
 pg. 1 

نامخدابه





 در ایران کرونا تأثیرات اجتماعی

 نظرات( )چکیده نقطه





شبکهکمکمؤسسهرحمان











گریشبکهکمکوتوسطمؤسسهرحمانتنظیمشدهاست.بهسفارشکمیتهمطالبه



9911تابستان

 

 

 

 



 pg. 2 

 تأثیرات اجتماعی کرونا در ایران

 1حمیدرضا نظری کرمانی

 چکیده  -1

اتتأثیرپسازوروداپیدمیکرونابهکشور،برخیمتخصصانحوزهعلوماجتماعیبرآنشدندتاجوانبمختلف

توانذیلدودستهکلیویروسکرونادرجامعهرامیپیامدهایاینویروسرادرجامعهموردپرسشقراردهند.

تقسیمکرد:نخستآنکهبهطورعام،جامعهدچارچهتحوالتوتغییراتینسبتبهگذشتهشدهوخواهدشد؟

هایخنثیگذاردوراهاتیبراقشارمختلفکشوربهویژهاقشارکمتربرخوردارمیتأثیردومآنکهاینویروسچه

اتچیست؟تأثیرکردناین

دراینمیان،اصحابعلوماجتماعیبرسربرخیمسائلمانندمیزانتحوالتاجتماعیدورانپساکرونادر

کماهمیتبه بسیارجدیوبرخیدیگرآنرا کهبرخیآنرا چرا اتفاقنظرندارند؛ آن، پیشاز مقایسهبا

همگیمتفقحسابمی اما میآورند. بیان گروکنالقول که گروههند دیگر بیشاز برخوردار، درهایکمتر ها

نظرانعلوممعرضفشارهایمعیشتیوبهداشتیاینویروسهستند.برهمیناساس،هرکدامازاساتیدوصاحب

ها،افزایشتوانسازیسمناند.افزایشتوانونهادینهاجتماعی،راهکارهاییرابهبدنهاجراییکشورتوصیهکرده

ایکشورچهبهلحاظزیرساختیوچهبهلحاظاجتماعی،اقداماتحمایتیمعیشتیوبهداشتیرتباطیورسانها

هاهستند.هایکمتربرخوردارو...ازجملهاینتوصیهبهویژهمتناسبباگروه

شده ویروسیجهانیروبرو با جامعهما بعضاشناسانمیایمکهطبقسخنتحلیلگراناجتماعیو تواندو

روابطاجتماعی، سیاسی، سپهر قشربندیاجتماعی، ازجمله استسطوحمختلفزندگیاجتماعیرا توانسته

هویتیشاخص نظام ملی( همبستگی عمومی، اعتماد آینده، به امید اجتماعی، سرمایه )مانند اجتماعی های

هاییدراقتصاد،سیاستوحکمرانی،دگرگونیثرکندوبهطورکلیأ)مانندباورها،ادراک،نظاماحساسات(مت

وضعیتاجتماعیومدنی،نظامآموزشیو...ایجادنماید.

جهتحفظاعتمادعمومیبهحاکمیت،کاهشترسواضطرابعمومی،افزایشآگاهیمردموهمچنین

صریحو صادقانه، دولتاخبارمربوطهرا نیازاستتا درغیرپیشگیریازپخششایعات، نماید. سریعمنتشر

زدگیدرموضوعکروناوسیاستتریدامنگیرجامعهخواهدشد.صورت،تبعاتاجتماعیبهمراتبگستردهاین

                                                             
1
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اعتماد هم و ویروسشده شیوع شدت سبب هم حاکمیت، تصمیمات در کارشناسانه و علمی نگاه ضعف

کاریوعدموجودشفافیتاویروسکرونا،موازیدرمواجههباجتماعیرادستخوشتغییراتجدیکردهاست.

تصمیم بدنه در اتخاذساختاری به بعضا و داشته همراه به را واکنشسریع در کاهشچابکی دولت، گیر

تصمیماتمتناقضانجامیدهاست.

به بهترینفرصتجهتجلبمشارکتعمومی زمانی برهه حلاین در بحرویژه برهمینآنهاوفصل ست.

کارآمدینهادهایتصمیمساسالزماستاوالًا پاسخگوییو ثانیاًشفافیت، دولتافزایشیابدو جمله از گیر

برایمشارکتوسیاسیفقدانبسترهایحقوقییجهتبهبودوضعیتنهادهایمدنیانجامشود.مؤثراقدامات

هایساختاریوقانونیدرحمایتمؤثروپایدارضعفهاوجوشآنهایدرونهایاجتماعیوخالقیتآزادگروه

دراینراهبودهاست.ترینمانعگمانبزرگای،بینهادونهادهایشهریومحلهیمردمآنهاازسازم



 مقدمه و طرح مسئله -2

یامی«کرونا»نظرانحوزهعلوماجتماعیاتفاقنظردارندکهبسیاریازصاحب توانددرحدانقالبصنعتیو

 و مهم بسیار فاکتور یک جهانی، انستأثیرجنگ اجتماعی زندگی بر وآنهاگذار اساسباشد این دورانبر

کروناهمه»گوید:دراینزمینهمی(9911هایاساسیکند.محمدفاضلی)باپیشازآنتفاوت«پساکرونایی»

کشیده چالش به را متداول اجتماعی چالشاست.نظم به را اجتماعی قشربندی کالن، سطح در کرونا

بهامکاناتبهداشتیکمتریدسترسیدارندوبیشتردرمعرضبیماریفقراحتماًبهاینصورتکهاست.کشیده

دانندکهفقرااگربیماراماحاالمی،اندتوجهبودهگیرند.اقشارتوانمندتردرگذشتهنسبتبهاینامرکمقرارمی

همدرآنهادوشوشود،فشاربرنظامبهداشتودرمانبیشترمیهایبیشتریآلودهمیشوند،محیطبهویروس

خطریندارد.ظاهرکمدیگرتوجهیبهفقرونابرابریمثلگذشتهبی،گیرند.برایاقشارفرادستخطرقرارمی

اند.کروناآمدهوهایاقتصادیواجتماعیبربنیانتداومبازارهاواقتصادمتداولبناشدهدقتکنیدکهنابرابری

مختلکرده است.همهنظماقتصادیرا و اولفقرا درجه در امنیتاقتصادیکمتریآنهاگرچه کهثباتو

زیانداشته جهانیمیاند عرصه سقوطاقتصادیدر به اینوضع، تداوم اما رنجهستند، در و ودیده انجامد

ایام،هیچپدیدههاییکهخواندهخورند.مندرطولعمرخودمودرکتابمیبروقتفرادستانهمبهمشکلآن

نکتهجالباند.راسراغندارمکهتااینحدموفقشدهباشدبهآدمیاننشاندهدهمهدریککشتینشسته

اینتوجه میتر تهدید که حال عین در کرونا راهکه میکند، نشان هم راهحل این و طریقدهد از هم حل



 pg. 4 

می؛کندسازوکاریاجتماعیعملمی «سرمایهاجتماعی»گویدکرونا وفائقآمدنبر«بستگیاجتماعیهم»،

جمعی» پارادوکسکنش اجتماعی« سرمایه شماست. نجات بگذریم-راهکار که تخصصی بحث یعنی-از

هایمختلفاعتمادبینمردم،مردمونظامسیاسی،ومردمیکهبهنهادهایجامعهخوداعتماددارند.صورت

ایکهسرمایهاجتماعیدارد،شود.جامعههمیاریبدلمیسرمایهاجتماعیدرعملبهآمادگیبرایهمکاریو

میهمبستگی باال هم است.اش سازنده و هماهنگ عمل برای ظرفیتی مولد همبستگی، رود. )فاضلی،«

9۱/۱9/9911)

(نیزبرایننکتهتاکیدداردکهایرانبراینخستینباردرگیریکپدیده9911محمدجوادغالمرضاکاشی)

توانددرذهنخودپیوندیمیانخودودیگرمردمجهانبرقرارکندکههمینهانیشدهوجامعهایرانیمیج

د.ایناندیشمندعلومشوتواندسببتغییرنگاهجامعهایرانیبهسیاست،منافعملیومنافعجهانیموضوعمی

ست.همهجهانرانگرانکردهاست.جهانیکرونایکرویداد»سیاسیواجتماعیدرکانالتلگرامیخودنوشت:

کند.بهبودهارانگرانمیهاوآمریکاییکند،همزماناروپاییافزایشبیماریکرونادرایرانتنهامارانگراننمی

توقفشیوعآندر دریککشورآسیاییو تنهاچینیکرونا خوشحالنمیچین، را ایرانی،کندها همما را ها

اولینرویدادجهانیاستکهدرخوشحالمی ضایعهتلخکرونا، اینحدعمیقوگرمدرحالتجربهآنکند.

شود.شوند،کرونانیزیکتجربهگرممحسوبمیهستیم.همانقالبوهمجنگ،رویدادهایگرممحسوبمی

 سیاسی صحنه در امروزه که گفتارهایی همه داشت. خواهد را خود سیاسی پیامدهای جوالنکرونا ایران

شده،قادربهتداومدرحیاتسیاسیایرانهستند.کروناجهانیدهند،تنهابهشرطدرونیکردناینرویدادِمی

بردست عالوه استتا فراخوانده را بنگریم.چشم،هاهمهما امور به نحویدیگر به همبشوئیمو را کروناها

اسجهانی تحمیلکرده ما همه به کردهاندیشیدنرا خو کمتر ما جهانیت. یکجامعه عضویاز را ایمخود

عضویقابلاعتماددرتحقق؛مثابهیکعضومسئولعملکنیمایمدرعرصهجهانیبهببینیم.کمترخوکرده

ایممان،کمتربهآنفکرکردههاومواریثتاریخیملنسبتبهارزشأصلحوعدالتدرعرصهجهانی.ماهنگامت

بازآفرینیوبازخوانیکنیمکهبهغناییکحیاتجهانچگونه اندیشی،شمولمددکند.اینفقدانعامآنهارا

بین حضور در استتنها نزده آسیب ما به آسیب،المللی نیز داخلی عرصه در اینبلکه فقدان است. بوده زا

استکهیکجریانسیاسیبهعام مانعشده بررغمتالشاندیشی، ،کندایکسبقدرتسیاسیمیهاییکه

کنندگانبهجدخودرانمایندهیکگرایانهازمنافعملیداشتهباشد.مانعازآنشدهاستکهحکومتدرکیعام

دردرازمدتفراهممی بسترچنینتحولیرا کرونا همهتنوعاتشبدانند. یکتجربهکند.ملتبا تجربهکرونا

کند.همهمارابهایننکتهواقفهایجهانیفراخوانمیجهانبهتولیدارزشجهانیاست.همهمارادرعرصه
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می تعلقدارد، ما استکهچگونهآنچهبهمنو فراخوانکرده را ما کرونا باشد. تواندبههمگانتعلقداشته

چشممی با را مواریثفرهنگیخود همه کنیماندازیجهانکندکه تفسیر و بازفهم میچگون؛شمول توانیمه

توانیمایرانیچگونهمی؟مسلمانباشیموبرایجهانیانبهاعتبارمسلمانبودنمان،امنیتوآرامشبهباربیاوریم

درصحنهداخلیچگونهبا؟باشیموایرانیبودنمانرافرصتیبرایزیستانسانیدرعرصهجهانتبدیلکنیم

تواندچگونهحکومتمی؟،خیرعموممردمرامدنظرقراردهیمهمرقابتکنیمودرالگویرقابتوستیزمان

ترازآمیزتروعادالنهنمایندههمهمردمانباشدودرنمایندگیمردمخود،بازیگرفعالیبرایساختنجهانیصلح

،مردمدراندهایپیشینماراپارهکردهاست.کشورهامرزهایخودرابرهمبستهکرونابندرابطه؟امروزباشد

ایباشدبرایگرهتواندمقدمههراسیم.اماپارهشدن،میاند،ازتجمعاتبزرگمیهاشانکوچیدهشهرهابهخانه

(۱۰/۱9/9911)کاشی،«ترشدنمابهیکدیگر.خوردنبندهایپیشینونزدیک

به ایراناینچنصورتبدبینانهمحمدفاضلیاما در را ایرانیینتوصیفمیایدورانپساکرونا هاکندکه

نمیویژگی تغییر همآنرا هایفرهنگیمنفیزیادیدارندکهکرونا عنوانکرد: او پساکروناییایرانِ»دهد.

