح
و ماحظــات خــاص خــود را دارنــد. ادعــای ایــن نوشــته آن اســت کــه بــرای جهــش 
تولیــد در بخــش ســامت اوالً، بایــد تمرکــز داشــت؛ یعنــی نمی تــوان سیاســت 
واحــدی بــرای همــه بخش هــای نظــام ســامت پیچیــد و در ثانــی، بایــد تمرکــز مؤثــر 
باشــد. مؤثــر بــودن بدیــن معنــا کــه از ســرمایه گذاری و تمرکــز در آن بخــش واقعــاً 
ــه  ــود. ب ــز ش ــا پرهی ــرمایه گذاری های بی ج ــا و س ــد و از تمرکزه ــد آی ــی پدی جهش
تعبیــر دیگــر جهــش در کنــه خــود یــک افزایــش ناگهانــی دارد، بــرای رســیدن بــه آن 

بایســتی تمرکــز مؤثــر را پیشــه خــود کــرد.

زیربخش ها و اقتضائات آن ها
دارو ازجملــه آن زیربخش هــا اســت کــه بخــش عمــده ی آن دولتــی اســت؛ بــه 
ــی،  ــای دولت ــه نهاده ــع دارو ب ــد و توزی ــرکت های تولی ــن ش ــه بزرگ تری ــی ک صورت
وابســته بــه دولــت و یــا شــبه دولتی تعلــق دارد. از دیگــر زیربخش هــای حــوزه 
ــازار  ــه ب ــاً هم ــل، تقریب ــوارد قب ــزات پزشــکی اســت کــه برخــاف م ســامت، تجهی
متعلــق بــه بخــش خصوصــی بــوده و دولــت کمتریــن نقــش را در آن بــازی می کنــد. 
ــه مراکــز خصوصــی و جــدای از دولــت به حســاب می آینــد. ــز ازجمل داروخانه هــا نی
نیــز  ایــن زیربخش هــا خصوصیاتــی دارنــد و سیاســت گذاری در هرکــدام 
بایســتی متناســب بــا آن هــا صــورت گیــرد. در زمینــه دارو مهم تریــن مؤلفــه اثرگــذار– 
مخصوصــاً در زمینــه داروهــای شــیمیایی- ایجــاد شــرکت هایی بــا ســرمایه های کان 
ــک و  ــرکت های کوچ ــه ش ــت؛ چراک ــی اس ــد داروی ــزرگ تولی ــای ب و هلدینگ ه
نوپــا از پــس هزینه هــای بــاالی تولیــد دارو در زمینه هــای تحقیــق و توســعه، دریافــت 
ــه در  ــر اینک ــد؛ مگ ــازار ندارن ــن ب ــی در ای ــده و جای ــی  برنیام ــا و بازاریاب تأییدیه ه
ــذاری و  ــیوه قیمت گ ــه ش ــن اینک ــد! ضم ــرار گیرن ــزرگ ق ــرکت های ب ــا ش ــل ب تعام
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همچنیــن »طــرح ژنریــک«1 در حــوزه دارویــی از امــکان حرکــت بــه ســمت تولیــدات 
جدیــد در حــوزه دارو کاســته و اکثــر داروهــای تولیــدی داخــل، داروهــای مرســوم 

ــت. ــا اس ــی از آن ه ــا ترکیب ــی و ی بین الملل
بنابرایــن سیاســت پیشــنهادی در ایــن زمینــه بــرای ایجــاد جهــش تولیــد، حرکــت 
ــوزه دارو  ــرمایه گذاری های کان در ح ــا س ــدی ب ــای تولی ــاد بنگاه ه ــمت ایج ــه س ب
ــا شــبه دولتی  ــی ی ــگاه  کوچــک دولت ــد بن ــد حاصــل چن ــن بنگاه هــا می توانن اســت؛ ای
ــه  ــی ک ــای کوچک ــی! بنگاه ه ــش خصوص ــه بخ ــا ب ــام آن ه ــذاری خ ــه واگ ــد، ن باش
ــبه دولتی  ــا ش ــی ی ــتگاه های دولت ــی از دس ــه یک ــق ب ــدام متعل ــر هرک ــال حاض در ح
ــوردار  ــی برخ ــی چندان ــه از ارزش ریال ــد ک ــی می پردازن ــد داروهای ــه تولی ــت و ب اس
ــد و  ــه بــدون شــک تولیــد ایــن داروهــا نیــز بایســتی در کشــور ادامــه یاب نیســتند؛ البت

