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چکیده
شیوع بیماری کوید  11دنیا را با یک بحران کمسابقه مواجه کررد؛ ویژگریهرای منحصرربهفرد ویررو
کرونا ،یعنی سرعت و سهولت انتقال آن ،دولتها را غرافلییر و از کنتررل بحرران نراتوان سرارت ،در نتی ره
کموبیش هیچ یک از دولتها عملکرد مطلوبی در زمینة مهار بحران نداشتند؛ اما دنیا شاهد طیف وسریعی از
عملکرد دولتها در مدیریت بحران بود؛ بررسی نحوة مواجهه دولتها با این بحران نشان میدهرد کره میران
حاکمیت سیاست و اقتصاد لیبرال از یک سو و ضعف عملکرد دولتها در مدیریت بحرران از سروی دییرر،

رابطة مستقیم وجود داشته و اقتصادهای لیبرال کمترین آمادگی را برای مهار بحران کرونا از رودنشان داده-

اند .در ایران از یک سو سارتار نظام سیاسی ،جاییاه ارلرا در حکومرت دینری و مسرلولیتهرای اجتمراعی
حکومت به کاهش تلفات انسانی کمک کرد و از سروی دییرر بررری موانرر زیرسرارتی نظیرر ضرعف بنیرة
اقتصادی و ناتوانی دولت در ارائه کمکهای مالی به صاحبان مشاغل باعث بررورد ناکارآمرد و منفعلانره برا
بحران گردید .در این پژوهش از روش ترکیبی (کمی و کیفی) و تحلیلری اسرتفاده شرده و دادههرا از طریر
مطالعات کتابخانهای جمرآوری شده است .دولتها پس از بحران با انتظارات فزاینردة جوامرر بررای جبرران
رسارتها مواجه رواهند شد و به ناچار باید میرزان مدارلره در اقتصراد و مسرلولیتهرای اجتمراعی ررود را
افزایش دهند .این الزام باعث بازتعریف نقش و مسلولیت دولت و عدول از لیبرالیسرم و اقتصراد کاپیتالیسرتی
رواهد شد .دولتها تا زمان بازیابی قدرت و بررورداری از توان ایفای نقشهرای جدیرد ،بره ناچرار بایرد از
قدرت نرم برای جلب اعتماد شهروندان رود استفاده کنند.
واژهگانکلیدی :بیماری کووید  ،11بحران کرونا ،اقتصاد لیبرال ،مسلولیت دولت ،ایران.

 -1استادیار گروه علوم سیاسی دانشیاه روارزمی ،تهران ،ایران(.نویسنده مسلول)

hsheikhzade@gmail.com
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مقدمه
شیوع بیماری کرونا دنیا را با یکی از بزرگترین بحرانهای قرون جدید مواجه سارت؛
بر اسا

اظهارات مسلولان سازمانهای بینالمللی بحران کرونا از اوارر جنگ جهانی اول

(زمان شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی) تا کنون بیسابقه بوده است .اگرچه این بیماری از نظر
رطر مرگ در حد بیماریهای مشابه (نظیر سار ) است؛ اما میزان ماندگاری ویرو

بر

روی سطوح مختلف و سهولت انتقال آن ویژگیهایی بودند که قابلیت بحرانسازی این
بیماری را افزایش دادند .نحوة مدیریت بحران کرونا و عملکرد دولتها در برابر این پدیده
از عوامل گوناگون سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی تأثیر پذیرفته است و تحلیل نحوة مقابله با
بحران و پیامدهای آن نیازمند نیرش جامر به ابعاد سارتاری و فردی ،دارلی و بینالمللی،
درازمدت و کوتاه مدت است .پیامدهای این بحران نیز گسترده و متنوع رواهد بود؛ اما
محور بحث این مقاله اثرگذاری بحران کرونا بر حیطة ارتیارات دولتها و مواضر آنها در
مورد لیبرالیسم است .ادعای اصلی پژوهش حاضر این است که ناکارآمدی دولتها در
برابر بحران تا حد ریادی به دلیل وجود دولتهای لیبرال بوده است .بنابراین بحران کرونا
باعث چررش سیاسیراقتصادی دولتها و عبور از برری چارچوبهای لیبرالیسم رواهد
شد .به منظور اثبات ادعای مذکور لازم است ضمن توصیف پیامدهای این پاندومی در
تعدادی از کشورهای دارای نظام لیبرالردموکراسی ،نحوة مدیریت بحران در یکی از
کشورهای رقیب غرب (چین) نیز اشاره شود .از سوی دییر بررسی نحوة مدیریت بحران
در ایران نیز لااقل به سه دلیل اهمیت دارد -1 :تفاوتهای بنیادین سیاسی ،ایدئولوژیک و
فرهنیی جمهوری اسلامی ایران با تمدن غرب  -2بهکارگیری الیوی شبهلیبرال توسط
تعدادی از دولتها (قوة م ریه) -3افزایش جنبة کاربردی مقاله .بر این اسا

موضوع

اصلی نوشتار حاضر این است که ویژگیهای اقتصاد کاپیتالیستی و نقش حداقلی دولتها
در این اقتصاد باعث کمرنگ شدن مسلولیتهای اجتماعی دولت گردیده و بسیاری از

نحوة مواجهه دولت ها با پاندمی کووید  91و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطة ...؛ حسین شیخ زاده 22 /

وظایف حاکمیتی را به بخش رصوصی واگذار کردهاند؛ لذا در چنین بحرانهایی از
ابزارهای لازم برای مدیریت وکنترل بحران برروردار نیستند.
از سوی دییر کشور چین بهعنوان منشأ انتشار ویرو

و با وجود بررورداری از

بالاترین میزان جمعیت در دنیا ،به دلایل مختلف بهویژه عدم پیروی از لیبرال دموکراسی در
مواجهه با بحران اریر عملکرد کموبیش موفقی داشته است .در ایران با وجود اینکه
مدیریت بحران در مقایسه با کشورهای غربی به مراتب بهتر بوده است؛ اما عملکرد دولت
از نقاط ضعف زیادی برروردار بوده و نقدهای جدی به آن وارد شده است .علاوه بر عدم
انس ام در بخشهای گوناگون دولت ،بیاعتمادی عمومی نسبت به دولت نیز مانر تبعیت
کامل جامعه از دستورات و ممنوعیتهای اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا گردید و
روند کنترل شیوع بیماری را با موانر جدی مواجه کرد .لذا چنانچه ظرفیتهای نظام سیاسی
جمهوری اسلامی و فرهنگ غنی اسلامیرایرانی را ملاک ارزیابی عملکرد دولت قرار دهیم،
باید به این واقع یت تلخ اعتراف کنیم که مدیریت بحران از سرعت و کیفیت مطلوب
برروردار نبوده است .بخش عمدهای از این ضعفهای سارتاری نتی ة حرکت دولت به
سمت اقتصاد لیبرال از دهة  1330بعد است .بنابراین در ایران نیز به میزان فاصلة گرفتن
دولت از وظایف و مسلولیتهای اجتماعیراقتصادی رود ،آسیبپذیری کشور در برابر
کووید  11و تابآوری اقتصاد در برابر بحران کاهش یافت.
.9اهداف و پرسشها
اهداف پژوهش حاضر عبارتند از :بررسی علمی پیامدهای سیاسی پاندومی کووید ،11
بررسی نقش اقتصاد و سیاست لیبرال در ناکارآمدی کشورها در مدیریت بحران کرونا،
بررسی آثار بحران سیاسیر اجتماعی ناشی از کرونا بر جاییاه و ارتیارات دولت در آینده،
بررسی تأثیر بحران بر میزان پایبندی به اصول اقتصاد لیبرال ،بررسی ابعاد مدیریت بحران
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کرونا در ایران ،ارزیابی بررورد منفعلانه دولت با بحران و نقش گرایشات لیبرالیستی در این
واکنش انفعالی .بنابراین دادههای پژوهش برای پاسخ به این پرسشها گردآوری شدهاند.
پاندمی کووید 11در کدام کشورها بیشترین همهگیری را داشته و نحوة مدیریت بحراندر کشورهای غربی چیونه بوده است؟
 حاکمیت لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایهداری چه نقشی در نحوة مقابله با بحرانتوسط دولتهای غربی داشته است؟
بحران کووید  11چه تغییراتی در مسلولیتهای دولتها به وجود رواهد آورد و موضردولتها در برابر لیبرالیسم دچار چه تغییراتی رواهدشد؟
 چه عواملی مانر مدیریت کارآمد بحران در ایران گردید و گرایش به اقتصاد لیبرال چهتأثیری در این ناکارآمدی داشته است؟
.3پیشینة تجربی
شیوع بیماری کووید  11موضوعی جدید است و ادبیات تولید شده در مورد این بیماری
بیشتر به ابعاد کوتاه مدت بحران مانند :آمار و ارقام ،نحوة محافظت فردی ،تخمین زمان
تولید دارو ،تحقیقات مربوط به سارت واکسن و ...محدود میشود .لذا در مورد ابعاد
سیاسی و اقتصادی این بیماری تحقیقات زیادی صورت نیرفته است؛ با این حال متغیرهای
اصلی این پژوهش بهصورت م زا در برری نوشتهها مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ رضائیان
( )1383در مقالهای زمینهها و الزامات مدیریت کارآمد بحران را بررسی کرده است .بوث
( )1113در کتاب «استراتژی مدیریت بحران» به تشریح انواع مدلهای مدیریت بحران و
نقد و بررسی آنها میپردازد .چارلز کلیفت ( )2013در مقالهای به بررسی سیر تکاملی
سازمان بهداشت جهانی و تلاش صورتگرفته برای اصلاح آن پردارته و موضوعاتی مانند:
حاکمیت ،سارتار ،سیاستها ،اولویتها ،بودجه و مدیریت سازمان را تحلیل کرده است.
بوردیو ( )1338در کتاب «لیبرالیسم» به بررسی زمینههای شکلگیری مکتب لیبرالیسم و
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شارصهای سیاسی و اقتصادی آن پردارته است .باقری ( )1313در یک تحقی میدانی به
ارزیابی مطالبات شهروندان تهرانی از دولت پردارته و تأمین بهداشت و بیمه را جزء
مهمترین رواستههای مردم مطرح کرده است .ماهر( )1381در مقالهای رابطة فقر و سلامت
در ایران را مورد بررسی قرار داده و به مسائلی مانند دسترسی فقرا به ردمات سلامت و
اهمیت توزیر عادلانه ردمات سلامت پردارته است .وجه تمایز پژوهش حاضر جدید بودن
موضوع آن و پردارتن به پیامدهای سیاسیراقتصادی بحران کووید 11در آینده است.
.2چارچوب مفهومی
واژة پاندومی از نظر لغوی به معنی «جهانییر»« ،فراگیر»« ،بیماری جهانییر»« ،بیماریای
که در ناحیة بزرگی پراکنده است» و «بیماری فراگیر» است .ویژگیهای پاندومی به
گونهای است که به ای اد بحران من ر میشود« .بحران موقعیتی است که افراد ،گروهها و
سازمانها با آن مواجه شده و با استفاده از رویههای معمول قادر به مقابله با آن نیستند .بروز
استر