تامروزحواالافردایشچندانبافرداوپسینتفرداوپساالاحو است.خودشپیشاکروناییشکلعجیبیطوربه

دیگرپرتابشوداماازانسانِایرانیممکناستباکرونابهجهانِنخواهدداشت.پریروزشتفاوتودیروزوپس

هاوحالوارهاماچونبهفرهنگوعادت،اشهرگز.کروناممکناستزورشبهجسماوبرسدجهانایرانیزیست

«دهد.ررابرقرارترجیحمیکندوفرانهدودوپادارد،دوپاهمقرضمیواحوالو...اوبرسد،کلهبرزمینمی

(۸۲/۱9/9911)فاضلی،

اماشاهدتغییرات،شناس(معتقداستکهایراندچارتحوالتاجتماعیمهمیخواهدشدتقیآزادارمکی)جامعه

سیاسیخاصینخواهیمبود؛چراکهکرونابهلحاظسیاسیبهجمهوریاسالمیتوانبخشیدهوسدراهتغییرات

نظامسیاس تکانه.یشدهاستعمده بهلحاظاجتماعی، نگرشجامعهایرانیایجادنمودهاما در هایمهمیرا

 گفت: دانشگاه استاد این زمینهاست. کرونا تغییراتاجتماعیسریعمعتقدم تغییراتسیاسیکندترساز و تر

بنابراینبعدازکروناتغییراتسیاسیسریعاتفاقنخواهدافتاد نظامسیاسیدرایراندارایامروز.خواهدشد.

رواتفاقاامروزمناسباتجهانیبهباقیمریکاواردچالششدهاست.ازاینآقدرتویکپارچگیاستتاجاییکهبا

گویند،یعنیدولتدولتایرانسخنمیماندندولتدرایرانکمککردهاست.اینکهپمپئویاترامپبامردمو

تعبیریشاکلهنظامسیاسیدرایرانباقیماند،دیگربعدازکروناند.وقتیدولتیابهمادرایرانهستوباقیمی

دولتیباششاهدتغییراتسیاسیشدیدنخواهیمبودواینطورنخواهد یا تولدیکنظامسیاسیتازه با دکه

ایبهناملهئاینبودکهمسها،کاریکهکروناانجامدادروباشیم.امادرکنارهمهاینبشکلوشمایلجدیدرو
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اینمسزندگیمردم داد. قرار رویمیز خودشانآنرائرا هزینه زحمتو با مردم و پنهانبود دیروز تا له

تبدیل،خواهندحکومتکنندکنندیامیهمهکسانیکهحکومتمیکردند،اماامروزبهدستورکارمدیریتمی

اینجاستکهماشاهدتغییر رامهمکردهاستواهمیتیافتنزندگیزندگیهستیم؛یعنیکروناشدهاست.

اینتغییررابهاهایاجتماعیوسیاسیرابههمراهدارد،نهاینکهخودکرونامستقیماستکهتغییردرعرصه

باشد دنبالداشته ایرانبهیکتغییرسیاستدستپ. دولتدر جریانیباشد، چه اینکهدولتاز یدافارغاز

یعنیماشاهدیکجابجاییازسیاست هایمبتنیبربهسیاست،توجهدارندآنهاهاییکهبهآرمخواهدکرد،

هایاجتماعیبزرگتوجهبهزیستاجتماعیواقتصادیمردمخواهیمبود.ضمناینکهمابعدازکروناجنبش

،1۹بود.درستمانندماجرایبعدازانتخاباتخواهیمداشتوفردایایرانبعدازکرونایکفردایآرامنخواهد

دراینجا همدولتوهمنیرویاجتماعیبایدبهخوبیعمل،ماشاهدحوادثمتعددوقدرتمندخواهیمبود.

بخش شیوعکرونا، در زیرا دردورانهایمدنیوسیعیازجامعهایرانداردهزینهوجانفشانیمیکنند. کند.

(۱1/۱9/9911.)آزادارمکی،گذارددرتیکهدرزمانشیوعبهدستآمدهراکنارنمیپساکرونااواینق

جالیی )جامعهحمیدرضا ایرانپور آزادارمکیمعتقداستکهتغییراتسیاسیدر ماننددکتر نیز شناس(

شکاف چراکه دارد؛ اندکی امکان کمرنگپساکرونا ملت و دولت میان فعال این است. شده وتر سیاسی

میصاحب اجتماعی علوم نظر کوتاه»گوید: دارددر جریان کرونا بحران که زمانی تا را،مدت حاکمیت

مردمدشمنهمکرونازیرا.کردخواهدترمیمراجامعهوحکومتمیانشکافورابطههممقداری و یکپارچه

کشوردرکرونامهاربرایجدیدیاقتداراقااتفاولیههایناهماهنگیازبعدرو،ازاین.حکومتدشمنهمواست

(۱۰/۱9/9911پور،)جالیی«.شکلگرفتهاست

المللینیزتغییراتمهمیایجادخواهدشدواحتماالآمریکاآزادارمکیهمچنینمعتقداستدرسطحبین

شمارددوویژگیرابرمیتریدرمباحثومالحظاتجهانیخواهدداشت.اونسبتبهقبلازکرونادستپایین

کنندهمناسباتآیندهجهانیخواهدبود.هرکشوریکهایندوویژگیرادردورهکروناداشتهباشد،کهتعیین

و«آفرینیکارآمدتردردورهکرونانقش»اندازهاعبارتتوانددرآینده،دستباالترراداشتهباشد.اینویژگیمی

 م»همچنین نهادهای دورانایجاد همین در جدید دنی .» کرد: عنوان دولت»آزادارمکی کرونا از پیش تا

میکنندهکهنقشتعیینوجودداشتآمریکایمانندقدرتمند لحاظاقتصادیایفا کروناازپساما،کردایاز

نهادهایایجادمنضوکردهآفرینینقشکرونادورهدراندتوانستهکهکنندمیایفاکنندهتعییننقشهاییدولت

زکروناماحتیباآمریکاییمتفاوتروبروخواهیمبود.آمریکاییکهدیگرا پس.کننداعتمادآنهابه جدید،مدنی

بیننقشتعیین سطح در داشتو نخواهد سازمکننده و نهادها ظهور زایشو شاهد نیز تازهآنهاالملل ایی
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وفقربه ییآنهاسازماگرهمچنین ایخواهندداشت.جهانینقشعمدهییمانندبهداشتآنهاسازم.خواهیمبود

جهانیجنگاگرگفتتوانمی.کردخواهندایفامهمبسیارنقشیبپردازند،هادولتکاریپنهانبهیاونابرابری

جدیدیالمللیِبیننهادهاینیزکروناازبعدکرد،پررنگرامللسازمانیایونسکوالملل،بینجامعهنقش،دوم

استدولتمیانروابطتنظیمکارشانکهشوندمیایجاد پزشکی امکانات و منابع توزیع ها، )آزادارمکی،.«

۸۱/۱۸/9911)

 جهان حتی و کشور آموزشی سیستم بر حتی را کرونا اجتماعی، ارتباطات استاد خانیکی، مؤثرهادی

ستکهسهسطحنهادهایمدنی،حاکمیتیویکایکایکرونامسئله»:دهدداندودرهمینزمینهتوضیحمیمی

هاوهایناگشودهفرصتفعالیتکنندودرقالباینفعالیت،افق،نسبتبهآنحساسباشندبایدشهروندان

تهدیدهایندیدهراببینند.بااینسخنانموافقمکههمدروجهعلمیمطرحشدهوهمدرسطوحارتباطیو

کرونامواجههستیمواینیکشعارنیست.اکروناوپستماعیومعرفتیکهواقعاًمابایکجامعهوجهانپیشااج

دهد.حالدراینسطوحقرارمیتأثیراینیکمعناستکهمسیرمتعارفزندگیفردیواجتماعیماراتحت

یکمعلمکهبیشترینتحرکشدرحوزهعنوانگیرمکهمجبورمبهمنهمجاییقرارمی،کلیکهمطرحکردم

تعطیلیکالس با است، دانشگاهآموزشبوده محدودشدنرفتها، تحرکها، و شوم.وآمدها هایمدنیمواجه

ایبودشددریکجابنشیند.باهروسیلهبینیدمنکسیبودموکسیهستمکهخیلیسادهنمیوبیشمیکم

نشستیمی هر در را وخودم شدمولی.فعالیتداشتمرساندم مجبور همانروزیکه دلیلبههم-االناز

وبودهاینحرفمتماماما.گرفتمقرارنشینیخانهنوعیکدرکهگفتشودمی-سالمتیهموسنیاقتضائات

ببینیمگذشتهبامتفاوترانشینیخانهاینکههست وناهبردندردنیایخودپمعنایبهنشینیخانهیعنی.

طلبد،همبهلحاظتکنیکیوفناورانههمهایجدیدمیتجربه؛البتهکارسختیهمهست.غفلتازبیروننیست

نشینهایم،خودمراخانهبهلحاظذهنیومعرفتی.منهمرعایتکردمامابهلحاظذهنیوبهلحاظفعالیت

(۱1/۱9/9911)خانیکی،«.امنکرده

برخی روابطاجتماعیشناسانصاحبجامعهبهتعبیر بهحالتتعلیقدرآمدهدچاردگرگونیشدهونظر،

گذاریفاصلهوبهآنپسوند«فیزیکی»گذاریگوییمفاصلهوقتیمی»خانیکیدرهمینزمینهتوضیحداد:.است

تواننددرند،نمیتواننددورهمجمعشوهمدادیم،معنایآنایناستکهافرادمثلگذشتهنمی«اجتماعی»

نمآنهاسازم باشند، داشته حضور درییاجتماعیقبلی باشند. دورهمیداشته افرادیوجودتوانند اگر نتیجه

بایدتعلیقدروضعیترابپذیریم.یعنیشرایطزیستآدمیاندر،داشتهباشندکهتغییربنیادینراهمنپذیرند

کاروفعالیتاقتصادیکهبهشکل،شودصورتمجازیتشکیلمیکالسیکهبه.وضعیتیمعلققرارگرفتهاست
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هاومناسکیکهشکلمجازیبهخودشگرفته،ازمراسمسوگوشادیتامراسمعبادیدورکاریدرآمده،آیین

شودگفتکهدیگرفقطشاهددورکاریوآموزشاند؛یعنیمیهایبنیادینیشدههادچاردگرگونیهمهاینو...