ــه بیــرون مطلــوب نیســت. اتــکا کشــور ب
ــادرات  ــده، ص ــری ش ــف پیگی ــای مختل ــه در زمان ه ــت هایی ک ــی از سیاس یک
ــر  ــه نظ ــا ب ــوند. ام ــد می ش ــور تولی ــر در کش ــال حاض ــه در ح ــت ک ــی اس داروهای
می رســد ایــن سیاســت به تنهایــی اثربخــش نیســت؛ زیــرا شــرکت های بــزرگ 
ــی  ــار داشــته و بازاریاب ــی بســیاری از کشــورها را در اختی ــازار داروی ــا، ب ــی دنی داروی
در ایــن زمینــه قواعــد خــاص خــود را می طلبــد کــه از تــوان یــک شــرکت کوچــک 
خــارج اســت. بنابرایــن، الزمــه آن ایجــاد شــرکت های دارویــی بــزرگ و خصوصــی 
اســت کــه البتــه مخاطــرات جــدی بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت. هرچنــد 
ــرو  ــاد روب ــا فس ــی ی ــدم کارای ــل ع ــی مث ــا چالش های ــواره ب ــی هم ــرکت های دولت ش
ــکان  ــی ام ــزرگ داروی ــرکت های ب ــی در ش ــش خصوص ــور بخ ــا حض ــتند، ام هس
سوءاســتفاده و بــازی بــا جــان مــردم را فراهــم می کنــد؛ بــه صورتــی کــه شــاید دیگــر 
امیــدی بــه اصــاح در زمینــه ســامت وجــود نداشــته باشــد؛ درســت ماننــد برخــی از 
ــزرگ  ــرکت های ب ــی ش ــار بعض ــا در اختی ــامت آن ه ــام س ــه نظ ــا ک ــورهای دنی کش

ــا  ــک آن ه ــام ژنری ــور، از ن ــا در کش ــاری داروه ــام تج ــتفاده از ن ــای اس ــب آن به ج ــه به موج ــی ک 1  - طرح
ــت نکــرده  ــام تجــاری خاصــی فعالی ــل ن ــده دارو ذی ــن اســاس شــرکت های تولیدکنن ــر ای اســتفاده می شــود. ب
ــش  ــدت کاه ــت دارو به ش ــت قیم ــن حال ــد. در ای ــه می کنن ــک عرض ــام ژنری ــاس ن ــر اس ــان را ب و داروهایش
ــد اجــازه انجــام  ــن کاهــش درآم ــد. ای ــی کاهــش می یاب ــد شــرکت های داروی ــد و درنتیجــه درآم ــدا می کن پی

نمی دهــد. را  تحقیق و توســعه ی گران قیمــت دارویــی 
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ــدارد. ــردم وجــود ن ــرای ســامت م ــه و امــکان حرکــت ب ــی قرارگرفت داروی
ــه  ــا توج ــت. ب ــاوت اس ــی متف ــرایط به کل ــکی، ش ــزات پزش ــه تجهی ــا در زمین ام
ــی در  ــت کــرده و بســتر خوب ــه فعالی ــن زمین ــه اینکــه شــرکت های خصوصــی در ای ب
کشــور بــرای ایــن امــر فراهــم اســت، تولیــد در ایــن بخــش نیــاز بــه ســرمایه کانــی 
نــدارد و بنگاه هــای کوچــک و متوســط می تواننــد نقش آفرینــی مؤثــری داشــته 
باشــند. ایــن حــوزه مهم تریــن بخــش نظــام ســامت بــرای جهــش تولیــد اســت. توجــه 
ــزات  ــده تجهی ــن مصرف کنن ــه بزرگ تری ــت ک ــت اس ــر اهمی ــز حائ ــه نی ــن نکت ــه ای ب
ــتگاه ها  ــن دس ــت ای ــوده و سیاس ــبه دولتی ب ــا ش ــی ی ــش دولت ــور، بخ ــکی در کش پزش

ــه ســمت خریــد کاالی باکیفیــت ایرانــی قــرار گیــرد. بایســتی ب
ــر آن  ــف ب ــالیان مختل ــه نظــر اشــتباه کــه در س یــک خــط سیاســتی ب
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت� ب ــی اس ــم درمان ــت، توریس ــده اس ــرمایه گذاری ش س
ــه ای  ــی به گون ــا جــذب توریســت درمان ــات نظــام ســامت کشــور متناســب ب اقتضائ
ــش  ــاد جه ــث ایج ــرد و باع ــذب ک ــادی را ج ــراد زی ــداد اف ــوان تع ــه بت ــت ک نیس
قابل توجهــی در کشــور گــردد. بایســتی بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه ســرانه تخــت 
در کشــور 1.7 تخــت بــه ازاء هــر هــزار نفــر بــوده )کــه بســیار کــم اســت( و تراکــم و 
انباشــت ایــن تخت هــا در نــوار میانــی کشــور، ظرفیــت باالیــی بــرای جــذب توریســم 
ــه،  ــن، ترکی ــد عربســتان، بحری ــا از بســیاری از کشــورها مانن ــه م ــن زمین ــدارد. در ای ن
ــز از بســیاری  ــان نی ــه کادر درم ــا در زمین ــم. ضمــن اینکــه م آذربایجــان و... عقب تری
از کشــورها پایین تــر بــوده و متوســط آن در کشــور بــه ازاء 1000 نفــر 1.5 اســت کــه 
ــت  ــذب توریس ــرای ج ــترده ب ــای گس ــودن ظرفیت ه ــم نب ــان دهنده فراه ــز نش ــن نی ای
درمانــی اســت. اگرچــه کاهــش شــدید ارزش پــول کشــور، جذابیــت مالــی در ایــن 
ــت   ــود ظرفی ــا توجــه نب ــا همان طــور کــه اشــاره شــد ب ــه ایجــاد کــرده اســت، ام زمین
ــرای  ــی ب ــه خوب کافــی زیرســاخت های موردنظــر درون کشــور، در کوتاه مــدت زمین