فراوان ناشی تغییرات ناگهانی در ذات چنین موقعیتهایی نهفته استBooth, ( ».

« )1993: 86میتراف» و همکارانش در مقالهای مراحل تکمیل بحران را به پنج دوره شامل:
تشخیص علائم ،کسب آمادگی ،فرونشانی ،بازیابی و یادگیری تقسیم کردهاند .مدیریت
کارآمد و مؤثر باید برای هر یک از این مراحل تمهیدات راصی را در نظر بییرد و به
آمادهسازی شرایط بپردازد (مطلوبی .)36 :1331 ،در مورد روشهای پیشییری و مدیریت
بحران نظریههای زیادی مطرح شده است .بررسی نظریههای گوناگون نشان میدهدکه دو
رویکرد اصلی در مدیریت بحران وجود دارد؛ در رویکرد اول مدیران موضوعات را پیش
از بحرانی شدن اوضاع شناسایی و از بروز آنها جلوگیری میکنند .اما در رویکرد دوم
هنیامی که موضوعات به سطح آزاردهنده رسیدند ،مدیران دست به مدارله میزنند.
مزیت شناسایی به موقر و اقدامهای پیشییرانه این است که اغلب میتوان عوامل بحرانزا را
از همان ابتدا برطرف کرد و رسارتها به حداقل کاهش داد .اتخاذ رویکرد دوم یعنی
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اقدام دیرهنیام در کوتاهمدت ممکن است موجب صرفهجویی زمانی شود و سرعت مقابله
را افزایش دهد؛ اما از آن ا که نمیتوان مسائل مهم و کم اهمیت را از یکدییر تشخیص
داد ،در صورت مهم بودن یک موضوع و عدم توجه به آن ،جامعه متحمل هزینة زیادی
رواهد شد (رضائیان .)13 :1383 ،عدهای شیوههای مدیریت بحران را به ویژگیهای
سازمانها ربط میدهند؛ «پاچانت» و «میتراف» بر مبنای مدیریت بحران ،دو دسته از
سازمانها را مشخص میکنند؛ گروه اول آنهایی که فرهنگ جبری و مشیتگرایی بر آن
حاکم است این گروه برنامهای برای مقابله با بحران تدوین نمیکنند و به اینگونه
برنامهریزیها اعتقاد ندارند؛ اینگونه سازمانها بیشتر از ناحیة تکیه بر انضباط سازمانی
آسیبپذیر میشوند؛ گروه دوم سازمانهایی هستند که پذیرای برنامههای مدیریت بحران
هستند و این پذیرش از باورهای مدیران ارشد آنها سرچشمه میگیرد (مطلوبی.)37 :1331 ،
بهترین راهبرد برای مدیریت بحران «مدیریت بیش فعال» است که مسائل بالقوه یا در حال
پیدایش را به موقر شناسایی نموده و از مواجه شدن با بحران در آینده جلوگیری میکند.
اطلاعات لازم جهت کسب آگاهی به موقر از تحولات محیط را با میتوان استفاده از منابعی
مانند :افراد و کارکنان ،رسانههای جمعی ،پاییاههای اطلاعاتی تخصصی ،منابر اطلاعاتی
دارلی و غیره بهدست آورد (رضائیان.)26 :1383 ،
یکی از مفاهیم اصلی این پژوهش مفهوم لیبرالیسم است« .اسا

لیبرالیسم را آزادی فرد

در برابر حکومت و آزادی برای تولید ،توزیر و مصرف تشکیل میدهد .برری گفتهاند
فردگرایی هم نقطه قوت لیبرالیسم است و هم نقطه ضعف آن ،زیرا لیبرالیسم هیچ گاه قادر
نبوده است تا موضوع اصلی رود ،یعنی فرد را از جامعه جدا کندVernon, 2011: ( ».

 )306میتوان لیبرالیسم را به سه بخش عمده تقسیم کرد-1:لیبرالیسم سیاسی که عبارت
است از آزادی فرد در برابر حکومت ،ح انتخاب ،ح انتقاد و نظارت مردم بر عملکرد
حکومت واعتراض نسبت به رودکامیی -2 .لیبرالیسم اقتصادی که عبارت است از آزادی
فرد برای تولید ،توزیر و مصرف کالاها و ردمات و نیز رودداری حکومت از تصدیگری
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در اقتصاد -3 .لیبرالیسم فرهنیی و عقیدتی که عبارت است از تساهل و تسامح و آزادی
عقاید؛ در لیبرالیسم هر فعلی فی نفسه م از و (به تعبیر اسلامی) حلال است ،به شرط اینکه
مانر آزادی دییران نشود (شیخ زاده .)181-182 :1318 ،به لحاظ نظری میان وضعیت
اقتصادی و سلامت افراد رابطة وثیقی وجود دارد؛ طب نظریههای اقتصادی هنیامی که افراد
و رانوارها با فقر مواجه میشوند ،سهم سلامت در سبدهزینه رانوار کاهش مییابد .در
سطح ملی و بینالمللی نیز سلامت عمومی تا حد زیادی به اقتصاد وابسته است به گونهای که
«در دهة  1130میلادی در پی شوک نفتی و رون اقتصاد کشورهای در حال توسعه،
رویکرد جدیدی در سازمان بهداشت جهانی در زمینة تأمین نیازهای اساسی آغاز شد».
( )Clift, 2013: 7این اقدامات سلامترمحور تا پیش از شوک نفتی (که من ر به افزایش
قابل توجه درآمد تعدادی از کشورهای جهان سوم گردید) امکانپذیر نبود.
.3روش تحقیق
روش پژوهش ترکیبی (کمی و کیفی) بوده و علاوه بر بهکارگیری آمارهای رسمی از
شیوة توصیفیرتحلیلی برای دستیابی به اهداف تحقی استفاده شده است .دادههای مورد نیاز
از طری مطالعات کتابخانهای ،جمرآوری اسناد و آمارهای موجود بهدست آمده است.
 .3یافتههای تحقیق
قدرت و سرعت سرایت ویرو

کرونا شاه کلید غافلییری دولتها بود .این ویرو

به سرعت از چین به سایر کشورها تسرّی یافت و کموبیش تمام دنیا را تسخیر کرد.
برنامهریزی بر اسا

