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سرس نخ
در حالی که در آستانه انتشار شماره جدید میهن
بودیم بحران همهگیری ویروس کووید  ،۱۹زندگی

فراتر از صفبندیهای سیاسی در داخل و خارج و در

همه ما را در ایران و جهان دگرگون کرد؛ از این رو

سطح بینالملل ،با آن مواجه شد.

شورای دبیران میهن تصمیم گرفت روال عادی انتشار

بنابر آنچه گذشت شورای دبیران نشریه میهن در

نشریه تدارک دیده شده را به تعویق بیندازد و با

ششمین سال فعالیت خود تصمیم گرفت موضوع

سرعتی بیشتر از زمان ادواری انتشار میهن ،شماره

شماره سی و سوم میهن را به پاسخ به این پرسش

ویژه ای را در رابطه با این بحران ملی ،جهانی و انسانی

اختصاص دهد که:

تدارک ببیند.

«کرونا ما را به کجا میبرد؟»

+عوامل علمی و ژنتیکی پیدایش این بحران و
پیامدهای آن چه درس یا درس های پزشکی و
بهداشتی برای سالمتی انسان مدرن دارد؟
+این بحران چه تاثیر و تاثری در باره محیط زیست
و ارتباط بشر با آن داشته و خواهد داشت؟
+این بحران چه تاثیری بر کارکرد رسانه ها در
شرایط فوق العاده داشته و خواهد داشت؟

این بحران در ایران به علت پنهانکاری و مصلحت

در این راستا از صاحب نظران و همکاران نشریه

+تاثیرات اجتماعی این بحران در دوران و پس از

اندیشی های ضد انسانی مبنی بر ترجیح مصلحت

میهن خواستیم در باره یک یا چند موضوع از

پایان خود بر روابط اجتماعی (درسطح ملی و جهانی)

های نظام و نیز خرافات مذهبی بر جان انسان ایرانی

پرسش های مهم زیر نقطه نظرات و تجارب شان را

چیست؟

شیوع شتابناکی گرفت و به از دست رفتن جانهای

با خوانندگان ما به اشتراک بگذارند و به ما در بررسی

+تاثیرات روانشناختی این بحران در دوران و پس از

پرشماری از هموطنانمان ،از جمله کادر فداکار نظام

ابعاد گوناگون بحران پیش آمده برای انسان ایرانی و

پایان خود بر انسانها (در سطح ملی و جهانی) چیست؟

درمانی کشور انجامید.

کلیه ساکنان این کره خاکی یاری رسانند:

به هر روی؛ بحران کرونا اینک به امری فراسیاسی
و به مثابه یک امر حیاتی برای کلیه شهروندان ایران
و کلیه مردمان جهان تبدیل شده است؛ تا آنجا که
بعضی معتقدند این بحران چنان عمیق و اثرگذار است
که تاریخ کشورمان و تاریخ جهان را باید به قبل و بعد
از آن تقسیم کرد و ضمن ارتباط وثیقی که این بحران
با سیاست و اقتصاد داخلی و جهانی دارد اینک باید در

سرسخن

انسانی فوری و اضطراری،
مرتبه اول به عنوان یک امر
ِ

اقتصادی قدرتهای مسلط جهانی چیست؟

+تاثیرات اقتصادی بحران کووید  ۱۹بر اقتصاد ایران
چیست؟
+آیا این بحران پیامدهای سیاسی نیز در ایران در
پی خواهد داشت؟
+زلزله الهیاتی که در باورهای سنتی مذهبی ایجاد
کرده چه شدت و گستره ای خواهد داشت؟
+تاثیرات جهانی این بحران در اقتصاد و نگرش

+بحران کووید  ۱۹چقدر روابط بین الملل را
دگرگون کرده و خواهد کرد؟
+آیا بحران کووید  ۱۹پیامدهای فلسفی نیز در پی
خواهد داشت؟
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن
یلفانی
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کرونا و شالودهشکنی در الهیات مشهور شیعه
علی افشاری

ویروس کشنده و مرموز کرونا مهمترین اتفاق قرن
بیست و یکم است که آغاز دهه سوم آن را با شوک
شدید و تکان دهندهای به انسان همراه ساخت .حال
چشمانداز آینده در هالهای از ابهام است .سخن بتوان
پیشبینی دقیقی برای عصر پساکرونا داشت .کووید۱۹
هرچقدر هم سرسخت باشد و دیرپا ،باز یک وضعیت
ویژه است .تفاوت این وضعیت با وضعیت دائمی اجازه
نمیدهد با اطمینان پیرامون آینده رها از کرونا و
تفاوت های شگرف آن با زمانه پیش از کرونا گمانهزنی
کرد؛ بخصوص که دنیا بحرانهای زیستی به مراتب
بزرگتری را پشت سر گذاشتهاست.
البته تاریخ اپیدمیهای بزرگ خاطرنشان میسازد
که کووید ۱۹نیز رفتنی خواهد بود ،اما میراثهایی
ماندگار به یادگار می گذارد که علی رغم فجایع
و اندوه بزرگی که در زمان گسترش و اوج رقم
زدند و تراژدیهایی که آفریدند اما در مجموع
باعث شکلگیری دنیایی بهتر شدهاند .این وجه
پارادوکسیکال که در بطن دیالکتیک اکنون و آینده
خلق شده است ،به خوبی در بخشی از آیه  ۲۱۶سوره
بقره بیان شده که مصحف شریف میفرمایدَ «:ع َسىٰ
أَن تَ ْک َر ُهوا شَ ْیئًا َو ُه َو خَ ْی ٌر ل َّ ُک ْم (چه بسا اتقافی برای
شما ناخوشایند باشد ،اما در نهایت برای شما خوب
خواهد بود).
حوزههای مختلفی می توان برای تاثیرات ماندگار
کرونا متصور شد؛ اما در جامعه دینخوی ایران که
پارادایم “بنیادگرایی اسالمی شیعهمحور” مبنای
مشروعیت زمامداری و ساماندهی سیاسی است،
پیامدهای معطوف به دین گریزناپذیر خواهد بود،
اگرچه دامنه و شدت آنها قابل بحث است.
در دهههای گذشته پریشانی و استیصال مردم به
خاطر مشکالت فزاینده معیشتی از یک سو و گسترش
سازمان یافته دیدگاههای واپسگرایانه برخاسته از نفوذ
حامالن در نهادهای حاکمیتی از سوی دیگر بازار
خرافات و دعانویسی ها را گرم کرده است .به قول
اسپینوزا رابطه تنگاتنگی بین گسترش شیوع خرافات
و پریشانحالی یک ملت وجود دارد.
اما در این مقاله دیدگاهی طرح می شود که

تاثیر ویروس کرونا شالوده
الهیات مشهور شیعه را هدف
قرار دادهاست و بر خالف
برخوردهای شتابزده نه باعث
جمعشدن بازار خرافات
و نگرشهای خردستیزانه
مذهبی می شود و نه اصل
موجودیت باور و معرفت
دینی را با چالشهای جدی
و عبورناپذیر مواجه میکند.
آنچه عمدتا دگرگون می شود،
برداشت و قرائت از شیعه است
که امکان دارد پایههای نگرش
مسلط شیعی را متحول سازد.
ریزش باورمندان اگر رخ دهد در حاشیه خواهد بود.
بررسی تاریخی آثار اپیدمیها در جایجای جهان
روشن میسازد که خرافات مذهبی چندان از بین
نرفتهاند بلکه تغییر شکل یافتهاند؛ ممکن است در
زمان بحران به محاق رفته باشند ،اما دوباره برگشته
و مدافعانی پیدا کردهاند .همین االن در کشورهای
پیشرفته دنیا بخشی از جامعه به اوهام و خرافات
دل بسته اند و اعتنایی به عقالنیت متعارف زمانه
ندارند .همچنین خرافات غیرمذهبی و علمزدگی
قرن نوزدهمی نیز وجود دارند که باعث عوارض
منفی جداگانهای هستند .البته ممکن است از شمار
برساختههای کاذب و جعلیات کاسته شود ،ولی
نهایت خوشبینی و نزدیکبینی است که تصور کرد
آنها از عرصه جوامع رخت بر می بندند .آنچه باعث
پیشرفت جهان شده ،کنار گذاشته شدن این نگرشها
از پارادایمها و مبانی حکمرانی است .موجودیت آنها در
جامعه تابعی از موازنه قوا بین پارههای معرفتی ،هویتی
و خردهفرهنگها است.
می توان انتظار داشت که آرایهها و زائدههایی که به
دین اسالم بستهشدهاند از جمله شفا دادن بقاء متبرکه
بعد از اثبات ناکارآمدی در جریان بحرانهای بزرگ
ناشی از خشم و طغیان طبیعت مدتی از رونق بیفتند
اما بعید است با تمرکز صرف بر جنبه های روبنایی

کرونا بتواند آنها را کامال حذف کند .اپیدمی های به
مراتب بزرگتر قبلی نتوانستند چنین تاثیری داشته
باشند .برخالف تصورات غالب ،نه مارتین لوتر و نه
کالوین هیچیک با خرافهزدایی اصالحات دینی انجام
نداند ،بلکه با زیر سئوال بردن مرجعیت کلیسا و نفی
واسطهگی نهادینهشده بین انسان و خداوند توانستند
تحوالتی در سازمان و بینش دینی ایجاد کرده و
حکومت دینی را متزلزل سازند و راه را بر شکلگیری
دنیای سکوالر هموار سازند .رویکرد اصالحی آنها
معطوف به مسائل بنیادی و زیربنایی بود .کار اصلی
آنها اعتبارزدایی از سازمان رسمی دین در ساماندهی
به امور مذهبی بود که در ادامه اثرگذاری و حضور آنها
در حکمرانی و مدیریت سیاسی را نیز متزلزل ساخت.
پیش از آنکه وارد بحث اصلی شوم ،ذکر این نکته
ضروری است که باید بین نفس دعا و توسل به پروردگار
در شرایط بسیار بحرانی و طاقتفرسا با خرافه تفاوت
قائل شد؛ لزوما بین دین و علم تعارض وجود ندارد
اگر تفکیک نهادی و عملکردی آنها پذیرفته شود.
دعا کردن به خودی خود تضادی با رعایت اصول و
قواعد پزشکی و بهداشتی ندارد .شماری از کارشناسان
طراز اول پزشکی و بهداشتی دنیا حتی در عین طرح
راهکارها و انجام پژوهشهای علمی در حوزه ایمانی
رجوع به پروردگار برای تقویت اراده و اطمینان قلبی را
نیز بکاربسته اند .آنچه مشکلساز است جایگزینی علم
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با دین و مخدوش کردن مرزهای تمایزاست.
کرونا علیرغم مقاومت اولیه جمهوری اسالمی
و برخی از روحانیون باعث بسته شدن حرمها شد.
همچنین صحنهگردانان طب اسالمی نیز دستهای
خالی شان هویدا گشت .اکنون مدیریت حوزههای
علمیه تصریح کرده که بازشدن مراکز مذهبی تابعی از
پروتکلهای وزارت بهداشت است و این اتفاق در یک
حکومت دینی رخ دادهاست!
مقاومت دربرابر تعطیلی حرم حضرت معصومه
در قم نقطه رویارویی نگاه مبتنی بر اسالم فقاهتی
با بحران زیستی کرونا بود .اگرچه چهرههای شاخص
مرجعیت در قم با قرنطینهسازی و تعطیلی حرم
مخالفت نکردند ،همچنین با نظر مثبت آیتاهلل
سیستانی حرم امامان همام علی و حسین و دیگر
اماکن مقدس شیعیان در عراق بسته شدند؛ اما برهانی
که مخالفان تعطیلی طرح می کردند ،پاسخی مناسب
نیافت؛ آنها به میراث فقهی شیعه اثنیعشری ارجاع
میدادند که مقبره امامان معصوم شیعه محل شفا و
رهایی از امراض جسمانی و روانی است و محل بروز
اعجاز است .این سنت در طول قرون گذشته بر باورها
و اعمال شیعیان حاکم بودهاست.
سخن درستی است که همه فقهای بزرگ شیعه
با چنین نگرشی موافق نبودهاند اما گستردگی آن تا
حدی بوده که کسی مجال مخالفت صریح و آشکار را
نداشته است .حال روحانیون و صاحبنظران شیعهای
که موافق با بسته شدن موقت حرمهای بودهاند ،باید
پاسخ مناسبی به دالیل مخالفان بدهند .سکوت یا
عبور از این مساله در پوشش مصلحت و یا صرفا آن
را تابع مقتضیات معرفی کردن ،ره به جایی نمی برد.
بدون تجدید نظر در مبانی الهیات مشهور و مسلط
شیعه نمی توان پاسخی درست و جامع به اعتراض
فوق داد و مساله را به شکلی اساسی حل و فصل کرد.
برخورد ژرفکاوانه ریشه مساله را به سطح باالتر و
بنیادی تری می برد و آن الهیات مشهور و رایج شیعه
است که در گذر زمان و تحوالت سیاسی  ،اجتماعی و
اقتصادی در جهان اسالم نوعی بافت متصلب هویتی
پیدا کرده و به کلیتی تغییرناپذیر برکشیده است.
گذشته ای که خود تاریخ ویژهای داشته و در برهه
ای از زمان ابداع شده و حکمفرمای بی جانشین آینده
شده است تا گذشتگان بر معاصران حاکم باشند و
بافتهای ذهنی و مرزهای باور و عمل جامعه را به
صورت ابدی تعیین کنند.
ادعای «شفا دادن بقاع ائمه اطهار» شیعه ریشه
در قائل شدن جایگاه فراانسانی برای آنها دارد که در
ویژگیهایی چون عصمت (خطاناپذیری) ،برخورداری
از عنایت ویژه خداوند به صورت فطری و غیراکتسابی
و از همه مهمتر جواز تشریع متبلور شدهاست که
امام عالوه بر کتاب (قرآن) ،سنت (رفتار و تصمیمات
پیامبر) می تواند به تبیین و صدور قوانین شرع
بپردازد؛ بگونهای که شخصیت حقیقی و حقوقی امام
برای مشروعیت حکم کافی است .در این چارچوب
برداشتها ،تعالیم و مواضع تاریخی ائمه شیعه در
حکم حقایق مذهبی ابدی و تغییرناپذیرتلقی شده و
خود معیار حقیقت هستند .اگرچه غالت شیعه (اهل
غلو) در طول تاریخ از سوی فحول فقهای شیعه طرد
شدهاند ،اما کالن باورهای حاکم بر نگرش کالسیک
فقه شیعه تفاوت مبنایی با باورهای آنها ندارد و
فقط در سطح و شدت تصویرسازی مطلقانگارانه و
قدیسسازی متمایز است.
پرداختن به این واقعیت که منظومه این باورها

تاریخی هستند و بستر زمان شکل گرفته و تحول
یافتهاند ،خارج از حوصله این مطلب است؛ اما به
همین حد اکتفا میشود که دیدگاههای مسلط کنونی
بر نظام عقیدتی شیعه به هیچوجه ثابت و شکلگرفته
در زمان ائمه شیعه نبوده و در طول زمان و بر اساس
شرایط زمانی و مکانی تغییر یافته است .می توان گفت
روایت غالب کنونی یک از صدها روایت است که تحت
تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی سیطره یافتهاست؛
تازه این مسئله در پرتو مدعیات تاریخ مشهور است
که بیشتر جنبه اسطورهای ،نقلی و داستانی دارد و از
منابع و مستندات دست اول تاریخی بی بهره و یا کم
بهره است.
بنابراین کرونا می تواند عاملی شتابدهنده در
مسیری باشد که بسیاری از مصلحان قدیم و جدید
شیعه با تاکید بر بایستگی تغییرات بنیادی در کالن
باورهای شیعه بازکرده اند .آنها اغلب با اتهام زنی و
منسوب به شدن به افکار اهل سنت و بدعت ،طرد
شدهاند .اما به نظر می رسد زمان برای تجدیدنظر در
بنیادهای نظری و دینی شیعه دوازده امامی فرارسیده
است.
آنچه باید تغییر کند در سطح مسائل روبنایی چون
شفا نیست ،بلکه باید ریشههایی را در نظر گرفت که
باعث شکل گیری چنین شاخههایی شدهاند .به تعبیر
میشل فوکو اپیستمه شیعه باید عوض شود .فوکو در
تحلیل ریختشناسانه (مورفولوژیک) دانش ،قالبهای
معرفتی بنیادین به نام اپیستمه را طرح میکند که در
هر یک از ادوار تاریخی ترکیب خاصی از علم اجتماعی
را شکل داده و یک چارچوبی برای قواعد شناخت و

اما نه در چارچوب سرمشق “امامت قدسی” متکی بر
مولفههایی چون “جایگاه معادل با پیامبر اسالم و برتر
از پیامبران دیگر”“ ،تصور فراانسانی و شبه الهی”.
در واقع از منظر سیاسی ،رفتاری و فقهی شیعه
می تواند یک مدرسه و مکتب باشد در کنار مکاتب
دیگر در دنیای اسالم و حوزه عمل آن نیز فقط شامل
امور معنوی ،اخالقی ،اجتماعی و دینی شود نه اینکه
چارچوبی برای حل وفصل و نظریهپردازی برای همه
امور انسانی و بویژه مسائل حقوقی ،سیاسی و علمی
باشد .تجدیدنظر بر دین زدایی در حوزههایی ابتنا دارد
که اساسا موضوع دین نیستند و به اصطالح فقهی
“منطقه الفراغ شرع” هستند.
نادرشاه در اندیشه کار بزرگی بود که در صورت
موفقیت می توانست مسیر تاریخ شیعه و اسالم
را تغییر داده و با آشتی بزرگ در جهان اسالم به
بسیاری از منازعات پایان دهد و مانع گسترش
یکسری کژپنداریها شود که متاسفانه عملی نشد .او
به خالفت وقت عثمانی پیشنهاد کرد تا در کنار چهار
مذهب معروف اهل سنت ،فقه جعفری نیز به عنوان
مذهب پنجم از سوی مفتیان اهل سنت به رسمیت
شناخته شود و او نیز رسم انحرافی لعن سه خلیفه
اول مسلمانان در مساجد ایران را براندازد؛ متاسفانه
شیخاالسالم های دربار سلطان محمود اول عثمانی این
پیشنهاد صلح طلبانه را رد کردند که می توانست به
مقابله بین اهل سنت و شیعیان پایان دهد .آنها ترجیح
دادند از تقابل با شیعیان به عنوان «خارج شدگان از
دین» و «کسانی که ریختن خون شان دهها برابر کفار
ثواب دارد» برای انگیزش مذهبی و تثبیت موقعیت و

برخالف تصورات غالب ،نه مارتین لوتر و نه کالوین هیچیک با خرافهزدایی

اصالحات دینی انجام نداند ،بلکه با زیر سئوال بردن مرجعیت کلیسا و نفی واسطهگی

نهادینهشده بین انسان و خداوند توانستند تحوالتی در سازمان و بینش دینی ایجاد

کرده و حکومت دینی را متزلزل سازند و راه را بر شکلگیری دنیای سکوالر هموار

سازند .رویکرد اصالحی آنها معطوف به مسائل بنیادی و زیربنایی بود .کاراصلی آنها
اعتبارزدایی از سازمان رسمی دین در ساماندهی به امور مذهبی بود که در ادامه

اثرگذاری و حضور آنها در حکمرانی و مدیریت سیاسی را نیز متزلزل ساخت.
صورتبندی دانایی تعیین می کند.
به عبارت دقیقتر اپیستمه گویای همه مناسباتی
است که میان حوزههای گوناگون علم در طول یک
دوره مشخص وجود دارند .اپیستمه شیعه دوازدهامامی
در قرن سوم هجری شکل گرفته و تا کنون بنیادهای
اصلی آن در سیر تکاملی دست نخورده باقی مانده
است .اگرچه تفاوتهای قابل اعتنایی در محتوی
نظامهای عقیدتی در پیش و بعد از تشکیل سلسله
صفویه وجود دارد ،اما کالن باورها کمابیش یکسان
است .اجتهاد علماء هم در فروع بوده اند وبه اصول
راه پیدا نکردهاند.
بی نیاز از توضیح است ،که رد مولفههایی چون
شأن ویژه والیت تکوینی ،فضیلت ذاتی ،عنایت خاص
خداوند از طریق روابط موروثی ،عصمت و رجعت ،علم
لدنی و موهبت خدادادی موجبی برای عادی شدن
امامان شیعه بخصوص کسانی که میراث و تعالیم
برجستهتری داشته اند و یا نفی فضایل برجسته آنها
نمی شود .می شود کماکان به آنها توجهداشت و سیره
و باورهای شان را در حوزه ایمانی و رفتاری دنبال کرد

گفتمان دینی موردنظر بهرهبرداری کنند .البته علمای
شیعه وقت نیز با شک و تردید به اصالح دینی نادر می
نگریستند و مالحظات هویت طلبانه ،آنها را نیز محتاط
ساخته بود؛ شرایط زمانه نیز چندان مساعد نبود.
اما نگاه به تاریخ و منابع دست اول اسالمی روشن
می سازد که ائمه معیار حقیقت نیستند بلکه به در
مقام “اولیای الهی” و “علمای ابرار” جستجوگر حقیقت
و تقرب به پروردگار بودهاند که امکان اشتباه و خطا
در افعال آنها وجود دارد .درواقع آنها انسانهای
شایسته و مورد توجه برخی از مسلمانان بوده اند که
با ممارست ها وتالش های فردی در سایه موقعیت
خانوادگی جایگاهی بدست آورده بودند نه اینکه لطف
الهی پیشاپیش در وجود آنها به ودیعه گذاشته شده
بود .در متون موجود به یادگار مانده از ائمه اطهار
مستقل از کنکاش پیرامون وثاقت آنها ،هیچیک مدعی
خطاناپذیری نیستند.
تجدیدنظر اساسی در کالن باورهای شیعه با کنار
گذاشتن احادیث به عنوان منبع مستقل و اصلی،
ادامه در صفحه 28
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جاهلیت
االهیات
کرونا و پارانویا؛
ّ
ّ
محمدجواد اکبرین

از همان نخستین روزها که اجتماعات دینی ،به
ویژه در قم به عنوان کانون شیوع ویروس کرونا در
ایران مورد توجه مردم و رسانهها قرار گرفت کلیسای
عمومی مسیحیان انجیلی (اوانژلیستها) در شهر
مولوز فرانسه نیز چنین وضعیتی داشت؛ اپیدمی از
شرق فرانسه و از برگزاری یک اجتماع دینی در هفته
سوم ماه فوریه آغاز شده بود .صدها تن از مومنان
مسیحی حاضر در این مراسم مبتال شدند و دستکم
 ۱۷تن از آنها جان خود را از دست دادند .گفته
میشود حدود  ۲۰۰۰شرکت کننده در مراسم فصلی
این آئین ،ویروس را به چهار گوشه این کشور و حتی
جزیره گوادلوپ منتقل کردند.
در کره جنوبی نیز کلیسای مسیحی شینچیونجی
نقطه آغاز اپیدمی شناخته شد .این کلیسا بیش از ۲۶۶
هزار نفر پیرو دارد .پیروانش تن به آزمایش ندادند و
یک پیرو ۶۱ساله نیز پس از امتناع از آزمایش ،به
کلیسایی در جنوب شهر دائگو رفت که چهارمین
شهر بزرگ کره جنوبی است و ۲ونیم میلیون نفر
جمعیت دارد .اندکی بعد رسانهها مبدا شیوع ویروس
کرونا را کلیسای دائگو دانستند و مقامات سئول،
دستور تعطیلی کلیساها را دادند .سرانجام لیمنهی،
رهبر  ۸۸ساله کلیسای شینچیونجی از نقش این
کلیسا در ابتالی بیش از نیمی از مبتالیان در کره
جنوبی عذرخواهی کرد؛ هرچند شهرداری سئول،
پایتخت کره جنوبی ،او را بهدلیل امتناع از همکاری
در مهار بیماری به «قتل عمد» متهم کرد و پرونده
تعقیب او را گشود.
در ایران اما ماجرا به یک کلیسا یا فرقهای در
اقلیت محدود نمیشد .نماینده رسمی رهبر جمهوری
اسالمی اعالم کرد که حرم را «دارالشفا» میداند:

«باید اینجا باز باشد و باید
مردم با قوت بیایند» .شورای
تامین استان قم اگرچه
تعطیلی حرم را تصویب
نکرد اما دستور داد تا جلوی
برگزاری نماز جماعت در
حرم گرفته و نردههایی نیز
میان زائران و ضریح حائل شود .اما همان پنجم
اسفند  ۹۸که این دستور صادر شد محمد سعیدی،
نماینده رهبری و تولیت حرم ،نماز جماعت را در
حرم برگزار کرد و در ارگان رسمی حرم اعالم شد که
مردم «حضور پرشور» داشتند و «خواستار برداشته
شدن حائلهای اطراف ضریح مطهر شدند» .نماینده
رهبری گفت :دشمن میخواهد قم را ناامن نشان
دهد ولی این آرزو را به گور خواهد برد.
حاال دیگر خبری از این جنجالها نیست؛ از ُرم
تا قم همه اجتماعات دینی تعطیل است و برای
نخستین بار یک ویروس توانسته مرز میان واتیکان و
کعبه را بردارد و امام هشتم در مشهد همانقدر شفا
دهد که سنتپیتر در ُرم! از آن غوغا تا این خاموشی
چه میتوان آموخت؟
فرض کنید خانواده متشخص و برخورداری را که
دچار این تصورند که آنچه خوبان همه دارند آنها
یکجا دارند و مثال فرزندشان در یادگیری و یادسپاری
و یادآوری ،سرآمد دیگران است و قرار است میراث
اقتصادی و اجتماعی خانواده در برتری او تداوم یابد.
اینکه چه عوامل روانی و کدام شرایط اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی ،این خانواده را به چنین تصویر
و تلقینی رسانده موضوع این تمثیل نیست؛ مهم این
است که سرانجام روز آزمون مدرسه فرا میرسد

و فرض کنید فرزندشان در آزمون مردود بشود.
نخستین واکنش آن فرزند و خانوادهاش چه میتواند
باشد؟
طبیعی است که معلم و مدرسه را در ندادن نمره
قبولی مقصر بدانند و مدرسه را بدخوا ِه خود بپندارند
و از حسودان و رقیبان بنالند .احساس ناکامی و
افسردگی در درون ،و خشم و پرخاش و خشونت
با بیرون ،پیامدهای طبیعی چنین وضعیتی است.
روانشناسان میگویند تنها راه نجات این خانواده،
رسیدن به تصویری واقعی از تواناییاش و اعتراف به
این تصویر است؛ پارانویا و سوء ظن به دیگران ،و
عالم و آدم را متهم دانستن ،گرهی از کار فروبستهی
این خانواده نمیگشاید حتی اگر با استفاده از جایگاه
و قدرت و ثروتش مدیر مدرسه را اخراج و یا حتی
بنای مدرسه را ویران کند! زیرا آزمونی دیگر در راه
است و واقعیت ،تابع متغیری از اوهام این خانواده و
توهمش از خود نیست .تنها شناخت واقعی از حوزه
و دامنهی توانایی و تاثیرش میتواند به او کمک کند
تا هم خود در این پارانویا و پریشانی نماند و هم
دیگران را نیازارد.
در میان ویدئوهایی که از اعتراض به بستن اماکن
مذهبی در ایران منتشر شده صحنههایی هست از
واعظان و مداحانی که بر عامالن بستن حرم نفرین
میفرستند و این تصمیم را نشانه «مظلومیت
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روحانیان قم نیز اگرچه همانند روحانیان ُرم سرانجام حرم را بستند و
نمازهای جمعه را نیز مانند آئینهای یکشنبه تعطیل کردند اما تسلیمشان در برابر

رحم کرونا را نباید با تجدیدنظرشان در الهیات جاهلیت اشتباه گرفتُ .رم،
واقعیت بی ِ

روزگاری است که دریافته باید حساب زمین را از آسمان جدا کند اما قم نه! دستگاه
تبلیغی دین در ایران از سر اجبار در برابر کرونا تسلیم شده اما چنان با قدرت آمیخته
که هنوز معتقد است میتوان با کتاب و سنت بر ایران و جهان حکم راند .خالصی

قم هنگامی قابل باور است که کاخهای قدرت را نیز همانند بیمارستانها به اهلش

بسپارد و با کتاب و مکتبش به مسجد و موعظه برگردد .اما تا وقتی در همه سنگرهای

پیشاکرونا ایستاده و بر رنج انسان و ایران میافزاید میتوان فهمید که این سکوت و
عقبنشینی ،ناشی از پیامدهای فوری و مرگبار کرونا و تسلیمی از سر اجبار است.