ــد. ــاب نمی آی ــد به حس ــش تولی جه
ــا  ــایر حوزه ه ــوازات س ــت آن به م ــبب اهمی ــه س ــوان ب ــه می ت ــری ک ــتر دیگ بس
ــا توجــه بــه مرزبنــدی  مطــرح کــرد، نــوآوری در حــوزه بهداشــت و درمــان اســت. ب
ــه صورتــی کــه حتــی  ــا ســایر حوزه هــا، ب جــدی  بخــش بهداشــت و درمــان کشــور ب
ــت  ــند، قابلی ــگاه ها می باش ــایر دانش ــک از س ــز منف ــکی نی ــوم پزش ــگاه های عل دانش
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ــته ای  ــل بین رش ــه تعام ــد هرچ ــر می رس ــه نظ ــت. ب ــه اس ــوآوری در آن کاهش یافت ن
و تعامــات بــا ســایر علــوم و حوزه هــا در نظــام ســامت تقویــت شــود، شــاهد 

ــود. ــم ب ــه خواهی ــن زمین ــی در ای ــتاوردهای قابل توجه ــا و دس نوآوری ه
ــود  ــوه وج ــورت بالق ــترهایی به ص ــا و بس ــور حوزه ه ــن، در کش ــر ای ــاوه ب ع
ــک  ــکان ی ــا ام ــرمایه گذاری در آن ه ــیدن و س ــان بخش ــا ج ــوان ب ــه می ت ــد ک دارن
ــه  ــه مدیســین( ازجمل ــن حــوزه را فراهــم کــرد. پزشــکی از راه دور )تل جهــش در ای
آن  حوزه هــا اســت کــه بســترهای آن در کشــور به خوبــی فراهــم اســت؛ و یــا توزیــع 
ــه  ــد ک ــا  باش ــت نوآوری ه ــد ازاین دس ــز می توان ــامت نی ــات س ــط کاال و خدم برخ

ــت. ــده اس ــنگ اندازی ش ــا س ــای آن ه ــش پ ــف پی ــال به انحاءمختل ــفانه تابه ح متأس
ــا ظهــور شــرکت های تاکســی اینترنتــی شــاهد یــک  مــا در حــوزه حمل ونقــل ب
اتفــاق بــزرگ در کشــور بودیــم کــه نبایــد بــروز ایــن اتفاقــات را در حــوزه ســامت 
دور از انتظــار دانســت. بــه نظــر می رســد بایســتی دولــت بســتر بــروز ایــن خاقیت هــا 
و نوآوری هــا ایجــاد کنــد و از ایجــاد انحصارهــا و موانــع قانونــی در ایــن زمینــه 

بکاهــد.

کرونا و جهش اقتصادی
ــدی  ــکات ج ــت مش ــا وزارت بهداش ــه ب ــود ک ــا ب ــان مدت ه ــرکت های دانش بنی ش
داشــتند. از مشــکات مرتبــط بــا تأمیــن مالــی گرفتــه تــا اعطــای مجوزهــای موردنیــاز؛ 
ــی ورود  ــرکت ها و حت ــن ش ــاهد ورود ای ــور ش ــا در کش ــران کرون ــروز بح ــا ب ــا ب ام
تفکــر و خواســت نوآورانــه در نظــام ســامت کشــور بودیــم. شــرکت های دانش بنیــاِن 
ــد همچــون ســاخت  ــی جدی ــه و کاال و خدمات ــدت مجــوز گرفت ــن م ــددی در ای متع
کیــت آزمایشــگاهی بــه بــازار عرضــه کردنــد. توجــه کنیــم کــه ســاخت ســریع ایــن 
محصــوالت نشــان دهنده فراهــم بــودن پشــتوانه های آن در کشــور اســت، امــا موانعــی 

پیــش راه آن بــوده کــه کرونــا آن هــا را از میــان برداشــته اســت.
ــه  ــم زد ک ــر رق ــا همدیگ ــاق را ب ــد اتف ــا چن ــد کرون ــر می رس ــه نظ ب
ــروز تغییــرات مثبــت در زیرســاخت های نظــام ســالمت کشــور  مــا شــاهد ب
باشــیم� اول ازهمــه سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور، توجــه و اتکایــش بــه 
ــا  ــت ب ــل نمی توانس ــد قب ــه همانن ــی ک ــه صورت ــت داد؛ ب ــور را از دس ــارج از کش خ
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پرداخــت منابــع بیشــتر محصوالتــی را بــه داخــل کشــور وارد کنــد. از طــرف دیگــر 
ــرکت های دانش بنیــان  ــا ش ــز ب ــت گذاران و متولیــان امــر ســامت کشــور نی سیاس
ــتند-  و  ــا می دانس ــت آن ه ــود را در دس ــاره ی خ ــرا چ ــتری کردند-زی ــی بیش همراه
ــا ســرعت بیشــتری رقــم خــورد؛ در ایــن حالــت نیــز منافــع  مجوز هــا و همکاری هــا ب