احتمالات ،تصور دولتها مبنی بر زودگذر بودن اپیدمی ،پیچیده و

چند بعدی بودن موضوع و غیر قابل کنترل بودن مردم جزء مهمترین موانر مهار بحران
بودند .در شرایط بحرانی تصمیمات سیاستی سخت و دارای تبعات گوناگون هستند به
عنوان مثال استراتژی سرکوب ،هر چند تا امروز به نظر میرسد در برری کشورها مانندکره
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جنوبی مؤثر بوده است ،اما میتواند هزینهها و تبعات اقتصاد و اجتماعی بسیار شدیدی را با
رود به همراه داشته باشد ،هزینههایی که رود ممکن است اثرات بزرگی بر سلامت و
زیست جوامر در کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشند (فرگوسن و همکاران.)1311 ،
کرونا علاوه بر تلفات انسانی و اقتصادی ،از نظر اجتماعی نیز فضایی سرشار از تر ،
اضطراب ،احسا

ناامنی و شایعات به وجود آورد و حتی سبک زندگی و ارلا

شهروندان را دستخوش دگرگونی کرد .گفته میشود که سازمان بهداشت جهانی برای
جلوگیری از افزایش تر

و وحشت در جهان از به کار بردن واژة پاندومی در مورد این

بیماری رودداری کرده است؛ اما اینیونه اقدامات نتوانست از التهاب و دلهرة عمومی ناشی
کرونا بکاهد .اگرچه منشأ ویرو

از ویرو

در آسیا قرار داشت و با تأریر وارد غرب

شد ،اما در آسیا میزان مقاومت در برابر بحران بیشتر بود؛ چین با بستری کردن تمام بیماران
(و نه فقط موارد نیازمند بستری) سیاست ایزوله کردن فردی را در پیش گرفت که من ر به
کاهش شدید انتقال بیماری در درون رانوادهها گردید و سایر مسیرهای انتقال ویرو

را

تا حد زیادی مسدود سارت .بهکارگیری این روش در کنار اعمال سیاستهای
فاصلهگذاری اجتماعی سراسری فرصت انتقال بیماری در تمام مکانها و موقعیتها را به
شدت کاهش داد ( فرگوسن و همکاران .)1311 ،اما کشورهای غربی که دیرتر دچار
بحران شده بودند ،به سرعت رکورددار تعداد مبتلایان و جان بارتیان این پاندومی شدند.
ارقام جدول شماره  1تا تاریخ  16اردیبهشت ( 1311زمان نیارش این مقاله)

بر اسا

آمریکا کمترین تابآوری را در برابر کووید  11داشته است.
جدول شماره - 9آمار مبتلایان و تلفات انسانی کووید 91

در کشورهای منتخب تا تاریخ  16اردیبهشت (1311روزنامه دنیای اقصاد)11/2/16 ،
ردیف

کشور

تعداد مبتلایان

تعداد فوتیها

1

آمریکا

1.227.000

31.118

2

اسپانیا

270.000

27.613

3

ایتالیا

213.000

21.317
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1

انیلیس

117.000

21.123

7

فرانسه

130.000

27.201

6

آلمان

166.000

6.113

3

ایران

101.000

6.118

8

چین

82.000

1.633

.3-9عوامل ناکارآمدی دولتهای غربی در برابر کووید 91
 .7-1-1سارتار اقتصادی
آدام اسمیت عقیده داشت که یک هماهنیی طبیعی بر نظام اقتصادی حکمفرماست ،بر
همین اسا

بنیاد لیبرالیسم اقتصادی بر آزادی فرد در تولید ،توزیر و مصرف گذاشته شده

است ،بهطوری که دولت در آن هیچگونه درالتی نداشته و فقط زمینه و شرایط لازم را
برای آزادی فعالیتهای تولیدی و ت اری تأمین کرده ،محیط را برای رقابت آزاد حفظ
میکند .اما در عمل عدم درالت دولتها باعث از بین رفتن تعادل بازار گردید زیرا
«تولیدات صنعتی که توسط افراد و گروههای رصوصی تولید و توزیر میشد کمکم به از
بین رفتن صنعتیران کوچک و صنایر دستی ان امید و با به وجود آمدن صنایر بزرگ،
سرمایههای ت اری توسط سرمایههای صنعتی ای اد شد و نظام سرمایهداری امروزی را
گسترش داد( ».صلاحی )11 :1388 ،که نابرابری و انحصار جزء ویژگیهای ذاتی آن است.
دولتهای لیبرال با فروپاشی نظامهای محافظه کار سنتی در اوایل قرن بیستم به نمایندگی از
طبقة بورژوازی بر عرصة سیاست حاکم شدند .این دولتها تا سال  ،1130یعنی زمان بروز
بحران اقتصادی ،با اجرای سیاستهای لیبرال پایههای اقتصادی و سیاسی تمدن غرب را
بنیان گذاشتند .بحران اقتصادی  1121و شکست برنامة بازار آزاد آداماسمیت بر سایر
عرصههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنیی نیز اثر گذاشت و درالت دولت در همة عرصهها را
در راستای تأمین رفاه شهروندان افزایش یافت داد .پس از رکودهای دهه  1120و  1130بر
اسا

گفتههای «جانمیناردکینز» نظارت و حضور دولت در اقتصاد ضروری تشخیص داده
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شد ،بنابراین از دهة  1130شکل دییری از دولت مدرن به نام «دولترفاهی» ( welfare
 )stateجاییزین شد .برری نویسندگان عنوان «دولت سازمان یافته» را برای این مقطر
تاریخی بهکار میبرند .دولتهای نلولیبرال آررین شکل دولت مدرن محسوب میشوند
که اکنون بر عرصة سیاسی حاکم هستند که این بار نیز بحران اقتصادی اوارر دهة  30من ر
به تشکیل چنین دولتهایی شد (افضلی .)11-12 :1318 ،لذا سارتار اقتصادی کشورهایی
نظیر آمریکا که در بحران کرونا بیشترین تلفات و زیانها را متحمل شدهاند ،به گونهای
است که دولت را از واکنش سریر در برابر بحران ناتوان میسازد.
.7-1-2جاییزینی نلولیبرالیسم بهجای دولت رفاهی
رفاه اجتماعی از جمله مفاهیم چالش برانییز در میان صاحبنظران است که مباحث شکل
گرفته پیرامون آن بهطور عمده از دو طیف فکری نشأت میگیرد؛ بنابر نظر عدهای ،کار
دولت تنها ای اد نظم و امنیت و وضر قوانین و مقررات جهت تضمین کارکرد نظام بازار
است؛ از این نوع دولت تحت عنوان «دولت نیهبان» یاد میشود .مطاب این نظریه ،دست
نامرئی بازار بهترین قاضی برای توزیر ثروت میان مردم است .بنابر نظر طیف دوم ،دولت
نه تنها وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد بلکه باید راه را برای سعادت و بهزیستی
افراد هموار سارته و با مدارله در جریان بازار نسبت به حذف کارکردهای نامطلوب آن
اقدام کند (رافعی و صیادی .)173 :1313 ،بر اسا