اهلبیت» میخوانند و میگریند .کم نیستند اخباری
از نقاط مختلف جهان که معتقدان به مذاهب مختلف،
با نسخههایی از طب خرافی ،داروهایی غریب را
تجویز میکنند و بر شفابخشی آن غیرت میورزند و
منکرانش را لعن میکنند؛ در ایران حتی تبلیغ عالج
کرونا با «طب اسالمی» به تلویزیون رسمی کشور راه
مییابد و با اینکه در گذشته حتی از میان مسئوالن
نظام نیز قربانی گرفته باز هم تبلیغ و ترویج میشود.
چرا چنین اتفاقی میافتد؟ این بخش از خانواده
دینداران مگر چه تصویری از خداوند و چه تصوری
از متون دینی و دامنهی توانایی و گرهگشایی دین
دارند؟
به عنوان نمونه ،در سال  ۱۳۳۷مجلهای در میان
جامعه شیعی ایران متولد شد با نام «مکتب اسالم» که
اکنون  ۶دهه از عمرش میگذرد و هنوز پابرجاست؛
این مجله البته در دو دهه آغازین عمرش تا پیروزی
انقالب  ۵۷نقشی پررنگ در تعلیم و تربیت دینداران
داشت و اکنون نشریهای منزوی و کم مشتری است.
بر صدر لوگوی مجله جملهای نشسته بود که هنوز
نیز برنخاسته« :االسالم یعلو و الیعلی علیه» سخنی
منسوب به پیامبر اسالم که :اسالم برتری و سروری
میکند و چیزی برتر و سرتر از آن نمینشیند .در
گوشهای دیگر از جهان اسالم  ۹۰سال است که
جریان فراگیر اخوانالمسلمین در جامعه اهل سنت
نیز شعاری را بر پرچمهایش مینویسد که اسالم
را حالل مشکالت و کلید قفلگشای همه نیازها
میداند« :االسالم هو الحل» .اگر در گوش طائفه و
خانوادهای از دینداران عمری خوانده باشند که آنچه
خوبان همه دارند ما یکجا داریم و عالوه بر کلیدهای
(مفاتیح الجنان) کلیدهای این جهان را هم
بهشت
ُ
به دست ما سپردهاند اما ناگهان آزمونی مانند کرونا
از راه برسد و نازپروردههای این خانواده را از حرم
بیرون کنند همان اتفاقی رخ میدهد که روانشناسان
درباره مبتالیان به پارانویا هشدار میدادند .پژمردگی
در درون یا خشم در بیرون یا هر دو.
دیری است که دستگاه تبیینی و تبلیغی دین در
تبیین هویت و غایت خود و نیز در دامن و دامنهی
حضور و تاثیرش دچار جهل و اختالل معرفتی و مبتال
به نوعی پارانویا است و به جای آنکه خود را بستری
کند و در محضر عقل به درمان بپردازد االهیات
متناسب با این جاهلیت و اختالل را تولید میکند که

آن را «االهیات جاهلیت» مینامم .معروف است که
«دوران جاهلیت» را دورانی میخوانند که پیامبران
هنوز ظهور نکرده بودند و انسان در بدویّت میزیست؛
برای دوران جاهلیت نیز ویژگیهایی را میآورند که
ذکرشان خارج از این مجال است ،اینقدر بس که
آنچه طائفهای از دینداران درباره دوران جاهلیت
میگویند خود در روزگار ما همانها را باز آفریدهاند
با این تفاوت که االهیات جاهلیت را نیز متناسب با
جهل و اختالل معرفتیشان تولید کردهاند.
پارانویای برتری و سروری دین ،مدیر مدرسه را به
توطئه و حسادت و رقابت متهم میکند که چرا به
فرزند ما نمره قبولی نداده است؛ این سخن که «قم
دارالشفاست و دشمن میخواهد اینجا را ناامن نشان
دهد ولی این آرزو را به گور خواهد برد» محصول
همین پارانویا است.
در پی این اتهام ،دستگاه دین به میزان قدرتش
جلوی واقعیت میایستد و راهحلهای دیگران برای
کاستن از رنجهای بشر را تحمل نمیکند ،نه راه
میرود و نه راه میدهد ،به میزان ناکامیاش دست
کنندگان تصویری که
به خشونت میزند تا تضعیف
ِ
از دین ساخته را از سر راه بردارد .در این فرایند،
پیروانش یا افسرده و به تدریج بیاعتقاد میشوند و
یا تبدیل میشوند به ابزاری برای آزار دیگران ،و هر
جا حضور دارند آرامش و امنیت را از دیگران سلب
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میکنند.
کرونا اما آزمونی از جنس دیگر بود .نه کسی بود
که بتوان تخطئه و تکفیرش کرد یا بتوان با دستبند و
شرش خالص شد و نه از جنس مقوالتی بود
پابند از ّ
که بتوان به عالم غیب ارجاعش داد؛ کرونا نه آزمونی
از «عالم غیب» که مدرسهای در «عالم شهادت» بود
و هر چه بود و هر چه هست قابل رؤیت و اندازهگیری
است و صدای آمار ابتالها و مرگهایش از صدای هر
مأذنه و مناره و ناقوسی بلندتر است.
نوبت به تسلیم در برابر واقعیت رسیده بود و الزم
نبود تا  ۴۰سال طول بکشد تا معلوم شود دین نه تنها
«برتر و سرتر» نیست بلکه نیاز به برتری و سروری
عقل و اخالق دارد تا پایش را از گلیمش درازتر نکند؛
برای کرونا  ۴۰روز کافی بود تا هم علوم تجربی را و
هم االهیات را در سرتاسر زمین به تواضع دعوت کند.
در این میان ،روحانیان قم نیز اگرچه همانند
روحانیان ُرم سرانجام حرم را بستند و نمازهای
جمعه را نیز مانند آئینهای یکشنبه تعطیل کردند
رحم کرونا را نباید
اما تسلیمشان در برابر واقعیت بی ِ
با تجدیدنظرشان در الهیات جاهلیت اشتباه گرفت.
ُرم ،روزگاری است که دریافته باید حساب زمین را
از آسمان جدا کند اما قم نه! دستگاه تبلیغی دین
در ایران از سر اجبار در برابر کرونا تسلیم شده اما
چنان با قدرت آمیخته که هنوز معتقد است میتوان
با کتاب و سنت بر ایران و جهان حکم راند .خالصی
قم هنگامی قابل باور است که کاخهای قدرت را نیز
همانند بیمارستانها به اهلش بسپارد و با کتاب و
مکتبش به مسجد و موعظه برگردد .اما تا وقتی در
همه سنگرهای پیشاکرونا ایستاده و بر رنج انسان
و ایران میافزاید میتوان فهمید که این سکوت و
عقبنشینی ،ناشی از پیامدهای فوری و مرگبار کرونا
و تسلیمی از سر اجبار است.
قدرت دینی و پارانویای طائفهای از دینداران همان
اژدهای داستان مولوی است .خفتگی و تواضعش در
برابر کرونا را نباید به حساب شعور و آگاهیاش
گذاشت؛ تنها «از غم بیآلتی افسرده است» و
زمستان کرونا که برود و «آفتاب بغداد» دوباره
گرمش کند باز بازار االهیات جاهلیت را میگشاید و
مشتری میطلبد؛ هر چند انبوهی از مشتریان دیگر
بر آن شوق و ذوق و اطمینان نیستند و به این بازار
با چشم تردید مینگرند .پس از کرونا ،اقتصاد جهانی
و اعتقاد جهانی هر دو روزگار سختی در پیش دارند.

در کره جنوبی نیز کلیسای مسیحی شینچیونجی نقطه آغاز اپیدمی شناخته
شد .این کلیسا بیش از  ۲۶۶هزار نفر پیرو دارد .پیروانش تن به آزمایش ندادند و یک
پیرو ۶۱ساله نیز پس از امتناع از آزمایش ،به کلیسایی در جنوب شهر دائگو رفت که
چهارمین شهر بزرگ کره جنوبی است و ۲ونیم میلیون نفر جمعیت دارد .اندکی بعد
رسانهها مبدا شیوع ویروس کرونا را کلیسای دائگو دانستند و مقامات سئول ،دستور
تعطیلی کلیساها را دادند .سرانجام لیمنهی ،رهبر  ۸۸ساله کلیسای شینچیونجی
از نقش این کلیسا در ابتالی بیش از نیمی از مبتالیان در کره جنوبی عذرخواهی کرد؛
هرچند شهرداری سئول ،پایتخت کره جنوبی ،او را بهدلیل امتناع از همکاری در مهار
بیماری به «قتل عمد» متهم کرد و پرونده تعقیب او را گشود.
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امنیت و نظم بین الملل در پساکرونا
فرزانه بذرپور

بحران های بزرگ بین المللی می توانند بر سیستم
بین الملل ،ساختار ،هنجارها و نهادهای آن تاثیر
بگذارند .جنگ های جهانی ،جنگ سرد ،حادثه ۱۱
سپتامبر  ،۲۰۰۱بحران مالی  ۲۰۰۸هرکدام تحوالتی
را به نسبت های مختلف بر نظم بین الملل ،نقش
بازیگران بین المللی و مساله امنیت گذاشتند .سوال
اینست که چه چیزی در سیاست بین الملل بعد از
کرونا ممکن است تغییر کند؟
به نظر میرسد پاندمی کرونا نیز باتوجه به بُعد
جهانی اش ،تغییراتی را در مفاهیم نظری و ساختاری
روابط بین الملل موجب شود .برخی شواهد نشان می
دهد که تغییراتی در نقش قدرتهای بزرگ مثل آمریکا
و چین در نظم بین الملل و همینطور بازتعریف مفهوم
امنیت در نظریه های بین الملل از جمله تحوالتی
است که احتماال در پساکرونا شاهد خواهیم بود.
در این یادداشت به این سوال می پردازم که کرونا
چطور می تواند مفهوم امنیت در روابط بین الملل را
دچار بازنگری کند.
بازنگری در نظریه امنیت
نظریه کالسیک از امنیت بر رئالیسم یا واقع گرایی
استوار بود ،این نظریه بر امنیت صرفا «نظامی» تاکید
داشت و مرجع تامین این نوع امنیت «دولت ها» بودند.
امنیت در نگاه واقع گرایانه ،امنیت «عینی و ملموس»
بود و در نبود جنگ و تهدید تعریف میشد .برای
تامین چنین امنیتی ،دولتها با افزایش قابلیت های
نظامی ،در یک رقابت تسلیحاتی به دنبال بازدارندگی،
حفظ تمامیت سرزمینی و منافع ملی خود هستند .از
دوران وستفالی تا جنگ سرد ،روابط بین الملل در
واقع مطالعات جنگ و صلح بود.
نظریه های انتقادی روابط بین الملل تالش کردند
در مقابل نظریه واقع گرایی ،تعریف موسع تری از
امنیت ارائه کنند و دامنهی آن را از ب ُعد سخت افزاری
به ابعاد چندگانه نرم افزاری وسعت دهند .پایان جنگ
سرد و فروپاشی شوروی ،عمال فرصت غلبه ی تعریف
«موسع» از امنیت شد .باری بوزان؛ یکی از نظریه
پردازان پیشتاز در این تحول مفهومی است.
بوزان ابعاد پنجگانه از امنیت مطرح کرد و امنیت

اقتصادی ،امنیت اجتماعی،
امنیت سیاسی ،امنیت محیط
زیستی را عالوه بر امنیت
نظامی تعریف کرد .به باور
بوزان مکتب رئالیسم نمی
توانست پاسخگوی واقعیت
های بین المللی باشد .دیگر
دولت ها تنها مرجع تامین
امنیت نبودند و نقش بازیگران
غیردولتی ،فراملی و افراد در
تامین امنیت مهم بود.
از نظر مکتب کپنهاگ
و بوزان ،در شرایط جدید
امنیت مفهوم سنتی خود
را از دست داده و برخالف زمانی که در چهارچوب
وستفالیا ،به ابعاد نظامی امنیت نگریسته می شد در
دوران پساجنگ سرد دچار دگردیسی شد .بعد از ۱۱
سپتامبر  ، ۲۰۰۱این دیدگاه طرفداران و موافقان
بیشتری یافت .ضمن اینکه در ساختار بین الملل هم
ناتو نقش و دامنه ی حضور خود را بازتعریف کرد.
با این مقدمه وارد مبحث اصلی یعنی تاثیر کرونا بر
مفهوم امنیت می شویم .به باور نگارنده ،امنیت مجددا
دچار بازتعریف خواهد شد.
در مکتب کپنهاگ ،وابستگی متقابل کشورها ضامن
امنیت آنها بود ،اما در جریان شیوع کرونا رهیافت
یکجانبهگرایی به امنیت بیشتر منجر شد .به گونه ای
که هرچقدر کشورها در تولید کاالهای اساسی ،دارویی
و اقالم بهداشتی خودکفاتر باشند در مهار بیماری و
تبعات آن موفقتر عمل میکنند .بنابراین در پساکرونا
کشورها احتماال به سمت بهرهبرداری از منابع طبیعی
سرزمینی با هدف خودکفایی در کاالهای اساسی پیش
میروند.
در جریان همه گیری کرونا ،ارتباط و وابستگی،
تهدید تعریف شد« .قدرت» کشورها دیگر در ب ُعد
نظامی کمکی به مقابله با تهدید کرونا نکرد .کشورها
فهمیدند چقدر نسبت به بیماریهای همهگیر ضعیف
و شکننده هستند .بنابراین به سمت تقویت توان

بیولوژیک و بنیه مقابله با اینگونه اپیدمی ها پیش
میروند.
این ویروس در حوزه آفند و پدافند توامان تاثیرگذار
بود چرا که کشورها فهمیدند در حوزه جنگ بیولوژیک،
حمله اول آخرین حمله نیست .رهیافت بهرهبرداری از
سالحهای بیولوژیک به طور جدی بازنگری خواهد
شد .چراکه هیچ کشوری ،نمی تواند خود را مصون
از آن نگه دارد.
در پساکرونا ،عالوه بر ابعاد امنیتی ۵گانه باری
بوزان؛ باید ب ُعد امنیت «زیستی» را به ابعاد امنیت
افزود .بااینحال کرونا نشان داد که بار دیگر مرجع
تامین امنیت «دولتها» هستند.
بدون تردید ویروس کرونا تهدیدی برای صلح و
امنیت بین المللی است و قاعدتا باید کشورها برای
مقابله موثر با این پاندمی ،همکاری جهانی را در
اولویت قرار دهند و در یک رهیافت مشترک ،به
مبادله اطالعات و تالش ها برای تولید واکسن ادامه
دهند .اما در عمل بعید است که چنین وحدت رویهای
را شاهد باشیم.
از همین حاال ایاالت متحده آمریکا ،علیه چین
طرح دعوی کرده و این کشور را به نقش داشتن
در تولید و همه گیری ویروس کرونا متهم می کند.
اتهامی که اگر اثبات شود می تواند اجماعی سخت
علیه چین را سامان دهد .فارغ از اینکه پنهان کاری
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چین و عدم ارائه آمار و اطالعات صحیح باعث ساده
نگری کشورها به مقابله با بیماری شد ،متهم کردن
چین البته فوایدی برای استراتژی دشمن سازی
ایاالت متحده دارد.
هدف از امنیت هم دچار تغییر خواهد شد .وقتی
هدف از امنیت ،سالمت شهروندان باشد این اختیار
به دولتهای ملی داده می شود که با سلب و محدود
کردن آزادی های اساسی مردم ،سالمت عمومی را
حفظ کنند .دولتهای ملی حتی ممکن است برای
اجرای دستورالعملها و پروتکل های بهداشتی دست
به اعمال خشونت بزنند ،گفته می شود بسیاری از
شهروندان چین در ووهان در خانه هایشان زندانی
بودند و برخی از گرسنگی مردند .یا اخیرا ترکیه اعالم
حکومت نظامی کرد یا روسیه مجازات  ۵تا  ۱۰سال
حبس برای کسانی که قانون قرنطینه را بشکنند وضع
کرد.
دولتهای ملی با انحصار قدرت نظامی و سیاسی
و رسانه ای ،توان مضاعفی برای تحدید حقوق و
آزادیهای شهروندان خواهند کرد بدون اینکه
اعتراض جدی علیه این تضییع حقوق صورت گیرد.
این احتمال می رود در صورت طوالنی شدن اپیدمی
کرونا و تاخیر در کشف و تولید واکسن ،شکل جدیدی
از حکومتداری در جوامع مرسوم شود که در آن دولت
مثال «برادر بزرگتر» ،حق کنترل ،نظارت بر رفتار
شهروندان و مجازات آنچه رفتار غیربهداشتی تعریف
میکند را خواهد داشت .بدون اینکه عملکرد دولتهای
ملی ،از سوی مجامع بین المللی و حقوق بشری مورد
اعتراض یا انتقاد قرار گیرد.
در نظم پساکرونا ،احتماال نقش سیاسی سازمان
ملل ،ناتو ،اتحادیه اروپا و سازمانهای بین المللی و
منطقه ای در مداخله در حاکمیت دولت های ملی
کمرنگ خواهد شد و توان تاثیرگذاری مجامع بین
المللی بر دولت های ملی کاهش جدی خواهد یافت.
پس از جنگ سرد؛ ترویج ارزش های لیبرال
دموکراسی یک هنجار بین المللی تعریف شد ،لیبرال
دموکراسی پیش شرط صلح و ثبات معرفی شد و دفاع
از آزادی های اساسی و امنیت شهروندان و مقابله
با خشونت دولتهای ملی علیه شهروندان شان تحت
عنوان مسئولیت حمایت در راستای وظایف ناتو و
دولتهای غربی قرار گرفت.
در واقع به دنبال بازتعریف مفهوم امنیت ،ناتو
توانست اصل مداخله در حاکمیت دولت های ملی
و نادیده گرفتن چهارچوب وستفالیایی دولت ها را

به نظر میرسد در نظم بین الملل پساکرونا ،با
قدرتگیری حاکمیت ملی ،حوزه مداخله ی ناتو
دچار چالش خواهد شد.

تعطیلی اقتصاد جهانی را رقم زد و دولتها به طور
دستوری چرخه اقتصاد را متوقف کردند .عمال بازار
آزاد فدای حفظ سالمت و جان شهروندان شد .امنیت

بحران های بزرگ بین المللی می توانند بر سیستم بین الملل ،ساختار،

هنجارها و نهادهای آن تاثیر بگذارند .جنگ های جهانی ،جنگ سرد ،حادثه 11
سپتامبر  ،2001بحران مالی  2008هرکدام تحوالتی را به نسبت های مختلف بر نظم

بین الملل ،نقش بازیگران بین المللی و مساله امنیت گذاشتند .سوال اینست که چه

چیزی در سیاست بین الملل بعد از کرونا ممکن است تغییر کند؟ برخی شواهد نشان

می دهد که تغییراتی در نقش قدرتهای بزرگ مثل آمریکا و چین در نظم بین الملل و
همینطور بازتعریف مفهوم امنیت در نظریه های بین الملل از جمله تحوالتی است که
احتماال در پساکرونا شاهد خواهیم بود.

البته پیش از پاندمی کرونا ،برخی عوامل در ضعیف
شدن ناتو موثر بود از جمله سیاست های دونالد ترامپ
در کاهش بودجه ی نظامی ناتو ،سیاست عدم مداخله
که بعد از تشدید بحران سوریه ،اتخاذ کرد و عمال از
تاثیرگذاری ناتو کاست .ولی ویروس کرونا ،این ائتالف
نظامی را دچار ازهم پاشیدگی خواهد کرد مگر آنکه
آمریکا در اجرای استراتژی دشمن سازی خود موفق
شود و «چین» را به عنوان متهم اصلی نشانه رود.
اگرچه ترامپ ،چین را متهم به پنهان کاری کرده
اما باتوجه به اینکه چین در صف اول مبارزه با این
ویروس قرار داشته ،احتماال نمی تواند کمکی به
تئوری دشمن سازی آمریکا کند .آمریکا نمی تواند
به ویروس شلیک کند ،نمی تواند علیه ویروس جبهه
سازی کند باوجود اینکه این بیماری امنیت داخلی
اش را به شدت مورد حمله قرار داده است.
سربازان خبره نظامی ،تکاوران نیروی دریایی
و تجهیزات نظامی و تکنولوژی های جاسوسی
هیچکدام کمکی به مقابله با ویروس نمیکند و خط
اول این مبارزه اتفاقا بر عهده ی پزشکان ،پرستاران،
اپدیمولوژیست هاست.
در نظم پساکرونا ،مفاهیمی مثل امنیت جمعی،
حفظ صلح بین المللی ،وابستگی متقابل اقتصادی،
تقویت هویت اروپایی که از ارزش های هنجاری ناتو
معرفی می شود ،دچار بازتعریف خواهد شد.
رشد اقتصادی کشورها به دلیل جابه جایی سرمایه
و نیروی متخصصُ ،کند می شود .مبارزه با کرونا

در مکتب کپنهاگ ،وابستگی متقابل کشورها ضامن امنیت آنها بود ،اما در

جریان شیوع کرونا رهیافت یکجانبهگرایی به امنیت بیشتر منجر شد .به گونه ای

که هرچقدر کشورها در تولید کاالهای اساسی ،دارویی و اقالم بهداشتی خودکفاتر

باشند در مهار بیماری و تبعات آن موفقتر عمل میکنند .بنابراین در پساکرونا
کشورها احتماال به سمت بهرهبرداری از منابع طبیعی سرزمینی با هدف خودکفایی

در کاالهای اساسی پیش میروند.