ــد. ــان آم ــه می ــی ب ــع جمع ــه و مناف ــیه قرارگرفت ــا در حاش ــراد و گروه ه اف
به عــاوه، کرونــا بــا خــود تعــاون و همــکاری جمعــی را بــه همــراه آورد. بســیاری 
ــا  ــه ب ــتند ک ــوی داش ــای معن ــا حمایت ه ــی و ی ــن مال ــه تأمی ــاز ب ــرکت ها نی ــن ش از ای
ــای  ــی کــه از نهاده ــه صورت ــد؛ ب ــا دیدن ــن حمایت ه ــا خــود را تحــت ای ــروز کرون ب
دولتــی تــا نهادهــای وابســته بــه دفتــر مقــام معظــم رهبــری و... همگــی ســعی در تســریع 

ــازار داشــتند. ــه ب تولیــد و عرضــه هرچــه ســریع تر محصــوالت ب
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن زمینــه روشــن بــودن نیــاز و تقاضــا از جانــب مراکــز 
دولتــی و مســئولین امــر بــود. تــا قبــل از ایــن، نظــام ســامت حصــاری بــه دور خــود 
کشــیده بــود، به نحوی کــه افــراد زیــادی اجــازه ســرک کشــیدن بــه درون ایــن حــوزه 
را بــه خــود نمی دادنــد؛ امــا باعرضــه عمومــی نیازهــا و مســائل موجــود، همــه ظرفیــت 
ــه  ــود ب ــی موج ــای علم ــا ظرفیت ه ــه ب ــد ک ــعی ش ــد و س ــک آن آم ــه کم ــور ب کش
نیازهــای مطرح شــده از قبیــل تولیــد ماســک و... پاســخ داده شــود. بــه عبارتــی یــک 
ــرد و  ــر ف ــدند. ه ــیج ش ــئله بس ــل مس ــرای ح ــه ب ــت و هم ــورت گرف ــپاری ص جمع س
گروهــی بــا دانــش و امکاناتــی کــه در اختیــار داشــت، بــه کمــک شــتافت؛ همچنیــن 
ــات در کشــور وجــود داشــته  ــد کــه بســیاری از امکان نظــام بهداشــت و درمــان فهمی

ــت. ــوده اس ــاع ب ــا بی اط ــال از آن ه ــه تابه ح ک

جمع بندی
ــتی  ــه بایس ــرد. اول اینک ــرار گی ــه ق ــه موردتوج ــد زمین ــد چن ــعی ش ــته س ــن نوش در ای
در نظــام ســامت نقــاط اهرمــی کــه می تواننــد موجبــات جهــش اقتصــادی را ایجــاد 
ــدون در  ــا و ب ــورت ره ــد به ص ــا نبای ــن حوزه ه ــه ای ــت ب ــاً پرداخ ــت. قطع ــد، یاف کنن
نظــر گرفتــن ماحظــات و اقتضائــات خــاص نظــام ســامت باشــد. ارائــه سیاســت کلــی  
ــد آن را  ــدارد و بای ــده ای ن ــا فای ــا و زیربخش ه ــه بخش ه ــرای هم ــد« ب ــش تولی »جه
متناســب بــا حوزه هــای مختلــف ترجمــه نمــود؛ بنابرایــن سیاســت پیشــنهادی ایــن 
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ــر«  ــالمت»تمرکز مؤث ــوزه س ــادی در ح ــش اقتص ــه جه ــت در زمین یادداش
اســت و ایــن امــر جــز بــا یافتــن نقــاط اهرمــی امکان پذیــر نخواهــد بــود� 
ــون  ــود پیرام ــات موج ــی و ماحظ ــاط اهرم ــی از نق ــد برخ ــعی ش ــتار س ــن نوش در ای

هرکــدام از آن هــا تبییــن شــود.
در ثانــی یافتــن ایــن نقــاط به تنهایــی کفایــت نمی کنــد، بلکــه بایســتی از بحــران 
ــارت و  ــت. درس اول جس ــه درس گرف ــن زمین ــت گذاری در ای ــرای سیاس ــا ب کرون
تــوکل بــه داخــل کشــور، درس دوم عرضــه شــفاف و عمومــی نیازهــا و تأمیــن آن هــا 
در داخــل کشــور و درس ســوم کمــک همه جانبــه بــه شــرکت های نوپــای ایــن حــوزه 
ــه  ــن درس زدودن هرگون ــا اســت. چهارمی ــرای آن ه ــات ب ــه تســهیات و امکان و ارائ
ــن  ــه نظــر می رســد در ای ــد اســت کــه ب ــا جهــش تولی ــع شــخصی در برخــورد ب مناف
زمینــه قــوه قضائیــه نقشــی جــدی بــر عهــده دارد. درس پنجــم نیــز شکســتن انحصــار 
ــن  ــا در ای ــایر حوزه ه ــت س ــوآوری و خاقی ــت ن ــتفاده از ظرفی ــامت و اس ــام س نظ

زمینــه اســت.



جهت دهی بحران به تولید در نظام سالمت
سعید نجبا
پژوهشگر هسته »سامت« مرکز رشد
دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق?