هایعنیتعلیقمناسباتاجتماعیبلکهشاهددوردفنیودورجشنیهمهستیم.همهاینداده،اهدورنیستیمزرا

«وعمومی. ایننظریه۱۰/۱۸/9911)خانیکی، جامعه( مروربالیایاخیردر با ارتباطاتاجتماعی، حوزه پرداز

شاخص پای میایران، میان به را اجتماعی اعتماد مانند هایی میکشد. خانیکی تحریم،»گوید: تا سیل از

،مسئلهسقوطهواپیماکهشهادتجمعیازنخبگاندرآنرقمخوردوقبلازآنشهادتسرداراتآباناعتراض

عنوانیکسردارملیکهحتیهمینشهادتایشاندریکمحدودهکوتاهموجبترمیمخیلیازسلیمانیبه

نهایتهمشیوعویروسکرونادرایایجادشدوهواپیمادوبارهشکافتازهسقوطهاشدکهبعدبامسئلهشکاف

ب،عنوانآخرینبحرانبه ایرانرا کرداجامعه این.خودشدرگیر ادرمجموع نظام اولبه درجه در اکیوها

عنوانوجهمشترکهمهاینحوادثشودبهبهعقیدهمنآنچیزیکهمی.احساسیجامعهآسیبزدهاست

به و کرد ذکر برد، نام آن از یکآسیباجتماعی عنوان تهدید گرفتمورد اجتماعیبخصوصنقرار سرمایه

بیند،ویافردیکهامیدواعتمادشلطمهمیطبیعتاجامعههاوامیدبهآیندهبود.اعتمادها،باورها،همبستگی

مصیبتِهههممواج و رخداد هر همسختایتازهاشبا استو سختتر برایاو آن از بودعبور خواهد .تر

هرحالمسئلهبیبه بهعبارتیدیگر ناامیدییا افقیبی»اعتمایو را« فرد عواملیاستکهتوانجامعهو از

جامعهباکروناهمدرمواجهه.شودرومیِیبرایناتوانیدرمواجههبامسائلپیشدلیل،کندوهمینتضعیفمی

طوریکهیک؛تواندیددرمراحلاولیهبیشترمیاًعنیپایینبودنسرمایهاجتماعیراخصوصهمینتهدید،ی

یعنیباوربهخبرهاواطالعاترسمی.خوردشدهبهچشممیشکافعمیقدرمواجههبااطالعاتواخبارارائه

ترشدنکماستوبههمیندلیلهمادراکجمعیازخطردرسطحبسیارپایینیقراردارد.بهنظرمنبافعال

نحوه حوزهاطالعجامعهمدنیواصالحاتیکهدر اینمخاطرهدر حدیاطالعرسانیرسمیرخداد، رسانیتا

استپایین آمده استخالصه.تر این من آینده:حرف با سیاست،ما اقتصاد، آن در که هستیم مواجه ای

هایجدیدمواجهاست،کهاگراینهارادرستوحکمرانی،کنشمدنیوآموزشماباتهدیدهایجدیدوفرصت

یاریبیشترایبزند،اینضربهمارابههوشتوانیممطمئنباشیمکهحتیاگربهماضربهموقعبشناسیم،میبه

ونگرشدهدکهبهمددآنمیدعوتکردهوسوقمی سازوکارها با هایجدیدپیشتوانیموضعیتجدیدرا

کنمبراساسفهمیکهازتوصیهدیگراندرجهانودرایرانبراساسپسرویکردیکهمنتوصیهمی.ببریم

کند.بعادشچیزیازواقعیتتهدیدآمیزآنکمنمیکهانکارکروناوااستبینم،اینتاریخیوتطبیقیمیتجربه

پسبزرگتریننیازکهباآنمواجههستیم،.مثبتینداردتأثیرالبتهدرطرفدیگردستپاچهوتسلیمشدنهم
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استتا]هایدرونخانهواجتماعلهوهمچنینشناختدقیقوکشفظرفیتئشناختدرستابعاداینمس

(۱۸/۱9/9911)خانیکی،.«ایبهترازامروزداشتهباشیمآینده[بتوانیمواسطهآنبه



 و راهکارها ها چالش -3

 های مربوط به کرونا بررسی نظرسنجی -3-1

توانبههایگذشتهپیرامونکروناانجامشدهاستکهپیشازمرورآنهانمیهایمختلفیطیهفتهنظرسنجی

 پرداخت. مسئله که نظرسنجی موج دو انتایج مطالعات دفتر تهرانتوسط شهرداری فرهنگی و باجتماعی

درصد۰۱ کهدهدشانمیناسفند(۸۰تا۸9اسفندو9۰تا9۸همکاریایسپادرسطحشهرتهرانانجامشده)

نسبتافرادیکهدرآمدشانکاهشهمچنینپسازاپیدمیدرآمدشانکاهشیافتهاست. ازخانوارهایتهرانی

درصداست؛موضوعی۹۰درصدوبرایافرادباتحصیالتعالی۰۰تریافته،برایافرادباتحصیالتدیپلموپایین

درصدازپاسخگویان19تر،احتمالکاهشدرآمدبیشتراست.دهدبرایافرادبامشاغلسطحپایینکهنشانمی

نبودهموافققرنطینه هایارضایتیعمومیازعملکرددولتونهادهایعمومیدرمهارکرونادرنظرسنجیاند.

درکسانیکهکرونابردرآمدخانوارشان ایننارضایتیخصوصاً بیشترمختلفمشهوداست. اثرمنفیگذاشته،

درمدیریتدرصدازپاسخگویانمیزانرضایتخودراازعملکردنهادهایدولتیوعمومی۰۹کهحالیاست.در

99،«کم» کرونا متوسط»درصد » 99و زیاد»درصد کرده« زیاناند،اعالم میان در ناراضیان دیدگاننسبت

 ۹۱اقتصادی بقیه در و است.۰۰درصد درصد اساسنتایج بر را۸ نظرسنجیاین خود پاسخگویان از درصد

اند.درشانرادرسطحشهرتاحدزیادیکاهشدادهدرصدنیزترددخودوخانواده۹9و اندقرنطینهکاملکرده

نکاسته۰مقابل شهر در میزانترددخود شهروندانچنداناز درحالیدرصداز راکهیکاند. زنانخود چهارم

(۸1/9۸/991۲یگانه،)جوادی.درصداست9۰اند،برایمردانایننسبتقرنطینهکاملکرده

هاییانجامدادهاستکههایملیپژوهشگاهفرهنگ،هنروارتباطاتوزارتارشادنیزنظرسنجیدفترطرح

 سومِمطابقآن، دو کشورحدود بهصداوسیمااز،افراد دراخبار پیگیری منبعاصلیعنوان استفادهکروناباره

دتحصیلکردهشویم،کیفیتومیزاناستفادهمردان،جوانانوافرایاتواردمیئولیهنگامیکهبهجز.کنندمی

بهعبارتدیگرکسانی۰۱د.میزاناعتمادبهآماروارقامرسمینیزکمترازرسبهحدودنصفمی درصداست.

کهبهمیزانکموخیلیکماعتماددارند،اندکیبیشترازکسانیهستندکهبهمیزانزیادوخیلیزیاداعتماد

میزانپیگیریآمارواطالعاتازسویمردمدندهنجیایسپاوارشادنشانمیدارند.جالباینکههردونظرس

https://www.isna.ir/news/98122620199/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/98122620199/%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.isna.ir/news/98122922272/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.isna.ir/news/98122922272/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B2%DB%B0-%DB%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D9%86%D8%B7%DB%8C%D9%86%D9%87
https://www.tasnimnews.com/
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تأثیرهاچراکهاینسیاست؛هایدولتبودهاستواینتاحدیعجیباستبیشازپیگیریبرنامهوسیاست

ولیاحتماالبهعلتبی نداشتهمستقیمیبرزندگیمردمدارد. را حوصلهپیگیریآنها اعتمادبه اند.اعتمادی،

خیلی۰۱نهادهایرسمینیززیرعملکرددولتوسایر یعنینسبتکسانیکهکمو کمبهایندرصداست،

حدود ایسپا نظرسنجی در دارند، اعتماد زیاد خیلی و زیاد که کسانی به دارند، اعتماد ۰/9عملکرد درو

 هرچندمیزانبی9/9نظرسنجیارشادحدود نظرسنجیاست. ماعتمادیدر از حدیبیشتر یزانهایملیتا

هواپیماواعتراضاتخیابانیواصابتموشکبهاعتماداست،ولیاگربامیزاناعتمادنسبتبهحوادثیچون

مذکورحالبهبودیِباایندهندهقدریبهبودیدرمیزاناعتماداست.دیگرموضوعاتحساسمقایسهشود،نشان

است،مردمتهرانبودهمحدودبهسنجیشهرداریکهازروندثابتیتبعیتنکردهاست.اینگزارهراازچهارنظر

البتهفراموشنکنیمبهعللگوناگونیبیمی بیشازاعتمادیمردمتهراندرهمهزمینهتواننتیجهگرفت. ها

.تمردمسایرمناطقکشوراس بیبراساسایننظرسنجی(۸9/۱۸/9911)عبدی، اعتمادیبهآماررسمیوها

ددولتونهادهایعمومیدرچهارموجنظرسنجیبهشرحزیربودهاست:نارضایتیازعملکر
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تأثیردینبهمرورکمشد،کهبیشترتحتاعتمادیباالبودوتانیمهفرورشودکهدرآغازماجرابیمالحظهمی

دو ولی است. غربی کشورهای و ایران عملکرد مقایسه صعودی روند یافباره که ت هم باپیامدباز مقایسه

ایرسمیوساختارسیاسیدرایراننتوانستازتوانگفتنظامرسانهاست.درمجموعمیبودهکشورهایغربی

درادامهنیزمشکالتناشیازبی اعتمادیاینفرصتبرایبازسازیخوددرحدمطلوباستفادهکندواحتماالً

)همان(بیشترخواهدشد.

 نتایجآنرا نظرسنجیدیگریکه جوادیدر نوشتمحمدرضا خود حسابتوییتر در پاسخیگانه مردم ه،

:ایننظرسنجینوشتپیرامونمعاونشهردارتهران.کروناوجوهمختلفزندگیراتغییردادهاستاندکهداده

تبعاتمنفی(9مردم:کهدهدخرداد(نشانمی99تا99نتایجموجششمنظرسنجیشهرداریتهرانوایسپا)»

تغییردرروابطاجتماعیرا(۰افزایشاضطرابومشکالتروحیو(9باالرفتنسطحبهداشت،(۸اقتصادی،

(9۹/۱9/9911)جوادییگانه،«.دانندشانمیمهمتریناثراتکرونابرزندگی

 ها در کوران مبارزه با کرونا نقش دولت -3-2

هادرکورانمبارزهبااینروضعیتاجتماعیجوامع،نقشیکایکدولتآنبرآثاباتوجهبهاهمیتمسئلهکروناو

حیاویروسبین بسیار پیامدهایالمللی شناخت دیگر، سوی از و است اهمیتتی ویروسنیز این اجتماعی

می اقشار همه آیا دارد. بسزایی و بدهند قرنطینه به تن بورمج»توانند و« فقرا آیا نیستند؟ ترکمنزل به
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خانگیدرایامکروناتهیدستاننسبتبهسایرطبقات،بیشتردرمعرضتهدیدکرونانیستند؟چراآمارخشونت

رشدچشمگیریکرد؟

اندیشمندانحوزهعلومانسانیمعتقدند دراینایام،شاخصکهبسیاریاز امیدوهاییمانندهمبستگی،

هاییاهمیتشاخصوازسویدیگر(9۸/۱9/9911)فراستخواه،هایجدیشدسرمایهاجتماعی،دچاردگرگونی

بیشترنمایانگردید.البتهبایداشاره کهدرشرایطکردمانندعدالتاجتماعی،مشارکتوامنیتاجتماعیو...

دولت عملکرد سرایتمبحرانی، رفتارهایفردینیز حتیبه انسانیهاستکه رحمانی، جبار درکند. شناس،

 بحرنگاهیبهرفتا»همینزمینهگفت: جوامعمختلفطیتاریخدر وباآنهار نشان سلو...،ییمانندطاعون،

آنچهکهتوانمیخیلیباشد،خطردرافرادبیولوژیکبقایوقتیدهدکهمی مردمداشت. خاصیاز نانتظار

بینانهدرایجادامیدواریمعقولوواقعکاهشدهد،راهایمخربومنفیخودخواهیتواندتمایلمردمبهمی

هروقتمدیریتبحراندرستبوده، لذا برایمدیریتبحراناست. مسئوالنه طریقکمکعمومیو از مردم

مخربامنیتدیگران، ایرانیهمرفتارهایغیراخالقیخودخواهانهو جامعه در مثلهرکاستیداشتهاست.