نهادینه کند .به این معنا که عدم توانایی دولت های
ملی در تامین امنیت شهروندان و عدم مشروعیت
سیاسی رژیم های غیرمردم ساالر بستر الزم مداخله
ای ناتو در آن کشورها بود .بحران بالکان در دهه  ۹۰و
حمله به لیبی در  ۲۰۱۱و حمله به سوریه در ۲۰۱۲
از جمله مداخالت ناتو و کشورهای غربی بود.
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و مقابله با تبعات اقتصادی آن ،بخشی از بودجه
ی عمران و توسعه کشورها را جذب خواهد کرد و
صندوق ذخایر ملی و سرمایه های داخلی کشورها
صرف جبران خسارات کرونا خواهد شد.
در نظم پساجنگ سرد هدف از امنیت اقتصادی،
حفظ و تقویت بازار آزاد است درحالیکه شیوع کرونا

اقتصادی پساکرونا در گرو کمک های دولت به مشاغل
و صنعت خواهد بود و دخالت دولت در بازار اعتراضی
در پی نخواهد داشت.
در اتحادیه اروپا ،شاهد عمیق تر شدن اختالفات
میان شمال و جنوب خواهیم بود ،اگر آلمان و هلند
همچنان از کمک مالی و اعطای وام به کشورهای
اسپانیا و ایتالیا سرباز بزنند .در این صورت احتماال
شاهد خروج کشورهای جنوب اروپا و فروپاشی
اتحادیه اروپا در پساکرونا خواهیم بود.
گمانه زنی ها درباره تاثبرات کرونا بر نظم بین
الملل البته همگی حاکی از عدم قطعیت است چراکه
هنوز معلوم نیست مدت و شدت همهگیری کرونا
چه سرانجامی خواهد داشت .اپریال کالج لندن در
تحقیقی گفته است ،کرونا بیش از  ۴۰میلیون نفر
را در سال جاری میالدی خواهد کشت و بخش عمده
این تلفات در کشورهای فقیر رخ می دهد .کمبود
امکانات بهداشتی ،درمانی در کشورهای آفریقایی و
آسیایی از یکسو و سوتغذیه و گرسنگی از سوی دیگر
جان میلیون ها نفر در آفریقا و جنوب آسیا را تهدید
میکند.
اکنون حدود  ۸۰۰میلیون نفردر جهان به سوتغذیه
مزمن دچارند و بیش از  ۱۰۰میلیون نفر هستند که
نیازمند بسته کمک های غذایی برای ادامه حیات
هستند .درحالیکه کرونا این وضعیت را تشدید کرده
است.
خالصه آنکه؛
بعد از یازده سپتامبر آمریکایی ها فهمیدند که
آرامش و امنیت شان چقدر میتواند آسیب پذیر باشد و
دشمن چقدر ممکن است نزدیک باشد درحالیکه فکر
می کردند در کیلومترها و اقیانوس ها دور از آنهاست.
بحران مالی سال  ۲۰۰۸به اروپا نشان داد که
آرامش و امنیت اقتصادی شان چقدر میتواند شکننده
باشد و و اکنون کرونا همین نامنی را در گستره جهانی
به زندگی ما آورده است.
در پساکرونا با اصطالحاتی همچون آســتانه فقر و
آستانه بقا مواجه خواهیم بود که شــرایط به مراتب
دشــوارتری را رقم خواهد زد .از این جهت است که
گفته می شود از هم اکنون باید نوعی آگاهی برتر
اتفاق بیفتد .در مورد این مساله و آینده به جای خوش
بینی یا بدبینی بهتر است واقع بین باشیم .بدون تردید
کشورها پس از تجربه کرونا ،توجه بیشتری به نظام
سالمت می دهند اما حس ناامنی از تهدید بیولوژیک
خاطره جمعی بشر را رها نخواهد کرد.
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درس هائی برای پسا کرونا
بهروز بیات

از آغاز سال نوین میالدی جهان آگاهانه غافلگی ِر
پدیده ای شده است که به نام ویروس کوید ۱۹-یا
کرونا که گویا در بازاری از شهر ُوهان چین زائیده
شده است .این ویروس برق آسا از یک اپیدمی
محلی به یک پاندمی جهانی فرا روئیده است .میگویم
” آگاهانه غافلگیر” شد از این روی که کارشناسان
اپیدمی و ویروس شناسی پس از چند پاندمی بزرگ
و کوچک از آغاز سدۀ  ،۲۱پدیدار شدن پاندمی
های دیگر را بسیار محتمل میدانستند و از این امر
“آگاهی” داشتند اما دولت ها “غافلگیر” شدند زیرا
که به اخطار کارشناسان که در  ۱۷سال اخیر  ۸بار
تکرار شده بود ،کم بها داده بودند.
البته که کوید ۱۹-ویروسی ناشناخته و به شدت
واگیردار و در هر حال آفتی است برای جان مردم
جهان .من در این نوشتار میخواهم نشان دهم که چه
فاکتور هائی باعث شده اند که ابزار دفاعی دولت ها
برای برخورد با این پاندمی کارآمدیِ بالقوۀ ممکن
را نداشته باشند .مایلم نشان دهم که اگز دورانی
دگرگون شده به نام پسا کوید ۱۹-فرارسد ،اصالحات
مطلوب چه میتوانند باشند.
و اما غافلگیرشدن دولت ها بی میانجی از آسمان
نازل نشده است بلکه متاثر از پارادایمایست که همۀ
گسترۀ زندگی اجتماعی را منحصرأ سود محور سامان
داده است .ایدئولوژی نئولیبرالی که این دگما را آفریده
است ،در سه چهار دهۀ اخیر فرادستی یافته است .این
دگما الزام به سود آوری مالی را راستاراست به همۀ
زندگی اجتماعی حتی بخش بهداشت و
کالن
خرد و
ِ
ِ
سالمت شهروندان تعمیم داده است.
پیامد چنین سیاستی این است که بخش بهداشت
و سالمت شهروندان و نهاد های وابسته به آن با
خصوصی سازی گسترده ،وسیله سود جوئی بنگاه
هائی قرار گرفته اند که برای افزایش سود خود
شمار کارکنان و کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی
را به شدت کاهش داده اند .از سوی دیگر نظر به
اینکه بنگاه های اقتصادی در دوران ما عمومأ عادت
به برنامه ریزی دراز مدت ندارند ،برای حالت های
اضطراری که ممکن است در آینده رخ دهند ،مانند

پدید آمدن پاندمی ها ،در
تدارکات درمانی سرمایه
گذاری نکرده اند زیرا که
نمیدانند چه هنگامی بازده
خواهد داشت.
آنگاه که هجوم بی امان
ویروس آغازید بسیاری از
دولت ها و کشور ها فاقد
آماده گی الزم برای برخورد
به آن بودند.
بخش هائی نیز که هنوز
در مالکیت دولت مانده اند در
پیروی از دگمای سودافزائی،
خواسته و ناخواسته مجبور
بودند این فرهنگ و روش را در پیش گیرند.
سود کالن به شرکت های داروئی ،بنگاه های تولید
کننده ابزار پزشکی  ،صاحبان بیمارستان ها و بخشی
از پزشکان میرسد در حالیکه شمار بقیه کارکنان
بخش بهداشت اوال کاهش بافته اند و دومأ با وجود
کار طاقت فرسا ،مزدشان در سطحی پائین نگهداشته
شده است.
نتیجه :وضعیت وخیم امروزی سیستم درمانی
است در مقابله با پاندمی کوید :۱۹ -اکنون شاهد
جان باختن ده ها هزار انسان در سراسر جهان هستیم
صدها میلیون از مردم جهان در انزوای خود ُگزیده یا
قرنطینۀ خود گردن نهاده به سر میبرند با پیامد هائی
نامعلوم برای اقتصاد و اجتماع در همۀ کشور ها.
از آن جا که در آیندۀ نزدیک پیشگیری یا مداوای
این بیماری به شدت واگیردار در دسترس نیست،
کشور ها و دولت ها خود را به شیوه های متفاوت
برای مقابله با ویروس کوید ۱۹-آماده میکنند .با
توجه به این که رفتار این ویروس با جوانان و پیران
متفاوت است ،فرض بر این استوار است که بخش در
خور توجهی از شهروندان سالمند فراتر از  ۶۰سال و
با پیشینه بیماری جان خود را خواهند باخت.
در این میان برای برخورد با کرونا دو اندیشۀ و دو
رهیافت تبلور یافته اند:

یکی پایبند است به اتیک انسانی به موازات و
همپوش با اتیک پزشکی ،دایر بر این که جان هر
انسان بدون استثنا یگانه است .این اتیک حفظ زندگی
هر انسان مشخص را به صرف این که انسان است،
هدف غائی جامعه نهاده است .پیام ِد این رهیافت
برتر شمردن جان انسان بر امر اقتصاد است .رهروان
این مسیر کوشش میکنند که با آهسته کردن رشد
شمار مبتالیان و نگهداشتنش در زیر مرز گنجایش
همزمان
سیستم درمانی کشور ،از وقو ِع پرشمار و
ِ
ابتال که نیاز به مراقبت ویژه خواهند داشت ،تا سرحد
امکان بکاهند و بدین ترتیب درجۀ مرگ و میر را
کاهش دهند .این رهیافت از اقتصاد غافل نیست اما
آن را ارجح مطلق نمیداند.
پیروان رهیافت دوم براین باورند که از این پاندمی
گریزی نیست و تنها پس از مبتال شدن حدود %۷۰
از مردم و در نتیجه ایمن شدن آن ها مهار میشود –
مصونیت رمه ای –  ،حتی به بهای اینکه بخش بزرگی
از شهروندان سالمند و به لحاظ تندرستی ضربه پذیر
جان ببازند .این رهیافت زیان های ناشی از ایستادن
چرخ اقتصاد را حتی برای جان انسان ها در آینده
خطرناکتر از جان باختن جمع پرشماری از سالمندان
و معلولین در حال حاضر میپندارد .به عبارت دیگر
این روش به تهدی ِد کنکرتِ امرو ِز انسان های مشخص
در برابر تهدیدی مفروض برای جان انسان های مجر ِد
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مفروض در آینده کمتر بها مینهد .البته این رهیافت
برای اقتصاد آیندۀ وخیمی را پیشبینی میکند که
آن هم طبیعتأ عواقبی برای جان و زندگی انسان ها
میتواند داشته باشد.
در این رهیافت با گونه ای از سوسیال داروینیسم
نیز بر روبرو هستیم :بخش هائی که در معرض خطر
هستند شهروندان سالمند یا به لحاظ تندرستی
ضربهپذیر هستند و باید به سرنوشت شان گردن نهاد.
یکی از مدعیان این راه بوریس جانسون نخست
وزیر بریتانیا بود که به مردم بریتانیا این پیام را میداد
که خود را برای جدا شدن از عزیزان شان آماده کنند.
جمهوری اسالمی نیز نگفته چنین عمل کرده است.
اشکالش در این نهفته است که اگر جامعه روزی
به وسوسۀ سنجش جان آدمیزاد با هزینه های حفظ
اش بپردازد ،پایان راه آن کجا خواهد بود؟ خاطر نشان
میکنم که وزیر بهداشت ایران یا معاون اش چند ماه
پیش از بروز کرونا اعالم کرد که حیف است منابع
ملی را برای جفظ جان شهروندان سالمندی که یکی
دو سال بیشتر از عمرشان نمانده است ،به هدر دهیم.
گشودن این فصل که چه جانی ارزش حفظ کردن
دارد و چه جانی ندارد ،میتواند به طور بالقوه رنگ و
بوئی از آن داشته باشد که اروپائی ها اویگنیک اش
 eugenicمینامند -جنایتی که نازی های آلمان در
مورد انسان های معلول مرتکب میشدند.
مشکل دیگر این رهیافت باورش به بی بدیل بودن
ِ
مدیریت اقتصا ِد منحصرأ سود محو ِر هژمونیک
شیوۀ
در  ۴ -۳دهۀ اخیر میباشد(. )shareholder value
به این سهل انگاری یا غافلگیری عامدانه ناشی
از دگم نئولیبرالی ،رهیافت سوداگرانۀ سیاسی هم
افزوده شده است ،بدین شیوه که پاره ای از کشور
ها با نگاه سیاسی و اقتصادی لحظه ای ،بروز کرونا
را پنهان کرده یا بی اهمیت جلوه داده اند .نمونه
برجسته رهبردن با این راه حکومت خامنه ای در
ایران و ترامپ در امریکا – و شاید چین در روزهای
نخست بروز کرونا – میباشند.
به ویژه شاخصه های رفتاری دولت های امریکا
و ایران شگفت آور به هم شباهت دارند :علی خامنه
ای از تزلزل بیشتر رژیم اش بیمناک است ،میترسد
که اگر شهروندانی را که با هزار تهدید ،تطمیع  ،دوز
و کلک و فریبکاری به راهپیمائی  ۲۲بهمن و به
“انتخابات” مجلس اش فرا میخواند ،از بیم ویروس
در خانه بمانند ،رژیم اش را باز هم بیستر دستخوش
خطر کنند.
هم و غمی جز انتخاب
از طرف دیگر ترامپ که ّ
مجدد در پایان امسال ندارد و تنها وسیلۀ فخر
فروشی اش بهای بورس های وال استریت و وضعیت
اقتصادی امریکا است ،قصد آن کرد که با نسبت دادن
این اپیدمی به یک َکلَک دمکرات ها و سپس کم بها
دادن به آن ،از سقوط اقتصاد جلوگیری کند .اکنون
نیز که اثرات مرگبار سهل انگاری ها وناکار آمدی
دولتش نمایان شده است ،برای اتحراف افکار عمومی
دوباره به تئوری توطئه ای فراختر پناه میبرد :علیرغم
نظر خیل بزرگی از کارشناسان ،این ویروس را پرورده
ای در زراد خانه های چین القا میکند.
هنگام بروز علنی و دیرهنگام این ویروس خامنه
ای آنرا یک سرماخوردگی ساده معرفی میکند که
زود میگذرد .هنگامی که کار سخت میشود توصیۀ
توسل به دعا می کند .اندکی بعد هم آن را یک توطئۀ
امریکائی ها و یک تهدید امنیتی قلمداد میکند و
فزون برین گروه معتب ِر پزشکان بدون مرز را نیز از

ایران اخراج میکند.
ترامپ هم ادعا میکند که بزودی هواگرم و این
ویروس به طور “معجزه آسا” از میان میرود.
البته یک فرق بسیار اساسی نیز میان این دو وجود
دارد :خامنه ای قدر قدرت در یک رژیم استبدادی
دینی است اما ترامپ در امریکا در محاصرۀ نهاد های
دمکراتیک به ویژه حکمرانان ایالت ها و شهرها قرار
دارد که موظف به اجرای دستورالعمل های او نیستند.
اما دیر عمل کردن هردوی این ها به وضعیت
فاجعه انگیز در ایران و امریکا انجامیده است.
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است.
در بعد روانشناسی اجتماعی اثر گذاری بر روحیه
و روان شهروندان ،بیمناک بودن شان از یک دشمن
نامرئی بدون آن که راه گریزی فردی بر آن متصور
باشد .محدودیت و حتی تنهائی در محیطی بسته در
آپارتمان هائی کوچک ،ترس مضاعف هم از بیماری و
هم از آینده اقتصادی خود و نادارتر شدن و محروم
ماندن فرزندان از آموزش و بسیار تنگنا های دیگر،
همه وضعیتی استثنائی را به وجود آورده اند که
جامعه در درازمدت تاب تحملش را نخواهد داشت.

واکنش کشورهای تعیین کننده که در وجه غالب غربی بودند در برابر بحران

مالی  2008مرکب بود از یکسو نجات بانک ها از ورشکستگی به یاری اعطای وام های
مزدبگیران مالیات دهندگان پرداخت
کالن به آن ها که در تحلیل نهائی از جیب
ِ

میشد .نتیجه این شد که تقریبأ همۀ کشور ها بدهکار شدند .برای جلوگیری از

بدهکاری بیشتر و احیانأ کاهش آن مجبور بودند سیاست های ریاضتی کم وبیش
شدید اعمال کنند .کاهش هزینه های دولت منجر به فقیر شدن بخش قابل توجهی

از جامعه و به موازات آن صرفه جوئی از جمله در هزینه های رفاهی و درمانی بود

صورت میگرفت.

اما دولت ها به ندرت گام های اساسی برای قاعده مند کردن بازار مالی که علت

اصلی بحران بود برداشتند .روند انفکاک جامعه میان ثروتمندها و فقیرها استمرار
یافت.

علی خامنه ای نظر به مالحظات سیاسی و سپس
اقتصادی عمال راه حل ابتالی رمه ای را برگزیده است
که به بهای جان بسیاری از شهروندان ایران تمام
خواهد شد و ترامپ نیز قصد رفتن به این راه را داشت
اما سیستم دمکراتیک امریکا به او اجازۀ چنین کاری
را نداد -هر چند که با تاخیر و به بهای جان باختن
جمع پرشماری از مردم امریکا.
البته کارنامۀ دیگر کشور ها هم سراسر پاک نیست.
مثأل قرائن بر این داللت دارند که در چین و در یک
نمونۀ کوچکتر در اتریش در آغاز الپوشانی صورت
گرفته است.
اثرات جهانی کوید ۱۹-و تقسیم تاریخ به
دوران پیشا و پسا کرونا
اکنون در بسیاری از محافل و رسانه ها صحبت از
این است که پاندمی کوید ۱۹-جهان را به دو دوران
زمانی بخش خواهد کرد .پیشبینی میکنند که در
دوران پسا کرونا جهان به شدت دگرگون خواهد شد.
واقعیت این است که بحران کرونا همۀ عرصه های
زندگی اجتماعی را درنوردیده و عجالتأ به طرز شگفت
انگیزی دگرگون کرده است:
پذیرش محدودیت ها برای آزادی ها و حقوق
بدیهی شهروندی  ،حتی در کشور های دمکراتیک،
بهمریختن سامانۀ درمانی بسیاری از کشورها ،بستن
مرزها میان کشور ها توقف رفت و آمدهای انسانی
درون کشور و میان کشوری ،تعطیلی آموزش و
پرورش در همۀ سطح ها ،قطع فعالیت های فرهنگی
 ،هنری و ورزشی  ،وابستگی بیشتر به جهان دیجیتال
و متوقف کردن چرخ های بخش هائی کالن از اقتصاد
کشورها .فرض عمومی بر این است که رشد اقتصادی
دچار سقوطی شود که پیش از این مشاهده نشده

برانگیختن احساس وابستگی و
از نظرگاهی دیگر،
ِ
همبستگی متقابل میان انسان ها در کوی وبرزن ،در
شهر  ،در ایالت و در جهان .همبستگی میان نسلی
با علم به اینکه جوانان خیلی کمتر مورد تهدید این
ویروس هستند ،اما همان اندازه خود را موظف به
رعایت سختی ها در خدمت به مبارزه با ویروس
کرده اند ،آزمون هائی مثبت در این بحران اند.
پذیرش اینکه غلبه پاینده بر این ویروس تنها
در یک هماورد جهانی متصور است .برجسته شدن
نقش دانش و دانشمندان برای رهائی از این آفت و
به موازات آن باز هم بیشتر بی اعتبار شدن خرافات
دینی از دستاورد های وضع کنونی اند.
رخداد امید بخش دیگر این است که در بحبوحۀ
جدل دولت ها در سطح جهانی ،به روایت روزنامۀ
معتبر نیویورک تایمز ،دانشمندان بسیار ی از کشور
سیاسی دولتهایشان و
ها بی توجه به قیدو بندهای
ِ
رقابت میانشان ،مبادالت و هماندیشی علمی را برای
غلبۀ هر چه زودتر بر این ویروس شدت و سرعت
بخشیده اند.
در این روز ها شاهد این پدیدۀ زیبا نیز هستیم که
شهروندان کشور های جهان در زمینۀ هنری دست
به نوآوری های ستودنی زده اند .شاهد آن هستیم
که چگونه از محلۀ اکباتان تهران گرفته ،تا بولونیای
ایتالیا و بسیار ی دیگر جاهای جهان با آواز سردادن
دسته جمعی از پنجره های باز نوید همبستگی و عزم
راسخ برای گذار از این وضعیت شوم ،روانۀ جهان
میکنند .می بینیم که مشهورترین و محبوبترین
هنرمندان جهان به ابتکار لیدی گاگا یک کنسرت
هشت ساعتۀ رایگان برای همۀ جهان برگزار میکنند
و بیش از  ۱۰۰میلیون دالر برای مبارزه با کوید۱۹-
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کمک جمع آوری میکنند.
افق نوینی که باز میشود مایۀ امیدواری است.
تجربۀ تاریخی نشان میدهد که پیشبرد دگرگونی
های اساسی ،مستقل از سمت و سویش شان،
در وضعیت بحران های ژرف فراهم تر است زیرا
که جنب و جوشی که بحران به جامعه القا میکند
ایستائی نسبی پیش از بحران اش را بهم زده ،آن را
تکان داده و به پویائی وادار میکند .تغییر در مسیر
یک شاکلۀ پویا بسیار آسان تر است .اگر دولتمردان
و زنان مصمم باشند که از شرایط برای دگرگونی
اوضاع بهره بگیرند با مقاومت کمتری روبرو خواهند
شد .حال اگر این دگرگونی بر مبنای تحلیل عینی و
بیطرفانۀ علت های تشدید بحران را همراه با جامعۀ
مدنی بجوید ،میتوان امید به تحول مثبت بست.
اینکه آیا واقعأ دگرگونی دوران ساز ایجاد شود یا
در صورت رخدادن چنین دگرگونی چه سمت وسوئی
برگزیند ،هنوز نمیتوان با اطمینان اظهار نظر کرد.
عمیق مالی
آموزۀ ما از پیشینۀ تاریخی بحران
ِ
جهانی  ۲۰۰۸نشان میدهد که دگرگونی مثبتی به
ارمغان نیاورده است ،هرچند که بسیاری چشم برا ِه
دگرگونی هائی شگرف در سیستم مالی جهان بودند.
ببینیم در چه عرصه هائی دگرگونی هائی محتَمل
هستند.
در قلمرو اقتصاد
پس از اینکه راه حل ایجاد مصونیت رمه ای تقریبأ
در همۀ کشور هائی که در آغاز این راه را برگزیده
بودند ( امریکا ،بریتانیا ،هلند ،برزیل ،سوئد ،عمأل
ایران و شاید روسیه و ترکیه) شکست خورد و رهبران
آن ها مجبور به تجدید نظر در این رویه شدند (به
استثناء جمهوری اسالمی) جای تردید نیست که
اقدامات احتیاطی مانند فاصله گذاری فیزیکی میان
مردم و بستن بسیاری از بنگاه های اقتصادی منجر به

وام های کالن به آن ها که در تحلیل نهائی از جیب
مزدبگیران مالیات دهندگان پرداخت میشد .نتیجه
ِ
این شد که تقریبأ همۀ کشور ها بدهکار شدند .برای
جلوگیری از بدهکاری بیشتر و احیانأ کاهش آن
مجبور بودند سیاست های ریاضتی کم وبیش شدید
اعمال کنند .کاهش هزینه های دولت منجر به فقیر
شدن بخش قابل توجهی از جامعه و به موازات آن

دو هزار میلیارد دالر به اقتصاد تزریق میشود .از این
مبلغ بخش بزرگی برای جبران تعطیلی جامعه مصرف
شد .فزون بر این دولتی که بخش در خور توجهی
از کوشش های خود را در مخالفت با اندک تغییرات
دولت اوباما در سیستم بیمۀ عمومی متمرکز کرده
بود ،به ناگهان درمان بیماران کرونائی را در سرتاسر
امریکا رایگان اعالم میکند .به عبارت دیگر واقعیت

ظاهرأ در جمهوری اسالمی تنها میشد به کمک منابع مالی بنگاه های

وابسته به ولی فقیه تا حدودی هزینه های بستن کشور را مهیا کرد .اما واکنش
دیرهنگام خامنه ای به درخواست روحانی برای اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق

ذخیرۀ ارزی نمایاند که او نه تنها به آزاد کردن منابع بنگاه های ثروتمند وابسته
به خود تن نمیدهد بلکه در این وضعیت اصطراری که دیگر کشور ها در ابعاد چند
صد میلیارد دالری به میارزه با ویروس برخاسته اند حتی در آزاد سازی درخواستی

روحانی تعلل میکند.

صرفه جوئی از جمله در هزینه های رفاهی و درمانی
بود صورت میگرفت.
دگرگونی در دولت رفاه؟
ایدئولوژی و سیاست مالی مسلط در ۴۰-۳۰
سال اخیر کوچکتر کردن دولت ها ،کاهش مالیات
ها ،محدود کردن دولت رفاه و در بسیاری از کشور
ها کاربرد اقدامات ریاضتی  austerityبوده است.
از جمله پیامد های این سیاست کاهش امکانات
خدمات درمانی را میتوان نامبرد .این تضعیف سیستم
بهداشت و درمان کشور ها همراه با خصوصی سازی
خدمات درمانی بدانجا منتهی شده است که در این
شرایط حاد تقریبأ همۀ کشور ها قابلیت مقابله با این

رخداد امید بخش و حائز اهمیت این است که کشور هائی که تا کنون با چنگ

و دندان از افزایش بودجه های بهداشتی و رفاهی جلوگیری میکردند  ،به سان آلمان

و امریکا ،یکشبه حاضر میشوند که ارقامی نجومی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد،
هم در قلمر ِو کمک به بنگاه های افتصادی کوچک و بزرگ و هم در گسترۀ تقاضا با

یاری رسانی به شهروندانی که کارشان را از دست میدهند ،همۀ محدودیت های ناشی
از ُدگم مسلط را رها کنند.