بحران کرونا  و نظام سالمت
ــا در کشــور شناســایی شــدند.  ــه کرون ــان ب ــن مبتای اواخــر بهمــن ســال گذشــته اولی
ــه  ــا ب ــال کرون ــا خی ــی را ب ــای اول گروه ــت و در روزه ــرا گرف ــه را ف وحشــت جامع
بیمارســتان کشــاند. بخــش قابل توجهــی از مــوج اول شــیوع بــه علــت همیــن آمدوشــد 
بی مــورد و آمــاده نبــودن بیمارســتان ها ایجــاد شــد. آمــار بســتری و مرگ و میــر 
ــه  ــرای آن ب ــی ب ــچ درمان ــود کــه هی ــی ب ــن در حال ــه روز افزایــش  می یافــت و ای روزب
اثبــات نرســیده بــود. بنابرایــن همــه برنامه هــای نظــام ســامت در جهــان، و بــه پیــروی 
آن ایــران، در قالــب »اقدامــات حمایتــی« و »مقابلــه بــا عــوارض کرونــا« معطــوف شــد 
و بعدتــر خبرهایــی مبتنــی بــر اصــاح آن هــا نیــز منتشــر شــد. از همــان ابتــدا درخطــر 
ــود کــه  ــد ب ــورد تأکی ــز م ــه ای نی ــه بیماری هــای زمین ــان ب ــراد مســن و مبتای ــودن اف ب
البتــه آن هــم در ادامــه بــه خاطــر حساســیت روحی-کــه اقتضــای ایــن گروه هاســت- 
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ــت  ــازِی رعای ــردرگمی ها، فرهنگ س ــم از س ــن حج ــا ای ــت. ب ــرار گرف ــد ق ــورد نق م
ــع  ــت قط ــگیرانه جه ــات پیش ــایر اقدام ــت ها و س ــرر دس ــوی مک ــت و شست وش نظاف
ــرار  ــتور کار ق ــه در دس ــرای جامع ــکا ب ــخه قابل ات ــا نس ــوان تنه ــرایت به عن ــره س زنجی
ــام بهداشــتی  ــع اق ــن و توزی ــن موجــب شــد تأمی ــداِم نســبتاً مطمئ ــن اق ــت. همی گرف
ــا  ــد. ب ــد آی ــکار پدی ــی و احت ــود، گران ــر کمب ــرو شــود و مســائلی نظی ــا مشــکل روب ب
ــویش  ــب تش ــهر ها موج ــه ش ــر قرنطین ــر س ــاف ب ــروس اخت ــال وی ــن انتق ــدت یافت ش
اذهــان عمومــی شــد و دیگــر خواهــش و تمنــا بــرای صرف نظــر از ســفرهای نــوروزی 
فایــده نداشــت. ایــن شــد کــه مــردم به راحتــی رفتنــد و به ســختی برگشــتند و ماجــرای 
ــا هنــوز ادامــه دارد. ایــن اتفاقــات فقــط گوشــه ای از رویارویــی نظــام ســامت  کرون

ــود. ــر خــود ب ــن مســائل 40 ســال اخی ــا یکــی از بحرانی تری کشــور ب
بــا وجــود وضعیــت نابســامان نظــام ســامت خصوصــاً در روزهــای اول مواجهــه 
بــا بحــران، اشــاره بــه ایــن نکتــه واجــب اســت کــه ســرمایه های انســانی نظــام ســامت 
تصویــر متفاوتــی نســبت بــه قبــل کرونــا ایجــاد کردنــد و بســیاری از کســانی کــه بــه 
ــد و در  ــارزه آمدن ــدان مب ــه می ــدند ب ــده می ش ــال آن خوان ــر و امث ــق نجومی بگی  ناح
ــاوز از  ــمن متج ــن دش ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــدند ب ــر ش ــد، حاض ــه بودن ــی ک ــر جایگاه ه
ــد.  ــات کردن ــود اثب ــهادت خ ــا ش ــن را ب ــد و ای ــز بگذرن ــان نی ــی جانش ــز، حت همه چی
ــک  ــی پزش ــانی برخ ــای غیرانس ــد رفتاره ــه نبای ــد ک ــان دادن ــزاران نش ــن خدمت گ ای
ــام  ــر نظ ــت و اگ ــان نوش ــه درم ــدان ب ــه عاقه من ــای هم ــودجویان را به پ ــان و س نمای
ســامت بــا مشــکات عدیــده و بی تدبیــری روبروســت حســابش از ایــن تاش گــران 
ــگ  ــون در جن ــه تاکن ــی ک ــردم موفقیت های ــت م ــوان گف ــد می ت ــت. بی تردی جداس
ــه  ــتند و روحی ــراد هس ــن اف ــتگی همی ــون ازخودگذش ــت آمده را مدی ــا به دس ــا کرون ب
شکســت ناپذیر آن هــا ضعف هــا و شــکاف های جــدی نظــام ســامت را پوشــش 