روجامعهدیگریدرموقعبحرانشاهدرفتارهایسیاهوسفیدورفتارهایخاکستریمختلفیخواهیمبود.ازاین

خیلیمتفاوتازامروزنبودهاست.آنچهکهاهمیتهایواگیر،هاوبیماریتجربهتاریخیمادرمواجههباقحطی

(9۰/9۸/991۲)رحمانی،.«هایمتولیاستشرایطمدیریتبحرانواعتمادمردمبهنهاد،دارد

 ها، موانع و راهکارهای پیشِ روی دولت کاستی -3-3

همچنینهایحاکمیتدررسیدگیبهوضعیت،موانعپیشرووازکاستیبندیتوانبهیکجمعمیاکنونهم

نظراتکارشناسانوتحلیلگپیشنهادیپرداخت.هایحلراه راناجتماعیاستکهراهکارهایزیرتجمیعیاز

انجامیازسویحاکمیتکشورمثبتدراینحوزهاقداماتاند.البتهبیانکردهاینموضوعپیراموننظراتخودرا

رفعموانعونواقصموجود،بهبررسیجهتمدداریقصاکنونامابههمراهداشت،همکهنتایجمطلوبیگرفت

 میبنابراینراهکارهایپیشنهادیبپردازیم. نظر به که خواهیمکرد ذکر کاستیاست.مواردیرا رسددچار

همچنینبرخیازاینراهکارها،ممکناستبلندمدتبودهونیازمندزمانباشند،اماآغازوپیگیریآنهاباید

:سرعتانجامگیردبه

 رسانی  اطالع -3-3-1

اینویروس با نخستینمواردیکهدرمواجهه ازیکیکیاز سوعملکردضعیفحاکمیتدربهچشمخورد،

دوایران»یبود.عبدیدراینزمینهتوضیحداد:،عدماعتمادجامعهبهاخباررسمرسانیوازسویدیگراطالع
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سوالسیستماینازکهنیستنفریک.استآمدهایرانبهکروناکهپذیرفتکرد،فوتنفریکآنکهازبعدروز

میرصورتگرفتهاست.وبامرگهمراه هاکشوریدردنیاهستیدکهاعالمپذیرشکرونادرکشورتانکندشماتن

دانمدرهیچکشوردیگریایناتفاقنیفتادهودرهمهکشورهایدیگربینشناختاولینبیماروتاجاییکهمی

یعنیبهجای،روزفاصلهداشتید9۱گرشمااروزفاصلهوجوددارد.9۱میربهطورمیانگینحدودواولینمرگ

قطعاباوضعیت،دادید،دراولبهمنتشخیصدادهومثلکرهعملکردهبودیدآنکهآخربهمنتشخیصمی

بهچین،امروزمواجهنبودیم.اینمسئولیتبایدبهعهدهچهکسیباشد؟بهجایاینکهبهاینسوالپاسخدهند

بنابراینحملهمی بهدیگراناست.کنند. خود قضیهفرافکنیمسئولیتاز بخشیاز » (۸9/۱9/9911)عبدی،

نسبتبهخطراتکارشناساناینحوزهمعتقدندکهدولتاگردرهمانمراحلاولیهتالشمی کردجامعهرا

می کند، یکاحتمالیویروسآگاه از اما بگیرد. آنرا پنهانتوانستتاحدیجلویشیوعگسترده اریوکسو

تاخیردراطالع بی۱1/۱9/9911رسانی)خانیکی، وازسویدیگر، اهمیتجلوهدادنآندرروزهاینخست،(

به بنابراینتشدیدسرعتشیوعویروسشد. و همانروزهاینخستعنوانمثالرئیسسببابهام در جمهور

(اینخبر9۰/9۸/991۲پور،ی)جالی«گردد.ازهفتهآیندهشرایطکشوربهوضعیتعادیبرمی»اعالمکردکه

عدمتعطیلیقطعیپیامدهای رعایتنکاتبهداشتی، یمانندخودداریبسیاریازمشاغلنسبتبهتعطیلییا

تشیوعویروسشد.هایدانشجوییو...داشتکهسببافزایشسرعهاوخوابگاهدانشگاه

رسانیاخباراینویروس،راستگو،صریحوسریعطالعالزماستکهدولتوسایرنهادهایحاکمیتیدرا

کند.شود،بلکهبحرانراتشدیدمیتنهاسببآرامشجامعهنمیکاریِخبرینهباشند.درمواقعبحرانی،پنهان

ازسایرکانال کنندکهافتمیهایخبریدریهاورسانهبایدتوجهداشتکهمردمدرچنینشرایطیاخباررا

طورکلیازمیانببردوازسویدیگر،هایداخلیوحاکمیتبهرابهرسانه«اعتماداجتماعی»توانداوالًاینمی

می گفته هرچند کند؛ امنیتایجاد عدم نهادهایتصمیماحساسترسو نیت که ازشود شیوه این در گیر

رااتخاذکرد.«خبریخبری،خوشبی»عبارتیسیاسترسانی،جلوگیریازنگرانیوهراسجامعهبودوبهاطالع

صاحب فراستخواه، اجتماعیمیمقصود علوم حوزه نظر خواهاناستمرتببه»گوید: نگاهیکه این معتقدم

ناشیمیمردمامیدوروحیهدهد،ازیکنگاهپدرساالرونخبه به.شودکهمتأسفانهبرماغلبهکردهاستگرا

ویژهکندوگویاکارنخبگانمدنیواجتماعیبهعنوانصغیرنگاهمیبهرارمردمعبارتدیگراینرویکردپدرساال

.نخبگانحکومتی،مخالفانسیاسیحکومتوحتیروشنفکرانایناستکهمرتببهمردمامیدوروحیهدهند

کنند.بهنظرمایننگاهورویکرددرشأنجامعهکنونیهانصحیتکردنوروحیهدادنراآغازمیلذادراینفضا

تشکیلگروه.ایراننیست طریقافزایشتحصیالت، از ارتباطاتاجتماعیچونجامعه هایجدیداجتماعیو
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دانندکهدمایرانبارنجآشناهستندومیبسیارتحولپیداکردهوسطحآگاهیمردمافزایشیافتهاست.مر

پسمسا از گرفتاریئچطور برآیندلو روحیهمی،ها شبکهبهخود شاهدیمکهدر اینراستا در هایدهندو

عنواننیستم،ولیبهآنهاالبتهبندهدرمتناینداست.شودبدلمییانمردمطنزومطالبفکاهیردواجتماعیم

خواهندزندگیکنندوهمچنانودریافتمکهمردممیکردهگیریوبررسیقتونمونهد،یکمحققکنجکاو

در.کنندزندگیرابرایخودقابلتحملکنندهاییکهدارند،سعیمیلوگرفتاریئها،دردها،مسارغمرنجبه

نخبگانسنتیجهنیازینیستبهمردمروحیهدهیم،مردمْ نتیوحاکموحتیخودسرشارازروحیههستند.

هایگذشتهمرتبازمردمروحیهگرفتندومتأُسفانهچهبسیارکسانیکهیکایدئولوژیروشنفکراندردهه

عنوانصغیرنگاهکردند.درنتیجهتأکیدمنبرایناستایننوعنگاهکهبهرامردم،کنندرسمیرانمایندگیمی

وظاهراًبسیارخوبودلسوزانهاست،باطنیمنفینسبتبهجامعهستادنبالروحیهوامیدبخشیدنبهمردم

(۸۰/9۸/991۲)فراستخواه،«.بایدازبینبرودودارد

معتقداستکهجامعهدراینشرایطدچاراختاللهادیخانیکینیزدربارهاطالع رسانیدردورانکرونا

می ارتباطی بحران»شود: ک،وجود است طبیعی شدننتیجه طوالنی دربردارد. را ارتباطات شدن بحرانی ه

اینکهرسانهافزاریرسانههایفناورانهوسختارتباطاتفقطوفقطجنبه نیست. چقدرمیها ستندخبرتوانها

خواهمبگویمواقعتهیهوارسالکنند.هرچندکهاتفاقاًطرفدیگرآنهمهست.میخوبوگزارشدرسترابه

گیرد،عنوانخبرشکلمیکند.درواقعآنچیزیکهبهبحرانی،دیدنوشنیدنراهمدچاربحرانمیکهشرایط

دهد.ایناستکهقرارمیتأثیروهمادراکاتراتحتآنهاهماحساساتوعواطفوهیج،دریکشرایطبحرانی

به نمیرویدادها دیده خبر بهعنوان رویدادهایی شوند. شنیده خبر کافینمیعنوان و نهادهایشوند آن ست

تحت میارتباطیکه یاد آنها از یابه،شوندعنوانرسانه نگویند حقیقترا و ندهند انجام را درستیکارشان

اینشرایط،شرایطی.موقعنگویندواعالمنکنندیااینکهاعتمادنسبتبهآنهاوجودنداشتهباشدحقیقترابه

آ در جامعه که بود ارتباطیمیخواهد اختالل دچار .شودن » ۱1/۱9/9911)خانیکی، به( اشاره با خانیکی

پشتسرگذاشتهشد،معتقداستکهجامعهدچاراختالالتارتباطیاستو1۲زنجیرهحوادثیکهدرسال

»پذیردوگوهمدرآنبهسادگیوسهولتانجامنمیگفت بهیکدیگراعت. طرفینبرابرینیستند. مادطرفین،

ندارندوطبیعتاًوقتیسرمایهاجتماعیهمافولکند،امیدبهآیندهپایینباشد،مشارکتشهروندانهمدرآن

می اختاللارتباطیبیشتردیده دروننهادهایحاکمیتیباهمضعیفباشد، هماختاللارتباطیکهدر شود.

استوهماختاللارتباطیحاکمیتبانخبگاناست،هماختالالتارتباطیکهبیننهادهایحاکمیتیباجامعه

هایجنبه»شود:هایروانیواجتماعیمسئلهیادآورمیویباتاکیدبرجنبه)همان(.«جامعهرابهدنبالدارد
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روانیواجتماعیمسئلهایناستکهجامعهدربحرانرااوالبایدبهجدحساسکردکهابعادواقعیبحرانرا

شودپیامیراباترساندنزیادییازیادینترساندننمی.شناختیکهباعقلوتجربهخودبهآنبرسدبشناسد،

بدرود،امامخاطبمنفعلدنبالخبرنمیحساسدنبالخبرمیبهجامعهمنتقلکرد.مخاطبِ رودیاخبررا

)همان(«.فهمدفهمدیاصرفاخبربدرامیمی

توانتنهادرشرایطمقابلهباشیوعکرونا،برایرساندنپیامنمیارتباطاتمعتقداستنظرحوزهاینصاحب

اوبابهکاربردن.ایدستورالعملداد،بلکهبایدبهساختارهاوجامعهمخاطباننیزتوجهکردبهکنشگرانرسانه

تبیینکر،استEpidemyوInfoکهتلفیقیازدوواژه«اینفو/دمی»اصطالح هایافرادوکاربرانرسانه»د:

علمیاطالعاتعلمیوشبه.پردازندپایشیوعویروسبهتبادلاخبارواطالعاتدربارهویروسمیاجتماعیپابه

ازسازوکارهایمهمارتباطاتآنهاوتوجهبهبودهلمهمدرموردایناپیدمیئمربوطبهویروسکروناازمسا

 .ستابحران ویژگی عالمدو اعثمیبگیریویروسکرونانوپدیدیو با برخورد که بابلاقآنشود مقایسه

مجهوالتبسیاریوکروناباعثپرتابجامعهبهوضعیتیجدیدشد.هاییهمچونفلجاطفالووبانباشداپیدمی

داد معلوماتبشریقرار برابر در را میعالم. شرایطیقرار در را ما گیریکرونا برسیمکهدهد ایننتیجه به

اطالع بیماری این درباره نیستاپیدمیمانندرسانی مطلوب و ممکن قبلی پدیده.های با کرونا برابر در

دهدکهکروناافرادرادرشرایطیقرارمی.کارگیریارتباطاتبحراناستچندوجهیروبروهستیمکهنیازمندبه

گیردکهبایدبداندباودرچنینوضعیتیفرددرموقعیتیقرارمیشوندمدامبهقطعروابطاجتماعیتشویقمی

کند برقرار ارتباط خود آینده و گذشته حال، با سازوکاری به.چه جامعه از بخشعظیمی ناگهانی ورود

کهناشی اینترنت، شرایطیبود افزایشکرونااز آورد. وجود تولیداتافزایشاینستاگرامی،الیوهایبازدیدبه

کهدهدمناسکنشانمیسایروهاجشنها،سوگواریفرهنگ،حوزهدرتغییراتافزایشوآنالینفرهنگی

معنایهابهاعتمادبهرسانه.رقمزدهایفرهنگیجامعهبومزیستهافرادوزیستاپیدمیکروناتغییراتیدرتجربه