حقو «شهروندی اجتماعی» شهروندان

ح دارند از تأمین اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،بهداشت و آموزش همیانی برروردار
باشند .طب نظریه مارشال ،شهروندی اجتماعی به مفهوم بررورداری اعضای جامعه از ح
رفاه است (باقری .)107 :1313 ،رفاه اجتماعی مفهومی است که نهتنها هدف توسعه بلکه
زمینهساز آن نیز هست .با توجه به اینکه کشورهای مختلف سطوح توسعه متفاوتی دارند،
سه رژیم رفاهی یعنی «تأمین غیررسمی»« ،عدم تأمین» و «دولت رفاهی» قابل شناسایی است
(رافعی و صیادی.)173 :1313 ،
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دولتهای غربی در پی افزایش چشمگیر فاصلة طبقاتی و بروز بحرانهای اقتصادی به
مدارله در اقتصاد روی آوردند و نظریة دولت رفاهی را مطرح کردند؛ اما از همان ابتدا هم
در حوزة اندیشه سیاسی و هم در حوزة سیاست عملی مقاومتهای جدی در برابر این
حرکت به وجود آمد« .در قرن بیستم بیشتر لیبرالهای راستگرا مانند فردریش هایک،
رابرت نوزیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزادی و غیر قابل جمر با آن دانسته و
سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعة مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرت
برتر و سلب آزادی انسانها شمردند( ».اروان کاظمی .)113 :1382 ،این گرایشات افراطی
هنیامی که با بحران اقتصادی دهة  1130مواجه شد ،رویکرد اقتصادی دولتها را تغییر داد
اما این بار بررلاف دهة  1130تغیر رویکرد بهسوی اقتصاد آزاد بود .بازگشت دوباره به
لیبرالیسم از دهة  1180مدارله دولت در اقتصاد را کاهش داد زیرا در دیدگاه لیبرالیسم
آزادی شرط اصلی برقراری دموکراسی محسوب میشود و نسبت به برابری اهمیت بیشتری
دارد .مطاب اندیشههای لیبرالها ای اد برابری با استفاده از روشهای مصنوعی و سیاسی
مخل آزادی ،لیبرالیسم و دموکراسی است ...در اوارر قرن بیستم با افول دولتهای رفاهی
و گرایش به سیاستهای لیبرالیسم اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژی نلولیبرالیسم
تعارضهای لیبرالیسم با دموکراسی بیش از پیش نمایان گردید .لیبرالیسم که در دوران
دولتهای رفاهی فاقد مواضر اجتماعی و اقتصادی (علیه دولت رفاهی) به نظر میرسید ،با
پیدایش نلولیبرالیسم بار دییر در این زمینهها موضرگیری کرد .البته طرفداران دموکراسی
به مفهوم دولت رفاهی آن ،مواضر لیبرالیسم اقتصادی و نلولیبرالیسم را ارت اعی میدانند
(بشیریه .)13 :1318 ،در دهة  1180بسیاری از دولتهای غربی در واکنش به بحران
اقتصادی دهة قبل ،سیاستهای «کینزی» را حذف کرده و بهسوی «راست نو» حرکت
کردند؛ «راست نو» گرایشی رادیکالی و تهاجمی است که اصول رود را از لیبرالیسم و
محافظهکاری میگیرد .در پی جهتگیری جدید ،در انیلستان تاچریسم سیاستهای لیبرال
همچون رصوصی سازی ،کاهش هزینههای دولتی و تضعیف اتحادیههای کارگری را با
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سیاستهای محافظه کارانه از قبیل :ناسیونالیسم افراطی ،محدود سارتن مهاجرت و انضباط
اجتماعی شدید در هم آمیخت (بشیریه .)186 :1318 ،ویژگیهای نولیبرالیسم عبارتند از:
جامعه انداموار ،تأکید بر وظایف فرد ،تأکید بر اقتدار و مذهب ،ناسیونالیسم ،گرایش ملی
در ت ارت ،بازاد آزاد و مخالفت با سیاستهای کینزی (بشیریه.)183 :1318 ،
 .7-1-3نابرابری ناشی از کاپیتالیسم
چنانچه اقتصاد آزاد را با رقیبش (سوسیالیسم) مقایسه کنیم ،بزرگترین ضعف
سرمایهدا ری نابرابری است .با اینکه نابرابری حاصل از اقتصاد آزاد تا حدی توسط دولت
رفاهی در قرن بیستم تعدیل گردید اما همچنان ثروتمندترین کشورهای غربی با فاصله
طبقاتی مفرط مواجهاند« .در سال  1117در آمریکا ،یک درصد رانوارهای ثروتمند12/2 ،
درصد از کل سهام 77/3 ،درصد از اورا قرضه 31/1 ،از مشاغل غیرتعاونی و  36/1درصد
از داراییهای غیررانیی را در ارتیار داشتهاند .با احتساب نابرابریهای درآمدی ،این
نابرابری در  20سال گذشته در حال افزایش بوده است( ».تیس .)13 :1383،تأثیر نابرابری و
سایر ضعفهای سارتاری لیبرالیسم به اندازهای است که نظام سلامت را در بحرانهایی
نظیر کووید  11بهشدت تحت تأثیر فرار میدهد؛ بر اسا

نتایج یک تحقی  ،رتبة کشورها

از نظر کارآمدی نظام بهداشت اینیونه است-1 :فرانسه -2ایتالیا -3سان مارینو  -1آندورا
-7مالت -6استرالیا -3ژاپن .در این رتبهبندی آمریکا در رتبه  11و ایران در رتبه  12قرار
دارد (ماهر .)3 :1381 ،اما وقتی به جدول وضعیت کرونا مراجعه میکنیم آمریکا و ایتالیا از
نظر تعداد مبتلایان و تلفات انسانی در ردیف اول و دوم قرار دارند و کمترین مقاومت را در
برابر بحران کووید  11داشتهاند .این مغایرت نشان میدهد که شیوع این پاندومی تنها به
نظام سلامت و بررورداری از پزشکان و پرستاران و بیمارستانهای م هز مربوط نمیشود.
بلکه یک بحران فراگیر است که همة اجزای نظام سیاسی ،اقتصادی و فرهنیی در آن
دریلاند و شارصهایی نظیر فقر ،بیکاری و نابرابری که نتی ه اقدامات درازمدت و میان
مدت دولتهاست ،در کنترل بیماری تأثیر زیادی دارد .در آمریکا این آلودگی از
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نیویورک که بزرگترین مرکز اقتصادی جهان است آغاز گردید؛ اما این مرکز ثروت به
دلیل پایین بودن سطح بهداشت و فاصلة عمی طبقاتی از آمادگی لازم برای مقاومت در
برابر بحران برروردار نبود ،در نتی ه در کشوری که مدعی بررورداری از قویترین اقتصاد
دنیاست پرستاران بهجای لبا های مخصوص بیمارستانی از کیسههای زباله برای حفاظت
از سلامتی رود استفاده کردند.
 .7-1-1قاعدة عرضه و تقاضا
در اقتصاد کاپیتالیستی دولت مسلولیت نظارت و حاکمیت را بر عهده دارد و سارتار آن
به گونهای طراحی شده است که کمترین مدارله را در اقتصاد داشته باشد و از تصدیگری
در اقتصاد رودداری کند ،بخش رصوص نیز متولی انبار کردن محصولات برای شرایط
اضطراری نیست .لذا اقتصاد لیبرال در شرایط راص دچار بحران میشود ،اما اقتصادهایی
که بهدست دولتها اداره میشوند از آمادگی بیشتری برای مواجهه با این بحرانها
برروردارند .ورود بخش رصوصی به برری حوزههای اقتصادی و اجتماعی توجیه
اقتصادی ندارد و از نظر اقتصاد آزاد به صرفه نیست؛ برری فعالیتها که جزء ضروریات
زندگی اجتماعی است ،سود دهی اقتصادی ندارد و جزء وظایف حاکمیتی دولتها
محسوب میشود و در این زمینه هرچه دولتها گرایش بیشتری به اقتصاد لیبرال داشته
باشند ،از کارآمدی کمتری برروردارند .اقتصاد لیبرال به دنبال سود حداکثری است و هر
جا سود باشد ،سرمایهگذار وارد میشود در حالی سرمایهگذاری در برری حوزههای مهم
و حیاتی یا سود چندانی ندارند و یا بازدهی آن بلندمدت است .اشاره کسین ر به الزامات
دولت آمریکا را میتوان در همین راستا تفسیر کرد .وی میگوید« :آمریکا با آمورتن
در هایی از توسعة برنامه مارشال و پروژة منهتن باید مقاومت جهانی در برابر بیماریهای
ع فونی را افزایش دهد؛ پیروزی علوم پزشکی مانند واکسن فلج اطفال و ریشهکن کردن
آبله مرغان یا شیفتی آماری و فنی تشخیص پزشکی از طری هوش مصنوعی ،آمریکا را به
یک سطح ناسالمی از رضایت فردی رسانده است .ما باید تکنیکها و فن آوریهای
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جدیدی را برای کنترل عفونت و واکسنسازی برای جمعیتهای گسترده توسعه دهیم.
شهرها ،ایالتها و مناط باید بهطور مداوم آماده باشند تا از طری انبار کردن ،برنامهریزی
مشارکتی و اکتشاف در جبهههای علم از مردم رود در برابر بیماریهای همه گیر محافظت
کنند( ».کیسین ر .)1311 ،البته او معتقد است باید از اصول نظم جهانی لیبرال نیز محافظت
شود ؛ اما الزاماتی که تعیین کرده است بدون افزایش نقش دولت در جامعه غیر ممکن
است .کنارهگیری دولت لیبرال از مسلولیتهای اجتماعی و سلطة قانون عرضه و تقاضا بر
فرآیند تولید کالاها یکی از عوامل ناکارآمدی کشورهای غربی در مهار بحران بود؛ مواد
ضدعفونیکننده ،ماسک ،لبا های مخصوص کادر درمانی و ...در کشورهای غربی
توسط بخش رصوصی تولید میشود و قانون عرضه و تقاضا ای اب میکند که عرضه بر
اسا

میزان تقاضای بازار صورت گیرد .لذا سطح تولید برای شرایط عادی برنامهریزی

شده بود و آمادگی پاسخیویی به شرایط بحرانی ناشی از ویرو

کرونا را نداشت.