داده اســت.
ــان  ــران و جه ــای ســامت ای ــرای نظام ه ــم ب ــده اساســی ه ــک فای ــا ی ــا کرون ام
داشــت. ایــن فایــده روشــن کــردن ناکارآمدی هــای بنیادیــن در حفــظ ســامت 
مــردم بــود کــه در ســایه آن می تــوان ســایر بحران هــای پنهــان را نیــز مشــاهده کــرد. 
ــط  ــد فق ــان ش ــورهای جه ــه کش ــر هم ــه گریبان گی ــی ک ــا بحران ــوع کرون در موض
همه گیــری یــک ویــروس نبــود؛ بلکــه مشــکات فــراوان دیگــر ازجملــه ضعــف دانش 
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ــرای شــرایط بحرانــی، تصمیم گیری هــای کنــد و سســت،  پزشــکی، عــدم آمادگــی ب
ــا فســاد و غیــره را شــامل  مشــکل در تأمیــن و توزیــع ملزومــات، ناتوانــی در مقابلــه ب
ــا در گذشــته هــم وجــود داشــته اســت. در برخــی کشــورها  ــر آن ه می شــد کــه اکث
حتــی دروغ، غــارت، راهزنــی و ســایر خوی هــای غیرانســانی دیگــر هــم نمایــان شــد. 
ــدی کــرد. ــه طبقه بن ــا را در ســه الی ــوان آن ه ــن مشــکات می ت ــر ای ــرای درک بهت ب

ــت.  ــوری« اس ــاری  مح ــی از »بیم ــاِل ناش ــه انفع ــوط ب ــکات مرب ــه اول مش الی
بدیهــی اســت کــه وقتــی بــا وجــود خبرهــای شــیوع کرونــا در چیــن، تــا ایــن بیمــاری 
وارد کشــور خودمــان نشــد اقــدام خاصــی صــورت نگرفــت، مشــکات کــم ســروصدا 
ــوان  ــرد. فقــط به عن ــرای آن صــورت نمی گی ــدی ب ــده نخواهــد شــد و تمهی اصــًا دی
یــک مثــال ســونامی بیماری هــای قلبی-عروقــی و ســرطان در ســال های اخیــر کشــور 
مــا را درگیــر کــرده اســت. بی تردیــد ایــن مســائل قابــل ریشــه یابی و حــل اســت. امــا 
ــا کامــًا مشــخص  ــواِن بالقــوه در افــراد )کــه در کرون ــا وجــود ت نظــام ســامت مــا ب
بــود( گویــا اصــًا اراده ای نســبت بــه پیشــگیری از آن هــا نــدارد؛ فقــط وقتــی وضعیــت 
بحرانــی شــد اقــدام بــه درمــان می کنــد کــه جــز هزینه هــای ســنگین بــرای خانواده هــا 
ــل  ــن قبی ــدارد. ای ــی ن ــدی چندان ــان، عائ ــی مبتای ــرگ تدریج ــه م ــت و البت و دول

رخدادهــا محصــول نظــام ســامت منفعــل و بیماری محــور اســت.
الیــه دوم عــدم اهتمــام بــه نهادینه ســازی ســبک زندگــی ســالم اســت کــه توجــه 
ــه  ــک ب ــم نزدی ــای وخی ــان بیماری ه ــا درم ــا در مقایســه ب ــه آن در نظــام ســامت م ب
ــه حــدی باالســت  ــا پزشــکان ب ــل ب ــردم در تعام ــچ اســت. هزینه هــا و ابهام هــای م هی
کــه بــرای ســالم مانــدن از پزشــکان الگــو نمی گیرنــد. از ســوی دیگــر عمــده مباحــث 
پزشــکی و فرهنگ ســازی ســامت در رســانه های جمعــی نیــز در پایــان بــه مقابلــه بــا 
ــه همیــن علــت اســت کــه مــردم نســبت  همــان بیماری هــای  خــاص ختــم می شــود. ب
ــه  ــا ب ــد ت ــدارا می کنن ــم م ــان ه ــا دردهایش ــوند و ب ــروا می ش ــود بی پ ــامت خ به س
پزشــک مراجعــه نکننــد و ایــن را تــا جایــی پیــش می برنــد کــه کارد بــه استخوانشــان 
ــته و  ــر کار از کار گذش ــه دیگ ــی ک ــان زمان ــاً هم ــد؛ دقیق ــان نده ــد و درد امانش برس
شــاید نتــوان ســامتی ازدســت رفته را بازگردانــد و صرفــاً می تــوان بــه مســکن و ماننــد 
ــت  ــه کیفی ــود ک ــب می ش ــا موج ــا و رویه ه ــن رفتاره ــت ای ــد. در نهای ــل ش آن متوس
زندگــی انســان ها پاییــن بیایــد و ضعیــف شــوند. در ایــن شــرایط آن هــا ظاهــراً ســالم 
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بــه نظــر می رســند امــا درواقــع ســالم نیســتند و بــا هــزاران مشــکل و بیمــاری خامــوش 
ــد. ــد می کن ــا را تهدی ــری آن ه ــن خط ــد و کوچک تری ــرم می کنن ــت وپنجه ن دس