هایبایدنهادهایمدنی،علمیوشبکه،درکنارستادهایفرماندهیاستواعتمادسیاسی،اجتماعیوفرهنگی

 اجتماعینیز ایناستکه.همکاریجلبشوندبه مهم صورتِنکته دسترفتنمرجعیترسانهدر هایاز

ایکمننهادهایحاکمیتیوحرفهمیاهابایدتالشکردگسست؛لذاشودداخلی،میلبهاخبارمنفیبیشترمی

.شود آموزشهمگانیامروز بهمشارکتگذاشتندانش،اولویتدادنبهمسئله ضرورتارتباطاتسالمت،با

شبکها دورانیکه در راستگویی اهمیتصداقتو شدههمههایاجتماعیستو اند،گیر نحو گذاریتأثیربه

(۱۸/۱۰/9911)خانیکی،.«افزایشیافتهاست
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الگویمصرفی تغییر درباره فراستخواه شد: یادآور نکاتیرا بی»اینترنتنیز نادرستاززمانیاستفاده رویهو

کرد.درفضایاینترنتوفضایمجازیدرجامعهایرانرواجداشتووجهمنفیآنبروجهمثبتآنغلبهمی

 ما دیجیتال مصرف کرونا، بهموضوع و شد تبدیل خالقیتدیجیتال توانستیمبه دیجیتال کور مصرف جای

شوخیمردمبابیماریکروناالقیتبهخرجدهیموازآنبرایآموزشوامیدبخشیبههمدیگراستفادهکنیم.خ

بلکهبهایجادنشاط،بودمؤثرتنهادرآموزشوامیدبخشیفضایمجازینهدرنظربگیرید؛درفضایمجازیرا

شرایطاسترسِ بیماریکمککرد.اجتماعیهمدر شیوع منبهناشیاز توانستتابوعقیده کرونا یشیوع

بشکندتهدید می.بودنمحیطاینترنترا مردم دولتاز فضایاینترنتبرایخرید،اکنونخود از که خواهد

کارهای دیگر و آموزش مالی، ایمنمبادالت برای و کنند استفاده خانهشان در کرونا بیماری از ماندن

ترشدودیگربهجازیونگاهبهاینترنتپسازشیوعبیماریکرونامعقولمفضایدرارتباطیالگوهای بمانند.

ایبرایهمدردی،مشارکتوحلمشکالتشودوبهوسیلهعنوانیکوسیلهسرگرمیکورنگاهنمیاینترنتبه

(۸9/9۸/991۲)فراستخواه،.«تبدیلشدهاست

 عدم شفافیت ساختاری در بحث کرونا -3-3-2

تعددنهادهایتصمیممورددیگر،ع گیر)وزارتبهداشت،دمشفافیتساختاریدرمواجههبااینویروساست.

اوالً بهداشتینیروهایمسلحو...( قرارگاه کرونا، با ملیمبارزه واکنشموازیستاد کاهشچابکیدر کاریو

بههمراهداشتهوثانیاً هادروتجمیعهمهاینبخشگاهبهاتخاذتصمیماتمتناقضانجامید.حذفسریعرا

عهده و اول سویرئیسدرجه از نهداریمسئولیتآن موازیجمهور، درتنها چابکی و برده بین از کاریرا

افزایشمیتصمیم گیریرا بلکه دستگاههانایکپارچگیتمامیارگ»دهد، هایکشورو و« کرونا با مبارزه در

بردهوشودکهجامعهنیزبهاهمیتموضوعپیخودسببمیدخودبهبرایننها«جمهورکشورریاسترئیس»

(9۱/۱9/9911هایبهداشتیرابهنحوبهتریانجامدهد.)عبدی،مراقبت

 ها و نهادهای مردمی افزایش توان سمن -3-3-3

است.چراکهوقتیمدارانهودموکراتیکهایمردمتردیدبهترینراهمقابلهبااینویروسفراگیر،اتخاذروشبی

نمیمراقبت نگیرد، صورت جامعه پایینیِ سطوح از بیماری، شیوع از پیشگیری اینهایبهداشتیو بر توان

همچنینممکناست و عمومی»بیماریفائقشد اعتماد همینمبنابه« بر خانیکی برود. میان از طورکلی

تضعیف»،خوردعنوانمسئلهاجتماعیبهچشممیبهنظرمیکیازمسائلجدیکهدرجامعهمابه»گوید:می

،دولتِاست.زمانیکهخطرمشترکیبهنامکروناشکلگرفت«همبستگیاجتماعیوکاهشمشارکتاجتماعی
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میدانعملمردموهایاجتماعی،نهادهایمدنی،بهگروهبودندترعقالنیوترتر،سنجیدههاییکهشفافکشور

ترباالاینکشورهاهایاجراییومدیریتیبهبخشاعتمادجامعههماًطبیعتیدادندوگیریبیشتروتصمیم

سرمایهاجتماعیالزاماتیداردافزایشنبایدفراموشکردکهفراهمآوردنزمینهتقویتهمبستگیوالبتهرفت.

پیش و بایدحاکمیتآغازکننده اول درجه بازسازیفرآیندترمیمکهدر وآنهابرنده اعتماد نظر هماز باشد.

،دولتنقشعمدهراهاینوبرایمردمجامعهترسیمافقچنینازنظرشفافیتوهمازنظرجلبمشارکتوهم

وگووبهگفتکنداستفادهگوناگونهایهاوظرفیتتخصصیق،سال،هاچقدرحاکمیتبتواندازگرایش.هردارد

(۱۰/۱۸/9911)خانیکی،«ترخواهدبود.بهنظرمندراینقسمتموفق،جلبهمکاریروبیاوردو

،یدولتیهاونهادهاناعالوهبرسازم»کند:هایمتاخرانتقادواردمیفراستخواهنیزبهنحوهعملکرددولت

انواعواقسامحرفهNGO،یومدنیاجتماعیهانهاد و وصنفها مها مختلفبهجامعهلئدرمساتوانندیها

ومیساختفیراتضعیاجتماعیهانهادنیگذشتهباعملکردخودایهاامامتأسفانهدرطولدهه.کمککنند

یبرایتنهافرصتهانهدههنیکهدرامیگویم،یاخالقیهاتیتماممسئولتیرعاامحققوبکیعنوانمنبه

نهاد سازمیاجتماعیهارشد مردمیسمن،یاحرفه،یصنف،یمدنیهاناو نو وجود به نگاه،امدهینهاد بلکه

نهیوزممیکرداریالختارامسلوبیاجتماعیهاناهاوسازمنهادنیاگرچها.بهآنهاشدهاستیاسیوسیتیامن

 نکردآنهارشد فراهم ام،یرا برانهادنیاما همچنان تالشیها خود توان حد در مشکالت .«ندکنمیرفع

 بهتر(۸۰/9۸/991۲)فراستخواه، دولتاوالًبرهمیناساس، پاسخگوییویناستراتژیایناستکه شفافیت،

بهک ثانیاً افزایشدهدو را فقدانبسترهای»بهبودوضعیتنهادهایمدنینماید؛سرعتاقدامبهارآمدیخود

هایساختاریوضعفهاوجوشآنهایدرونهایاجتماعیوخالقیتبرایمشارکتآزادگروهوسیاسیحقوقی

سازم از پایدار و مؤثر حمایت در مردمهاناقانونی محلهی و شهری و مدنی نهادهای و بینهاد گمانای،

(9۸/۱9/9911)فراستخواه،«هاست.دراینراهبودترینمانعبزرگ

هایبهبودهمبستگیاجتماعیودرپیآن،افزایشامیدواعتمادترینراهشتکهیکیازمهمبایدتوجهدا

است:اجتما مدنی جامعه تقویت گرو در تشکل»عی، و مردم خود مشارکت بدون کاری مردمیهیچ های

آنجااستهازخودِنهادیکهبرخهایمردمتواندبهنتیجهکاملیبرسد.لذامشارکتمردماینمناطقوتشکلنمی

کارگشاست بسیار دارند، مناطق آن با قبل از ارتباط و کافی آگاهی و دانش یا )هستند، ،مزینانیتاج.«

کلی۸۸/9۸/991۲ یکنگاه در جالیی( توضیحمیتر، پور که حکومت»دهد از دسته میدو مهارها در توانند

موفقاپیدمی حکومهایخطرناکمثلکرونا دیگر از باشندتتر کهدولت،اول؛ها )مثلچین( هایاقتدارگرا

روشمی با شبهتوانند قاطعِ اقدامات و هماهنگ و متمرکز بههای التزام به مجبور را شهروندان پادگانی،
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مدنی،شفافوپاسخگودرکشورهایدارایجامعهاهایدموکراتیک،کاردولت،هشدارهایحکومتیکنند.دوم

مرحلهدروکاراستوکارشناسانهدولتاقداماتوتصمیماتهمودارنداعتماددولتبهمردماکثرهمکهقوی،

هاسمنوصنفیهایاتحادیهاحزاب،)مدنیجامعهحمایتازنیزاجرا حکومتماأمت.استبرخوردار( سفانه

همهستودرچنینمواردییکازایندودستهنیست،بلکهگرفتارنوعیناکارآمدیمزمنتنهاشبیههیچنه

قادربهمدیریتمتمرکزویکپارچهوهماهنگنیست)جامعهمدنیقویهمکهنداریم(.وقتیدرروزهایعادی

اینناکارآمدیمضاعفخواهدشد.،دچارناکارآمدیاداریواجراییهستیم،روشناستکهدرشرایطبحرانی

است،بهامری«حکمرانیبد»و«بحرانمدیریت»کشوریکهدرگیربرای«مدیریتبحران»بهتعبیریبدبینانه،

دراینکمترمحتملتبدیلمی چهمقداراظهاراتمتضادازسویمسئوالنکههمهشاهدبودیممدتشود.

رسمیبیانشده،چقدرتصمیماتحکومتیتغییرکردهوچندستادموازیتأسیسشدهاست.حتیدرزمینه

هایاینترنتیرسمیِتعددخطوطتلفنوسایتمانند؛شودهادیدهمیگیمیهماینناهماهنرسانیرساطالع

(9۰/9۸/991۲پور،)جالیی.«شدهو...اعالم

ایازبرانگیزباشدوبخشعمدهکشوریکهدرآنرضایتعمومیبحث»فراستخواهنیزنظرمشابهیدارد:

گیریرضایتنداشتهباشندوپیوندملتودولتمنسجمنباشدووضعیتمردمآنجامعهازساختارهایتصمیم

تریبرایمقابلهباکرونامواجهخواهدهایجدیباچالش،پاسخگویینیزدرشرایطمطلوبیقرارنداشتهباشد

بود.اینوضعیتدرکشورهاییکهدارایرضایتعمومیباالییهستندورویکردهایدموکراتیکوپاسخگویی

دروضعیتمطلوبیقراردارد متفاوتاستوشکلبهتریدارد،درآنها اعتماداجتماعیو. سرمایهاجتماعی،

تصمیم در مردم مشارکت گیریمیزان زمینه این در جامعه است.تأثیرهای اعتمادگذار یککشور در اگر

ایکهچنینوضعیتیمراتبازجامعهبهوضعیتبرایمقابلهباکرونا،اجتماعیومیزانمشارکتمردمباالباشد

است مواجه اجتماعی سرمایه فرسایش چالش با و بود،ندارد خواهد بهتر ». (91/9۸/991۲)فراستخواه،

کند.اظهارنظرتقیآزادرامکیراپیشازایندربخشمقدمهآزادارمکینیزنظراندیشمندانفوقراتصدیقمی

بهاهمیت باتوجه اما طرحمیآوردیم، دوبارهآنرا آزادارمکیمعتقداستدرسطحبینموضوع، المللیکنیم؛

احتماالً و شد خواهد ایجاد مهمی پیشتغییرات به نسبت پایینآمریکا دست کرونا واز مباحث در تری

برمی بود.کنندهمناسباتآیندهجهانیخواهدشماردکهتعیینمالحظاتجهانیخواهدداشت.اودوویژگیرا

دردورهکروناداشتهباشد اینتوانددرآیندهْمی،هرکشوریکهایندوویژگیرا دستباالترراداشتهباشد.