 .7-1-7نظام ارلاقی برراسته از اقتصاد بازار
امانوئل کانت در نظریه صلح دموکراتیک گفته بود« :با توسعة نظامهای دموکراتیک و
جمهوری که در نتی ة رشد فهم انسان به وجودرواهند آمد ،جامعة بشری در آینده شاهد
صلح ابدی میان دولتهای دموکراتیک رواهد بود .)Sorensen, 1992: 399( ».اما در
عمل لیبرال دموکراسی قادر به ان ام این کار ویژه نبود .اقتصاد لیبرال نوعی نظام ارلاقی
مبتنی بر مادیگرایی و سودجویی را ای اد و تقویت میکند که در شرایط کاهش رفاه
ضعفهای رود را آشکار میسازد .ه وم مردم به فروشیاهها برای ررید و انبار کردن
مایحتاج عمومی در کشورهایی مانند آمریکا نشان داد که اقتصاد مصرفگرا و سودمحور
کاپیتالیستی چیونه ارلا و منش اجتماعی را تخریب میکند .جوامر لیبرالردموکرات هم
در سطح ملی و هم در سطح بینالمللی در آزمون ارلاقی کووید  11نمرة قابل قبولی کسب
نکردند .کشورها مرزهای رود را به روی یکدییر بستند و برای مهار ویرو

کرونا روی

استراتژیهای فردی و کشور محور متمرکز شدند .حتی رئیس جمهور فرانسه ،امانوئل
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ماکرون ،رهبر ساب جهانیگرایی نیز این رویکرد را اتخاذ کرد« .متفکران روشنیری با بیان
اینکه هدف دولت مشروع تامین نیازهای اساسی مردم یعنی امنیت ،نظم ،رفاه اقتصادی و
عدالت است ،این مفهوم را در چارچوب جدیدی بیان کردند .شیوع بیماری همهگیر کرونا
سبب شده مفهوم شهرهای محصور بار دییر و در عصری که رفاه به ت ارت جهانی و
جابهجایی آزادانه افراد بستیی دارد ،احیاء شود( ».کیسین ر .)1311 ،کشورهای اروپای

غربی که تا قبل از بحران شهروندانشان بدون هیچ مانعی از مرزهای یکدییر عبور می-

کردند ،در این بحران تنها در اندیشه ن ات شهروندان رود بودند.
.3-3پیامدهای سیاسی -اقتصادی بحران کووید 91
 .7-2-1تضعیف جاییاه هژمونیک لیبرال دموکراسی
در حال حاضر جهان در بحرانی که به گفته آنتونی گوترش ،دبیر کل سازمان ملل،
بزرگترین واقعه پس از جنگ جهانی دوم تلقی میشود ،فرو رفته است .یکی از تأثیراتی که
میتوان از آن یاد کرد افول هژمونی لیبرال غربی است که بهرصوص پس از پایان جنگ
سرد برای بیش از دو دهه بر روابط بینالملل حاکم بود و زیر سایة این نظم نوین لیبرالی
حاکم بر سیاست جهانی ،موج سوم جهانی سازی آغاز شد .اما در بحران اریر چین با
اقتداری کم نظیر قادر شد تا شیوع این ویرو

را تحت کنترل در آورد و میزان کارایی

سیستم سیاسی رود را به رخ جهانیان بکشد .مدل چینی دولتمحور است و بر اهمیت نقش
دولت تکیه دارد ،درست در مقابل مدل لیبرال دموکراسی که مبتنی بر نقش حداقلی دولت
و محوریت آزادیهای فردی است.
 .7-2-2تغییر جاییاه دولت
سیاست جهانی پست کرونا به احتمال زیاد وجه رقابتی بیشتری به رود رواهد گرفت و
نقش دولتها بهعنوان کلیدیترین بازییر این عرصه پررنیتر رواهد شد .همة این تحولات
درست در مقابل آن چیزی است که نظم لیبرالی حاکم بر سیاست بینالملل در تلاش بود تا
آن را تثبیت و حاکم کند (پازوکی .)1311 ،البته بازگشت دولتها به اقتدار نیازمند
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گذشت زمان و برنامهریزی است زیرا در شرایط فعلی بحران کووید 11مقبولیت دولتهای

مدرن را به رطر اندارته است .این بحران یک آزمایش بزرگ برای مشروعیت دولت-

هاست ،اگرچه برای نظامهای سیاسی ممکن است اینیونه نباشد ،اما لااقل قوة م ریه در
کشورهای درگیر بحران با رطر جدی کاهش مقبولیت مواجه است .مردم نظارهگر
عملکرد دولتها هستند تا ببینند آیا آیا دولت از سلامتی انها به روبی مراقبت میکندیا نه
( .)Biscop, 2020: 2در نظامهای لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت به تعبیر «جان لاک»
قرارداد اجتماعی است و ملاک تبعیت از حکومتها تعهد نهاد حکومت برای ای اد امنیت
و رفاه است اما اکنون بحران کرونا هر دو کارکرد را مختل کرده است .لذا دولتها باید
این بحران را حل کنند تا دوام داشته باشند.
 .7-2-3تغییر در نظام بینالملل
شاید مانند دوران پس از جنگ جهانی دوم ،جهان با یک رکود عظیم اقتصادی رو به
رو شود و در این میان با توجه به نظریة والرشتاین این پرسش مطرح میشود که :آیا چین
است که جهان را ن ات میدهد یا جای هژمونی غرب را میگیرد؟ در شرایط فعلی تنها
چین است که با وجود اینکه کشورش کانون شیوع این ویرو

در جهان بود وضعیت

روبی دارد ،با وجود جمعیت یک میلیاردی ،تعداد کشتههای این کشور در مقابل
کشتههای جهانی بسیار پایین است (نوروزپور .)1311 ،لذا آسیب پذیری ایالات متحده در
برابر کووید  11ممکن است پایانی باشد بر نظم نوین جهانی که از زمان فروپاشی شوروی
شکل گرفته است.
از سوی د ییر این بحران گرایش به سمت همکاریهای بینالمللی را افزایش رواهد
داد؛ بررسی رویدادهای تاریخی نشان میدهد که اینیونه بیماریها گرایش به همکاری را
افزایش داده است به عنوان مثال« :همکاریهای بینالمللی رسمی در زمینة بهداشت از
اواسط قرن نوزدهم با کنفرانسهای بهداشتی بینالمللی جهت شناساندن رویههای قرنطینه
برای جلوگیری از شیوع بیماریها ،بهویژه وبا بدون ای اد ارتلال در ت ارت بین الملل آغاز

نحوة مواجهه دولت ها با پاندمی کووید  91و تأثیر این بحران بر بازتعریف حیطة ...؛ حسین شیخ زاده 33 /

شد .)Clift, 2013: 6( ».شدت بحران نیز به گونهای است که بدون همکاریهای بین-
المللی نمیتوان برآن غلبه کرد .به گفته کیسین ر« :هیچ کشوری نمیتواند با صرف یک
تلاش ملی بر ویرو

غلبه کند .رسیدگی به ضروریات کنونی باید در نهایت با یک

چشمانداز و برنامه مشترک جهانی همراه شود .اگر نتوانیم هر دو را پشت به پشت هم ان ام
دهیم ،با بدترین حالت در هر دو مورد مواجه رواهیم شد( ».کیسین ر .)1311 ،اگرچه
کشورها در حین بحران برای حفاظت از جان شهروندان رود مرزهایشان را به روی
یکدییر بستند ،اما پس از فروکش کردن بحران برای جبران رسارتها به ناچار باید به
همکاری بینالمللی روی آورند.
 .7-2-1کمرنگ شدن پایبندی به لیبرالیسم
بحرانهای اقتصادی همیشه مسیر غرب و رویکرد کشورهای غربی به اقتصاد ،تعریف
دولت و حیطه ارتیارات آن را دچار تغییرات اساسی کردهاست؛ بحران مالی  1121و 1130
به اجرای نظریه کینز و اعمال سیاست مدارله دولت در اقتصاد من ر شد .پس از آن مکتب
انتقادی در دهه  1130قدرت گرفت و به گفتمان برتر تبدیل شد( .اگرچه این مکتب در
دهه  1320بنیان گذاشته شده بود) در نتی ه این دگرگونی دولت رفاهی از دهة 1130
بهوجود آمد و در دهة  1130به اوج رود رسید .اما بحران مالی اوارر دهة  1130دوباره
باعث شد که در دهة  80کشورها به سمت رویکرد لیبرالیسم و اقتصاد آزاد گرایش پیدا
کنند .در نتی ة اندیشة نلولیبرالیسم به هژمونی دست یافت« .یکی از جنبههای سلطه نلو
لیبرال قدرت سارتاری در حال رشد سرمایه نسبت به نیروی کار و قدرت یابی آن در
مقایسه با دولتها است( ».هتنه )81 :1381 ،سلطة م دد لیبرالیسم فاصلة طبقاتی را در ابعاد
گوناگون افزایش داد؛ از یک سو فاصلة طبقاتی در دورن کشورهای سردمدار لیبرال
دموکراسی افرایش یافت و از سوی دییر اقتصاد جهانی که بر اسا