ــی از ســایر ابعــاد  ــر اســت، غفلــت کل ــل بحرانی ت ــه قب ــه ســوم کــه از دو الی الی
ــد جســمی اســت کــه  ــه بُع ــا ب ــا و برنامه ه وجــودی انســان و متمرکــز شــدن بودجه ه
بــرای جــان و روان انســان ابــزاری بیــش نیســت. انــدک تاش هــای جــاری در برخــی 
ــه فــرض توجــه  ــز اســت؛ چراکــه ب ــز ناچی رشــته های روان شناســی و روان پزشــکی نی
بیشــتر بــه موضــوع آن هــا تــا تعامــل و یکپارچگــی الزم ایجــاد نشــود اثــری در ســامت 
جمعــی و پیشــرفت نظــام ســامت نخواهــد داشــت. جالــب اینکــه اگــر ســاده انگاری 
ــق  ــتره و عم ــز گس ــران نی ــن بح ــود، در همی ــته ش ــار گذاش ــا کن ــری کرون در همه گی
درگیــری روحــی و روانــی جامعــه بســیار بیشــتر بــود. اگــر خــود بیمــاری در کشــور 
مــا تاکنــون چنــد ده یــا چنــد صــد هــزار نفــر را درگیــر کــرده قطعــاً اثــرات جانبــی آن 
میلیون هــا نفــر را گرفتــار خــود ســاخته اســت. مســائلی کــه ممکــن اســت تــا ماه هــا و 
ســال ها در میــان مــردم وجــود داشــته باشــد و زنجیــروار مســائل جدیــد را بــه وجــود 
ــا همــه تلخی هایــش  ــا ب آورد. عمیــق شــدن در ایــن مشــکات نشــان می دهــد، کرون
چراغــی شــد تــا ابعــاد و ســطوح بســیار بیشــتری از وضعیــت بحرانــی نظام هــای 
ســامت در جهــان شــناخته شــود و مشــخص شــود کــه راه دراز و پرپیچ وخمــی پیــش 

روی آن هاســت.

نام گذاری سال و جهت  گیری »نظام سالمت«
در خــال اتفاقــات دو مــاه گذشــته کــه نظــام ســامت و البتــه کل کشــور را مشــغول 
خــود کــرده بــود، واقعــه مهــم دیگــر تحویــل ســال و انتخــاب شــعار »جهــش تولیــد« 
بــرای ســال جدیــد بــود. ایــن انتخــاب در حالــی صــورت گرفــت کــه مــا پیش ازایــن 
نیــز نام گذاری هــای بــا محوریــت اقتصــاد و تولیــد کــم نداشــته ایم و به راحتــی 
می تــوان فهمیــد ایــن شــعار روی واژه »جهــش« بنــا شــده اســت. پــس تفکــر عمیق تــر 
در خصــوص تعریــف جهــش می توانــد مبنــای گام هــای آتــی قــرار گیــرد. بــا نگاهــی 
ســاده اگــر جهــش را بــه معنــای تولیــد بیشــتر و وســیع تر یــا گام بلنــِد روبه جلــو در نظــر 
بگیریــم، مفهــوم رونــق تولیــد -کــه ســال گذشــته به عنــوان شــعار ســال انتخاب شــده 
ــه نظــر می رســد غــرض از ایــن  ــذا ب ــادی آن را پوشــش می دهــد. ل ــا حــد زی ــود- ت ب
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شــعار اصــًا یــک حرکــت طولــی یــا عرضــی نبــوده اســت؛ چراکــه ضــرورت حفــظ 
و نگهــداری شــعار ســال های گذشــته روشــن اســت. بــا ایــن فــرض شــاید الزم باشــد 
ــِر ســطح و حرکــت رو  ــی از جهــش ایجــاد شــود و آن را یــک تغیی برداشــت متفاوت
بــه بــاال در نظــر گرفــت کــه نتیجــه آن رشــد همه  جانبــه مفاهیــم و مصادیــق تولیــد و 
پیاده ســازی آن در کشــور اســت. بنابرایــن الزم اســت نــوع نــگاه بــه »جهــش« عــوض 
شــود ولیکــن ایــن تبییــن کلــی کفایــت نمی کنــد و بایــد توســط متخصصــان در همــه 