ایجادنهادهایمدنیجدیددرهمین»وهمچنین«آفرینیکارآمدتردردورهکرونانقش»اندازهاعبارتویژگی

ایکنندهکهنقشتعیینوجودداشتآمریکایمانندتمندتاپیشازکرونادولتقدر»آزادارمکیگفت:«.دوران
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دورهدراندتوانستهکهکنندمیایفاکنندهتعییننقشهاییدولتکروناازپساما،کردازلحاظاقتصادیایفامی

کننداعتمادآنهابه جدید،مدنینهادهایایجادضمنوکردهآفرینینقشکرونا باا پس. حتی ما کرونا ز

آمریکاییکهدیگرنقشتعیین المللکنندهنخواهدداشتودرسطحبینآمریکاییمتفاوتروبروخواهیمبود.

سازم و نهادها ظهور زایشو شاهد تازههانانیز بودی بهداشتجهانینقشهاناسازم.ایخواهیم مانند یی

نقشیبپردازند،هادولتکاریپنهانبهیاونابرابریوفقربه هاییسازماناگرهمچنین ایخواهندداشت.عمده

رامللسازمانیایونسکوالملل،بینجامعهنقشدومجهانیجنگاگرگفتتوانمی.کردخواهندایفامهمبسیار

ها،دولتمیانروابطتنظیمکارشانکهشوندمیایجادجدیدیالمللیبیننهادهاینیزکروناازبعدکرد،پررنگ

(۸۱/۱۸/9911)آزادارمکی،.«منابعوامکاناتپزشکیاستتوزیع

 ضعف نگاه کارشناسانه در مدیریت بحران -3-3-4

زدگیدرموضوعکروناوضعفنگاهعلمیوکارشناسانهدرتصمیماتحاکمیت)کهخودرادرمسائلیسیاست

وهماعتمادروسشدشدتشیوعویدهد(همسببمانندتداومپروازهایهواپیماییایرانبهچیننشانمی

ههایکامالمتفاوتومتنوعیپیداکردهوادارویژگیجمعیتایران.یرادستخوشتغییراتجدیکرداجتماع

نگاه تغییر نیازمند گیرانتصمیمرفتاروآن اساسی ساختاری اصالحات سیاستو دردر است. گذاری

همینامروزیکیازمشکالتنظامکارشناسیاین»خواهدشد.ایروبروصورتجامعهباخطراتجدیغیراین

داشتکهاگرنظامکارشناسیاجازهمیدرحالی؛اصحابرسمیسیاستاشغالشدهاستاستکهبیشترازسوی

توانستیمکرونارامدیریتکنیم.ابتدایورودکروناشاهدبستهمطابقرویکردهایخودشعملکند،زودترمی

عملنظامکارشناسیبودیم.ازاینرواجبارهاستکهبهعملاجتماعیماتعینبخشیدهاستوبهبودندایره

کرد پیدا را خود عمل دایره و موضوعیت دیگر بار کارشناسی نظام که دیدیم دلیل .همین )آزادارمکی،«

91/۱9/9911)

د.اینکشوردرعملاهمیتیخواهدبوسودمندنحوهمقابلهکشورسوئدباویروسکرونا،دراینجامروریبر

تعدادکلتست؛.اندنروژ،فنالندودانمارکباسوئدقابلمقایسه»وسکروناندادوآنراجدینگرفت؛بهویر

مبتالیان؛در.دانمارکنسبتبهجمعیتتستکروناگرفتهاستپنجمِدرصدفنالندویک۰۱سوئد،نصفنروژ،

درصدبیشازدانمارکافرادمبتالبهکرونانسبت91۱درصدبیشازنروژو99۱رازفنالند،درصدبیشت۹۱سوئد

برابرنروژو1برابردانمارک،۰مرگومیر؛آمارمرگومیرنسبتبهجمعیتدرسوئد،.بهجمعیتوجوددارند

اوائلخرداداست(۰ تا تقریبیو است)آمارها فنالندبوده برابر فوتییمالحظهم. تعداد سوئدشودکه در ها

امانکتهاینجاستکهباتماماین.ابربیشتراستبر۰کشوردیگربرحسبجمعیت9بسیارباالستونسبتبه
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کارراادامهدهدهایانسانی،بازهمسوئدتوانستبدونمشکالتمرسومدردیگرکشورها،بههمینشیوهْهزینه

مستقلازاینکه؛تصمیممزبورازطرفکارشناساناستواعتراضیازسویمردمرخندهد.تنهابهایندلیلکه

سرنوشت مهمو امور در احزابسیاسینیز نادرست. یا آناندرستباشد کارشناسیتصمیم نظر به تن ساز

 (9۸/۱9/9911)عبدی،.«کنندظراتکارشناسیهمراهیمیدهندومردمنیزباتصمیماتسیاسیمتاثرازنمی

 مفهوم کرونا، با مواجهه در کارشناسانه نگاه ضعف درباره ضریبمدیریتی»فراستخواه کرد:« را مطرح

زفاکتورهاییاستکهبایددربارهاینبحرانبهآنتوجهکرد.نظامتدبیردرهرکشوریاضریبمدیریتییکی»

دارای،گذاراستتأثیرتخصصبهچهمیزاندرانتخابمدیرانت.اینکهدرهرکشوریشایستگیومتفاوتاس

و شود چالشمواجه با مختلف دالیل به هرکشوری در شایستگی نظام اگر دلیل همین به است. اهمیت

کند.طبیعیکیفیتمدیریتچنینکشوریکاهشپیدامیطورهب،ومستقلحذفشوندمتخصصیهاناانس

(91/9۸/991۲)فراستخواه،«.شودموقعانجامنمیآیدواقداماتبهگوییبهوجودمیبههمیندلیلنیزپراکنده

جامعهماکوچکنگهداشتهشده»شناسهمچنیندرموردلزومتقویتنگاهکارشناسانهمعتقداست:اینجامعه

پذیرنیست.جامعهاقیمومتامکاناینامرب.بلوغبرساندبایدبزرگشودوخودرابهسطوحبیشتریازاستو

اشبایدخودشسازمانپیداکند،عملکندویادبگیرد.دولتامابزرگودرهمانحالناکارآمد،ومشروعیت

جاهست.چیزیاززندگیمانیستکهچشمسراسربینحکومتبهآننگاهنیزمحلبحثاست.حکومتهمه

بهنگام،صحیحوموجهومؤثرداشتهندوزدودخالت دراینبحراننتوانستهاستمداخلهمنطقی، اما نکند.

رفتارهایچندگ هایگذشتهوحتیدیگردرسالهایسیاسیواجتماعیوفرهنگیِبینیم؛کنترلنهمیاباشد.

جدیاشیوعیکویروسهادرمواجههبدرشهرهارامقایسهکنیدباعدمکنترلمسافرت991۲درهمینسال

رسد.ازداخلحکومتصداهایمتناقضبهگوشمیز.ماهوقبلازنورواالنتشاردراسفنداالنتشاروسریعوکثیر

به یافت،شایدکنترلزنجیرهشدتسیاسی!برامرپزشکیوعلمیوفنیغلبهنمیاگرازابتداایننوعسیاستِ

پردازیموازتر.پسماهزینۀتمرکزرامیتباندکامرهابهتربودولطمهزینههتروکمبخششیوع،اکنونرضایت

میآناکار رنج همهمدیهم هفته چند است. عجایبعالم از این و شد،بریم برگزار مجامله تعارفو به چیز

سبکزندگیآنهمدرکشوریکهحتی.جاشدوناقلویروسشدندهاراحتجابههامسافردرجادهمیلیون

(۱1/۱9/9911)فراستخواه،.«توانفهمیدمردمتحتکنترلبودهاست.اینراواقعانمی

 های کمتربرخوردار توجه ویژه به مناطق و گروه -3-3-5

به بیماری این با سریع مواجهه درباره بعدی موضوع است. کمتربرخوردار اقشار و مناطق در هایگروهویژه

ازحی را حاشیهثاجتماعیمیکمتربرخوردار بخشتهیدستانو هرچندشایدتوانبهدو نشینانتقسیمکرد.
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نشینانْتهیدستهستند،اماهمهودرنظرگرفت)همهحاشیهبتوانرابطهعموموخصوصمطلقرامیانایند

PoorوتهیدستمعادلواژهSlumنشینیمعادلواژهنیستند(.حاشیهنشینحاشیهتهیدستانْ مانوئلاست.

دروندرتهیدستانبلکهگرفت،یکینبایدرانشینانحاشیهو(oorP)فقرایاتهیدستاناستمعقتدکاستلز

استثمار،اقتصادیْلحاظبهکهمعنابدیناند،شدهایحاشیهتهیدستانآنکهتردقیقاند.شدهادغامشهریجامعۀ

بیاتآصف(.991۲)صادقی،اندشدهطردفرهنگیْازلحاظونامبداجتماعیْلحاظبهسرکوب،سیاسیْلحاظبه

اعمالخاصنظامنوعیمدرننهادهایوبوروکراسیاستمعتقدوداندمیمدرنیتهمحصولراتهیدستی

انطباقتواناییمستلزموپرهزینههستیِیکمدرنیتهآیند.برنمیآنپسازمردماناینازبسیاریکهکنندمی

گیرندمیقرارتهیدستانگروهدروآیندبرنمیآنعهدهازبرخیکهاستزندگیهایشیوهورفتارهاعانوابا

هایسرمایهوهاویژگیبربیشترامادارد،اقتصادیسرمنشأآنکهرغمبهتهیدستیبنابراین(.911۰)بیات،

است.متمرکز«اجتماعیوفرهنگی»

معنایبهمفهوماین»کند:میتعریفگونهاینرانشینیحاشیهپیرانردازیم؛پنشینیمیبهمفهومحاشیهاکنون

برناظرواندنشدهشهراقتصادجذبولیهستند،ساکنشهراقتصادمحدودهدرکهاستکسانیتمامشاملعام

ارتباط«افرادسکونتمحل»بانشینیحاشیهبنابراین،(991۰علوم،)وزارت«است.افرادایناسکانمحل

فرنمیلیون۸9حدودکهآمده1۲آذردرپایدارشهریبازآفرینیلیمستاددبیرخانهگزارشدردارد.مستقیم

زندگیتاریخیهایبافتومیانیناکارآمدهایبافتغیررسمی،هایگاهسکونتشاملایحاشیهمناطقدر

درنفرهزار۹۱۱ومیلیون۸حدودناکارآمد،هایبافتدرنفرمیلیون۹حدودجمعیت،اینازکنند.می

)شرکتاندیافتهاسکانغیررسمیهایگاهسکونتدرنفرهزار۰۱۱ومیلیون۸9حدودوتاریخی،هایبافت

باکهاستایواژهتهیدستگفتتوانمیکوتاهدیبنجمعیکدرپس(.991۲ایران،شهریبازآفرینی

اقشارایناسکانمحلبربیشترنشینیحاشیهوشودمیسنجیدهاجتماعیوفرهنگیهایسرمایهوهاشاخص

دارد.تمرکز

بسیاریازپردازیم.بهعقیدههایکمتربرخوردارمیاکنونباتمرکزبرایندومفهوم،بهمسئلهکروناوگروه

میصاحب وارد کمتربرخوردار اقشار بر را مضاعفی فشار ویروس این نظران، که چرا ابتدا»سازد. در کرونا

کند؛یعنیآنهاییکهطبقاتیعملمیامادراقتصادْکرد،دموکراتیکعملکردهوهمهرادرهمهسطوحدرگیر

شودبهاینرنجفکرنکرد.گیرندونمیرنجبیشتریقرارمیپذیرترهستند،واقعاازمسئلهکرونادرفشاروآسیب

فعالیت بهشهروندانوجامعهدولت،توجههایمدنیوبههمیندلیلاستکهموضوعاتیچوندگردوستی،

یعنیشکلترینسادهکهفقیرهایبخش کارازآن حاشیهدستفروشوکودکان سایرنشینهای تا گرفته
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داشتن،دغدغهوکردنفکرمعنیولیکرد.فکربایداینهابه.دارداهمیتآسیبهستند،هایدرمعرضگروه