یک رکود عمیق در تولید و خدمات در سرتاسر گیتی
شده است .تعطیل چند هفتگی یا شاید طوالنی تر
فعالیت های اقتصادی منجر به بیکار شدن توده های
وسیعی از شهروندان ،ورشکسنگی بسیاری از بنگاه
های کوچک و دچار مشکل شدن بنگاه های بزرگ
خواهد شد .ورشکستگی این بنگاه ها که معموأل از
اعتبارات بانک ها استفاده میکنند ،به سیستم بانکی
بحران اقتصاد
نیز سرایت میکند و میتواند با همافزائی
ِ
واقعی و اقتصاد مالی معضلی بغرنجتر از سال ۲۰۰۸
بیافریند.
پرسش این است که کشور های جهان چه رهیافتی
را برای بر خورد به این امر خطیر انتخاب خواهند
کرد؟ پیمودن راهی که پس از  ۲۰۰۸پیموده شد یا
گام نهادن در مسیری نوین؟
واکنش کشورهای تعیین کننده که در وجه غالب
غربی بودند در برابر بحران مالی  ۲۰۰۸مرکب بود از
یکسو نجات بانک ها از ورشکستگی به یاری اعطای
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پاندمی کوید ۱۹-را لنگ کرده است.
اما رخداد امید بخش و حائز اهمیت این است که
کشور هائی که تا کنون با چنگ و دندان از افزایش
بودجه های بهداشتی و رفاهی جلوگیری میکردند
 ،به سان آلمان و امریکا ،یکشبه حاضر میشوند که
ارقامی نجومی برای جلوگیری از سقوط اقتصاد،
هم در قلمر ِو کمک به بنگاه های افتصادی کوچک
و بزرگ و هم در گسترۀ تقاضا با یاری رسانی به
شهروندانی که کارشان را از دست میدهند ،همۀ
محدودیت های ناشی از ُدگم مسلط را رها کنند.
مثال دولت آلمان که چندین سال است مایۀ
افتخارش این بود که درآمدش بیش از هزینه هایش
باشد به ناگاه حاضر شده است عجالتآ مبلغی در حدود
 ۱۵۶میلیارد یورو برابر با  %۴۳بودجۀ پیشبینی شده
 ۲۰۲۰وام بگیرد.
در ایاالت متحده نیز به همین ترتیب اما اندکی
در تناقض بیشتر با سیاست تا کنونی دولت ترامپ،

زندگی خودش را حتی به دولت ترامپ تحمیل کرده
است.
اتحادیه اروپا و بانک مرکزی آن نیز که پس از
بحران مالی  ۲۰۰۸و در پی آن بحران یورو با هزار
زحمت و جدل و کشمکش حاضر شدند با تحمیل
ریاضت اقتصادی اعتباراتی را در اختیار اعضای
نیازمندش بگذارد اکنون در مواجهه با کوید ۱۹-به
سرعت  ۵۰۰میلیارد یورو اعتبار در اختیار کشور هائی
که شدیدأ زیان دیده اند بگذارند و بعید نیست به
صدور اوراق قرضه اروپائی نیز همت گمارند –تحولی
بزرگ در تقویت همبسنگی دراتحادیه اروپا.
به مثابه “ ُم ِ
شت نمونۀ خروار” این دو نمونه از
دگرگون شدن رفتار دولت ها را از این روی آوردم
مالی تقریبأ همۀ
که خاطر نشان کنم که سیاست
ِ
دموکراسی های غربی در تمرکز بر انضباط و انقباض
مالی مبنای ایدئولوژیک دارد که به انباشت ثروت در
دست شماری کم از شهروندان و نتیجتأ به نابرابری
شدید در این کشور ها انجامیده است .اما اقتصاد را
نباید به سان یک قانون طبیعی انگاشت ،یلکه این
ساخته و نهاده انسان به ویژه نخبگان گاهی دگم
اندیش است و میتواند تغییر کند.
بنا بر این یکی از سناریو های نوید بخش برای
جهان دگرگون شدۀ پسا کرونائی میتواند این باشد که
 :که یکم ،در در اقتصاد ریاضت محور با جهت گیری
انحصارأ سود آور تجدید نظر صورت بگیرد.،
دومأ توزیع منابع و ثروت در گسترۀ جهانی تعدیل
باید و در سطح ملی نیز اختصاص منابع بر حسب
ضروریت های رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی ،فرهنگی
فرادست شود.
آیا ویروس کرونا بیتبعیض و تخفیف
گریبانگیر شهروندان میشود؟
پاسخ این پرسش از زاویۀ نگاه زیست شناسانه
مثبت است .یعنی کوید  ۱۹-فرقی برای میزبانان
بالقوه اش که در تماس با او قرار بگیرند قائل نیست.
تبعیض و تخفیف را روابط احتماعی ببارمیاورند:
کسانی که کار و زندگی روزمره برای برآورده
کردن نیاز های اولیه خویش آنان را وادار به تماس با
دیگران میکند طبیعتأ بیشتر در معرض این ویروس
قرار میگیرند .و هنگامی که در معرض قرار گرفتند
معضل مراجعه به پزشک و درمان پیش میاید.
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از جمله در این موارد است که جامعه رفاه و بیمه
عمومی درمانی اهمیت و برتر ی خود را تمایان میکند.
به طور مثال در جمهوری اسالمی غیر از اقدامات
فریبکار انه رژیم که منجر به وخیم شدن اپیدمی
کرونا شده است ،دو کمبود دیگر دخیل اند :یکی
نارسائی های بیمه درمانی عمومی و دیگر عدم وجود
یک سیستم رفاهی که همۀ شهروندان روزمزد را ،
پوشش دهد .در چنین وضعی قرنطینۀ یا ماندن در
خانه ناممکن و میدان برای پخش ویروس فراخ است.
بدیهی است که خیل عظیم کارگران روزمزد بدون
روابط تعریف شدۀ شغلی و فاقد تامین اجتماعی و با
دستمزدی در زیر خظ فقر فاقد ذخیره مالی هستند،
از اینروی تاب آوری مالی شان در قبال اقدامات
محدود کننده ویروس ،اندک است .حکومت نیز نه
میخواهد و نه میتواند با گامی فوق العاده به این دسته
از شهروندان یاری رساند .منابعی را هم که حکومت
در اختیار دارد از شهروندان دریغ میدارد.
نمونه آشکار دیگر ایاالت متحده امریکا است .این
کشور بسیار پیشرفته و ثروتمند باالترین اختالف
فقر و ثروت را در میان دمکراسی های غربی در
خود پرورانده است .در این جا نیز دو عامل ،در
کنار مدیریت نادرست دولت ترامپ ،نقش بازی
میکنند :عدم وجود یک بیمۀ درمانی عمومی که همۀ
شهروندان را در برگیرد .و این خود یکی از عامل های
ِ
تست شمار زیادی از مردم
موثر بود که در آغاز مانع
و باعث پخش ویروس شده است.
ضعف سیستم رفاهی امریکا هم مزید بر علت شده
است .از یک سو خیل عظیمی از شهروندان زیست
میکنند که در روابط بی سامان ،موقت و نامطمئن
شغلی بسرمیبرند که پ ِ ِرکاریات نامیده میشوند .این
قبیل مردم در امریکا ذخیرۀ مالی بسیار ناچیزی دارند.
صف کیلومتری اتومبیل شهروندان برای دریافت مواد
غذائی که در روزهای اخیر از امریکا گزارش شده اند،
مصداق این وضعیت ناگوار است.
نارسائی جامعۀ رفاه در امریکا در تلفات
ضعف و
ِ
بسیار نامتناسب میان رنگین پوست های این کشور
بازتاب یافته است.
موفقیت نسبی بسیاری از کشورهای اروپائی از
جمله آلمان و اتریش در کنترل کوید ۱۹-نتیجۀ
سیستم رفاه و مراقبت بهداشتی آن هاست که با
وجود همۀ پسرفتن ها هنوز تا میزان زیادی پا بر
جا ماندهاند.
نتیجه اینکه هر چند که ویروس بیولوژیک به مثابه
بخشی از طبیعت میخواهد بیطرف باشد ،ما انسان ها

بیطرفی را از او سلب میکنیم .شاید در دوران پسا
کرونا کوشش های دهه های اخیر در تضعیف جامعۀ
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های غرب در کاهش هزینه های درمانی و در نتیجه
در تنگنا قرار گرفتن سیستم درمانی شان را به گردن

اتحادیه اروپا و بانک مرکزی آن نیز که پس از بحران مالی  2008و در پی آن

بحران یورو با هزار زحمت و جدل و کشمکش حاضر شدند با تحمیل ریاضت اقتصادی
اعتباراتی را در اختیار اعضای نیازمندش بگذارد اکنون در مواجهه با کوید 19-به

سرعت  500میلیارد یورو اعتبار در اختیار کشور هائی که شدیدأ زیان دیده اند
بگذارند و بعید نیست به صدور اوراق قرضه اروپائی نیز همت گمارند تحولی بزرگ در

تقویت همبسنگی دراتحادیه اروپا.

رفاه متوقف شود.
رویگرداندن از جهانی شدن؟
این روزها جریانات راست افراطی و ناسیونالست
میخواهند از درمانده گی مردم سوء استفاده کرده و
چنین وانمود کنند که جهانی شدن یا گلوبالیزاسیون
مسئول پخش این ویروس در جهان است .اینان
میخواهند با نسیت دادن آن به کشوری که نخست
این ویروس تصادفأ در آن پدیدار و پراکنده شده
است ،احساسات ناسیونالیتسی و نژاد پرستانه را
برانگیزند .این جریانات نادیده میگیرند که پاندمی
وبا در قرون وسطی یا ویروس موسوم به اسپانیائی
در  ۱۹۱۸و بسیار اپیدمی های دیگر در دوران هائی
جهانگیر شده اند که از گلوبالیزاسیون اثری نبوده
است .تفاوت با دوران ما تنها در این نهفته است که
اکنون در دهکدۀ جهانی سرعت پخش ویروس باالتر
حدت همکاری های
است ولی در مقابل آن سرعت و ّ
و امکانات مبارزه جهانی برای غلبه بر آن نیز به مراتب
بیش از سابق تکامل و موثر شده اند.
اینگونه محافل تقسیم کار جهانی و در پی آن مثأل
تولید ماسک های بهداشتی و پوشاک های حفاظتی
یا پاره ای از داروها و ابزار پزشکی در چین یا
هندوستان را مسئول وضعیت کمبود در این کاالهای
بهداشتی القا می کنند .به عبارت دیگر مخالفین
جهانی شدن بهانه ای بدست آورده اند که بر جهانی
شدن بتازند و کشور ها را به سوی خودکفائی ملی
پس برانند .در این خط تبلیغاتی نیز میتوان دست
خط پارادایم نئولیبرالیستی مشاهده کرد – هر چند
که پارادوکسیکال است زیرا که خودش نیز ُمهرش
را بر جهانی شدن زده است  .پیروان این دگما در
برخورد با بحران ویروس با فرار به جلو کوشش
میکنند مسئولیت بسیاری از دولت ها از جمله دولت

مالی تقریبأ همۀ دموکراسی های غربی در تمرکز بر انضباط و انقباض
سیاست ِ

مالی مبنای ایدئولوژیک دارد که به انباشت ثروت در دست شماری کم از شهروندان

و نتیجتأ به نابرابری شدید در این کشور ها انجامیده است .اما اقتصاد را نباید به سان
یک قانون طبیعی انگاشت ،یلکه این ساخته و نهاده انسان به ویژه نخبگان گاهی
دگم اندیش است و میتواند تغییر کند .بنا بر این یکی از سناریو های نوید بخش

برای جهان دگرگون شدۀ پسا کرونائی میتواند این باشد که  :که یکم ،در در اقتصاد
ریاضت محور با جهت گیری انحصارأ سود آور تجدید نظر صورت بگیرد.،

دومأ توزیع منابع و ثروت در گسترۀ جهانی تعدیل باید و در سطح ملی نیز اختصاص

منابع بر حسب ضروریت های رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی ،فرهنگی فرادست شود.

چین و هندوستان بیاندازند.
پرسش این جا است که چرا این کشورها برای
بسیاری از نیازها که استراتژیک اش می پندارند
مانند ذخائر انرژی یا جنگافزارها مبالغ هنگفتی صرف
میکنند ،اما برای پاسداری از جان شهروندانشان در
بابر پاندمی ذخائر استراتژیک تعریف و تدارک نکرده
اند – جالب این است که پاره ای شخصیت های موث ِر
طرفدار ناتو برای جلوگیری از کاهش مشروعیت
رو بزوال اش ایجاد چنین ذخائری را توصیه
میکنند(ولفگانگ ایشینگر در فارین افیر).
یا مثأل این واقعیت که ایاالت متحدۀ امریکا هر
ساله  ۷۰۰میلیارد دالر برای امور نظامی اش هزینه
میکند اما حاضر نیست با بخش بسیار کوچکی از
این مبلغ انبار های استراتژیک برای مواد و تجهیزات
الزم برای مقابله با پاندمی هائی که پدیدار شدنشان
پیشبینی شده بود ،را بسازد.
پس مشکل در این نیست که در هندوستان یا
چین یا هر جائی دیگر کاالئی تولید میشود ،بلکه نبود
دوراندیشی و پیروی سفت و سخت از پاردایم سود
جوئی ،دولت ها را نسبت به تندرستی شهروندان شان
کم اعتنا کرده است .بدیهی است که پس از پدیدار
شدن رخداد پاندمی ،گنجایش هیچ کارخانه ای در
جهان برای رفع نیاز های فوری و همزمان کشور ها
کفایت نمیکند.
بپس راه حل این نیست که هر کشوری برای
خودش این کاالها را تولید کند که طبیعتأ بسیار
گرانتر هم تمام میشوند ،بلکه این است که دولت
برای اینگونه کاالهائی که برای تندرستی و بهداشت
شهروندان به هنگام ناچاری مورد نیاز هستند،
به سان بسیاری عرصه های دیگر ،نگاه دراز مدت
پیشگیرانه داشته باشد.
بازگشت به مرزهای ملی؟
جریانات راست افراطی در جهان و به ویژه اروپا
میخواهند این واقعیت که یک بُعد از جدا سازی
فیزیکی انسان ها از راه بستن مرزهای ملی صورت
گرفته است ،چنین القا کنند که گویا روزگار به آن
ها که طرفدار جدائی ملی هستند حق داده است.
ادعا میکنند که مثأل بستن مرز ها در اروپا برای
چلوگیری از پخش کوید ۱۹-اثبات مزایایِ باز گشت
به مرزهای ملی است – یعنی براورده کردن ارزو ها
ی ناسیونالیست ها و راست افراطی .حال آن که این
مهم در وهلۀ نخست بیش از یک ضرورت تکنیکی
برای ایجاد فاصله فیزیکی نیست .جداسازی نیاز به
تقسیم بندی مناسب برای خبردهی و کمکرسانی
دارد .کوچکترین واحد برای جداسازی خانواده است.
اینکه همسایه ها چند گاهی با یکدیگر مخلوط
نشوند ،همبستگی و دوستی انسانی شان را مخدوش
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نمیکند  .همین امر در مورد قرنطینۀ یک شهر که
مرکز پخش بیماری شده باشد ،مانند ووهان در چین،
برگامو دراینالیا و هاینسبرگ در آلمان ،در ارتباط با
کشورشان صادق است .و به همین ترتیب بستن مرز
میان کشور ها ،زیرا که زبان واحد متضمن خبر رسانی
بهنگام است ،اطالعات دولتی از وضعیت شهروندان
در اختیار دولت ملی است و اقدامات اجرائی نیز مانند

خود را مستقل کند و برجای بماند .از اینروی
احزاب دمکراتیک و جامعۀ مدنی باید فشار خود را
بر این موضوع متمرکز کنند که قوانینی که تصویب
و مقرراتی که وضع میشوند مدت دار باشند که پس از
پایان یافتن بحران کرونا خود بخود به حالت پیشین
برگردند.
در مورد کشور های اقتدارگرا مشکل است ارزیابی

کوششی از سوی حکومت هائی که با جهانی شدن دشمنی میورزند ،مانند

دولت ترامپ در امریکا و متحدانش ،در جریان است که با ترویج و کاربرد خودخواهی
ملی و مثأل در لحظۀ کنونی برای در انحصار گرفتن کاالهای مورد نیاز در مبارژه با

کوید ،19-به همبستگی جهانی لطمه بزنند .بعید میدانم که چرخ گلوبالیزاسیون به

عقب برگردانده شود .مایۀ امیدواری است که شوک و بیدار ی ناشی ار کرونا میتواند
کمک کند که جهانی شدن بی قاعدۀ کنونی از اسارت دگماهای نئولیبرالیسم رها

شود و به مسیری بازگردانده شود قاعده و قانون مند در خدمت آنچه که باید باشد:
همبستگی ،همسرنوشتی و پیشرفت جامعۀ جهانی.

نظارت بر کمک رسانی و حفظ امنیت در اختیار نهاد
های ملی است .به عبارت دیگر این یک ضرورت
تکنیکی مورد تائید همگان است.
البته کوششی از سوی حکومت هائی که با جهانی
شدن دشمنی میورزند ،مانند دولت ترامپ در امریکا
و متحدانش ،در جریان است که با ترویج و کاربرد
خودخواهی ملی و مثأل در لحظۀ کنونی برای در
انحصار گرفتن کاالهای مورد نیاز در مبارژه با کوید-
 ،۱۹به همبستگی جهانی لطمه بزنند.
بعید میدانم که چرخ گلوبالیزاسیون به عقب
برگردانده شود .مایۀ امیدواری است که شوک و بیدار
ی ناشی ار کرونا میتواند کمک کند که جهانی شدن
بی قاعدۀ کنونی از اسارت دگماهای نئولیبرالیسم
رها شود و به مسیری بازگردانده شود قاعده و قانون
مند در خدمت آنچه که باید باشد :همبستگی،
همسرنوشتی و پیشرفت جامعۀ جهانی.
تقویت اقتدارگرائی و محدود کردن حقوق
شهروندی؟
شرا یط بحرانی کنونی و خطری که زندگی
شهروندان را تهدید میکند به ایجاب میکند که
شهروندان و دولت هایشان در مورد محدود کردن
آزادی های اولیه و حقوق دمکراتیک شهروندی توافق
داشته باشند .تقریبأ در همۀ کشور های دمکرات
جهان این مهم در چارچوب توافق عمومی و تحت
کنترل نهاد های دمکراتیک صورت گرفته است.
البته در عین حال این نگرانی که افزایش اختیارات
دولت ها در محدود کردن آزادی های فردی و
اجتماعی تا چه حد تهدید آمیز است ،پرسشی است
جدی و مشروع .تجربه تاریخی در بسیاری کشور
های حتی دمکراتیک نشان داده است که دولت ها
به رفتاری گرایش دارند که به ساده گی از اختیارات
تفویض شده به آن ها صرفنظر نکنند.
شاید در این میان بتوان یکی از مهمتری تحوالت
را امکان دستیابی به داده های زندگی خصوصی
شهروندان دانست .دستیابی دولت به پاره ای داده
های شخصی شهروندان مانند حرکت ،جایگاه و
تماس های شان که در لحظۀ کنونی مورد توافق
شهروندان است ،ممکن است پس از گذر از بحران

دقیقی انجام داد زیرا که آن ها در هر حال نسبت به
گرایش و اراده مردم کم اعتنا هستند .اما در لحظۀ
کنونی در اروپای دمکراتیک تنها دولت اوربان در
مجارستان از این قاعده مستثنی است – رفتاری که
پیشینه اش به دوران قبل از کرونا بر میگردد.
آنچه سزاوار کوشش و پیکار است این است که
نباید جهان به سوئی رانده شود که ویروس کشندۀ
موقت کوید ۱۹-به وسیلۀ یک ویروش کشندۀ دائمی
یعنی کشتن آزادی و حقوق شهروندی جایگزین شود.
اثرات بحران کرونا در بیداری وجدان زیست
بومی
ویروس کرونا بار دیگر و با تاکیدی شدیدتر
به انسان پیام داده است که با همۀ دستاورد های
علمی اش در غلبه بر بسیاری از رخداد های طبیعی،
هنوز خود جزئی از طبیعت است و محاط در آن .با
وجود همۀ امکاناتی که انسان در درازای تاریخ به
وجود آورده است این پاندمی نشان داد که در هیچ

کند مرزهای جدائی گونه ها را بیشتر در مینوردد
و او را همکاسۀ گونه هائی میکند که میتوانند زهر
آلود باشند.
امیدوارم ،و این یکی از سناریو های محتمل است،
که ویروس کوید ۱۹-باعث شود که نگاهمان به
طبیعت با مالحظه احترام بیشتری توام گردد.
جمهوری اسالمی پسا کرونا
رژیم جمهوری اسالمی بار دیگر ثابت کرد که
درایت ،لیاقت ،صداقت و کارآمدی الزم را برای روبرو
شدن با یک چنین بحران طبیعی را ندارد .نشان داد
که برای جان آدمیان در سرزمین ایران چندان ارزشی
قائل نیست.
در وضعیت انزوای جهانی و کمبود منابع مالی
که در وجه غالب پیامد ناکار آمدی رژیم در عرصۀ
بهداشت و درمان ،رفاه شهروندان و اقتصاد کشور
اشت ظاهرأ رژیم جمهوری اسالمی برای برخورد با
کوید ۱۹-عمأل راه مصونیت رمه ای را برگزیده است
که میتواند به قیمت جان بسیاری از شهروندان تمام
شود.
ظاهرأ در جمهوری اسالمی تنها میشد به کمک
منابع مالی بنگاه های وابسته به ولی فقیه تا حدودی
هزینه های بستن کشور را مهیا کرد .اما واکنش
دیرهنگام خامنه ای به درخواست روحانی برای
اختصاص یک میلیارد دالر از صندوق ذخیرۀ ارزی
نمایاند که او نه تنها به آزاد کردن منابع بنگاه های
ثروتمند وابسته به خود تن نمیدهد بلکه در این
وضعیت اصطراری که دیگر کشور ها در ابعاد چند
صد میلیارد دالری به میارزه با ویروس برخاسته اند
حتی در آزاد سازی درخواستی روحانی تعلل میکند.
به نظر من بحران کرونا ضربه ای دیگر بر مشروعیت
رژیم والیت فقیه وارد کرده است .آرامش کنونی
شهروندان ایران آرامشی هوشمندانه است برای عبور
از این بحران .تکیه آن ها درایت خویش و اتکایشان
به پزشکان ،پرستاران و کارمندان فداکاری است که
با جانفشانی برای نجات جان هممیهنان شان همت
گمارده اند.
علیرغم مجاز کردن فعالیت ها در عرصۀ عمومی از
سوی دولت روحانی ،بسیاری از شهروندان ایران که
این امکان برایشان مهیاست حفظ فاصلۀ فیزیکی را

ویروس کرونا بار دیگر و با تاکیدی شدیدتر به انسان پیام داده است که با

همۀ دستاورد های علمی اش در غلبه بر بسیاری از رخداد های طبیعی ،هنوز خود

جزئی از طبیعت است و محاط در آن .این آزمون میتواند مرزهای گسترش بابنده اما
در عین حال محدود بشریت را در برخورد با طبیعت برجسته کند و او را به فروتنی
وابدارد .هر چه انسان بی مهابا تر در طبیعت تداخل کند مرزهای جدائی گونه ها را
بیشتر در مینوردد و او را همکاسۀ گونه هائی میکند که میتوانند زهر آلود باشند.

امیدوارم ،و این یکی از سناریو های محتمل است ،که ویروس کوید 19-باعث شود
که نگاهمان به طبیعت با مالحظه احترام بیشتری توام گردد.

جای جهان راه گریزی نیست ،و تنها با همبستگی
عمومی میتوان بر آن پیروز شد و به شیوۀ فردی راه
گریزگاهی وجود ندارد .این آزمون میتواند مرزهای
گسترش بابنده اما در عین حال محدود بشریت را
در برخورد با طبیعت برجسته کند و او را به فروتنی
وابدارد .هر چه انسان بی مهابا تر در طبیعت تداخل

ارج مینهند.
مطالبی که در این نوشتار آمده تراوشی از ا ِشراف
محدود من به موضوعی بسیار پیچیده است .بعید
میدانم که جهان دگرگون شود اما در بهترین حالت
امیدروار و چشم به راه ام که پس از گذر از این
مهلکه جهان درسی آموخته باشد.

15
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جهان پساکرونا ،ایران و ناسیونالیسم ایرانی!
احمد پورمندی

بسیاری از متفکران ،فالسفه و سیاستمداران جهان،
بخش مهمی از توجه خود را به ترسیم سیمای جهان
پس از کرونا معطوف کرده اند .قریب به اتفاق صاحب
نظران بر این باورند که نظم جهانی جدیدی در حال
شکلگیری است و هر کس بر حسب تخصص و
موقعیتش می کوشد تا مولفه های این نظم نوین را
ترسیم نماید.
نوح هراری ،فیلسوف و مورخ مطرح جهان ،فقدان
رهبری را مهم ترین مشکل جهان در عصر کرونا و پسا
کرونا می داند و می نویسد:
” اکنون همه ما در مقابل بحران نبود رهبرانی جهان
گرا قرارداریم که بودن آنها میتوانست واکنشی هماهنگ
و فراملی را سازماندهی و کمر به مدیریت تالطم مالی
ببندد… .بنظر میرسد آمریکا از پذیرش نقش کلیدی
در بحرانهای جهانی کناره گیری کرده باشد… .براستی
آیا میتوان متصور شد دیگر دولتمردان از کسانی که
شعارشان «اول خودم!» است ،پیروی کنند؟ توان پر
کردن جای خالی کشوری بزرگ و با امکاناتی وسیع
چون ایاالت متحده را ملت دیگری نخواهد داشت.
مضافا آنکه بیگانه هراسی ،انزواطلبی و بی اعتمادی اکثر
نهادهای بین المللی را مغلوب خود کرده استhttps://( ”.
)php.۳۷۱۵۱-post/۰۴/۲۰۲۰/news.gooya.com
امانوئل ماکرون ،رئیس جمهور جوان فرانسه در
سخنرانی معروف خود در  ۲۷اوت  ،۲۰۱۹چند ماه
پیش از ظهور کرونا ،با این عبارات ،نظم جهانی موجود
را به نقد کشید:
” ما احتماال در دوران پایان هژمونی غرب بر جهان
زندگی میکنیم .اکنون اقتصاد بازار که تا به امروز به
لحاظ نظری دارای امتیاز نسبی بود و همه آن چیزهایی
که ما پذیرفته بودیم و کشور ما و جهان را از فقر بیرون
آورده بود از نو به نابرابریهایی انجامیده که دیگر قابل
دوام نیست.
این اقتصاد بازار ،نابرابریهای بی سابقهای را به
وجود آورده که به نوبه خود ،نظم سیاسی ما را عمیقا
دگرگون کرده است .در درجه نخست مشروعیت این
نظام اقتصادی به زیر سوال رفته است .چگونه به مردم
مان بگوییم که این سازمان اقتصادی درستی است در

حالی که آنها سهم خود را
در آن نمییابند؛ و اکنون باید
بدان بیاندیشیم که چگونه در
این سیستم ،توازن ایجاد کنیم،
سیستمی که فقط فرانسوی
نیست ،بلکه اروپایی و جهانی
است .آن زمان که به مردم مان
میگفتیم کارخانههائی که از
فرانسه میروند کار درستی
میکنند و به سود شماست
که اشتغال به لهستان و چین
و ویتنام میروند و دوباره باز
میگردند ،پایان یافته است .ما
دیگر این داستان را نمیتوانیم
ادامه دهیم؛ بنابراین ما باید ابزارهای تاثیرگذاری بر
جهانی شدن را پیدا کنیم ،همچنانکه باید درباره این
نظم جهانی از نو بیاندیشیم.
اگر ما به همین راه ادامه دهیم برای همیشه کنترل
را از دست خواهیم داد و آن زمان از صفحه روزگار محو
خواهیم شد .من این را با یقین به شما میگویم .تمدن
نابود خواهد شد و همچنین کشور ما و اروپا .اروپا نابود
خواهد شد و جهان در حول دو قطب ،سازماندهی
خواهد شد :ایاالت متحده و چین” ()۱
او به دنبال فراگیر شدن پاندمی کرونا با شفافیت
بیشتری بیان داشت:
” این پاندمی به روشنی نشان میدهد که نباید تمام
بخشهای تولید و توزیع و«دولت رفاه» را به بازار محول
کرد .دیوانگی محض است که دولت کنترل بخشهای
مربوط به رفاه عمومی ،تغذیه ،بهداشت و درمان و امنیت
را به بخشخصوصی واگذار کند. دولت باید در فرانسه
و در اروپا کنترل دوباره را بر روی این بخشها بدست
آوردو استقالل و سرنوشت این بخشها را تضمین کرده
و کامال در دست گیرد .»
گوردون براون ،نخستوزیر اسبق بریتانیا ،خواستار آن
شد که دولتهای جهان هرچه سریعتر یک “حکومت
جهانی” موقت تشکیل بدهند تا بتوانند از پس کنترل
شیوع ویروس بحران اقتصادی ناشی از آن بر آیند.