ــود. ــفاف ش ــف و ش ــی تعری ــا به خوب حوزه ه
ــن  ــاالً اولی ــور، احتم ــای کان کش ــیاری از حوزه ه ــد بس ــامت، مانن ــام س در نظ
ــی(  ــد محصــول )صنعت ــادر می شــود، تولی ــه ذهــن متب ــن شــعار ب ــا ای عرصــه ای کــه ب
ــکی  ــزات پزش ــازی و تجهی ــی داروس ــامت یعن ــوزه س ــا ح ــط ب ــع مرتب ــت. صنای اس
ــن  ــا در ای ــور م ــند. کش ــعار باش ــن ش ــرای درک ای ــتر ب ــن بس ــد نزدیک تری می توانن
زمینــه توانمندی هــای و ظرفیت هــای قابل توجهــی دارد و نه تنهــا بایــد بــه خودکفایــی 
برســد بلکــه بایــد بــرای تأمیــن بازارهــای جهانــی نیــز برنامــه داشــته باشــد کــه این همــه 
خــوب اســت و اگرچــه دشــوار بــه نظــر می رســد امــا به هیچ وجــه غیرممکــن نیســت. 
ــل  ماحظــه ای را در ایــن عرصــه  ــرات قاب ــا ایــن لحظــه تغیی ــا هــم ت همه گیــری کرون
رقــم زده کــه کامــًا واضــح اســت. امــا نبایــد فرامــوش کــرد، چنانچــه در بحــران اخیــر 
معلــوم شــد کــه نظــام ســامت محــدود بــه درمــان نیســت، تولیــد در آن نیــز فقــط بــه 
ــد درصــدد  ــم از راه تولی ــزات پزشــکی خاصــه نمی شــود. اگــر بخواهی دارو و تجهی
مقابلــه بــا همــه بحران هــای نظــام ســامت و در رأس آن ناکارآمــدی بنیادینــش باشــیم، 
ــن  ــاید اهرمی تری ــورت ش ــن ص ــیم. در ای ــه آن بیندیش ــری ب ــور دیگ ــد ج بای
ــه  ــان، عرص ــران و جه ــالمِت ای ــام س ــد« در نظ ــش تولی ــرای »جه ــه ب نقط
ــت  ــن یادداش ــدای ای ــتره آن در ابت ــه ای از گس ــه گوش ــد ک ــی باش ــری و علم فک
موردبحــث قــرار گرفــت. همان طــور کــه اشــاره شــد جهــش تولیــد علمــی و فکــری 
ــد و ســرعت پژوهش هــای  ــود رون ــای افزایــش و بهب ــه معن در نظــام ســامت اصــًا ب
پزشــکی، مقالــه نوشــتن، تدویــن کتــاب، و تربیــت دانشــجو و متخصــص نیســت؛ نظــام 
ــی رود  ــد م ــد و امی ــری می کن ــور را پیگی ــه ام ــر این گون ــال حاض ــا در ح ــامت م س
ــم  ــد عل ــش در تولی ــا جه ــردد؛ ام ــز گ ــر نی ــد آن بهت ــی رون ــال های آت ــه در س ک
ــردی و  ــالمت ف ــد به س ــی جدی ــان و نگاه ــو از انس ــی ن ــه درک ــد ب می توان
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عمومــی تعبیــر شــود و ایــن ممکــن اســت تغییــرات شــگرفی در ســامانه های فکــری 
و اجرایــی موجــود ایجــاد کنــد و آرایــش فعلــی علــوم و طبقه بنــدی آن هــا را بــر هــم 

زنــد.
ــامت در  ــام س ــری نظ ــش و جهت گی ــوم جه ــن مفه ــوص تبیی ــه در خص آنچ
ــل دو  ــا حداق ــت ام ــه اس ــاش بی وقف ــد کار و ت ــد، نیازمن ــان ش ــد بی ــوع تولی موض
ــا در حــال حاضــر در هــردوی  ــرای آن قابل تصــور اســت کــه کشــور م پیش شــرط ب
آن بــا کاســتی مواجــه اســت. اولیــن پیش شــرط بزرگ تــر و پیچیده تــر دانســتن 
محــدوده نظــام ســامت اســت. نظــام ســامت شــامل همــه ذینفعــان و همــه عوامــل 
مؤثــر بــر ســامت اســت کــه هرکــدام از آن هــا ناقــص باشــد کل آن را تحــت 
ــا کیفیــت خــوراک آن هــا  ــی ســامت مــردم ب ــال وقت ــرای مث ــرار می دهــد. ب ــر ق تأثی
ــر  ــد ســایر نهادهــای مؤث ــت نظــام ســامت بای گره خــورده، سیاســت گذاری و مدیری
ــه در  ــد. حال آنک ــارت کن ــی و نظ ــردم را جهت ده ــوراک م ــع خ ــن و توزی در تأمی
کشــور مــا اکنــون چنیــن تأثیــری حداقلــی اســت و شــاهد مثــال آن جــوالن دالالن و 
محصــوالت تــرا ریختــه در بــازار خوردوخــوراک مــردم اســت. ازاین دســت مثال هــا 

ــت. ــم نیس ــامت ک ــوع س ــبت ها در موض ــط و نس و رب
دومیــن پیش شــرط از بیــن بــردن حبــاب ساخته شــده از ســطح علمــی متخصصــان 
ســامت در کشــور اســت کــه متأســفانه در ســال های اخیــر بیش ازانــدازه بــزرگ شــده 
ــتیم و  ــا هس ــان از بهترین ه ــا در جه ــه م ــد ک ــان می کنن ــردم گم ــو م ــت. از یک س اس
ــد و  ــتباه می گیرن ــزل اش ــی من ــا وح ــی را ب ــام درمان ــیات نظ ــات و حدس ــاً فرضی بعض
ــا  ــا کرون ــان می راننــد؛ حال آنکــه ب ــر زب ــره را ب اصطاحاتــی ماننــد »پنجــه طــا« و غی
معلــوم شــد کــه نــه مــا بهترینیــم و نــه جهــان در وضعیــت خوبــی بــرای مقایســه قــرار 
دارد. از ســوی دیگــر دانشــمندان پزشــکی چنــان در راســتای مولکولــی و اتمــی 
ــه  ــه نگاهــی همه جانب ــه انســان و جامع ــد ب ــد کــه دیگــر نمی توانن شــدن پیــش می رون
ــاکله  ــا ش ــر کرون ــی نظی ــه در بحران های ــت ک ــه اس ــند. این گون ــته باش ــر داش و کل نگ
نحیــف و پرســروصدا و البتــه پرهزینــه نظــام ســامت تــا مــرز فروپاشــی پیــش مــی رود.