محوریت سود بنا

شده است ،به تعمی فاصله میان سطح زندگی ملتها من ر گردید .استفانگیل میگوید:
بخش اعظم جهان در دهة  1110در یک شرایط آشوب سازمان یافته به سر میبرد؛
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درحالیکه اقلیتی از جمعیت جهان در «جزایر ررسندی» از شرایط کموبیش مرفه و امن
برروردار است ،درصد بالایی از جمعیت در وضعیتی شامل :فقر ،ناامنی ،محرومیت
اقتصادی ،تخریب زیست محیطی و رشونت زندگی میکنند (هتنه .)82 :1381 ،اکنون
دولتهای غربی با وظایف و مسلولیتهای جدیدی مانند :جبران رسارتهای اقتصادی،
ایمن سازی اماکن عمومی ،کاهش عوارض بحرانهای روحی و روانی شهروندان و...
مواجه شدهاند و برای ایفای این نقشها باید به سمت سیاستهای مدارلهجویانه چررش
کنند.
 .3-2بحران کرونا در ایران
اگرچه ایران در قرون گذشته به بیماریهای واگیردار زیادی مواجه شده است ،اما در
طول یک قرن گذشته چنین بحرانی بیسابقه است .چنانکه گفته شد عملکرد ایران در
مقابل بحران کووید  11به مراتب نسبت به کشورهایی نظیر ایالت متحده قویتر بوده است
اما برای سن ش عملکرد دولت ،باید به معیارهای بومی مراجعه کرد .این معیارها عبارتند از
مسلولیت های دولت اسلامی و تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی و قواعد بینالمللی
پذیرفته شده توسط ایران .مهمترین مسلولیت دولت اسلامی حفظ امنیت شهروندان است؛
واژة امنیت در کاربرد آن به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است یعنی شرایطی که فرد
در آن در معرض رطر نبوده ،از رطر محافظت شود ،از غم و غصه و تشویش و اضطراب
رهایی یافته و احسا

ایمنی داشته باشد .امنیت دربردارندة احسا

اطمینان از دو بعد ذهنی

و عینی است .بعد ذهنی شامل امنیت فکری ،رهایی از تر  ،آزادی بیان ،امنیت شغلی و...
است و بعد عینی شامل :بهداشت ،غذا ،محیط زیست و  ...است (نظری و سازمند:1381 ،
 .)18واژة امنیت و مفاهیم مشت از آن  831بار در قرآن کریم به کار رفته است (رهبر و
سوری ،)112 :1317 ،که بیانیر اهمیت امنیت فردی و اجتماعی در دین مبین اسلام است.
یکی از مستندات مربوط به اهمیت امنیت در اسلام تأیید ماههای حرام در قرآن است به این
معنی که چهار ماه از سال جنییدن حرام اعلام شده تا امنیت مردم بهتر تأمین شود (سوره
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توبه ،آیات  .)36-33تأ مین امنیت و احسا

امنیت یکی از وظایف حکومت اسلامی است.

کمْ وَعَملُوا الصَّالحَات لَی ْستَخْلفَ َّنهُ ْم فی الْأَرْض
رداوند میفرماید« :وَعَ دَ اللَّهُ الَّذینَ آمَنُوا منْ ُ
ن َقبْله ْم وَلَیمَکّ َننَّ َلهُ ْم دی َن ُهمُ الَّذی ا ْرتَضَى َلهُ ْم وَلَیبَدّلَنَّ ُهمْ منْ بَعْد
نم ْ
ف الَّذی َ
کَمَا ا ْستَخْلَ َ
رَوْفهمْ أَمْنًا :ردا به کسانی از شما بندگان که (به ردا و ح ّت عصر علیه السّلام) ایمان
آرند و نیکوکار گردند وعده فرمود که در زمین رلافتشان دهد ،چنانکه امم صالح و
پیامبران سلف را جانشین پیشینیان آنها نمود و دین پسندیدة آنان را که اسلام واقعی است بر
همة ادیان تمکین و تسلط عطا کند و به همة آنان پس از روف و اندیشه از دشمنان ایمنی
کامل دهد( ».سورة نور ،آیه  )77امنیت در اسلام دارای سطوح مختلف است که در نیاهی
همهجانبه امور معنوی فردی اجتماعی سیاسی نظامی اقتصادی حقوقی و فرهنیی را در بر
میگیرد (نظری و سازمند .)31 :1381 ،ماده  27اعلامیه جهانی حقو بشر و همچنین ماده
 12میثا حقو مدنی و سیاسی که در سال  1166در صحن م مر عمومی به امضاء رسیده
و دولت ایران نیز در سال  1136آن را تصویب کرده است ،چنین مقرر میدارد« :کشورهای
طرف این میثا  ،ح هرکس را به تمتر از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن
الحصول به رسمیت میشناسند( ».عزیزی .)1311 ،مطاب اصل دوازدهم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران «پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طب ضوابط اسلامی جهت
ای اد رفاه و رفر فقر و برطرف سارتن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و
کار و بهداشت و تعمیم بیمه» بخشی از وظایف دولت است .بر اسا

اصل بیست و نهم:

«بررورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستیی ،بیکاری ،پیری ،از کارافتادگی،
بیسرپرستی ،درراه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به ردمات بهداشتی و درمانی و
مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره ،حقی است همیانی» ،همچنین مطاب اصل 13
یکی از ضوابط اقتصاد ایران عبارت است از« :تأمین نیازهای اساسی :مسکن ،روراک،
پوشاک ،بهداشت ،درمان ،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل رانواده برای
همه» (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) با در نظر گرفتن این اسناد بالادستی ،عملکرد
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دولت در برابر بحران کووید  11نامطلوب ارزیابی میگردد .مهمترین عوامل این
ناکارآمدی عبارتند از:
 .7-3-1ضعف مدیریت بحران
در ابتدای شیوع کرونا دولت از قرنطینه کردن شهرها رودداری کرد و این اقدام را یک
روش ب سیار قدیمی برشمرد ،اما در ادامه با تعطیل کردن رردادهای فرهنیی ،مذهبی و
همچنین رویدادهای ورزشی و تعطیل کردن دانشیاهها و مدار

در تمام شهرها نسبت به

شیوع این بیماری در کشور واکنش نشان داد .مسلولان دولتی بهجای قرنطینه کردن نقاط
شیوع بیماری ،از شهروندان رواستند که بهصورت داوطلبانه در رانههای رود باقی بمانند.
از سوی دییر مقامات دولتی بر رلاف تمام سالهای گذشته در آستانه سال نو از مردم
رواستند که از سفر در این ایام رودداری کنند .البته بهنظر میرسد این سیاستها حداقل
در مورد سفر در ایام عید تا حدودی بیاثر بود؛ طب آمار ارائه شده توسط مقامات رسمی
دولت ایران ،برری از جادهها در تعطیلات نوروز همچنان شلوغ بود( .روزنامة اقتصاد؛
 )11/2/10تعارض مواضر مقامات پزشکی و بهداشتی با سایر ارکان دولت مانند وزارت
صنعت ،معدن و ت ارت دربارة تداوم محدودیتهای ضروری و کاهش اقدامات پیشییرانه
مانند از سرگیری فعالیت مشاغل ،نهتنها کمکی به پیشبرد اهداف دولت نکرد ،بلکه موجب
ردشه دار شدن اعتماد عمومی و در نتی ه تردید اجتماعی و عدم همکاری جمعی برای
مقابله با بحران گردید.
در این بحران شاهد انتشار اربار و آمار و اطلاعات مختلف و متناقض از نهادها و
مسلولان ،در سطح شهرها و استانها ،رؤسای دانشیاههای علوم پزشکی و بیمارستانهای
دولتی بودیم .این امر حاکی از سوء مدیریت اطلاعاتی دولت در جمرآوری آمار و به تبر
آن عدم شفافیت در اطلاعرسانی بود .در این بحران نیز مانند بسیاری از تحولات تاریخ
مع اصر ،دولت به جای حرکت پیشییرانه ،به صورت انفعالی عمل کرد و تأریر برنامهریزی
نسبت به روند بحران باعث افزایش رسارتها گردید .رئیس جمهور در ابتدا با رویکرد
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کوچک نمایی بحران اعلام کرد که« :ما قرنطینه شهر نخواهیم داشت .قرنطینه فقط در مورد
افراد اعمال رواهد شد ».اما در پی رشد تصاعدی مبتلایان از این موضر عقبنشینی کرد و
به ای اد محدودیت در ترددهای برونشهری و درونشهری مبادرت ورزید .ناهماهنیی در
مدیریت بحران :سپردن مدیریت ستاد ملی مبارزه با کرونا به وزارت بهداشت که از
ارتیارات لازم برای هماهنگسازی سایر اجزاء نظام برروردار نبود ،مدیریت بحران را
دچار ارتلال کرد .علاوه بر آن دستورات متناقض و غیر قابل اجرا نیز یکی از عوامل اصلی
افزایش رسارتهای جانی و مالی بحران بود .بهعنوان مثال در مورد فعالیت کارگران
تصمیماتی اتخاذ شد که قابلیت اجرایی نداشت .یکی از اعضای هیأت مدیره «کانون عالی
شورای اسلامی کار» در گفتیو با ربرگزاری ایسنا میگوید« :براسا