جدیدهایتوانمندیجدیدوهایفرصتکهاستایناشمعنی.نیستکردنحادثهمنتظرراخودوبودنناامید

(۱1/۱9/9911)خانیکی،.«ستگیاجتماعیودگردوستیراباالببریمهمبقدرتکردهوپیدارا

صورتهایفوقبهرسیدگیشودکهتمامیمراحلدرمانیاینبیماریبرایگروهبایستاوالًبنابراینمی

اند)عصرایران،هاازتخلفاتیدراینزمینهگزارشتهیهکردهرایگانانجامگیرد؛چراکهاخیرابرخیخبرگزاری

9۱/۱9/9911 سوی از واکنشجدی نیازمند که دهک( و اقشار در جامعه،دولتاست. کمتربرخوردارِ های

بایستبخشمهمیدولتمیتراست.ثانیاًاحتمالابتالبیشتروهمچنیندسترسیبهدرمانِپسازابتالپایین

شناس،دربارهاینموضوعازامکاناتپیشگیرانهودرمانیخودرابرایایناقشاربهکارگیرد.سعیدمدنی،جامعه

معیشتمی مسئله به توضیحمیابتدا و پردازد موانعجدی»دهد: تبعیتبخشقابل،یکیاز توجهیازعدم

هایآنصحبتگردد.وقتیکهازمعیشتودشواریبهمسئلهمعیشتبازمی،گذاریاجتماعیجامعهازفاصله

گذاشتنایامآوریالزمبرایپشتسراندکهتاببرخورداروکسانیهایکمروشناستکهمنظورگروه،کنیممی

دستدادهوحمایتینیزدریافتزیراکارخودرااز.کروناوحفظکیفیتزندگیخوددرشرایطبحرانراندارند

فاصلهتوصیهکنند.نمی و بهداشتی بخشیهای برای وضعیتمعیشت گرفتن نظر در بدون اجتماعی گذاری

خاطرکرونا،دومیراانتخابدلیلفقرومرگبهنیازمند،بینمرگبهزیرامردمِاست.،ابترتوجهیازجامعهقابل

سیاستمی آثار و تبعات به دولت گروهکنند. وضعیت بر خود بیهای نابرخوردار گروههای است. هایتوجه

هاکهالبتهاینگروهبخشیازاین.توجههستندویژهاینایام،بیهایبهداشتیِبهتوصیه،پذیراقتصادیآسیب

وقتدارندیادروقتونیمههایپارهمانندکسانیکهقرارداد؛کنندتعدادشانکمنیست،دربخشرسمیکارمی

بخشقابل.هایمعمولروزمرهمشغولندفعالیت بخشغیررسمیشاغلیتوجهاما در برایمثالبه.اندازآنها

میلیوننفردرپنجدهک9۲ونیممیلیونخانواریعنیحدودچهارارترفاه،رسانیایرانیانوزگفتهپایگاهاطالع

.کنندوتحتپوششبهزیستیوکمیتهامدادنیزنیستندپاییندرآمدیقراردارندودربازارغیررسمیکارمی

ندارد،زیراتحتواساساتابوتوانمتوقفکردنکسبتوجهقابلاینجمعیتِ چخدماتپوششهیکارخودرا

دهندکهبهنانشبپذیرراتشکیلمیهایآسیباینیست.اینهافقطبخشکوچکیازخانواراجتماعیوبیمه

(ویسپسبااشاره9۱/۱۸/9911)مدنی،.«ندبیرانآنهادهدچشمبرهمگذاردواندودولتترجیحمیمحتاج

عنوانیکیازهمیناقشارمعیشتیاشارهکردهومیبهزنانروسپیبه فروشبخشیازجامعهزنانتن»گوید:

انگیزه که تشانبرهستند طریقفروشتن، از خانوادهأایکسبدرآمد و اغلبمینمعیشتخود شاناست.

تتن برای که هستند کسانی نیازأفروشان مین و پوشاک خوراک، حداقلِ مانند اولیه مجبورندهای مسکن
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علی.فروشیکنندتن آنانناچارند ایناعتبار، برایشانداردبه ادامهدهند.،رغمخطراتیکهکرونا کارشانرا

تن ماجرای دیگر اصلیسوی مجرمان درواقع و مشتریان و خریداران تنفروشی، زنان نیاز از زیرا فروشاند،

فروشرغمتعلقزنانتنکنند،اغلبعلیآنهارامخدوشمیشخصیتوعزت،استفادهکردهودرقبالپولءسو

یناشیازهاناتوانندحتیباوجودبحرهایپردرآمدقراردارندومیدرآمد،مشتریاندرگروههایکمبهگروه

)همان(.«شانکنندهایجنسیهایغیرمتعارفرفعنیازشانراهزینهراهکرونامنابعمالی

علی توضیحمی991۲مزینانی)تاجاکبر برخوردار محالتکمتر و اقشار به مسئلهتوجه درباره نیز دهد:(

تریازروابطخویشاوندیودوستیهایگستردههایپایینجامعه،شبکههایمتعلقبهدهکطورکلیخانوادهبه

خانواده باشد،یکسبکازدارند.گاهیدرشهرهایبزرگکهممکناستدیگرخانوادهگستردهوجودنداشته

ایگونهبهنسلچندباخانوادهاعضایبینروابطکهداردوجودنامید،گستردهشبهخانوادهراآنتوانمیکه

وآمدهاخیلید؛هرچنددریکمکانواحدزندگینکنند،اماپیوندهاهمچنانبرقراراست.رفتدارجریاننزدیک

عاملاین .داردوجودمختلفافراد و هاتربیننسلخیلیگستردهاطاتمعموالًتراستوارتبتروصمیمیپررنگ

حساسممکنانیِزمموقعیتایندراست، مثبتاجتماعیسرمایهیک عادیشرایطدرالبته که متفاوتو

درمشاغلغیررسمیمشغولترمعموالًنکتهدیگرایناستکهطبقاتپاییناستبهشیوعبیماریکمککند.

ایهستندکهکارهستندکهازمزایایکارمندانوکارگرانبخشرسمیبرخوردارنیستندیادرمشاغلرسمی

کمتری رفاهی مزایای بهمرخصیانواعودورکاریمثل از کار و ها موارد بقیه و شیفتی تسهیالتوصورت

مشکالتمعیشتی.کنندپیداحضورکارمحلدر مجبورنددرواقع؛اندمحروم مزایااینازعمدتاًوبرخوردارند

کهاینافرادبرایرانآامکان،نکتهدیگریاستکهبایددراینارتباطموردتوجهقرارگیرد،زیرااینمشکل

 از باشند، نداشته فعالیت و باشند دور خودشان کار محل از زیادی زمان گیرمیآنان به افراد این و ناچارد

محلتماس و معابر دارند.هایبیشتریبا خود محیطکار بیشترهایعمومیو ابتالرا امکان که دیگر نکته

تراکمدرمحالتفقیرنشینبیشترهایحاشیهبحثتراکمبیشترجمعیتدرمحل،کندمی ایومحروماست.

ازطرفی،طبقاتکند.اینویروسرابیشترمیجمعیت،امکانتسریعدرفرآیندانتشاربیشترِاستواینتراکمِ

شدنبهوسایلحملترمعموالًپایین هستندوابسته ونقلعمومیبرایجابجا بهبیشتریوابستگیهمچنین.

معموالًا دولتیوعمومیخدمات که عمومیدارند اماکنخدماتاجتماعیو تا گرفته بیمارستان ترشلوغز

معرضدرراآنهاپرازدحام،وعمومییهانامکباداشتنسروکاراین .شودآنهامیبیشتریبهعههستندومراج

کند،اینپذیرترمیآسیبشیوعآنوبیماریاینبهنسبتراآنهاکهدیگرینکته.دهدمیقراربیشترابتالی

دلیلهزینه به همچنینمشکالتپوششبیمهاستکه اقشارهایباالیخدماتدرمانیو بسیاریاز ایکه
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بهپزشکمراجعهکمتریدارندومراجعهکمتربهپزشکاغلبمحرومباآنمواجههستند،نسبتبهطبقاتباال

رسد،انداختندرمانتازمانیکهمعموالبیماریبهمرحلهحادمیومراکزدرمانییامراجعهدیرتروبهتعویق

تواندآنهارادرنکتهدیگریکهمیتواندصادقباشد.کندکهدرمورداینبیماریهممیپذیرترمیآنهاراآسیب

رادجامعهممکنتغذیهاست.اینگروهازافپذیرترکند،درواقعضعفتغذیهیاسوءبرابرشیوعاینبیماریآسیب

ویتامین کنند، کافیاستفاده اندازه نتوانندبه را رااستموادغذاییالزم نیاز عناصرغذاییمورد هایالزمو

توانبهمی.باشندداشتهبیشتریپذیریبیماریآسیبمقابلدراستممکنخاطرهمینبه .نتوانندتأمینکنند

برایگذراناوقاتفراغتوامورفراغتیپرجمعیتومتراکماینفهرست،حضوربیشتردراماکنعمومی تررا

ا م.دفزومذهبی تفریحی اماکن هیئتیا مسجد، اننداماکنیهمچون درواقعو...چایخانه حضورافراداین.

دارد.همراهبهرابیماریبهابتال انامکافزایش خوداینودارندعمومیاماکنگونهایندرراتریپررنگ

سیاستتاج حوزه متخصص خانوادهمزینانی، اقدامات دسته سه زمینه این در اجتماعی محور،گذاری

کنیمونظراتبندیتبعیتمیمحورراازیکدیگرتفیکیککردهاستکهدرادامهازایندستهمحوروفردمحله

آوریم:هامیبندیکارشناسانمربوطهرانیزذیلهمیندسته

محور،افرادیکهفاقدبیمههستند،تحتپوششدولتقراردرسطحاقداماتمحلهمحور:  محله -3-3-5-1

 محوریتمعتمدانکنندهرایگاندرمحلهویژهموادضدعفونیتوزیعاقالمبهداشتیبهبگیرند. با را هایپرخطر

دلیلدسترسیتانجامشودکهبهتوانددرگامنخستوانپیشنهادداد.شناساییمحالتپرمخاطرهمیمحلهمی

هایمتعدددرآنهامتمرکزهستندوهاییکهکارگاهمحله.اقالمبهداشتی،درخطربیشتریهستندشانبهکمتر

بهداشتی را موادتوزیعاولویتدرتواندمی کنند،ممکناستکارفرمایانبهدالیلمختلفنتوانندمحیطکار

هایکارگریوکارفرماییتشکلواصنافمحوریتباکاراین.گیردقراربهداشتی ماقالوکنندهضدعفونیرایگان

توانددردستوررسانیوآموزشمتمرکزتردراینمحالت،ازجملهاقداماتیاستکهمیاطالع.قابلانجاماست

اولویت همجزو مناطقمحروم ویروسدر شیوع ابتالو پایشمنظم همچنینباید گیرد. قرار هاینظامکار

 دربهداشتودرمانقرارگیردتا اولویتوخطر بهلحاظریسکابتالدر اقدام،بیشتریهستندمناطقیکه

(.۸۸/9۸/991۲،مزینانیتاجرد)فوریصورتگی

هایدقیقازسفانهدادهأمت»گوید:بارهمیپوراستکهدراین،حمیدرضاجالیینظرانیکیدیگرازصاحب

شنتراولویتمناطقجغرافیاییروتاهرچهسریعراحتیدردسترسنیستاوضاعمناطقمسکونیغیررسمیبه

اشنقاطضعیفجمعیتیراتوانندکمککنند.چیندرمبارزههاوشوراهایشهرمیبارهشهرداریشود.دراین

اندازیکنندوکاالهایهایاچادرهاییراهترکانکسدرمناطقمحرومالزماست[درکشورما]مشخصکردهبود.



 pg. 25 

امحالتیازکشورهنوزمردمموضوعردرمثالًضروریمثلموادضدعفونی،دستکشوماسکراتوزیعکنند.