()۷۷۸۷۲/https://iranglobal.info/node
وسرانجام تحریری ه فایننشیال تایمز ،در یادداشتی که
موضع کل روزنامه را بازتاب می دهد ،حفظ نظم تاکنونی
را خیالی واهی دانسته ،می نویسد:
“اگر خواهان فداکاری جمعی هستیم ،باید قراردادی
اجتماعی پیشکش کنیم که به نفع همگان باشد.
بحران امروز دارد عیان میسازد که کشورهای
ثروتمند تا چه اندازه از تحقق این آرمان بازماندهاند.
به همان میزان که نبرد برای مهار این پاندمی پرده از
ناآمادگی نظامهای سالمت برداشته است ،شکنندگی
ِ
اقتصادهای بسیاری کشورها را هم عیان کرده است
و دولتها دستوپا میزنند تا جلوی ورشکستگیهای
تودهای را بگیرند و از پس بیکاری تودهای برآیند.
بهرغم فراخوانهای الهامبخش به بسیج ملی ،واقعیت
این است که در این ماجرا ما همه با هم نیستیم….
تعطیلشدنهای اقتصادی دارد بزرگترین بها را بر
کسانی تحمیل میکند که وضعشان قب ً
ال هم از همه بدتر
بوده است… .اقدام بانکهای مرکزی برای شلکردن
وسیع سیاستهای پولی فقط به ثروتمندان بهرهمند
از دارایی کمک خواهد کرد… اصالحات رادیکال ـــ
معکوسکردن جهتگیری غالب سیاستگذاری در چهار
ده ه گذشته ـــ را باید روی میز بگذاریم .دولتها مجبور
خواهند شد نقشی فعاالنهتر در اقتصاد برعهده بگیرند.
آنها باید خدمات عمومی را بهدید ه سرمایهگذاری
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بنگرند و نه بهدید ه بدهی و آسیبپذیری ،و به جستجوی
راههایی برآیند تا بازارهای کار را کمتر بیثبات و ناامن
(http://www.iran-emrooz.net/index.php/
سازند”.
)/۸۳۶۱۷/politic۲
اینها مشتی نمونه خروار ،از مواضع مراکز مهم علم،
اقتصاد و سیاست است که همگی بر تغییر نظم جهانی
و به زیر سوال رفتن نقش رهبری کننده ایاالت متحده
آمریکا در عصر پسا کرونا  ،تاکید کرده اند.
هنری کیسینجر ،رجل سیاسی برجسته جهان که
معموال میانگین نظرات محافظه کاران معتدل آمریکا را
بازتاب می دهد ،در مقاله ای مهم و راهبردی ( ،)۲به
بخشی از نگرانی ها و نظرات مطروحه پرداخته  ،تزهای
مهمی را پیش کشیده است .بدون تعمق کافی بر روی
تزهای کیسینجر که هدف احیای رهبری ” غرب” به
زعامت ایاالت متحده بر جهان را تعقیب می کند ،نمی
توان به نگاهی کم و بیش روشن نسبت به پرسپکتیو
جهان پسا کرونا دست یافت .این تز ها عبارتند از:
بحرانهای سیاسی و اقتصادی ناشی از بیماری کرونا
به مدت طوالنی و تا نسلهای آینده ادامه خواهد داشت.
یک نظم جهانی جدید در حال شکلگیری است و
ایاالت متحده آمریکا باید به موازات مقابله با ویروس
کرونا ،آمادگی خود برای نظم جدید جهانی را فراهم
کند.
چالش کنونی جهان ،مدیریت بحران و ساخت آینده
به طور همزمان است و شکست در این چالش جهان را
به آتش خواهد کشاند.
ایاالت متحده برای آنکه نقش تعیین کننده ای در
مدیریت بحران و ساخت آینده داشته باشد  ،الزم است
در سه زمینه اصلی زیر متمرکز بشود
 – ۱-۴مقاومت جهانی نسبت به بیماری های عفونی
را از طریق توسعه تحقیقات علمی تقویت کند.
 -۲-۴زخم های اقتصاد جهانی را بهبود ببخشد و به
منظور جلوگیری از هرج و مرج و بهبود زندگی آسیب
پذیرترین مردم جهان ،برنامه ریزی کند.
 -۳-۴از اصول نظم جهانی لیبرال پاسداری کند.
هشدار کیسینجر مبنی بر اینکه در صورت شکست
در مدیریت همزمان بحران و ساخت آینده  ،جهان به
آتش کشیده خواهد شد ،تنها هشدار به رهبران آمریکا
و اروپا نیست ،هشدار به همه جهانیان است و در عین
حال ،تعمق در متن تزهای مذکور ،تردیدی باقی نمی
گذارد که از نگاه کیسینجر ،تداوم سیاست های دولت
ترامپ می تواند نظم لیبرال جهانی را به مخاطره افکند
و جهان را به آتش بکشد.
اگر این نتیجه گیری درست باشد ،می توان گفت که
محافظه کاران معتدل آمریکا ،تداوم برنامه های ترامپ را
بر نمی تابند و امریکا مقدمات تغییر سیاست و به قدرت
رسیدن جو بایدن را فراهم خواهد کرد تا وحدت غرب
و نقش رهبری کننده آن در پاسداری از نظم لیبرال
جهانی ،باز نویسی قواعد جهانی شدن و مهار چین احیا
شود.
فارین پالیسی در مقاله ای به قلم جوزف نای ،استاد
هاروارد و نظریه پرداز سیاسی ،نگرانی های کیسینجر
را با زبانی متفاوت مطرح کرده ،نتیجه می گیرد“ :اگر
سیاستهای آمریکا در مسیر فعلی ادامه یابد ،کرونا
ویروس جدید به سادگی روندهای موجود را به سمت
عوامگرایی ،ملیگرایی و اقتدارگرایی میبردhttp://(“ .
)/۸۳۸۱۳/www.iran-emrooz.net/index.php/news۱
تاکید بر خطر به آتش کشیده شدن جهان ،اشاره
آشکاری به نقش و جایگاه چین دارد .نقشی که در
بحران کرونا ،بویژه مردم و رهبران اروپائی و آمریکائی را

نسبت به خطر بلعیده شدن بوسیله ” سیاهچاله چین”
هشیار کرد.
تمرکز تولید مایحتاج ضروری مردم جهان در هر کجا
و تبدیل این یا آن کشور به کارخانه جهان ،یک نارسائی
بزرگ در ساختار اقتصاد جهانی است و اگر این تمرکز
در کشوری نظیر چین تمامیت گرا بوجود بیاید  ،باید آنرا
نگرانی بزرگی برای آینده بشریت دانست .کرونا چشم
جهانیان را به روی این خطر بازکرد.
نشریه فارین افرز با ارائه آمارhttp://www.iran-(،
 )/۸۳۷۹۳/emrooz.net/index.php/politic۲به این نگرانی
می پردازد و می نویسد ”:چین تولید ماسک را ده برابر
افزایش داده است و این توان را برای پکن ایجاد کرده
است تا آن ها را در اختیار جهانیان قرار دهد .چین
همچنین در مجموع نیمی ازماسک های تنفسی ان ۹۵
را که برای حفاظت از سالمت کارکنان بخش بهداشت
و درمان حیاتی است ،تولید می کند در همین حال،
آنتی بیوتیک ها برای مقابله با عفونت های ثانوی که
از بیماری کووید ۱۹-ناشی می شوند ،اهمیت حیاتی
دارند و چین اکثریت وسیعی از اجزای دارویی را که

تمرکز تولید مایحتاج ضروری

مردم جهان در هر کجا و تبدیل این
یا آن کشور به کارخانه جهان ،یک

نارسائی بزرگ در ساختار اقتصاد جهانی
است و اگر این تمرکز در کشوری نظیر

چین تمامیت گرا بوجود بیاید  ،باید

آنرا نگرانی بزرگی برای آینده بشریت

دانست .کرونا چشم جهانیان را به روی
این خطر بازکرد.

برای تولید این آنتی بیوتیک ها ضروری است ،تولید
می کند”.
در بحران کرونا ،مردم با ناباوری دیدند که بخش
بزرگی از نظام درمان و بهداشت آنها ،در نتیجه رها شدن
سرمایه از کنترل اجتماعی و تبدیل سالمت به کاال،
بوسیله سیاه چاله بزرگی که حول سندیکای مدیران
و سرمایه داران چینی در قالب ” کمیته مرکزی حزب
کمونیست چین” پدید آمده ،بلعیده شده است و اگر در
آینده جلوی این روند گرفته نشود ،امنیت بهداشتی و
غذائی مردم جهان بیش از گذشته در معرض تهدید قرار
خواهند گرفت .از این نظر نیز ،کیسینجر به همان اندازه
ماکرون ،نسبت به ناتوانی آمریکا در غیاب اروپا و برتری
چین در معادالت جهانی نگران است .
آرزوی ” دولت جهانی” گردون براوون به مثابه
آرزوئی نیک و هدفی در افق آینده دورتر ،در خور
همه نوع پشتیبانی است ،اما در آینده نزدیک ،شانس
چندانی برای تحقق آن دیده نمی شود .تالش کسانی
نظیر ماکرون و هراری برای آنکه اروپا  ،در غیاب آمریکا و
بدون همآهنگی با آن  ،بتواند یکپارچگی خود را تحکیم و
تقویت کند و به سطح نیروی تاثیر گذار دررهبری جهان
فرا بروید ،با توان واقعی اروپای شکننده تناسبی ندارد.
در نتیجه  ،برای آنکه جهان در نتیجه تقابل سیاهچاله
چینی و ناسیونالیسم افراطیون آمریکائی و اروپایی به
آتش کشیده نشود ،تز های کیسینجر محتمل ترین
اشکال گذار به عصر جدید را ترسیم می کنند.
اگر ایاالت متحده عزم خود را برای اقدامات اساسی
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در جهت پیشگیری از اپیدمیها ،درمان زخم های
اقتصادی ،حمایت موثر از محرومان زخم خورده از
بحران و سرانجام پاسداری از نظم لیبرال جهانی جزم
کند ،جهان از خطر سلطه ناسیونالیسم ،هرج و مرج ،
جنگ و ویرانی دور خواهد شد .در نتیجه سنتز دو
مرحله تاریخی “محدودیت کار و سرمایه در کادر دولت
های ملی” و ” حرکت آزاد سرمایه و نیروی کار”  ،جهان
می تواند وارد مرحله متکامل تری بشود و نظامی کارا
تر  ،کنترل پذیرتر  ،مطمئن تر و احتماال عادالنه تر سر
بر آورد.
سیبی که با کرونا به آسمان پرتاب شد ،تا رسیدن
به زمین بارها خواهد چرخید و بحران های سیاسی و
اقتصادی تا مدتها ادامه پیدا خواهند کرد .اما می توان
گفت که در نتیجه بحران کرونا ،دست های نیرومندی
از دوسوی اقیانوس به هم نزدیک می شوند تا “اصول
نظم جهانی لیبرال” پا برجا بمانند .گرچه عوامل متعدد
و مهمی این روند احیای نقش رهبری غرب یکپارچه را
با دشواری و کندی مواجه می کنند ،اما هشیاری بعد از
کرونا قطعا ،دالیل نیرومندی برای شتاب گرفتن روند ها
بدست می دهد.
ایران و پسا کرونا!
ایران بخشی از کره زمین است و به همان اندازه که به
ناچار با آن به دور خود و خورشید می چرخد ،با هزاران
رشته اقتصادی ،فرهنگی ،اطالعاتی و سیاسی به بقیه
دنیا مربوط است و ناچار به بازی در زمینی است که
طول و عرض آن را بزرگان جهان تعیین می کنند .کرونا
این حقیقت را با قدرت بر سر حکومتگران در تهران و
قم کوبیده است تا به آنها بفهماند که اگر نتوانند در
تعامل با جهان ،بحران کرونا و ساخت آینده را به طور
همزمان مدیریت کنند ،کشور را به آتش خواهند کشاند.
متاسفانه این پیام کرونا تا کنون شنیده نشده و “والیت
مطلقه مافیا” به ریاست خامنه ای ،کشور را در حالت
تعلیق ناشی از دوپارگی حکمرانی رها کرده است.
در حالی که تشدید تحریم ها ،کاهش شدید قیمت
نفت و کاهش درآمد دولت از محل مالیات ها ،بودجه
را تحت فشار شدید قرار داده و دولت از توانائی مالی
مقابله با گسترش ویروس محروم شده است ،خامنه ای
چند صد میلیارد دالر ثروت ملی تحت کنترل خود
را بلوکه کرده و به درخواست رئیس دولت ،پیام های
مردم و انتقادات رسانه های خودی اعتنائی نمی کند.
او به موازات نهاد های مسئول بهداشت کشور “قرارگاه
نظامی پدافند بیولوژیک” تاسیس می کند تا فرمانده
سپاه با نمایش اسباب بازی ویروس یاب با آبروی کشور
در انظار جهانیان بازی کند.
خامنه ای با توسل به اجنه و امام زمان ،ارتکاب
خطا های پیش پا افتاده ای نظیر ده برابر اعالم کردن
قربانیان کرونا در جهان و غیبت های طوالنی در موقعیت
رهبری نظام ،نشان داده که به دلیل کهولت سن ،وارد
دوران ” نارهبری” شده است واحتماال دیگران به جای
او و به نام او تصمیم می گیرند .این امر نقش حداقلی او
در حفظ تعادل حکومت را کاهش داده و دست سران
مافیا ی رانتی -نظامی -امنیتی را بیش از پیش در
چپاول و ماجراجوئی باز گذاشته است.
خامنه ای حکمرانی خود را بر چهار پایه “گفتمان
دینی روحانیت شیعه”“ ،شالق و شیرنی” در داخل،
“عمق استراتژیک در منطقه” و ” دشمنی با غرب و
دوستی با چین” در سیاست جهانی بنا کرده است .سه
پایه از این چهار پایه در گذر زمان ،فاقد کارآئی شده اند:
گفتمان حکومت دینی که حکومت عدل علی و مدینه
النبی را بشارت می داد ،ناکارآمدی خود را در حیات
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چهل ساله ج.ا .آشکار کرده واینک به میدان تاخت و
تاز مداحان و قاریان بدل شده است .این گفتمان با
سکوت و بی عملی مراجع دینی و میدانداری افراطیون
و افراطی نمایان مشکوک ،ضربات سنگینی خورد .کرونا
بحران ذاتی این گفتمان  ،وجوه عقب مانده و عدم
کارآئی آنرا بیش از پیش آشکار کرد.
تنگنا های شدید مالی ،حامی پروری از طریق پخش
پول را دشوار کرده است .تن دادن به خطر ناشی از سه
برابر کردن شبانه قیمت بنزین و سرکوب خشن جنبش
اعتراضی مردمان محروم ،در خیزش پس از ان در آبان
ماه  ، ۹۸نشان داد که دیگر سیاست ” شالق و شیرنی”
برای مدیریت جامعه ،قابل اجرا نیست و حکومت تنها با
زبان سرکوب با مردم سخن می گوید .زبان زور لخت اما،
زبان حکمرانی نیست و دوامی نخواهد داشت.
بخش اعظم سرمایه گذاری سنگین حکومت در
منطقه ،در خدمت سیاست راهبردی ” ایجاد عمق
استراتژیک” ،در نتیجه تغییر معادالت منطقه ای و
جهانی ،بحران شدید در داخل و کاهش منابع مالی،
عمال از بین رفته است و کارت های حکومت در عراق،
افغانستان ،سوریه و یمن یا سوخته اند و یا دیگر ارزش
استراتژیک خاصی ندارند.
با غیر قابل اتکا شدن این سه پایه ،مافیای حاکم
بیش از پیش به پایه چهارم  – ،همراهی با و تبعیت از

در

کنار

نگرش

های

باستانگرایانه ،فارس محور  ،ترک ،عرب
و افغان ستیز ،دین ستیز ،متعرض و

خودستا ،نگرشی انسانگرا ،سکوالر،
جهانگرا و تدافعی از ناسیونالیسم

ایرانی هم وجود دارد .این نگرش بر

این اصل پایه ای بنا شده است که
ایران ملک مشاع همه باشندگان این
سرزمین است.

چین -سوق می یابد و چنین به نظر می رسد که در
شرایط ناکارامدی و چندپارگی حکومت ،فساد گسترده
و سیستماتیک ،تداوم تحریم ها و ورشکستگی اقتصادی
 ،کشور به سمت تبدیل شدن به ضمیمه چین و بخشی
از عمق استراتژیک آن در منطقه روان است و ظاهرا
قرار است هم مدیریت بحران و هم ساختن آینده ،با
محوریت و مدیریت چین انجام بشود.
در تعادل قوای امروز جهان هیچ ضرورتی برای
پیوستن به این یا آن اردوگاه وجود ندارد و دکترین
” نگاه به جهان” می تواند و باید به اتکای موقعیت ژئو
پلتیک کشور و همه دارائی ها و توانائی های ایران،
جایگزین نگاه به شرق یا نگاه به غرب بشود .ایستادن
در سایه پکن و قرار گرفتن در خط مقدم غرب ستیزی،
در تعادل قوای دوران پسا کرونا ،بسیار مرگبار خواهد
بود .متاسفانه در بیت خامنه ای و در میان سران مافیای
حاکم  ،نه گوشی شنوا و نه نگاهی ملی و آینده نگر وجود
دارد و آقایان ،به جای دیدن تحوالتی که در شرف وقوع
هستند ،خطای راهبردی دشمنی با آمریکا و اسراییل
را پی می گیرند .متاسفانه در شرایطی که کشور برای
مقابله با بحران کرونا و ساختن همزمان آینده ،بیش از
هر زمان ،به وحدت و همبستگی ملی نیازمند است،
حکومت به راه بدفرجام خود می رود و مردم ناگزیرند تا

راه خود را بجویند.
مردم در مقابله با کرونا ،راه پیشتر آزموده را بار دیگر
آزموده اند .آنها همه تفاوت ها و تعلقات جنسیتی ،قومی،
مذهبی  ،سنی و حتی طبقاتی را در پرانتز نهادند و به
عنوان آحاد یک ملت ،به یاری یکدیگر شتافتند و نشان
داند که ایران استعداد یک همبستگی ملی پایدار را دارد
و با شکست گفتمان حکومت دینی ،مردم ایران می
توانند در راه تحقق دموکراسی و توسعه پایدار متحد
بمانند .بویژه در نگاه به دوران پسا کرونا ،گفتگو در این
باب اهمیت می یابد.
پسا کرونا و ناسیونالیسم ایرانی!
بدون فراگیر شدن گفتمان های سوسیال و لیبرال
دموکراتیک مبتنی بر برابری ،آزادی و همبستگی ،عبور
از بحران و استقرار جمهوریت و دموکراسی در ایران
ممکن نخواهد بود .این گفتمان های روشنفکرانه ،به
دشواری و کندی بسیار به داخل جامعه راه می گشایند.
این گفتمان ها اما ،حامل عنصر “همبستگی ملی” و
متکی بدان هستند .عنصری که در فرم “ناسیونالیسم
ایرانی” همه باشندگان ایران را در بر می گیرد و به
موازات شکست و عقب نشینی گفتمان دینی ،گستره
کل کشور را فتح می کند.
ناسیونالیسم ایرانی درخت تناوری است که در
تاریخی طوالنی و فرهنگی پهناور و عمیق ریشه دارد.
از کوروش هخامنشی و زرتشت تا فردوسی بزرگ ،رازی
و ابن سینا ،مولوی و حافظ ،خیام و بیرونی و صدها
اندیشمند برجسته دیگر و تا متفکران ایرانی دو قرن
اخیر ،ایران فرهنگی ،ایران جغرافیایی ،ایران اقتصادی و
ایران تاریخی را ساخته اند .ایران امروز به اتکای هزاران
رشته و چسپ فرهنگی ،هنری ،تاریخی و اقتصادی
کلیتی واحد و هم سرنوشت است.
مفهوم ناسیونالیسم که از غرب به ایران آمده ،در
متن مناسبات اجتماعی در ایران ،تعبیر و تفسیر های
متفاوت و گاه متضادی را به خود دیده است  .بویژه
در این ایام که با شکست قطعی گفتمان دینی به مثابه
رقیب اصلی ملی گرائی ،گفتمان سیاسی مبتنی بر
ناسیونالیسم ایرانی اهمیت بیشتری یافته است و عمال
به یگانه گفتمان کالن و فراگیر بدل شده  ،چالش های
زیادی زیر این سقف جریان می یابد.
جنبش هائی نظیر فاشیسم در ایتالیا ،ناسیونال-
سوسیالیزم در آلمان نازی و قوم کشی های متعددی
که زیر نام ناسیونالیسم انجام گرفته و برآمد موج سوم
ناسیونالیسم خارجی ستیز در اروپا و آمریکا ،این نگرانی
را موجه می سازد که ناسیونالیسم هم مثل دین ظرفیت
های متفاوت و گاه متضادی دارد .شکست تجربه بهره
جوئی از دین بوسیله بخشی از آزادیخواهان کشور ،از
شماری از کوشندگان مشروطه تا بازرگان و سحابی که
در نهایت در خدمت تقویت و سلطه دین مرکز و روایت
ارتجاعی از آن در آمد ،این نگرانی نسبت به نحوه تعامل
با ناسیونالیسم را گسترش می دهد .بویژه نظر به ظرفیت
های متضاد ناسیونالیسم ،نباید این گفتمان کالن را رها
کرد و بازی در زمین ناسیونالیسم را به مدعیان عظمت
ایران باستان و آنهائی واگذار کرد که مثال به قتل عام
هندیان به دست نادر شاه افشار افتخار می کنند.
در کنار نگرش های باستانگرایانه ،فارس محور
 ،ترک ،عرب و افغان ستیز ،دین ستیز ،متعرض و
خودستا ،نگرشی انسانگرا ،سکوالر ،جهانگرا و تدافعی از
ناسیونالیسم ایرانی هم وجود دارد .این نگرش بر این
اصل پایه ای بنا شده است که ایران ملک مشاع همه
باشندگان این سرزمین است.
از این اصل نتایج مهمی استخراج می شود .از جمله :
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همه ایرانیان به تساوی در کل ثروت های طبیعی
کشور سهیم هستند
همه ایرانیان در مقابل قانون ،در انشای قانون و در
استفاده از فرصت ها ،مستقل از تعلق طبقاتی ،دینی،
جنسیتی و اتنیکی ،حق برابر دارند.
همه ایرانیان از حقوق شهروندی و آزادی های فردی،
به تساوی بهرهمند هستند.
تعلق ایران به همه ایرانیان و التزام عملی به مشارکت
در پاسداری از امنیت شهروندان ،مرزها ،آب ،خاک ،هوا
و طبیعت این ملک مشترک ،الزم و ملزوم یکدیگرند.
ایران طالب صلح ،همزیستی مسالمت آمیز و
همبستگی با همه کشور های جهان بویژه همسایگان
خود است .پاسداری از مرز های کشور و کسب آمادگی
سیاسی ،بین المللی ،علمی و اقتصادی در خدمت میهن
مشترک ،بخشی از تالش برای صلح پایدار و همزیستی
با همسایگان و قبول مسولیت در تقسیم کار جهانی و
پاسداری جهانی از محیط زیست نیز هست.
حکومت در ایران برخاسته از اراده آزاد ایرانیان است
و در آن هیچ امتیازی به دلیل تعلق دینی ،طبقاتی،
خانوادگی ،اتنیکی ،سنی و جنسیتی کسب یا صلب نمی
شود.
در چهارچوب تعلق ایران به همه ایرانیان  ،تعهد همه
ایرانیان به پاسداری مشترک از امنیت و حیات میهن
و تامین توسعه پایدار کشور ،حقوق انسانی همه گروه
های اتنیکی ،طبقاتی ،دینی و جنسیتی با وضع قوانین
دموکراتیک تضمین می شود.
دین و دولت در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.
به این سیاهه قطعا می توان موارد دیگری را هم
اضافه کرد .حد عدم تمرکز ،جایگاه زبان فارسی و نقش
زبان های اقوام غیر فارس ،شکل و ساختارحکومت،
ساختار اقتصاد و ..همه موارد مهم دیگری هستند که
در برنامه احزاب سیاسی منعکس می شوند .در لحظه
کنونی اما ،مهم این است که در مقابل برداشت های شبه
شوونیستی ،خاک و خونی و باستانگرایانه از ناسیونالیسم
ایرانی ،برداشت انسانی ،خردگرا ،صلح طلب و آینده نگر
از آن تبیین بشود تا این گفتمان تنومند بتواند در
خدمت متحد کردن همه ایرانیان و ساختن ایران فردا
قرار بگیرد .ناسیونالیسم ایرانی ابزار نیست .یک واقعیت
تاریخی است که پیرایش آن از استفاده های ابزاری،
برای تداوم حیات متمدنانه در جهان پر چالشی که در
پیش داریم ،حق و وظیفه هر ایرانی مردم دوست و آزاده
است.
B%D۸%/۹۹۰۳۹۲/https://www.mashreghnews.ir/news
D%DA%A۹%A۷%D۸%۸۵%D۹%-B۴%D۸%B۱%D۸%۸۸%D۹%۴
-۸۷%۸C%D۹%DB%۸۴%D۹%B۹%D۸%-۸۶%D۹%۸۸%D۹%B۱%۸
-۸۵%D۹%B۸%D۸%۸۶%D۹%
۸C%DB%۸۶%D۹%A۷%D۸%۸۷%AC%D۹%D۸%
https://farsi.alarabiya.net/
DA%AF-%۸۶%D۹%B۲%D۸%/۰۵/۰۴/۲۰۲۰/fa
-B۱%D۸%B۷%AE%D۸%%D۸
۸C-%DA%%DB%B۱%D۸%۸۶%D۹%۸۷%D۹%
D%۸۶%۸C%D۹%DB%B۳%۸C%D۸%DB%A۹
-۸۵%D۹%B۸%D۸%۸۶%D۹%-B۱%AC%D۸%۸
۸C-%DB%۸۶%D۹%A۷%D۸%۸۷%AC%D۹%D۸%
-B۲%D۸%A۷%D۸%-B۳%BE%D۸%%D۹
-۸۶%D۹%A۷%D۸%B۱%AD%D۸%D۸%A۸%D۸%
-A۷%D۸%۸۶%D۹%۸۸%D۹%B۱%D۸%DA%A۹%
۸۸�%AE%D۹%D۸%-B۱%۸C%D۸%BA%DB%AA%D۸%D۸%
%۸۷%D۹%A۷%D۸%
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ویروس کرونا و نقد دین و دینداری در سایه حکومت اسالمی
سعید پیوندی