دستورالعملهای

وزارت بهداشت برای کنترل شیوع کرونا ،فعالیت غذاروریهای کاررانهها و کارگاههای
تولیدی تعطیل شده و کارگران نیز باید از آوردن غذا به محل کار رودداری کنند .این
مسلله که کارگر بدون غذا کار کند ،بر راندمان کاری وی اثر رواهد گذاشت .از سویی،
کارگران موظند از ساعت  8صبح تا  16عصر ،در محل کار حاضر شوند (ربرگزاری
ایسنا).
 .7-3-2اقتصادی شبه لیبرالیستی
از دهة  1330همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسن انی و تیم موسوم به
تکنوکراتها گرایش به اقتصاد سرمایهداری در ایران آغاز شد .اجرای برنامههای
رصوصیسازی ،تعدیل اقتصادی و حذف یارانههایهای غیر نقدی در دستور کار دولت و
م لس همفکر این جریان (م لس چهارم) قرار گرفت .در دهة  1360کموبیش همة
کالاهای مورد نیاز مردم ،مشمول یارانه غیر نقدی میشدند ،اما از دهه  30یارانة غیر نقدی
تنها به چند کالای اساسی مانند :نان ،قند ،برنج ،روغن و بنزین محدود شد .البته اقتصاد
دولتی فی نفسه مطلوب نیست و ضعفهای زیادی مانند رانت و فساد دارد ،اما مشکل این
بود که از یک سو طبقات پایین جامعه در فرایند تعدیل اقتصادی زیان دیدند و از سوی
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دییر دولت اموال ملی را به حراج گذاشت؛ اما مدیریت بنیاههای واگذار شده همچنان در
ارتیار دولت باقی ماند؛ مشکل اصلی شرکتهای دولتی مالکیت آنها نبود ،بلکه نوع
مدیریت آنها بود که در نتی ة رصوصیسازی تغییر نکرد و این ناکارآمدی همچنان
استمرار یافت .به عنوان مثال سهام شرکتهای رودروسازی در بور

عرضه شده اما

همچنان مدیران آنها توسط وزارت صنعت معدن و ت ارت انتخاب میشوند و یا بانکها
که امروزه بیشتر آنها به بخش رصوصی واگذار شدهاند ،همچنان مدیران عامل آنها توسط
وزارت اقتصاد انتخاب میشوند.
 .7-3-3هزینههای درمان
اگرچه دولت اعلام کرد که درمان کووید  11راییان است ،اما یکی از عوامل ابتلاء به
بیماری وجود بیماریهای زمینهای بود .بیماریهایی مانند دیابت ،سرطان ،بیماریهای قلب
و عرو و ...یکی از عوامل زمینهساز ابتلاء و عدم تابآوری بیماران در برابر کووید 11
بودند .افزایش این بیماریهای زمینهای نیز تا حد زیادی ناشی از افزایش هزینة درمان است.
بر اسا

تحقیقات مختلف بخش زیادی از مردم بهدلیل هزینة بالای درمان برای استفاده از

ردمات درمانی به بیمارستانها مراجعه نمیکنند .در اجرای سیاستهای رصوصیسازی و
گرایش به اقتصاد لیبرال بیمارستانهای دولتی با اجرای طرحهای رودگردانی به حالت
نیمهرصوصی در آمد و از کمکهای دولت محروم شدند .این آزادسازی در حالی
صورت گرفت که بیمهها نتوانستند چتر حمایتی رود را بر سر اقشار مختلف جامعه
بیسترانند ،لذا هزینههای درمان به شدت افزایش یافت ( جدول شماره .)2در نتی ه سطح
سلامت عمومی کاهش یافت و بیماریهای زمینهای (زمینه ابتلاء به کووید  )11افزایش
یافت.
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جدول شماره 2
متوسط هزینة سالانة یك خانوار شهری و روستایی بابت بهداشت و درمان  -به هزار ریال
(شیخزاده)323 :9219،
سال

هزینه رانوار شهری

هزینه رانوار روستایی

1331

201

102

1336

1332

206

123

1333

861

1333

331

181

1338

1233

821

1331

171

212

1331

1622

717

1337

773

377

1380

1162

1033

بر اسا

سال

هزینه رانوار شهری

هزینه رانوار روستایی

680

170
730

مطالعات حسابهای ملی سلامت در ایران بیش از نیمی از منابر بخش سلامت

در زمان بیماری بهصورت پردارت مستقیم توسط افراد و رانوارها تأمین میشود و بههمین
لحاظ در رتبهبندی سال  2000سازمان بهداشت جهانی کشور ما از نظر شارص مشارکت
عادلانه در تأمین منابر مالی بخش سلامت بین  111کشور ،رتبة  112را کسب کردهاست
(ماهر .)8 :1381 ،این رتبه نشان میدهد که هزینة سلامت در ایران از  111کشور بیشتر بوده
و در سراسر دنیا فقط چند کشور نسبت به ایران وضعیت بدتری دارند .این 111کشور هم
شامل کشورهای توسعهیافته می شوند و هم کشورهای در حال توسعه و حتی جهان سومی
را در بر میگیرند .البته برری از بهبود و ارتقاء شارصهای درمانی در کشور سخن گفته
میشود ،اما این رشد مربوط به پیشرفتهای علمی و وجود پزشکان حاذ و توانمند است.
اگرچه این رشد تحسین برانییز است اما موضوع مهم این است که آیا مردم میتوانند از
ردمات علمی چنین پزشکانی به آسانی بهرهمند شوند؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا
سهم مردم از تأمین هزینههای درمانی در ایران بسیار بالاست .بر اسا

نتایج یک پژوهش

میدانی از مردم پرسیده شده است که چرا در هنیام بیماری برای بستری شدن به بیمارستان
مراجعه نمیکنند؟ در میان عواملی که از سوی پاسخیویان مطرح شده است ،بیشترین
فراوانی (حدود  17درصد) مربوط به بیپولی است ،چهار درصد نیز گرانی ردمات را
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عامل اصلی دانستهاند .یعنی در م موع  11درصد به به دلیل عدم تناسب هزینة درمان با
درآمد رود به بیمارستانها مراجعه نمیکنند .سایر عواملی که مطرح شده عبارتند از:
کمبود وقت ،تشخیص پزشک ،تر

از بستری شدن ،دوری راه و برطرف شدن مشکل قبل

از بستری شدن (ماهر .)12 :1381،بنابراین مهمترین عامل عدم استفاده از ردمات بستری در
ایران بیپولی است و در شرایطی که شهروندان برری از کشورهای همسایه از ردمات
بهترین بیمارستانهای ایران استفاده میکنند ،شهروندان ایرانی توانایی استفاده از این
امکانات را ندارند.
 .7-3-1فرهنگ عمومی
در ایران نیز نظیر دییر کشورهای جهان ،عدهای شیوع ویرو

کرونا را به ابزاری برای

پول دستیابی به ثروتهای بادآورده تبدیل کردند (که دستیاه قضایی با قاطعیت با آنها
بررورد کرد) .از دهة  1330به دلیل گرایش دولت به سمت اقتصاد آزاد و افزایش بیرویة
تورم و از بین رفتن ثبات اقتصادی نوعی مسابقة ثروتاندوزی و مادیگرایی در جامعه به
وجود آمد .ارلا ایثارگرانه دهة  1360جای رود را به تلاش برای کسب ثروت از راههای
قانونی و غیرقانونی داد؛ یکی از موانر جدی مقابله جدی با چنین بحرانهایی روحیة سوء
استفاده از شرایط بحرانی است که در برری موارد در ماجرای کووید  11مشاهده شد.
مانند انبار کردن ماسک و مواد ضدعفونی کننده و تولید مواد تقلبی و بیکیفیت و ارائة آن
به بازار.
 .7-3-7فقر و کاهش حمایتهای دولت از نیازمندان
از آن ا که یکی از اهداف عالی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است،
موضوع رفاه اجتماعی به روبی در قانون اساسی در نظر گرفته شده است و مردم نیز بهح
انتظار دارند که دولت به وظایف قانونی رود در این زمینه عمل کند؛ مطاب نتایج یک
تحقی میدانی انتظارات مردم از دولت به ترتیب عبارتند از -1 :ای اد اشتغال ،حدود 22
درصد -2عدالت در ردمات بهداشتی ،درمانی ،اجتماعی و رفاهی ،حدود  20درصد -3
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آزادی بیان 16.30 ،درصد  -1رفر گرانی و تورم 3.3 ،درصد  -7برابری در برابر قانون،
 6.7درصد (رهبر و سوری .)113 :1317 ،بررورداری از حقو اجتماعی که با عبارت
«عضویت کامل در عرصة اجتماعی» از آن یاد شده است ،دارای ابعاد مختلف اقتصادی و
اجتماعی میشود و مواردی مانند ح مالکیت ،برابری در فرصتهای شغلی ،بهرهمندی از
ردمات اجتماعی بهداشتی ،تأمین اجتماعی ،بررورداری از استانداردهای زندگی و
حمایت از شخص در مواقر بیکاری ،پیری و از کار افتادگی را در بر میگیرد (گلدوزیان،
 .)68 :1387ارتباط این موضوع با کنترل بیماری کووید  11به این صورت است که :اول:
یکی از عوامل اصلی شیوع ویرو