کنند!اگراینرود،بهاوچپچپنگاهمیاند.یعنیکسیکهباماسکودستکشدرخیابانراهمیجدینگرفته

کهشوندمیترغیبواستجدیموضوعکهکنندمیتوجه تدریجهاراهبیفتد،ساکناناینمناطقبهکانکس

شمارهوزارتبهداشتاشندبمواظببیشتر .(V.Behdasht)رسانیوآموزشدرجهتاطالعاقدامخوبیهم

همینکانالپیامک از اگر اطالعاتدقیقبود. کنندها، مخابره را بهمؤثرتواندخیلیمی،تر خصوصکهباشد.

این،کهدولتبایدانجامدهدترینکارهایییکیازمهمد.نکندنبالمیهاراجدیجمعیتروبروبافقراینپیام

صورتهدفمندازآنهاشوند،شناساییکندوبهاستکهمشاغلیکهبیشترینآسیبازاینبحرانرامتحملمی

احتماالدولتتواناییشناساییدقیقایناقشارفرودستهستند.وجزحمایتکند.کارکنانبیشتراینمشاغل

به ندارد. را میافراد دهکتوانجایآن به د از )که جامعه شدپیشهایپایین یارانهاهشناسایی بیشتریند(

تیِثروتمندتواندبارهبریصحبتکندتانهادهایحاکمیاینکارراهمحسنروحانیمیپرداختکند.بودجه

هایخانههماهنگیباساختاراداری) .کنندکمکو...مستضعفانبنیاداجرایی،فرمانستادقدس،آستانمثل

بندینیروهاهایبهداشتدروزارتبهداشت(درجهتتقسیمسالمتوسرایمحالتازشهرداریتهرانوخانه

گروه قالب در محروم محالت ضدعفونی خودبرای )ضدعفونی داوطلب ایستگاههای وپردازها، اتوبوس های

هادرمحالتها،سوپرمارکتهایمرتبطباآندرکنارنانواییتهیهلوازمیکبارمصرفوسطل،سیساتشهری(أت

هایاتوبوس،تاکسیومتروتهیهکاورهایپالستیکیبرایصندلی،سفیدانمحل(ضعیف)باهماهنگیباریش

هاییکهفاقدآنهستندنوادهتهیهتلویزیونارزانبرایخا،بارقابلتعویضباشندطوریکههرچندساعتیکبه

کنندهبرایپرکردناوقاتفراغتکودکانوالبتهسالمنداندرمنزلوهایبهداشتیوسرگرمبرایدیدنبرنامه

 (9۰/9۸/991۲پور،)جالیی«خریدنانباحمایتازکنشگرانمحلیبرایخانوارهایخیلیضعیف.

افرادووپایششناساییتوانانجامداد،کهدراینسطحمیاقداماتیازجملهمحور: خانواده -3-3-5-2

بیماریخانوارهایدارایافرادِ خانوارهایتحتاستکهایهایزمینهبا هستند.پوششنهادهایحمایتیدر

اگر(.۸۸/9۸/991۲،مزینانیتاج)کهامکانپایشکلجمعیتممکناستوجودنداشتهباشدخصوصازآنجابه

پذیرتربیمارانیراشناساییکردکهآسیب ها،هایپزشکیاینگروهامکانوجودداشتهباشدکهدرپروندهاین

بیماری دیابتیو قلبیو همچونبیمارانکلیوی، میهستند، ایندست، ایشانتوانبههاییاز خاصاز طور

 اگرحمایتکرد. بود خواهد مفید تحتهایخانوادهازموجودهایروندهپاطالعاتاساسبرافراداین بسیار

اگرتاکردپایش وداشتتماسآنهاباکنندهتعیینزمانیبازهایندروشوندشناساییحمایتینهادهایپوشش

جوادیاقدامبعدیمراحلوتستبرایدارند،رابیماریعالئم )همان(. )شود همین991۲یگانه در زمینه(
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تربهتقویتنظامگذاریدرایراندربحرانکروناتوجهجدیهایسیاستتریندرسمهمیکیاز»معتقداست

شناساییخانوارهادرقالبیکنظامفراگیرحمایتاجتماعیاستکهبتواندرلحظاتبحرانبرحسباولویت

اقدامدیگرارائه(۸1/9۸/991۲یگانه،)جوادی«د.هایاصلینیازمندرسانترینزمانبهگروهخدماترادرکوتاه

کنندهبهافرادوخانوارهایتحتپوششنهادهایحمایتیوافرادمحرومازهایلوازمبهداشتیوضدعفونیبسته

چوناحتمالاینکهاینافرادبتواننداینموادراتهیهکنند،کمتراست..موجوداستهایاطالعاتیِطریقبانک

اما،شوندمجهزضدعفونیلوازموموادبه باامکانمالیکهدارند،و دشانباروابطبتوانندخوبقیهاقشاراحتماالً

(.991۲مزینانی،است)تاجکمتراحتمالشهاخانواده دستاینبرای

بحثافزایشخشونتخانگیاستکهسعیدمدنیدرسطحخانواده موضوعاتمهم، از یکیدیگر محور

میپیرامونآن دراینمدتخشونت»گوید: خانوادهها بهدر ویژهخشونتعلیهزنانوکودکانباالرفتهکهها

حادترمراتبوضعدرآیندهبه،هایاجتماعیواقتصادیازافراددارد.درفقدانحمایتعواقبخاصخودشرا

شود.اختالفاتهمبیشترمیوتعارضات،زمانبیشتریدرخانهبمانندخواهدشد.طبیعیاستوقتیافرادمدت

به بنابراینآثارماندگارهایآسیبخانوادهویژهدرحاالبههمهاینهامشکالتاقتصادیرا بایداضافهکرد. دیده

هاییکهازنظربارهنظرقطعیداد.خانوادهتواندرایننمیایرانینیازبهتوجهجدیدارد.اینوضعبرخانواده

شانگریبانشانبرایادامهزندگیوکارکمتراست،پیامدهایکمتریهمدارندونگرانییداریمعیشتیوضعپا

آنهاآثارمثبتداشتهاست؛امابایدبهتوانگفتاینوضعبرایگیردودربرخیموارداستثناییحتیمیرامی

بهنفعخانوادهایموانتظاگرفتهیادداشتهباشیمکهمادرشرایطاستثناییقرار هاراینکهاینشرایطوضعرا

 اشتباه دهد، اینکهبهبود انتظار مشکلدیدآسیبهایخانوادهدرویژهبهکلیبه است. و خانوادهه دار قدرها

بدانندوپیوندهابیشترشود،مطابقباواقع هااینوضعراکهخانوادهنیست.مابایدتالشکنیمیتهمدیگررا

فکرانسجامخانوادهباشیم.تاآنموقعبایددرایرانربگذارندوبهشرایطعادیبرگردندوآنموقعبهپشتس

نگرانتشدیدمشکالتخانواده بهنوعسیاستبود.ها توجه ویروساصلیْگذاریبا حاصلازتبعاتدرواقعها،

طبیعتاً بحرویروسفعلیاست. آینده شدتیساختاریقبلیهانادر نشانمیبا وبیشتریخودشرا دهد

هایرفاهیدرایرانروندنزولیداشتهکند؛زیراشاخصمیتریبروزوظهورهایاجتماعیدرابعادوسیعآسیب

گسترشدهدکهوضعفعلیمشکالتخانوادگیراشود.شواهدنشانمیحادترازگذشتهمیوشرایطدرآینده

تحملجامعه آستانه بهو بههمیندلیلرا و قبالچنینهاییخشونتواکنششدتکاهشداده آمیزکهدر

عاجلیبرایاصالحشود.بنابرایناگراقداماتجدیِترمیجانبهتروهمهگستردهشود،درآیندهشرایطیدیدهمی

یوسیاسیدورانپسازکرونااجتماعهاصورتنگیردوجامعهبهحالخودرهاشود،بهاعتقادمنابعادبرنامه
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آنترازدورهکروناخواهدبود.تاقبلازکرونابخشعظیمیازایرانیانزیرخطفقریانزدیکبههمبسیارجدی

بررسی نشانمیبودند. طبقهدرآمدوارددهددراعتراضاتآبانماههمتنهاطبقاتکمها میداننشدهبودند؛

همدرگی نشانمتوسطفقیرشده که اعتراضاتآبانبودند بهمیر باتوجه عمومیاست. معیشتدغدغه دهد

کنندوجمعیتگرفتنمعیشت،تعدادبیشتریبهزیرخطفقرسقوطمیشرایطاقتصادیفعلیودرتنگناقرار

آسیب ما میبزرگپذیر همانتر کرونا آثار بنابراینتبعاتو گذشتزمانجمعیتشود. با که بیشتریراقدر

باشود.هایمختلفاجتماعیهمبیشترمیعواقبآندرگروه،گیرددربرمی بازیابیکندو دولتبایدخودرا

بعدیشیوعکرونادرکشور،اینباربایدبهجامعهمدنیتکیهتوجهبهفرصتکوتاهموجودواحتمالایجادموج

بایددولت.دارد مردموجامعهمدنیمیاندرخوبیجایگاهکهندکاتکا پزشکینظامسازمانکند.برایمثالبه

باشدداشتهموجودوضعحلبرایمدنیجامعهسهمدراساسیتجدیدنظر ایندرصداوسیمارفتمیانتظار.

آنهاباوگوگفتبرایرامردمنزدمعتبرافرادفراگیرتررویکردباوکندنظرصرفهایشسیاستبعضیازوضع

بحرانمدیریتدرآنازوبشناسدرسمیتبه ینداردمگراینکهجامعهمدنیراراههیچ دولت.کنددعوت

(۱۸/۱۸/9911)مدنی،«کند.کمکطلب

امکاناترسانهفردمحور: -3-3-5-3 طریق از بایستی دولت فردی، سطح برعهدهدر ایکه سواد»دارد،

اینخصوصتوضیحمی«سالمت رحمانیدر افزایشدهدکهجبار را جامعه ،سازمانبهداشتجهانی»دهد:

اطالعاتکهافرادبتوانندباکمکآنبهداندمیهایشناختیواجتماعیایازمهارتمجموعهسوادسالمترا

درستسالمتدسترسیپیداکردهوبافهموکاربرددرستآناطالعات،بتوانندسالمتخودوجامعهراممکن

حفظکنند آنرا و عدمرعایتتوصیهمباالتیبی. یکامرهایمردمو آنها هایفردیوجمعیبهداشتیدر

گرینکتهمهمد(9۲/۱9/9911)رحمانی،.«ارداتفاقینیستوریشهدرسوادسالمتپاییندرمیانمردمماد

ایاریبسنکهیا محلسکونتنیاز خودشانمنزلو اجارهیافرادممکناستاز کارنینشنداشتهو با باشند.

ااینکردن اماهنیکمترکارکردندر ودر وجودشانیممکناستامکانپرداختاجارهمسکنبراامیانیها

و نییپایهافاقدمسکن،دهکیخانوارهایمسکنبرارهاجانهیهزنداشتهباشد.لذادرنظرگرفتنعنصرکمک

کهدرایتیحمایکهتحتپوششنهادهاازمندین در ییفردمبتالایخودشانمبتالشدندایامیانیهستند،

م دارند، باشدتواندیخانواده مزینانیتاج)راهگشا ،۸۸/9۸/991۲ براییسازوکارهاشودیمنیهمچن(. یرا

اند،درنظرگرفت.اگردرحقکهبهعلتابتالبهکروناشغلخودراازدستدادهیکسانتیبهشکایدگیرس

وزارتتعاون،یهاصورتگرفتهاست،حتمااداراتکارومجموعهتیوضعنیبهعلتایضیتبعایآنهااجحاف

یداراایمربوطبهزنانباردارگریدشنهادینشود.پعیافرادضانیازایندتاحقکنیدگیرسیکارورفاهاجتماع
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کردنیچهدربارهسپریخاصیهاتیاندوالزماستحماشدهروسیونیاستکهمبتالبهارخواریفرزندش

ملزوماتمرتبطریساایگانیرارخشکیشرینظیلوازمهیوچهتهزولهیاحاًیامنوترجطیدرمحمانیدورانزا

)همان(.بهآنهاارائهشود
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