همه گیر شدن ویروس کرونا و خسارات انسانی و
اقتصادی عظیم ناشی از این پاندمی بحث پیرامون
کارکرد و معنای دین ،رابطه آن با علم و نیز موضوع
“عدل الهی” و “شر” را بار دیگر به موضوعات جدلی
در بسیاری از کشورهای دنیا تبدیل کرد .این بحث ها
در جریان اپیدمی ها ،جنگ ها ورویدادهای هولناک
باردیگر از کتاب ها و کتابخانه ها به درون جامعه
می آیند و فرصتی بوجود می آورند برای بازاندیشی
پیرامون باورها ،ایدئولوژی ها و چیزهایی که پیش از
آن شاید کمتر درباره آنها چند و چون می شد.
نماد این بحث ها در روزهای پر از اضطراب قرنطینه
شاید عکس پرستاری باشد بروی دیوار یک بیمارستان
که نمایندگان سه دین یکتاپرست که به او خیره شده
اند را به سکوت فرا می خواند .این تصویر بدون شرح
و پرمعنا در بسیاری از کشورهای دنیا دست بدست
می گردد.
بحث مربوط به دین و خدا در رابطه با بیماری
جهان گیر کرونا در همه کشور دامنه و شدت یکسانی
ندارد .اگر در حکومت های سکوالر و یا کشورهایی
که به ادیان آسمانی باور ندارند موضوع مذهب و نهاد
مذهبی تا حدودی در مقایسه با بحث های دیگری که
به ابعاد علمی ،پزشکی ،اجتماعی و یا اقتصادی می
پردازند در حاشیه قرار گرفته ،در برخی کشورهای
مسلمان نشین و یا اسرائیل و یا در میان گروه های
مذهبی موضوع بیماری همه گیر و دین به گونه ای
گسترده تر مطرح شده و شبکه های اجتماعی و رسانه
ها فراوان به این بحث پرداخته اند.
دین حداکثری بر سکوی اتهام
ایران از جمله کشورهایی است که در آن بخاطر
حضور یک حکومت دینی و یک دین حداکثری مداخله
جو در عرصه عمومی بحث های فراوانی پیرامون رابطه
باورهای دین با خرافات و علم و یا موضوع دین ،خدا و
امر شر به میان آمده است.
بازخوانی آنچه در شبکه های اجتماعی و رسانه ها
به میان کشیده می شوند نشان می دهد که ما با
سه مقوله بحث و برخورد در افکار عمومی و جامعه
سروکار داریم .بحث های انتقادی عام بویژه در رابطه

با باورهای خرافی ،روحانیون
و کارکرد یک حکومت دینی
که خواهان دخالت آمرانه در
همه امور جامعه است ،رابطه
علم با دین در دنیای امروز و
سرانجام موضوع شر و عدل
الهی و نوع برخورد الهیات
اسالمی با ویرانی های ناشی
از پدیده های طبیعی .دامنه
و واکنش به این سه نوع بحث
در جامعه به یک اندازه نیست.
اگر بحث اول و دوم بگونه ای
بسیار وسیع در شبکه های
اجتماعی مطرح است بحث
سوم با همه اهمیتش در دایره کوچک تری و بیشتر
در میان کنشگران اجتماعی ،نخبگان ،دانشگاهیان و
رسانه های آنها مطرح می شود.
کرونا ،خرافات و باورهای مذهبی
شروع کرونا از قم ،شهر بسیار مذهبی شیعه با
جایگاه نمادین پرمعنا ،و نوع واکنش برخی روحانیون با
این پدیده شاید در واکنش انفجاری جامعه در برخورد
با دین و حکومت دینی و روحانیون نقش مهمی بازی
کرد .شبکه های مجازی در ایران در زمان کوتاهی پر
شد از پرسش ها ،نکات جدی و انتقادی و گاه طنزآلود
و تلخ پیرامون باورهای دینی ،روحانیون ،روایات یا
اماکن مذهبی .گویا ویروس کرونا فرصتی را به جامعه
سرخورده و عصبانی داده تا پاسخ کسانی را بدهد که
در شرایط عادی بگونه ای یکسویه همه تربیون ها را
در اختیار دارند و آنچه را که می خواهند از رسانه های
سراسری و در نظام آموزشی به مردم تحمیل می کنند
بدون آن کسی بتواند در مقام پاسخگویی برآید.
مطالب طنز گونه مربوط به روحانیونی که “زیارت
عاشورا” ،سوره حمد ،آیت الکرسی و این یا آن نماز و
دعا ،خوردن “تربت امام حسین” را راه حل مبارزه با
ویروس کرونا قلمداد می کردند و می کنند پرشمارند.
کسی در تلگرام نوشت که “نماز جمعه ای که در طول
چهل سال برای همه دنیا آرزوی مرگ می کرد از

ترس مرگ تعطیل شد” و یا متن خبر چند سال پیش
مربوط به امضای تفاهم نامه رئیس سازمان مدیریت
بحران کشور با حوزه های علمیه برای کاهش بالیای
طبیعی بسرعت بازنشر شدند“ .حالل” شدن استفاده
از الکل برای ضدعفونی کردن اماکن عمومی و یا مراکز
مذهبی ،بازگشایی کارخانه های تولید الکل و یا کنار
گذاشتن آداب دینی برای دفن کسانی که بر اثر بیماری
جان باخته اند هم موضوع بحث های فراوانی در شبکه
های اجتماعی و حتا در میان دینداران متعصب است.
وضعیت شهرهایی مانند قم و مشهد ،اماکن و مراسم
مذهبی که به محلی برای گسترش بیماری همه گیر
تبدیل شدند هم دستاویز بسیاری از بحث های مجازی
و رسانه ای شده است .خبرها ،تصاویر و ویدئوهای
مربوط به فرار روحانیون از شهر قم که می بایست بر
اساس روایات “هنگام نزول بال” به آن پناه برد دست
به دست می چرخد و کاربری با طنز به روایت مذهبی
” بهشت دارای هشت در است و سه در از این هشت
در به سوی قم باز میشود” اشاره می کند .اگر بخشی
از مردم تا کنون بر پایه باورهای دینی برای درمان
بیماری دست بدامان اماکن مذهبی می شدند این
روزها همه چیز گویا وارونه شده و برای بیمار نشدن
باید از رفتن به چنین جاهایی خودداری کرد.
همان گونه که در بسیاری از نوشته ها وگفته ها
در شبکه های اجتماعی هم دیده می شود تجربه
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تلخ شیوع ویروس کرونا نشان می دهد که برخالف
ادعای مسئولین و بسیاری از روحانیون ،دینی بودن
حکومت ،مقدس بودن یک مکان بر پایه باورهای
دینی هیچ تاثیری بروی گسترش یک بیماری همه
گیر ندارند و همان اتفاقی که در چین با رهبری حزب
کمونیست ،در کره جنوبی بی باور به خدای آسمانی،
در فرانسه الئیک ،ایتالیا و اسپانیای کاتولیک و یا در
امریکای ترامپ می افتد در ایران با حکومت شیعه
هم به وقوع می پیوندد .سرنوشت بی خدا و بودایی،
کاتولیک ،پروتستان و یهودی ،شیعه و سنی در برابر
کرونا نه به باورهای آنها که به نوع برخورد با نکات
ایمنی ،علم و عقالنیت گره خورده است .همزمان نکته
ها و بحث ها پیرامون گفتمان دینی رسمی حاکم در
ایران که در آن خوانش سنتی ،کاسبی از دین و توجه
به مناسک دست باال را دارد در عمل نوعی شکاف
برداشتن ایدئولوژی است که دین را در خدمت قدرت
سیاسی قرار داده است.
کرونا و رابطه پر تنش دین و علم
بیماری کرونا یکی دیگر از تنش های مهم جامعه
ایران که به رابطه پرچالش دین با علم در جمهوری
اسالمی مربوط می شود را از حاشیه به مرکز جامعه
پرتاب کرد .مقاومت بخش هایی از روحانیت و سپاه
برای جلوگیری از قرنطینه قم وتعطیل نشدن مراکز
و مراسم مذهبی و یا به میدان آمدن طرفداران “طب
اسالمی” زمینه را برای بازطرح گسترده این بحث در
ایران فراهم کردند.
آیتاهلل سعیدی امام جمعهی قم در دفاع از قرنطینه
نکردن قم و اماکن دینی گفته است که ما این حرم
مقدس را دارالشفا میدانیم .دارالشفا یعنی مردم بیان
اینجا از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند .بنابراین
باید اینجا باز باشه .باید با قوت مردم بیایند .البته ما
احتیاط رو هم شرط میدانیم .مسائل بهداشتی رو هم
رعایت بکنیم” (الف ۸ ،اسفند  .)۱۳۹۸با آنکه بخشی
از روحانیون بلند پایه برای دفاع از علم و دانش زمینی
به میدان آمدند ولی در جامعه نگران و ملتهب ،تقابل
علم جدید و دین بار دیگر به یک موضوع جدی بحث
تبدیل شد .جدل بر سر طب اسالمی ،قرنطینه کردن
اماکن دینی ،تعطیلی نماز جمعه و مراسم دینی و یا
ادعای ساختن دستگاه ویروس یاب توسط دانشگاه
بقیه اهلل و بسیج و بسیاری از مسائل مشابه مواردی
هستند که رابطه پرتنش نگاه سنتی به دین و برخورد
علمی را بطور گسترده مطرح کردند.
بحث رابطه علم با دین و باورها و اصول آن در ایران
از سال های پیش از مشروطیت و ورود مدرنیته آغاز
شد و به نظر می رسید با توسعه آموزش جدید این
تنش و جدل تاریخی به گذشته تعلق دارد .تاسیس
یک حکومت دینی و تالش برای “اسالمی کردن”
دانشگاه و علم این رابطه پر تنش را بار دیگر در دستور

کار جامعه قرار داد .پیش از انقالب  ۱۳۵۷کسانی
مانند آلآحمد با طرح موضوع علم بومی و نقد دانشگاه
و علم “غربی” و یا بازرگان و یداهلل سحابی که در پی
پیدا کردن فلسفه علمی برای احکام دینی بودند بحث
علم و دین را در چهارچوب جدید به میان کشیدند.

رابطه قدرت در وجه واقعی و نمادین آن است.
کرونا و موضوع شر در الهیات شیعی
عرصه سوم بحث به موضوع فلسفی-دینی شر و
رابطه آن با خدا و عدل الهی مربوط می شود که
بیماری کرونا زمینه ساز طرح آن در فضای عمومی

ما با سه مقوله بحث و برخورد در افکار عمومی و جامعه سروکار داریم .بحث

های انتقادی عام بویژه در رابطه با الف -باورهای خرافی ،روحانیون و کارکرد یک

حکومت دینی که خواهان دخالت آمرانه در همه امور جامعه است ،ب -رابطه علم
با دین در دنیای امروز و سرانجام پ-موضوع شر و عدل الهی و نوع برخورد الهیات

اسالمی با ویرانی های ناشی از پدیده های طبیعی .اگر بحث اول و دوم بگونه ای
بسیار وسیع در شبکه های اجتماعی مطرح است بحث سوم با همه اهمیتش در دایره
کوچک تری و بیشتر در میان کنشگران اجتماعی ،نخبگان ،دانشگاهیان و رسانه های

آنها مطرح می شود.

انقالب فرهنگی سال  ۱۳۵۹نوعی بازگشت بود به یک
تنش تاریخی و باور توهم گونه به سازگاری اصول
دینی و علم .این سمتگیری که به بخشی از ایدئولوژی
حکومت جمهوری اسالمی هم تبدیل شد بر خالف
ظاهر علم پسند آن تقلیلی بود و تنش میان علم و
دین را به موضوع دائمی جامعه تبدیل کرد.
در ایدئولوژی سازگاری میان علم و دین هر جا که
علم چیزی خالف خوانش رسمی دین حاکم بگوید یا
کنار گذاشته می شود و یا با سانسور به حاشیه می
رود .در حکومت دینی فقط علمی پذیرفتنی است که
در برابر گفتمان رسمی و کسانی که قدرت را در دست
دارند قرار نگیرد چرا که علم سازگار با دین باید در
خدمت مشروعیت بخشیدن به حکومت باشد و عاملی
برای مشروعیت زدایی از آن تبدیل نشود.
همین روایت پیرامون رونق خرافات و شبه علم
وجود دارد و میدان دادن به مدعیان “طب اسالمی”
“طب سنتی”“ ،طب النبی”“ ،طب الصادق”“ ،طب
الرضا” و یا آئین و رفتارهای دینی خرافی بخشی از این
تنش دایمی میان علم و غیرعلم است .سخنان نقادانه
رسول جعفریان (استاد تاریخ) در انجمن اندیشه و قلم
( ۲۶فروردین  )۱۳۹۹درباره رابطه علم و دین و یا
دین غربی و دین اسالمی و بازتاب آن در شبکه های
اجتماعی نمونه ای از عطش امروزی جامعه برای طرح
چنین بحث های سنجشگرانه ای است.
بیماری همه گیر کرونا برخی از باورهای خرافی و
ایدئولوژیک حکومت را به چالش می کشد .اینجا دعوا
فقط بر سر رابطه دین ناب با علم و تنش میان آنها
نیست .تنش اصلی میان دین و ایدئولوژی حکومتی و
علم است و چیزی که در این میانه موضوع دعواست

عرصه سوم بحث به موضوع فلسفی-دینی شر و رابطه آن با خدا و عدل الهی

مربوط می شود که بیماری کرونا زمینه ساز طرح آن در فضای عمومی و آکادمیک یا

در رسانه های فارسی زبان شده است .ریشه آغازین این بحث اساسی فلسفی-دینی
به برهان شر و یا پارادکس (ناسازه) شر که به اپیکور فیلسوف یونانی نسبت داده می

شود بازمی گردد .بر اساس این برهان اگر خدا قادر ،دانا و خیرخواه مطلق باشد شر
وجود ندارد .اگر در دنیا شر وجود دارد دلیل نبودن خدای مطلق ،دانا و خیرخواه هم

هست.
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و آکادمیک یا در رسانه های فارسی زبان شده است.
ریشه آغازین این بحث اساسی فلسفی-دینی به برهان
شر و یا پارادکس (ناسازه) شر که به اپیکور فیلسوف
یونانی نسبت داده می شود بازمی گردد .بر اساس این
برهان اگر خدا قادر ،دانا و خیرخواه مطلق باشد شر
وجود ندارد .اگر در دنیا شر وجود دارد دلیل نبودن
خدای مطلق ،دانا و خیرخواه هم هست.
داوید هیوم فیلسوف تجربه گرای اسکاتلندی
( )۱۷۷۶-۱۷۱۱این بحث را در دوران مدرن و
در رابطه با نقد مذهب و تفکیک علم با باورهای
دینی پی می گیرد .تئودیسه هم مفهومی است که
الیبنیتز( )۱۷۱۶-۱۶۴۶فیلسوف آلمانی مطرح می
کند برای پاسخ دادن به موضوع وجود شر در رابطه
با عدل الهی و خیرخواه و قادر مطلق بودن خدا .نسل
کشی یهودیان در جنگ جهانی دوم سبب رونق دوباره
این بحث در میان بسیاری از دینداران و اندیشمندان
یهودی شد که بخاطر رخداد هولناک هولوکوست
برای مردمی که بر اساس متون مقدس نزد خدا “قوم
برگزیده” به شمار می رفتند در عدل و توانایی او دچار
شک و تردید جدی شده بودند.
در ایران بحثهای اللهیاتی که به موضوع شر می
پردازند چندان پرشمار نیستند .در گذشته نزدیک
کسانی مانند جعفر سبحانی و مطهری به موضوع شر
اشاره کرده اند و بیشتر از منطق دینی و به عنوان امر
سلبی به توجیه آن از دیدگاه سنتی اسالم پرداخته اند.
همه ما بارها از دینداران و روحانیون شنیده ایم که
شر طبیعی (زلزله ،سیل…) “مصلحت الهی” ،هشدار یا
“عذاب الهی” هستند در واکنش به گناهان بشری یا
فرصتی برای آزمون جامعه و مردم.
در میان اندیشمندان خدا باور معاصر آرش نراقی
هم کم و بیش در همین چهارچوب می ماند و “شر
مقدماتی را شرط ضروری یک چیز برتر” تلقی می
کند (درآمدی بر مسئله شر ،متن پیاده شده مجموعه
سخنرانی های آرش نراقی ،صدانت) .ملکیان با بازگو
کردن روایت های شناخته شده بیشتر بر پرسش ها،
تردیدها و ابهامات خود پیرامون شر و عدل الهی تکیه
می کند (گفتگو با مصطفی ملکیان پیرامون مسئله
شر ،صدانت .)۱۳۹۶ ،یاسر میردامادی پرسش چرایی
فقر بحث در حوزه شر در اسالم در مقایسه با ادیان
دیگر را پیش می کشد و به سخن وینسنت کورنل
ادامه در صفحه 51
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از توفان عالمگیر کرونا با کدام کشتی نوح نجات می یابیم؟
مهدی جامی

در طول مدت کوتاهی که بحران کرونا جهانگیر
شده است حجم مطالب تحلیلی درباره آن روز به روز
بیشتر شده و انبوهی از مطالب خواندنی و نخواندنی
و تکرار مکررات و بیان حیرت در حال انتشار بوده
است .رسانههای ایران هم مدتها ست به این موضوع
میپردازند و از تیتر یک تا سرمقاله و گزارش و
مصاحبه به انواع شیوهها به گمانهزنی یا هشدار درباره
آینده پساکرونا میپردازند.
انتخاب از میان همه این مطالب طوری که رعایت
تنوع عقاید شده باشد ،یا حتی مرور مهمترین آنها
کاری است نیازمند گروههای مطالعاتی .اما در مرور
فردی هم -چنانکه در این مقاله میخوانید -طلیعه
جهانی نو قابل مشاهده است .میتوان گفت و اغراق
نخواهد بود که جهان پس از کرونا جهانی جدید است.
و اگر از توفان نوح کمک بگیریم -که استعاره مکرری
در این روزها بوده -توان گفت که توفان بزرگ کرونا
مبدا تاریخی جدید خواهد بود .آیندگان خواهند گفت
جهان پیش از کرونا با توفانی بزرگ ،که از چین
طومار
ِ
شروع شد ،درنوردیده شد و پس از توفان جهان تازهای
آغاز شد.
کرونا از این بابت هم شبیه توفان نوح است که برای
بسیاری معنای عذاب بود .عذاب آسمانی .عذاب الهی.
عذاب طبیعت .پاسخ قدرتمند طبیعت به بالیی که سر
آن آورده ایم .کرونا اما عذاب باشد یا نباشد جهان را
به پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم خواهد کرد .و حتی
اگر عذاب الهی نباشد مثل هر عذاب بزرگی -انسانی یا
الهی -مثل هر جنگ عالمگیری ،مثل هر حادثه شوک
آوری ،مثل هر بار زمین خوردن بشر و برخاستن اش،
مثل هر بحرانی که ما را با جهل و ندانمکاری خود
روبرو میکند ،ما را به خودآگاهی تازهای میرساند و
این ناچار تغییرساز است .آن تغییر باید نجات دهنده
باشد .مثل کشتی نوح.
کرونا و ابابیل
«در اخبار آمده بود که ناو هواپیمابر آمریکا در
منطقه درگیر ویروس کرونا شده است .خرافاتی
نیستم .اما بهعالم غیب و قدرت نامحدود خداوند
ایمان کامل دارم .بیاختیار یاد قصه قرآنی لشکر ابرهه

افتادم .خدایی که آن روز با
پرندگان کوچک خود لشکری
متجاوز را از پای درآورد ،آیا
قادر نیست  ۱۴۰۰سال بعد با
موجوداتی بهمراتب کوچکتر،
شاهکار خویش را تکرار
کند؟» – محسن کمالیان در
فیسبوک.
کرونا که آمد بسیاری از
اهل دین در آن نشانهای از
عذاب الهی دیدند .سخن
محسن کمالیان ،پژوهشگر
تاریخ خاندان صدر ،یک نمونه
از این اظهارات است .اما کرونا
به ما چشمی جهانی بخشید .تا ببینیم در مقابل یک
حادثه واحد جهانگیر مردمان مختلف چطور رفتار می
کنند .و در بسیاری موارد رفتارها شبیه از کار درآمد.
چنانکه دیدن کرونا به مثابه چوب خدا فقط به فارسی
زبانها یا ایرانیان یا مسلمانان محدود نبود .گرچه هر
کدام دلیلی خاص برای عذاب کرونا داشتند .مثال این
روحانی یهودی عذاب کرونا را به دلیل تظاهر و تبارج
همجنسگرایان می داند.
در افغانستان ،درک از این بیماری بمثابه عذاب
آنقدر جدی بود که شماری از بیماران شرم داشتند
بیماری خود را آشکار کنند« :با یکی از دوستان در
افغانستان صحبت میکردم .میگفت از بس که مال
امامان تبلیغ کردهاند که ویروس کرونا عذاب الهی برای
کفار است ،یکی از دوستان مذهبیاش که عالیم این
بیماری را داشته از ترس اینکه متهم به بیدین بودن
نشود ازین عالیم به کسی چیزی نگفته و حاال نهتنها
وضع خودش بدتر شده بلکه به اعضای خانوادهاش هم
منتقل شده است ».مریم شاهی (روزنامه نگار در کابل)
در هر صورت اگر کرونا عذاب الهی باشد در آن
بین آمریکایی و ایرانی فرقی نیست .بین مسلمان و
مسیحی و بیدین انتخاب نمیکند .عذابی عام است
گرچه ذهن هر طرف از اینکه طرف مقابل دچار عذاب
شده خوشحال باشد! (پسر نتانیاهو خوشحال است اگر

کرونا همه چپگرایان را از بین ببرد!) کاش دینداران
که گناه و عذاب را قالب تحلیلی خود میدانند در
همین نکته تامل میکردند و از خود میپرسیدند
معنای عذاب عام چیست و چرا بین صاحبان ادیان
فرقی نمیگذارد؟
اما عذاب صرفا آسمانی نیست .یک معنای زمینی
عذاب چیزی است که دکتر رضا داوری در یادداشت
خود برای روزنامه ایران به آن اشاره کرده است« :اخیرا ً
یک بانوی هندی بر اساس آیین خود گفته است که
آدمی در چند قرن اخیر در نظم طبیعت و جهان
دخالت و تصرف بیرویه کرده و در حق آب و خاک
و هوا ستم روا داشته است .بنابر آیین هندو ،اگر این
مداخله و تصرف از حد بگذرد و اختالل کلی در آهنگ
جهان پدید آید ،طبیعت واکنش نشان میدهد و چه
بسا بساط بازار قهر و غلبه بر طبیعت و تصرف آن را
بر هم زند ».دکتر داوری در پایان میگوید« :کاش
بتوانیم اندکی درباره این همهگیری و همهگیریهایی
که شاید بعد از این نیز بیاید بیندیشیم تا شاید اندکی
از غرور دانایی و توانایی که جهان به آن دچار شده
است و مخصوصاً از جهلی که به آن نام علم و دانایی
داده میشود آزاد شویم و تنها در این صورت است
که میتوان به مدد الهی و احتمال بیرون شدن از بال
و مصیبت ،امیدوار بود ».یک نمونه از جهل فراگیر
ناتوانی دولتهای حتی اروپایی از تعیین شمار قربانیان
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است که بحثهای دامنه داری در حقیقت آمارها ایجاد
کرده است .به عبارت دیگر ،دولتهایی که ادعای همه
چیزدانی میکردند اکنون از شماردن اجساد و مردگان
ناتوان مانده اند.
غریزه بقا و مقایسه
کرونا چه از آسمان آمده باشد و چه از زمین
طبعا ناشی از رفتار آدمی با طبیعت و جهان است
َ
یب ٍه
(آیه قرآنی هم موید آن استَ :و َما أ َصاب َ ُک ْم م ِْن ُمصِ َ
َفب َِما َک َس َب ْت أَیْد ُ
ِیک ْم) و در این عذاب و بحران یا توفان
طبعا تنها غریزه بقا ست که میماند .احسان عابدی،
روزنامهنگار ،در اشارهای به نمایشنامه بازی کشتار (یا
بازیهای کشتار جمعی) از اوژن یونسکو مینویسد این
نمایشنامه «تنها یک بازیگردان دارد و آن هم مرگ
است ،مرگی که یکی از یکشنبههای سال در بازا ِر روز
یک شهر ناشناس به ناگهان سرمیرسد و به سرعت
تمام شهر را از آن خود میکند .یونسکو رفتارهای
آدمها را در این موقعیت مهیب به تماشا مینشیند،
موقعیتی که قوانین مرسوم و هنجارها به سرعت رنگ
میبازند و جای آن را غریزه برای حفظ بقا میگیرد».
اینکه مردم بزودی و بخوبی و نسبتا بدون اعتراض

آنها و دولت ما منحصر نماند .برای ما ایرانیها اولین
بحث سیاسی بعد از شیوع کرونا این بود که آیا روابط
ایران و آمریکا متحول میشود؟ اساس بحث از اینجا
ست که وضعیت بحرانی دیگر همان وضعیتی نیست که
بتوان وجود تحریمهای آمریکا بر ایران را توجیه کرد.
بسیاری از اهل قلم و کنشگران بیانیهای امضا کردند که
خواستار کاهش تحریمها برای کمک به مردم کرونازده
در ایران بود .و این در مقدمه تغییر تدریجی فضا به
سود کاهش تحریمها انتشار یافت .کمی بعد ،گاردین
از درخواست  ۲۴دیپلمات ارشد و مقامات دفاعی
کشورهای مختلف از جمله چهار دبیرکل پیشین ناتو
نوشت که از دونالد ترامپ خواستند با کاهش فشار
تحریمهای پزشکی و امدادرسانی جان هزاران تن را
نجات دهد .این حرکت پس از نامه آن دیپلماتها
همچنان از طرف گروهها و شخصیتهای دیگر ادامه
یافته است .آیا جهان پساکرونا رابطه جدیدی میان
ایران و آمریکا را شاهد خواهد بود؟ این رابطه چهل
سال است گره خورده است و بازشدن آن تغییرات
بسیاری در روابط ایران و جهان ایجاد خواهد کرد.
همزمان تقاضا برای تحول در سیاست داخلی ایران

اغراق نخواهد بود که جهان پس از کرونا جهانی جدید است .و اگر از توفان

نوح کمک بگیریم -که استعاره مکرری در این روزها بوده -توان گفت که توفان
جهان پیش
بزرگ کرونا مبدا تاریخی جدید خواهد بود .آیندگان خواهند گفت طومار
ِ

از کرونا با توفانی بزرگ ،که از چین شروع شد ،درنوردیده شد و پس از توفان جهان
تازهای آغاز شد.