در ایران وجود بیماریهای زمینهای بوده است؛ یعنی

بیماریهایی که افراد پیش از آن داشتهاند و حداقل بخشی از آنها به دلیل ضعف مالی قادر
به درمان نبودهاند و این بیماریها زمینة ابتلا به کووید  11را مساعد کرده است .دوم اینکه:
فقر مالی و عدم بررورداری از بیمه و نداشتن امنیت شغلی که جزء شارصهای اقتصادی
محسوب میشوند ،مانر اجرای دستورات ستاد ملی مبارزه با کرونا شده است؛ اکثر افرادی
که دستورات مربوط به قرنطینه را رعایت نکرده و به تردد در سطح شهرها میپردارتند،
علت اصلی رفتارهای پررطر رود را مشکلات مالی و لزوم مراجعه به محل کسب و کار
رود برای تامین درآمد معرفی میکردند.
از دهة  1330دولت با گرایش به سمت اقتصاد لیبرال از ان ام برری وظایف قانونی رود
سر باز زده است؛ مطاب قانون اساسی دولت در اشتغال تأمین مسکن تأمین رفاه آموزش
بهداشت و سایر موارد مسلولیت دارد؛ اما هیچ یک از این وظایف را آنگونه که در قانون
آمده ،اجرا نکرده است .بنابراین شهروندان و بنیاههای اقتصادی به ویژه صاحبان مشاغل
رُرد از توانایی لازم برای مقاومت در برابر چنین بحرانهایی برروردار نیستند .بخش
عمدهای از مشاغل از بنیة مالی ضعیفی برروردارند و به درآمدهای روزانه وابستهاند ،لذا در
چنین رویدادهایی قادر نیستند در یک دورة مثلاً  3ماهه دست از فعالیت اقتصادی بکشند.
طب اعلام مرکز آمار ایران در مرداد  1318تعداد  2.176.000نفر از افراد فعال جویای کار،
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فاقد شغل بودهاند (مرکز آمارایران) در دهة  1330اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی
باعث افزایش نرخ تورم گردید ،بهطوری که بالاترین نرخ تورم (ازسال  1373تا ابتدای دهه
 )1380درسال  1331ت ربه شد (11/1درصد) این افزایش باعث شد تا رانوارها هزینههای
غیرروراکی یعنی مواردی مانند بهداشت ،آموزش ،و ...را کاهش داده و سهم بیشتری را به
تأمین نیازهای رو راکی رود ارتصاص دهند .مطاب ارقام جدول شمارة دو حداقل هزینة
غذا برای هر فرد ایرانی در طول یک ماه که در سال 1368معادل  13.100ریال ریال بوده
است ،با یک شیب تند افزایش یافته و در سال  1311به  6.8میلیون ریال یعنی حدود 31
برابر رسیده است .افزایش هزینههای غذایی علاوه بر کاهش مقاومت جسمانی شهروندان
در برابر پاندومی ،تابآوری صاحبان مشاغل در برابر قرنطینه را نیز کاهش داد.
جدول شماره  - 3حداقل هزینة غذایی هر فرد در یك ماه (خط فقر غذایی)
از دهة  34تا دهة ( 14پیشبهار ،محمدی و حسینزاده) 34 :9213 ،
سال

حداقل

هزینة

سال

غذایی به ریال

حداقل

هزینة

سال

غذایی به ریال

حداقل

هزینة

غذایی به ریال

1368

13.100

1336

762.218

1381

1.682.138

1361

13.236

1333

688.263

1387

2.000.711

1330

121.187

1338

313.136

1386

2.328.716

1330

177.382

1331

113.136

1383

2.821.137

1332

203.801

1380

137.817

1388

3.013.330

1333

231.720

1381

1.101.681

1381

3.320.377

1331

122.317

1382

1.317.028

1310

1.677.127

1337

138.171

1383

1.706.281

1311

6.882.316

بر اسا

قوانین اساسی و عادی و عرف سیاسی حاکم بر همة کشورها ،حکومت بهویژه

قوة م ریه در برابر حفاظت از جان شهروندان و تأمین امنیت آنها مسلولیت دارد .این
مسلولیت حوزة وسیعی از اقدامات پیش از بحران و حین بحران را در بر میگیرد .حمایت
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دولت تنها به اقدامات بهداشتی محدود نمیشود ،بلکه به تناسب شدت و چندبعدی بودن
بحران ،طیف وسیعی از اقدامات شامل :تأمین وسایل و ت هیزات ایمنی در برابر بیماری،
درمان راییان همه مبتلایان ،حمایت از کارگاههای تولیدی و حمایت از صاحبان مشاغلی
که تحت تأثیر بحران کرونا به تعطیلی کشیده شدهاند ،بخشی از مسلولیتهای قوای م ریه
و مقننه در کوتاه مدت است .پس از فروکش کردن بحران ،باید رویکرد دولت و تعریف
این نهاد از تکالیف و مسلولیتهایش بهکلی دگرگون گردد؛ اولین گام برای جبران
ضعفها و ناکارآمدیها بازگشت به قانون اساسی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی
مسلولیت های مهمی در زمینة بهداشت ،آموزش ،تأمین مسکن و تأمین حقو شهروندی بر
عهدة دولت گذاشته است .پوشش بیمهای برای تمام مردم ایران اولین الزام اجتماعی بعد از
بحران رواهد بود .سهم بیماران از پردارت هزینههای درمان باید به میزان قابل توجهی
کاهش یابد .دولت باید در حوزههایی مانند مقاومسازی افراد در برابر بیماریها و ان ام
تحقیقات علمی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی پیشیام شود؛ زیرا این حوزهها در
کوتاه مدت از سوددهی لازم برروردار نیستند و بخش رصوصی رغبتی برای ورود به آنها
ندارد .رصوصیسازی و اجرای طرحهای رودگردانی در حوزة بهداشت و درمان باید
مورد بازبینی قرارگیرد.
نتیجهگیری
در م موع دولت لیبرال در برابر بحران ویرو

کرونا شکست رورد .تمام دستاوردهای

لیبرالردموکراسی عبارت بود از رفاه و آزادی که هر دو تحت الشعاع ویرو

کرونا قرار

گرفت .مردم در بسیاری از کشورهای غربی در برابر ویرو  ،بیپناه ماندند؛ امنیت و
آزادی که اسا

لیبرالیسم را تشکیل میدهند در این ماجرا ردشهدار شد؛ از یک سو مردم

در برابر بیماری احسا

ناامنی کردند و از سوی دییر آزادیها نیز محدود شد؛ اتحادیه

اروپا مرزهای رود را بست و در برری کشورها برای قرنطینه از توسل به نیروی نظامی
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استفاده کردند .اکنون شهروندان ماندهاند و دولتهای ناکارآمدی که از این به بعد باید از
حاشیه به متن جامعه بیایند و در عین ناتوانی ،وظایف مضاعفی را بر عهده بییرند تا
مشروعیت و مقبولیت رود را ترمیم نمایند .دولتها پس از بحران کرونا با دو پدیدة متضاد
یعنی کاهش اعتماد عمومی از یک سو و انتظارات فزاینده جوامر برای جبران رسارتها از
سوی دییر مواجه رواهند شد .بنابراین به ناچار باید میزان مدارله در اقتصاد و
مسلولیت های اجتماعی رودرا افزایش دهند .این الزامات باعث بازتعریف نقش و مسلولیت
دولتها و عدول از لیبرالیسم و اقتصاد کاپیتالیستی رواهد شد .دولتهای ضعیف شده پس
از بحران تا زمان بازیابی قدرت و بررورداری از توان ایفای نقشهای جدید به ناچار باید
از قدرت نرم برای جلب اعتماد و همراهسازی شهروندان رود استفاده کند .اقتصاد کشورها
متحمل رسارتهای سنیین شده است .جبران رسارتهای اقتصادی ،ایمن سازی اماکن
عمومی ،مقابله با بحرانهای روحی و روانی شهروندان و رفر پیامدهای نامطلوب کووید 11
نیازمند همراهی شهروندان است لذا دولتها باید از قدرت نرم در دو زمینه استفاده کنند-1
در ای اد تعامل و همیرایی بین المللی برای رفر رساتهای بحران -2در زمینه جلب
اعتماد شهروندان و مشارکت آنها در راستای بهبود اوضاع دارلی.
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