میپذیرند تا خانهنشین شوند و در قرنطینه اختیاری
بمانند یکی از نشانههای رفتار بر اساس غریزه بقا ست.
خانهها به کارگاه کشتیسازی نوح تبدیل شدند؛ معبد
و دارالشفای نجات شدند یا اگر نه نجات دست کم
امان داشتن .غاری از خود برای پناه بردن تا توفان
بال بگذرد.
این مردم در-خانه-نشسته حال بیش از همیشه به
اخبار عالقه نشان میدهند که هم وقتاش را پیدا
کرده اند و هم کنجکاوند به اینکه داستان بحران به
کجا میرسد .ناچار مقایسههای بسیاری در این مدت
میان رفتار رهبران و سیاستمداران در کشورهای
مختلف با ایران صورت گرفت و کانالهای تلگرامی
پر شد از مقایسهها و عبرتها .یکی از بامعناترین آنها
وقتی اتفاق افتاد که دولت روحانی گفت به مردم
یک میلیون تومان وام میدهد با بهره  ۱۲درصدی؛
در حالی که در کشورهای دیگر از جمله آمریکا بهره
بانکی به پایینترین حد خود رسید و در آمریکا به صفر
نزدیک شد .یکی از مطالب تلگرامی که دست به دست
شد این بود که :ترامپ نامسلمان بهره بانک را به صفر
رساند و روحانی مسلمان برای چندرغاز پول میخواهد
 ۱۲درصد بهره ربایی بگیرد .موضوعی که واکنش یکی
از مراجع را هم به همراه آورد .آیت اهلل علوی گرگانی
فتوا داد که گرفتن بهره برای این وام نامشروع است.
دولت ناچار به عقبنشینی شد و وام را قرض الحسنه
قلمداد کرد.
بحران کرونا صحنه خبری را یکباره به صحنه
جهانی تبدیل کرده است .و این خانهنشینیها و
پیگیری خبرها بصیرتهای تازهای برای عموم مردم
به بار خواهد آورد.
کرونای رابطه و حکمرانی
مساله آمریکا فقط به مشاهده و مقایسه رفتار دولت

هم جدی بوده است .شاخصترین آن پیام نوروزی
محمدجواد ظریف ،وزیر خارجه ایران ،بود که در یک
پیام ویدئویی گفت« :ما برای مبارزه با تحریم و کرونا
نیازمند یک خانهتکانی ذهنی هستیم .این مبارزه لزوم
نوسازی در شیوه حکمرانی را به ما آموخت ».انبوهی
از کنشگران سیاسی و اهل قلم در ایران در هفتههای
بعد از نوروز از این موضوع بحث کرده اند که ساختار
اجرایی و تصمیمگیری در کشور باید به نحوی تغییر
کند که مردم از این بحرانها کمترین آسیب را ببینند.
شماری از آنها به ایجاد کانالهای اطالعرسانی تازه
پرداختند؛ مثل پنجره.
تغییر موقعیت نولیبرالی و نظریه دولت
اما آیا واقعا انتظار بجایی است که فکر کنیم کرونا
زمینه تغییرات اساسی به وجود میآورد؟ مقالهای
در فایننشال تایمز میگوید« :تاریخ در بحران
سرعت مییابد .این بحران جهانگیر خودبخود جهان
را دگرگون نخواهد کرد اما سرعت تغییراتی را که
پیشاپیش در راه بوده بیشتر خواهد کرد ».از میان
این تغییرات تحول روابط چین و آمریکا خواهد بود و
احراز موقعیتی برتر برای چین که امروز ابرقدرتی در
حال ظهور است گرچه هنوز فاقد رهبری قابل اتکا و
احترام در سطح جهانی است .اما میتواند آن را احراز
کند .مقاله به یادداشتی از گوردون براون ،نخستوزیر
پیشین بریتانیا ،اشاره میکند که میگوید« :معماری
نظام بین المللی بعد از کرونا باید اصالح شود .طوری
که نظم جهانی تازهای متکی به همکاری میان دول
قدرتمند شکل گیرد ».به نظر او ،چین و آمریکا نه
فقط باید نقشی فعال داشته باشند که باید با هم این
نقش را ایفا کنند و به اختالفات عمیق خود به دیده
سازگارانه بنگرند.
مقالهای در روزنامه چپگرای هاآرتص بر این نکته
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تاکید دارد که توفان کرونا نولیبرالبسم را از پا در
آورده است گرچه اذعان دارد که هنوز خیلی زود است
تا پیامدهای کرونا را در سیاست و اقتصاد و جامعه
چه در سطح جهانی یا ملی تشخیص دهیم« :پیامد
عمده ،فروپاشی مدل محافظهکارانه نولیبرالی است که
مارگارت تاچر و رونالد ریگان در ذهن داشتند .این
مدل نقش دولت را هر چه بیشتر محدود و کوچک
میخواست تا هر قدر که ممکن است به قدرت بازار
آزاد بیفزاید ».مدل نولیبرالی با طرد دولت رفاه که
پس از جنگ دوم جهانی پایهریزی شد و آمریکا و
بریتانیا پیشتاز آن بودند همراه است .و امروز دولتها
ناچارند دوباره با مداخله در بازار و مدیریت بانک و
معیشت مردم از آسیبدیدگان حمایت کنند« .دولت
رفاه در واقع راه سومی میان کاپیتالیسم و سوسیالیسم
دولتی است ».چیزی که امروز بیش از هر زمان دیگری
میتواند صحنه سیاست و سیاستگذاری را در اختیار
خود بگیرد زیرا «آمیزهای است از فکر مسئوالنه
اجتماعی و مالحظات غیرقابل چشمپوشی سیاسی».
هاآرتص هشدار میدهد که فضا برای رهبران
پوپولیست رادیکال و فاشیست هم آماده است .زیرا
تجربه تاریخی نشان میدهد که موسولینی وقتی روی
کار آمد که اقتصاد ایتالیا زمین خورده بود و کسی
را میخواست که قدرتمندانه بحران را مهار کند.
برآمدن هیتلر هم زمانی بود که میلیونها نفر بیکار
ثبات اقتصادی و اجتماعی آلمان را به هم زده بودند
و انتخاباتهای مکرر هم به تشکیل دولت نینجامیده
بود .حتی سابقه روی کار آمدن پوتین و آینده باقی
ماندن ترامپ در قدرت را هم میتوان بر همین اساس
تحلیل کرد :پوتین «از آشوبهای ناشی از فروپاشی
رژیم کمونیستی استفاده کرد تا رژیمی نو-تزاری
مستقر سازد ».و ترامپ ممکن است با تکیه بر بحران
کرونا به آنچه بارها به آن تمایل نشان داده بگراید:
قدرت مطلق .چنانکه در مقابل پافشاری فرمانداران
دموکرات در آمریکا از جمله فرماندار نیویورک بر بسته
ماندن کار و بازار ،مدعی شد که او قدرت مطلق دارد و
میتواند نظر فرمانداران را نقض کند .فرماندار نیویورک
هم گفت« :ما رئیسجمهور داریم ،شاه نداریم ».فارین
پالیسی نوشت« :آمریکا دارد به مرض دیکتاتوری دچار
میشود ».ترامپ در تازهترین موضع گیری خود در
مقابل نهادهای قانونگذاری تهدید کرد که کنگره را
تعطیل خواهد کرد.
از این دیدگاه ،میتوان رضاشاه را هم رهبری همانند
دانست .کسی که آشوب جنگ اول و دولتهای ضعیف
و کوتاهمدت پس از مشروطه راه برآمدن او را هموار
کرد .اما رضاشاه یا ترامپ امروز ایران کیست؟ آیا ایران
با ظهور رهبری عوامگرا ،رادیکال ،نظامی و قدرتمند
روبرو خواهد بود؟ یا یکی از رهبران فعلی نهایتا به
اعمال قدرت مطلق خواهد گرایید؟ از قرار همه چیز
برای ظهور چنان رهبری آماده است .اما سوال اساسی
این است که آیا رهبری که میآید همچنان اسالمگرا
خواهد بود یا تاریخ را ورق میزند و باب اسالمگرایی
را میبندد؟
به نظر یعقوب ابراهیمی ،دانشور افغانستانی و
متخصص علوم سیاسی ،هم وضع دولتهای مستقر
دگرگون خواهد شد« :با ظهور فاجعۀ جدید ،دولتها
ادارۀ همه امور بشر را به دست گرفته اند .بازار آزاد
جهان
و بنگاههای اقتصاد نولیبرال که ادعای رهبری
ِ
“پساتاریخ” را داشتند و منتقدانی که دولت را شر
مطلق پنداشته
سرنگونی آن را یگانه راه رستگاریِ
ِ
انسان میدانستند ،همه فلج شده چشم براه نوشدارویی
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اند که از کانالهای دولتی وارد ریههای تمدن بشر
میشود .اگر چیزی پس از فاجعۀ کرونا به جا ماند،
جهانی خواهد بود “تابناک از درخشش ظفرمند” این
فاجعه و پهنۀ همواری برای جوالن دولتها که در
اوج مصیبت برای نجات آدمیان از قید ترس و مرگ
جانبازی کردند».
آمادگی برای بازگشت سوسیالیسم
برخی تحلیلگران چپ نه تنها از به حاشیه رانده
شدن نولیبرالها که از پایان کاپیتالیسم چنان که
میشناسیم سخن میگویند؛ از جمله پل میسون .او
در مقالهای برای الجزیره با اشاره به بحران مالی سال
 ۲۰۰۸مینویسد :در این  ۱۲سال ما بانکها را با چاپ
پول تغذیه کرده ایم و «دولتها به جای کاستن از
بدهی اکنون به رقم  ۷۲تریلیون دالر بدهی رسیده
اند» .او تامین مالی بانکهای ورشکسته را از طریق
قرض از بانکهای مرکزی «قبول شکست اخالقی
کاپیتالیسم» میداند« :قرار بود سرمایهگذاری و
رقابت پایه رشد باشند نه چاپ پول بانک انگلستان یا
خزانهداری آمریکا» .میسون میگوید اگر طاعون قرن
 ۱۴میالدی مردم را به فکر جهان پسافئودالی انداخت،
«ممکن است و مطلوب هم هست که بحران کرونا ما را
به فکر جهان پساکاپیتالیستی بیندازد».
اگر تغییر نه تنها ممکن بلکه مطلوب است ،این
مطلوبیت خود مقدمه تغییر خواهد بود .و حضور
بحران ،مطلوبیت تغییر در جهت پایدارسازی ایمنی و
سالمت داراییهای مادی و انسانی را افزایش میدهد.
سعید لیالز ،اقتصاددان ایرانی ،هم در گفتگو با روزنامه
ایران معتقد است« :مهمترین مسأله کرونا اقتصاد کرونا
است و بقیه آثار آن از قبیل مسائل اجتماعی ،فرهنگی
و امثال اینها باید ذیل موضوع اقتصاد کرونا دیده شوند.
غیر از این به نظر من اگر باشد نگاه اشتباهی به موضوع
است .به همین منوال مهمترین مسأله در دوران
پساکرونا موضوع اقتصاد پساکرونا است .هر تصوری به
جز این از آثار سوء کرونا یک تصور غیرعلمی است».
به نظر حاتم قادری ،اندیشور سیاسی ،نوعی
سوسیالیسم باید در پایه اقتصاد ایران تعریف شود و
بر این اساس «پولهای انباشتشده در نهادهای زیر
نظر رهبری که شفاف نیست و تصور میرود بالغ بر
میلیاردها دالر باشد آزاد شود و در اختیار مردم قرار
گیرد زیرا این پولها از آن مردم است» .با این حساب،
«ساختار دولت باید تغییر کند و امکان حکومت موثر
فراهم شود .چون فعال سیاستهای دولت اطمینانآور
نیست و مردم نمیتوانند به آن اعتماد کنند ».به نظر
او« ،حکومت و دولت سخت است بعد از کرونا خود
را حفظ کنند مگر اصالحات عاجل و ضروری صورت
دهند .این نیازمند شفافسازی است( ».گفتگو با شبکه
بی بی سی فارسی)
اما آیا از دولت فعلی ایران و ساختار فعلی حکومت
میتوان انتظار داشت از پس چنین تغییراتی برآیند؟
تاریخ حکمرانی بعد از انقالب ما را ناگزیر میکند
چندان امیدوار به حرکتی سنجیده و مدبرانه نباشیم.
اما آیا حرکتهای قسری هم ناممکن است .سعید
گلکار در مقالهای برای انستیتو واشنگتن این موضوع را
طرح میکند که سپاه با بسیج بیش از  ۶۰۰هزار نیرو
برای مبارزه با کرونا در عمل دولت را کنار زده و در
واقع از آن خلع ید کرده است .تقویت سازماندهی سپاه
که از هر فرصتی برای گسترش قدرت خود بهره می
برد بی تردید در تحوالت سیاسی آینده نقش مهمی
بازی خواهد کرد.
تغییر مفاهیم و ستیزهای نهانآشکار

تحول آتی هم در ایران و هم در جهان چه اقتصادی
باشد یا غیراقتصادی با یک تغییر دیدگاه آغاز میشود.
تغییر دیدگاه به معنای تغییر اولویتها به خاطر درک
تازهای از واقعیتها و نیازها ست .به عبارت دیگر،
تغییر در اولین گام باید از تغییر مفاهیم آغاز شود.
این سخن جودیت باتلر آغازگاه تغییر را نشانه گرفته
است« :ترامپ آشکارا سالمت مالی کشور را سالمت
حقیقی میداند و با این حساب مهمترین اقدام در مهار
بحران از طریق وال استریت باید انجام شود .در نتیجه،
بازگشت به “کسب و کار روزمره” توجیه میشود حتی
اگر با این خطر همراه باشد که نرخ مرگ و میرها
افزایش یابد ».بنابرین ،اگر نظامی سیاسی و اقتصادی
صرفا بر مبنای سالمت مالی و پولی و بانکی و مالیاتی
و بازار و امثال آن پایهریزی شده باشد ،مفهوم سالمت
عمومی ،ایمنی مردم و جان و آسایش افراد و فراغت
خاطر ،اعتماد به دولت ،برخورداری از حمایت بیمهای
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در عوض ،روسیه و چین در حال کمک به کشورهای
ایتالیا و اسپانیا هستند و در خود اتحادیه هم شرکای
اروپایی توان چندانی برای کمک به دیگران ندارند و
راستهای افراطی عدم توافقهای اتحادیه را به عنوان
نشانه ضعف آن برجسته میکنند .بعالوه ،میبینیم که
مرزهای اتحادیه شینگن در حال احیا شدن هستند.
در هلند نیز دولت با این انتقاد از طرف سیاستمداران
و نمایندگان مجلس اروپا روبرو شد که به اندازه کافی
با کشورهای کرونازده در اتحادیه همبستگی نشان
نداده است .رئیس جمهوری فرانسه معتقد است:
«اگر اتحادیه اروپا موفق نشود در برابر ویروس کرونا
یک بلوک مقتدر بسازد بیشک در اسپانیا ،ایتالیا و
احتماال فرانسه گروههای پوپولیست در انتخابات پیروز
خواهندشد و این به معنای پایان اروپا خواهد بود».
راست افراطی تنها مشکل امروز و آینده اروپا و
جهان نیست .نفرتپراکنی با دالیل مختلف سیاسی

هاآرتص هشدار میدهد که فضا برای رهبران پوپولیست رادیکال و فاشیست

ی کار آمد
هم آماده است .زیرا تجربه تاریخی نشان میدهد که موسولینی وقتی رو 

که اقتصاد ایتالیا زمین خورده بود و کسی را میخواست که قدرتمندانه بحران را

مهار کند.

و امثال آن برایش مسالهای ثانوی خواهد بود و در
اولویت قرار نخواهد داشت.
اما تغییر مفاهیم بخصوص مفاهیم پایه هرگز آسان
نیست و جز با گذر از بحرانهای طوالنی مثل جنگ
و قحطی و بیماریهای عالمگیر ممکن نمیشود
و مقاومت نظامهای مستقرشده مالی و سیاسی و
گفتمانهای آنان به آسانی شکسته نخواهد شد .این
است که کرونا از یک سو فاجعه و از دیگر سو الزمه
تغییر مفاهیم پایه در مدیریت کالن کشورها ست.
اما هر نوع تغییری با سطوح مختلفی از مقاومت
هم روبرو ست .منتقدان میگویند نخبگان شرکتهای
بزرگ مفهوم پیشرفت اجتماعی را طوری تفسیر
میکنند تا همیشه به سود خود آنها تمام شود .بنابرین،
سطح مقاومت در مقابل تغییر گسترده است و با منافع
عظیم مالی کسانی گره خورده که ثروت ملل در دست
آنها ست .ریچارد ولک ،استاد انسانشناسی ،در مقاله
ای با طعنه از آزادی مصرف یاد میکند و مینویسد:
«تنها پاسخ به سوال از معنای زندگی این شده که
چیزی بخر ،کسی را استخدام کن ،جایی سفر کن،
ظاهر خودت را تغییر بده ».به نظر او مصرف گرایی
بندگسیخته است و خیلی وقت است که ما بر لبه
پرتگاه قرار گرفتهایم« :مساله دیگر این نیست که آیا
قرارداد اجتماعی مدرن را باید تغییر داد یا نداد .مساله
این است که چگونه تغییر دهیم و در کدام جهت ».و
طبعا چگونه بر مقاومتها فائق آییم.
تغییر با وجود اهمیت و ضرورتاش بسیار پیچیدهتر
از آن است که به نظر میرسد .همان قدر که
همکاری دو ابرقدرت چین و آمریکا بعید اما مطلوب
است ،همکاری کشورهای هم مرز در اروپا هم آسان
نیست گرچه ضروری است .در حال حاضر ،یکی از
بحرانیترین مناطق کرونازده ،حوزه اتحادیه اروپا و
خاصه کشورهای جنوب و غرب اروپا ست .اسپانیا و
ایتالیا و بلژیک باالترین نرخ مرگ و میر را دارند و
فرانسه و هلند و سوئیس هم وضع بهتری ندارند .به
نوشته واشنگتن پست ،آمریکا از رهبری جهانی دست
شسته و زیر پناهگاه “اول آمریکا” موضع گرفته است.

و مذهبی و اجتماعی بر ضد این و آن کشور بشدت
جریان دارد .بحث از ویروس چینی به حمالت مختلفی
به خارجیهای آسیاییتبار انجامیده است و راست
افراطی را بر ضد نژادهای غیراروپایی بسیج کرده است
(گزارش الجزیره) چنانکه در آغاز همهگیری کرونا
انگشتهای اتهام بسیاری به سمت ایران نشانه رفت
که گویا منشا توزیع کرونا در منطقه بوده است .ایران
از بابت بیاعتنایی به مهاجران افغانستانی هم مورد
شماتت قرار گرفت .گاردین از مهاجران افغانستانی نقل
کرد که بیمارستانها و پزشکان ایرانی هیچ توجهی به
آنها نکرده اند و این موجی از بازگشت مهاجران را به
افغانستان به دنبال آورده است.
همزمان چین نشان میدهد که آهسته و پیوسته
در پی افزودن بر نفوذ خود در ایران است .چین عالقه
خاصی به اطالعات محرمانه ایران پیدا کرده است .و
این میتواند خطر عمدهای برای آینده نظام سیاسی
دموکراتیک در ایران باشد .امروز چینیها با دست باز
در ایران کار میکنند و هیچ کسی هم نمیداند دقیقا به
چه نوع کارهایی مشغول اند .ولی قطعا یکی از کارهای
آنها در حوزه اطالعات جاسوسی است .گوردون کوررا،
گزارشگر امنیتی بی.بی.سی ،در مطلبی اذعان میکند
که آمریکاییها ممکن است در رقابت اطالعاتی با چین
عقب بمانند« :چهار سال پیش ،مدیر وقت ابداعات
دیجیتال سی.آی.ای به من گفت که این سازمان
دارد دنبال راهی برای بررسی اطالعات کل جمعیت
یک کشور با استفاده از هوش مصنوعی و فنونی چون
“عقیدهکاوی” میگردد .ایده کلی این بود که بتوانند
رویدادها را -مثل اخالل در حکومت قانون یا احتمال
وقوع انقالب -پیش از مسجل شدن پیشبینی کنند .در
این زمینه رقابت سختی بین چین و ایاالت متحده در
جریان است ،و خیلیها در واشنگتن احساس میکنند
که دارند در این مسابقه شکست میخورند ،چرا که
چین سرمایهگذاری عظیمی برای ایجاد قابلیتها و
کسب اطالعات کرده است».
سادهانگارانه است اگر فکر کنیم ایران صرفا مورد
عالقه سازمانهای جاسوسی آمریکایی یا اسرائیلی و
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روسی است .اما واقعا ما از نیات و اهداف چین در
ایران چه میدانیم؟ اصال نام سازمان جاسوسی چین
یا سیای پکن چیست؟ جدال توئیتری سفیر چین
با وزیر بهداشت ایران بخوبی نشان داد که چین در
ایران با سطح باالیی از اعتماد به نفس عمل میکند؛
چنانکه سفیرش میتواند با وزیر ایرانی خارج از نزاکت
دیپلماتیک صحبت کند.
نیاز به اصالحات رادیکال
فایننشال تایمز که روزنامهای رادیکال محسوب
نمیشود ،در تحلیلی که امید مهرگان برای سایت
میدان ترجمه کرده میگوید به اصالحات رادیکالی
نیاز داریم؛ یعنی« :معکوسکردن جهتگیری غالب
سیاستگذاری در چهار دهه گذشته .دولتها مجبور
خواهند شد نقشی فعاالنهتر در اقتصاد برعهده بگیرند.
باید خدمات عمومی را بهدیده سرمایهگذاری بنگرند
و نه بهدیده بدهی و آسیبپذیری ،و به جستجوی

را تهیه میکند یا برایمان میآورد یا آن را بستهبندی
درمانی خوبی نداشته باشد و از عهده
میکند بیمه
ِ
پرداخت هزینه آزمایش برنیاید ــچه رسد به این که
استعالجی با حقوق داشته باشد تا بتواند در
مرخصی
ِ
خانه بماندــ در این صورت در امان نخواهیم بود .اگر
از یکدیگر مراقبت نکنیم هیچ کسی در امان نخواهد
بود .ما همه به هم وابستهایم».
اما اصالحات رادیکال فقط به عرصه اقتصادی محدود
نیست .رفتار مقامات جمهوری اسالمی در پایبندی به
شبه علم و پروپاگاندا حتی در اوج بحران کرونا بخوبی
نشان میدهد که هر نوع نظام اقتصادی هم با چنین
ذهنیتی حاکم شود ،ما از این چاه که در آن ایم راه به
جایی نمیبریم .سرداران سپاه در عالیترین ردههای
خود نمایش مضحکی از دستگاه کرونایاب در معرض
تماشای جهانیان گذاشتند که داخل و خارج را به
حیرت و خنده واداشت .انجمن فیزیک ایران ناچار شد

آیا ایران با ظهور رهبری عوامگرا ،رادیکال ،نظامی و قدرتمند روبرو خواهد

بود؟ یا یکی از رهبران فعلی نهایتا به اعمال قدرت مطلق خواهد گرایید؟ از قرار همه

چیز برای ظهور چنان رهبری آماده است .اما سوال اساسی این است که آیا رهبری
که میآید همچنان اسالمگرا خواهد بود یا تاریخ را ورق میزند و باب اسالمگرایی را
میبندد؟

راههایی برآیند تا بازارهای کار را کمتر بیثبات و ناامن
سازند .بازتوزیع بار دیگر در دستورکار قرار خواهد
گرفت و امتیازات سالخوردگان و ثروتمندان مورد
پرسش .سیاستهایی که تا همین اواخر نامتعارف و
مرکزگریز بهشمار میرفتند ،نظیر درآمد پایه و مالیات
بر ثروت ،بهناچار وارد بحثها خواهند شد».
آنچه این روزنامه مطرح میکند شاید به این زودی
تحقق پیدا نکند اما اگر اصالحات رادیکال هم عملی
نشود دست کم بهبود وضع بیمه عمومی ضرورت دارد.
به قول نوآمی کالین ،نویسنده کتاب دکترین شوک،
«وقتی با بحران مواجه میشویم یا به قهقرا میرویم و
دچار تفرقه میشویم یا پیشرفت میکنیم و به قدرت و
شفقتی دست مییابیم که قب ً
ال در خود سراغ نداشتیم.
این بحران هم یکی از همین آزمونها است .یکی از
دالیلی که امیدوارم این بار پیشرفت کنیم این است
سیاسی بالفعلی
که -بر خالف سال  -۲۰۰۸آلترناتیو
ِ
داریم .در مقایسه با گذشته جنبش سیاسی بزرگتری
هم از این آلترناتیو حمایت میکند .هدف از “طرح
جدید حفظ محیط زیست و رفع نابرابری اقتصادی”
نیز آمادگی برای چنین لحظهای بوده است .نباید
شجاعت خود را از دست بدهیم؛ باید بیش از همیشه
درمانی همگانی ،بیمه بچهداری همگانی ،و
برای بیمه
ِ
مرخصی استعالجی با حقوق ،بجنگیم ــ همه اینها
درهمتنیدهاند».
بر اساس نظر کالین ،اخالق فردگرای جامعه
سرمایهداری هم با این رویکرد نیازمند اصالح است.
به نظر او اینکه کسی بگوید« :من از خودم و خانوادهام
مراقبت خواهم کرد ،میتوانیم بهترین بیمه موجود را
بگیریم ،و اگر شما بیمه خوبی ندارید به احتمال زیاد
تقصیر خودتان است و به من ربطی ندارد» ،طرز فکری
آسیبزننده است و «ناشی از نظام اقتصادیِ مبتنی بر
رقابت بیامان و برد و باخت .بحرانهایی مثل شیوع
ویروس کرونا نشان میدهند که ما به هم وابسته ایم.
درمانی خوبی داشته
شاید فکر کنیم که اگر بیمه
ِ
باشیم در امان خواهیم بود اما اگر کسی که غذایمان

درباره این به اصطالح اختراع موضع بگیرد و توضیح
بدهد« :با وجود اینکه روشهای تشخیص و شناسایی
با استفاده از مشخصههای فیزیکی مواد در علم فیزیک
بسیار پرکاربرد اند ولی دانش بشری در حال حاضر
توان شناسایی و آشکارسازی ذراتی با ابعاد حدود ۱۰۰
نانومتر را از راه دور ندارد و چنین ادعایی باورناپذیر و
در حد داستانهای علمی و تخیلی است».
این ذهنیت بسیط که توهمات خود را باور میکند
و به نمایش هم میگذارد ،نشان میدهد چقدر در
ابتدائیات مسالهشناسی و تحلیل ،مدیریت و فناوری
و رفتار با افکار عمومی و حرکت از منظر منافع ملی
مساله داریم و اگر زمانی احمدی نژاد یگانه کسی بود
که از اختراعات عجیب زیرزمینی و استعدادهای کشف
نشده در مدرسهها در زمینه هستهای الف میزد ،امروز
در مییابیم مساله بسیار گستردهتر و تکاندهندهتر
است و از امری نهادینه خبر میدهد .در واقع ،اگر
با درک سالمت و حفظ سالمت عمومی هم مشکل
داریم به خاطر این است که مشکل عمیقتری وجود
دارد .به قول نعمت اهلل فاضلی ،جامعهشناس مقیم
ایران« :همه جا صحبت از مراعات دستورات پزشکی
است ،و کسی به تحلیلها و دیدگاههای محققان تاریخ،
فلسفه ،جامعهشناسی ،انسانشناسی ،روانشناسی،
زبانشناسی و علوم سیاسی و دیگر رشتههای انسانی
در مورد زمینهها ،پیامدها و سازوکار زایش این بحران
توجهی نمیکند ».فرهاد زنگنه در یادداشتی که در
کانال تلگرامی راهبرد (محمدجواد روح) بازنشر شده
صریح تر میپرسد« :چرا حکومت پیرو نظر متخصص
بهداشت و اپیدمیولوژی به مثابه علم تجربی میشود
اما نظر متخصص جامعهشناسی و جرم شناسی و …،
که آنها هم علم تجربی اند ،را پس میزند؟»
«زندگی بر سیاست چیره میشود»
آیا این پایان توهمات فناورانه و شبه علم در ایران
والیی است؟ آیا راه علمی اندیشیدن باالخره دارد باز
میشود؟ شاید نه به این زودی .ولی اگر کرونا کلید
تغییر را در قفل ذهنیتهای جمودیافته نچرخانده
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باشد ،زمینه را برای سیلی آماده کرده است که
جمود و خشکاندیشی و در واقع سنگوارگی ناشی از
نیندیشیدن و خودبزرگدانی و سیر در توهمات شبه
علمی را بشوید و ببرد.
یکی از مهمترین نتایج این سیل همسطح کردن
سیاستمداران و مردم در زبان ارتباطی و ارزشهای
عمومی است .مشکلی عام در جهان که در ایران به
طور خاص جلوه دارد :دولت و والیت در وطن ما از
زندگی مردم دور است و سرگرم بازیهای ایدئولوژیک
و تبلیغاتی حاکمیت .کرونا به گفته تقی آزاد ارمکی،
جامعهشناس ،در گفتگو با روزنامه ایران ،یکبار دیگر
زندگی را به مساله محوری سیاست تبدیل خواهد کرد:
«مسأله حوزه سیاسی تنها امر سیاسیای بود که به
زندگی بی اعتنا بود .از این رو زندگی در دستور کار
خود مردم قرار گرفته بود .به همین دلیل هم مردم
خسته و بیاعتنا به حوزه سیاسی بودند که از آن به
کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی تعبیر میشود .اما
کرونا امر زندگی مردم را باال میآورد و در دستور کار
حوزه سیاست قرار میدهد».
پیامد روشنتر ماجرا باز شدن عرصه برای طبقه
متوسط است که طبقه درسخوانده و نوگرا اما برکنار
مانده از سیاست و حاکمیت در ایران بعد از انقالب
است« :امروز بهداشت عمومی اهمیت یافت ،یا دانش
و کارشناسی مهم شدند .در کنار اینها در زمان شیوع
کرونا ،نیروهای متخصص و کارشناس متولد شدند که
اینها تا دو دهه باقی خواهد ماند .اینها بخش مهمی از
طبقه متوسط هستند که ،به این ترتیب ،میتوان از
آن به بازگشت قدرتمند طبقه متوسط به عرصه حیات
اجتماعی و سیاسی هم یاد کرد ».اگر چنین اتفاقی
بیفتد که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد،
کمتر از انقالب دوبارهای در جامعه ایرانی نخواهد بود.
مشکل چهلساله والیت در وطن ما سرکوب و دور
راندن پرتکاپوترین اقشار جامعه از مدیریت کالن به
بهانههای ایدئولوژیک است .بازگشت این اقشار پرتکاپو
که نشانههای آن پیش از کرونا هم دیده میشد ،بسیار
چیزها را تغییر خواهد داد .این اتفاق یکباره نمیافتد
و چه بسا عمدتا از مسیر عربی-اماراتی-لبنانی شدن
جامعه و سیاست و فرهنگ ایران گذر کند که حاکمان
فعلی با آن آشناتر و دمخورترند .اما وقوع آن حتمی
است.
زندگی از یک بابت دیگر هم پیروز شده است.
در عصر بحران کرونا اخالق نوعدوستانه و سازش و
کوتاه آمدن از جنگ و اختالف ارزش یافته است .برای
نمونهای ملموس و نزدیک به ما ،امروز سرسختترین
طرفداران تحریمها هم میگویند اخالقا درست نیست
که تحریم به مردمی که در بحران کرونا گرفتارند
آسیب مضاعف وارد کند و آنها را به خاطر حکومتشان
مجازات نماید .از طرف دیگر ،توجه به اقشار آسیبپذیر
به طور عام بیشتر شده است .برای نمونه در بازار
جهانی ،که شهرت و اعتبار نقش مهمی در فروش
دارد ،بی اعتنایی به قربانیان یا آسیبدیدگان یا طبقات
آسیبپذیر میتواند آیندهشماری از برندها را به خطر
اندازد .به نوشته ایندیپندنت« :برای خریداران کامال
روشن شده است که باید از کدام برندها خرید و از
آنان حمایت کنند .کسبوکارهایی که پاسخشان به
یک بحران جهانی ،پشت کردن به کارگران بوده است،
الیق آن حمایت نیستند ».هیچ مردمی کسانی که آنها
را در بحران فراموش نکردند از یاد نمیبرند و کسانی را
که به آنها پشت کردند نمیبخشند.
بازگشت به زندگی اولیه ،به قبیله
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حسین شیخ رضایی ،پژوهشگر حوزه فلسفه علم،
در گفتگو با روزنامه اعتماد میگوید اینکه نتوانیم از
خانه بیرون برویم ،نتوانیم با کسی دست دهیم ،یا
نزدیکترین افرادمان را ببینیم یا خرید کنیم و رستوران
برویم و سفر کنیم و با وجود «تمام پیشرفتهایی که
در پزشکی و مهندسی و… داشتهایم و داریم ،نیازمند
کاالهای سادهای مثل مایه ضدعفونیکننده دست یا
ماسک یا دستکش هستیم و مهمترین سازوکاری
که برای دفاع از خودمان داریم یک کار پایه یعنی
شستن دستهاست ،این وضعیت جدیدی است که ما
را به فرمهای اولیه حیات بازگردانده است ».به نظر
او« ،بازگشت به حالت اولیه باعث میشود ما درباره
مفاهیم اولیه دوباره فکر کنیم .امروزه در شبکههای
اجتماعی یا گفتوگوهای شخصی میبینیم و
میشنویم که روال جاری زندگی افراد عوض شده و
از هم میپرسند آیا این شکل تازه بهتر نیست؟ آیا
نمیشود سرعت زندگی را گرفت؟ آیا نمیتوان مصرف
را کم نگه داشت؟ آیا نمیتوان به مفهوم روابط انسانی
جور دیگری نگاه کرد؟ آیا نمیشود راجع به اوقات
فراغت به نحو دیگری اندیشید؟»
یک سوی این بازگشت به پایهها بازگشت به
همبستگی و اعتماد خانوادگی است .در توفان کرونا
معلوم شد که دیگر نمیتوان به سیاستمدارها اعتماد
کرد و البته به بسیاری دیگر هم .از جمله رسانهها.
د نیشن در مقالهای مینویسد درس کرونا این بود
که دیگر کسی نمانده که بتوان به او اعتماد کرد؛ و
منظورش رهبران سیاسی و حتی مذهبی است .نیشن
به نقل نظرسنجی شبکه سی.بی.اس می پردازد که
حاصل آن بی اعتمادی  ۵۶درصد جامعه آمریکا به
دونالد ترامپ است؛ یعنی تنها  ۴۴درصد به او اعتماد
دارند .وضع دیگر نهادها و روابط اجتماعی از این قرار
است:
فرماندار ایالت  ۶۶درصد،
کشیش و رهبران مذهبی  ۵۱درصد،
رسانههای سراسری  ۴۳درصد،
شبکههای اجتماعی  ۲۳درصد.
و سه گرایش برتر ،اعتماد به پزشکان و نهادهای
علمی و خانواده و خویشان است:
پزشکان و افراد حرفهای در حوزه درمان و بهداشت
 ۸۸درصد،
مراکز کنترل امراض  ۸۲درصد،
خانواده و دوستان  ۷۳درصد.
نیشن میپرسد آیا عجیب نیست که مردم برای
اینکه چطور با کرونا مقابله کنند به دوستان و خویشان
خود اعتماد میکنند؟ شاید در نظر اول چنین باشد.
اما اعتماد و بیاعتمادی امری دوطرفه است .مردم به
کسانی که به آنها نزدیک اند یا منفعتی برای پنهانکاری
ندارند اعتماد میکنند .فرض آنها این است که کسانی
که آنها را دوست دارند قابل اعتماد هستند .یعنی
کسانی که سالمت افراد عزیزشان برای آنها مهم است.
مردم در واقع در بحران تنها مانده اند .رهبرانشان به
سالمت آنها توجه ندارند .رسانهها هم بلندگوی منویات
سیاسی رهبران و جناحهای مختلف تصور میشوند و
الجرم پیامشان مردمی و قابل اعتماد تلقی نمیشود.
آیا برای آن سیاستمداران و این رسانهها آینده مطلوبی
در چشم انداز دیده میشود؟ جای خالی اعتماد به
رهبران و رسانهها را چه چیزی باید پر کند؟ آیا
رهبران تازهای روی کار خواهند آمد که عالقه واقعی
به سالمت مردم داشته باشند؟
گزارشگران بدون مرز در بیانیهای میگویند در ایاالت

متحده امریکا و برزیل ،روسای جمهور با خبرنگاران با
تحقیر و خشونت رفتار میکنند .در الجزایر و اردن و
زیمبابوه روزنامهنگاران بازداشت شدهاند .در مجارستان
قانونی اورول گونه (برگرفته از  ۱۹۸۴جرج اورول) و
دولت پلیسی بر اطالعات حاکم شده است .در کامبوج
نخستوزیر از همهگیری کووید ۱۹-سود میجوید تا
قدرتش را افزون کند .و چین با سرکوب روزنامهنگاران
امکان همهگیری ویروس را در ووهان و سپس در همه
جهان ممکن کرد.
آیا رسانههایی متولد خواهد شد که مردمنهاد
و مردمپایه باشند؟ و بیاعتنا به منویات و مواضع
سیاسی این گروه و آن گروه یا این دولت و آن
دولت به اطالعرسانی و روشنگری و نقد سیاستها و
رویکردهای آسیبرسان بپردازند؟
پایینترین سطح اعتماد عمومی ،چنانکه در
نظرسنجی سی.بی.اس دیدیم ،به محتوای شبکههای
اجتماعی است .این آینده تیره و تاری را برای این
شبکهها رقم خواهد زد .کسی چارهای خواهد اندیشید؟
یا شبکههای اجتماعی که روزگاری نماد جامعه
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خاصه کشورهایی که به نحوی ایران به آنها حساستر
است یا موضوعاتی مشابه ایران در آنجا هم اتفاق افتاده
است .مثال در میان یهودیان و مسیحیان هم افراطیون
مخالف تعطیل اماکن مذهبی و عبادتگاهها و ترک
آیینها و مناسک جمعی مذهبی بوده اند.
آیا این به تضعیف مذهب خواهد انجامید آنطور که
عرفان کسرایی معتقد است؟ یا به شناخت بهتری از
علم و حوزه دانشهای ما ختم میشود؟ بعید است
مذهب تضعیف شود ،ولی اهمیت سیاسی آن کمرنگتر
میشود و این نه به خاطر کرونا ست بلکه ناشی از
روندی است که سالها ست در جریان است (به نمونه
تحوالت عربستان در بازگشت از سلفیگری و وضعیت
افکار عمومی در خود ایران نسبت به اسالمگرایی و
نظامیگری والیی) .اما کرونا به این روند کمک خواهد
کرد و دین سیاسی را به احتمال زیاد کامال به حاشیه
خواهد راند .افراطیون مذهبی خواستند یا نخواستند
ناچار به زور و فشار پلیس و دولت و افکار عمومی
تسلیم شدند .این روند متوقف نخواهد شد.
از طرف دیگر ،زندگی به دالیل مختلف از جمله

سپاه با بسیج بیش از  ۶۰۰هزار نیرو برای مبارزه با کرونا در عمل دولت را کنار

زده و در واقع از آن خلع ید کرده است .تقویت سازماندهی سپاه که از هر فرصتی

برای گسترش قدرت خود بهره می برد بی تردید در تحوالت سیاسی آینده نقش
مهمی بازی خواهد کرد.

اشتراکی جدید در علم و فرهنگ و ارتباط دانسته
میشد ،به نماد جهل مشترک و خصومت نقابدار و
شایعهپراکنی و صحنه عملیات روانی و ضدارتباط
تبدیل میشوند؟
آنچه تغییر خواهد کرد
درست است که دقیقا نمیدانیم چه چیزهایی تغییر
خواهد کرد .اما یک نکته مسلم است :دست کم برای
مدتی دراز تا زمانی که مردم بتوانند به سیاستمداران
اعتماد کنند کسی به آنها گوش نخواهد کرد؛ خاصه
اگر در مهار بحران کوتاهی کرده باشند .آنها را کسانی
خواهند دید که از هر فرصتی برای تحکیم قدرتشان
یا پر کردن جیب خود و رفقایشان بهره میبرند.
سیاستمداران اگر موفق هم شده باشند ،از این پس
بیش از همیشه ناچارند به متخصصان بهداشت و
درمان گوش کنند و برای سالمت عمومی با توجه به
نظرات همه گروههای متخصص ،فکر و ایده و برنامه
داشته باشند .آنها در آغاز دوران کرونا از ایران تا
بریتانیا بعد از کشمکش بسیار با متخصصان باالخره
تن به توصیههای آنها دادند و از لجاجت مدیریتی و
سیاسی دست برداشتند .این میتواند آغاز یک راه
نوین باشد خاصه در کشور ما ایران که مدیر عادت
دارد به کارشناس گوش نکند و همه چیز را از طریق
مصلحت شناور سیاسی بفهمد و حل و فصل کند.
زبان سیاستمدار اگر به زبان کارشناس نزدیک شود
انقالبی در سیاست و مدیریت خواهد بود .مثل آنکه
ببینیم پوتین با همان زبانی حرف میزند که پزشکان
و همان چیزی را میگوید که پزشکان تایید و توصیه
کرده اند .به همین ترتیب ،موافقت خامنهای و مراجع
با بسته ماندن حرمها و اماکن مذهبی و لغو تجمعات
مربوط به ماه رمضان میتواند باب تازهای را برای فهم
اولویتهای مدیریت جامعه بگشاید.
این را هم میتوان با اطمینان گفت که درک تازهای
از جوامع مختلف جهان برای ایرانیان ایجاد میشود.

محروم شدن از آن برای مدتی نسبتا طوالنی دوباره
عزیز خواهد شد و به اولویت بسیاری از مردم تبدیل
میشود .مینا نظری کمال ،متخصص سالمت روان،
در یادداشتی برای روزنامه شرق مینویسد اگر کرونا
یکسال باقی بماند شاهد تغییرات شگرفی خواهیم
انسان پس از کرونا باید بیش از هر چیز
بود« :شاید
ِ
قدردان چیزهایی باشد که از قبل داشته ولی آنها را
نمیدیده است .کرونا به طرز شگفتانگیزى میانگین
مطالعه افراد سیاره را در یکسال افزایش خواهد داد،
هنر و خالقیت فردى را به شکل درخورتوجهى رشد
خواهد داد .در یکسال ،صنایع دستى و هنرهاى مبتنى
بر فرد ،یک رنسانس جدید را تجربه خواهد کرد .در
بعد فردی نیز فرصتی برای قناعت ،کاستن از شدت و
سرعت فعالیتها ،کاهش الگوی مصرف ،عدم اسراف و
زیادهروی و توجه بیشتر به ارزشها و اخالقیات فراهم
میشود .درواقع در این روزها که مردم بدون نگهبان
در خانههایشان حبس و زندانی شده اند ،فرصت
بیشتری برای بازنگری سبک زندگی خود و ،به شیوه
فشرده ،فرصت خوبی برای تغییر و اصالح عادتها و
روش زندگیمان فراهم شده است .دوری اجباری از
دنیای بیرون ،زمان خوبی برای پرداختن به درون و
خویشتن است .زرقوبرق زیباییها و پیشرفتهای
ظاهری ،ما را از دیدن خودمان تا حدود بسیاری غافل
کرده بود و فرصت با هم بودنهای خانواده را محدود».
اگر کرونا مقدمه تغییراتی فرهنگی باشد که از تغییر
ارزشها و اولویتهای ما حاصل میشود پس خیلی
هم نباید ناشکر بود .مثل گوینده این ویدئو که به شرح
میگوید چرا «از تو ممنونایم کرونا»!
در عین حال ،هر قدر مردم در ق رنطینه بمانند و
ملولتر شوند ،هر قدر اهل کسب و کار از فعالیت
اقتصادی بازمانند ،هر قدر کارگ ران و کارکنان شرکتها
و موسسات کارهای خود را بیشتر از دست بدهند ،هر
قدر مردم شاهد رفتارهای عجیب و غریب و نامعقول و
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غیرمنطقی رهب ران خود باشند ،خشم بیشتری انباشته
خواهد شد و خود را در صورتهای مختلف موجها و
رفتارهای اجتماعی نشان خواهد داد.
بنابرین ،سال  ۱۳۹۹یا  ۲۰۲۰سال آسانی ب رای
سیاستمداران و مدی ران ارشد و صاحبان ثروتهای
کالن نخواهد بود .این سال ب رای ای رانیان طنین
دیگری هم دارد :قرن تازهای ف را م یرسد .ای رانیان در
سال  ۱۳۹۹قمری و در آغاز قرن هجری تازهای انقالب
کردند .در سال  ۱۳۹۹شمسی اگر انقالب هم نخواهند
و به ب راندازی و ب راندازان هم روی خوش نشان ندهند،
آمادگی روحی ویژهای خواهند داشت تا قرن پانزدهم
شمسی را با روحیه و تصمیمات و رهب ران تازهای شروع
کنند .ق رنی که رو به پایان است با رضاشاه شروع شد،
به محمدرضاشاه رسید .مصدق را ب رانداخت .خمینی را
به قدرت رساند و کار را به دست خامنهای سپرده است
که از جهت پیوند با مردم و نظام مردمساالر ،رهبری
از قرون ماضیه است .قرن آینده با می راث او ،استادش
و خودکامگی شاه و آخوند در قرن چهاردهم س رانجام
خداحافظی خواهد کرد .این پیروزی حقیقی زندگی
خواهد بود.
سنت به مثابه کشتی نوح
به طور طبیعی یک راه که همیشه در دسترس است
بازگشت به گذشته است .راههایی که در گذشته پیموده
ایم آزمون خود را پس داده اند و بنابرین م یدانیم کم
و کیف آنها چگونه است .از این رو تعجبی نخواهد
داشت که بازگشت به گذشته و مثال به سوسیالیسم
یا دولت رفاه توصیه شود .در واقع ،در دوره دولت
رفاه یک ضرورت سیاسی که حضور ابرقدرت شوروی
بود دولتهای بیرون از بلوک شرق را ناگزیر م یکرد
برخی از سیاستهای آن را ب رای مهار چپگ رایی اتخاذ
کنند و نوع لیب رال آن سیاستها را پیش گی رند .بعد
از شوروی ،این ضرورت پایان یافت .اما کرونا م یتواند
ضرورت تازهای ایجاد کند که لزوما سیاسی نیست اما
عدم توجه به آن قطعا پیامد سیاسی خواهد داشت.
از این منظر م یتوان گفت راه حلها همیشه سنتی
هستند .یعنی متکی به سنت و تج ربهای در گذشته
اند .تصویری که ما از سنت خود ،گذشته خود و شیوه
زندگی کامیاب و پیروزمندانه خود داریم م یتواند در
مشکلگشایی کارهای فروبسته امروز ما به کار آید.
پس م یتوانیم آنچه را از دیروز که با امروز ما موافق
است برگزینیم و در وقت بح ران راهی را برویم که
پیشتر آزموده شده و کارگشا بوده است.
سنت مثل دوره کودکی و نوجوانی در ت ربیت است:
ما همیشه م یتوانیم به آن برگردیم و بر م یگردیم .اگر
روزی نجاری کرده باشیم امروز که به نشان دادن هنر
خود در نجاری نیاز داریم آن روزگار قدیم زنده م یشود
و به ما کمک م یکند .و چون آن سنت را در تاریخ
خود داریم و آن هنر را آموخته ایم امروز آسانتر آن
را به کار م یگیریم و از خود م یکنیم .اگر در کودکی
شنا آموخته باشیم یا موسیقی و ف راموش کرده یا
کنار گذاشته باشیم ،امروز یا فردا که نیاز داریم به آن
برگردیم آن آشنایی دیرینه تجدید م یشود و از نسیان
بیرون م یآید تا محل اتکای ما باشد.
هر چه آموخته ایم به ما کمک م یکند با
آموختههای جدید و مهارتهای تازهمان آن را پیوند
بزنیم .بنابرین در چارهگری مشکل کرونا و بعد از آن
هم باز ما نیازمند تج ربه انباشته سنت و خرد آزموده
آن هستیم .به گذشته نظر خواهیم کرد و آن را در
رفع نیاز امروز به کار خواهیم بست .مهم این است
که روشنفک ران و نخبگان بتوانند سرمایههای سنت

و فرهنگ را بدرستی نشان کنند و برجسته سازند و
پیش نهند.
مشکل ما ای رانیان در هر دوره که زمین خورده ایم
این بوده که از جایی شروع کرده ایم که با سنت ما
بیگانه بوده است .با طرد تج ربههای تاریخی خود یا
تحقیر داشتههامان چیزی ب رای خود نگذاشته ایم
که متکی به آن حرکت کنیم .به جای نگاه به تاریخ
به عنوان خزانه گنجهای پدران و مادران و بزرگان و
نخبگان و حکیمان و اهل تدبیرمان آن را چونان چیزی
که باید دور انداخت نگاه کرده ایم .در این زمینه ،زنده
یاد شریعتی از معدود کسانی است که راه یافت و
راه را درست شناخت .او دریافت که بدون تکیه به
سنت هیچ مشکل بزرگی حل نم یشود .بلکه مشکل
بر مشکل افزوده م یشود .آیا ناکامی مزمن جمهوری
اسالمی جز از همین نیست که از سنتهای سیاسی

راست افراطی تنها مشکل

امروز و آینده اروپا و جهان نیست.

نفرتپراکنی با دالیل مختلف سیاسی

و مذهبی و اجتماعی بر ضد این و
آن کشور بشدت جریان دارد .بحث

از ویروس چینی به حمالت مختلفی
به خارجیهای آسیاییتبار انجامیده

است و راست افراطی را بر ضد نژادهای

غیراروپایی بسیج کرده است.

ما و نخبگان آن جدا افتاده است؟
هر چارهای با نظر به سنتی ف راموش شده به دست
م یآید .در مورد ای ران م یتوان با قطعیت گفت یکبار
دیگر اندیشه «دولت قوی» به میدان خواهد آمد.
دولت روحانی یکی از ضعی فترین دولتهای پس از
انقالب است و در بدترین ش رایط نزاع قدرت ق رار دارد
و ناکام یاش در رسیدگی به نیازهای مردم و مهار
قدرتهای خودسر و خودمحور خاصه در سال ۹۸
آشکار بوده است.
همانطور که امیر ارسالن افخمی ،پژوهشگر تاریخ
پزشکی ،در گفتگویی با بی.بی.سی فارسی م یگوید،
ضعف دولت مظفری بود که باعث شد در بح ران
همهگیری وبا نتواند جلوی گسترش وبا را بگیرد.
چون مرزها در دست روس و انگلیس بود و کاروانهای
مذهبی هم که از ع راق به مشهد می رفتند ،تحت
اقتدار رهب ران مذهبی بودند و دولت در هر دو مورد
ناتوان از اعمال قدرت و تامین نظر خود بود .اما در
دهه  ۶۰میالدی که وبای قویتری آمد دولت شاه
توانست آن را بخوبی مهار کند چون ق رنطینه مرزی و
واکسیناسیون عمومی را اعمال کرد و ظرف  ۵سال از
آن خطر جست در حالی که در شوروی همین موضوع
را کتمان م یکردند که باعث گسترش آن شد.
به این ترتیب پیام افخمی ساده است :دولت
باید قوی باشد .دولت ضعیف به خاطر تعدد م راکز
تصمی مگیری باید به نفع دولت قوی و متمرکز کنار
گذاشته شود( .و این فقط در ای ران نیست و مثال در
آمریکا هم این مشکل به نحو دیگری وجود دارد و
ممکن است به تقویت دولت فدرال کمک کند).
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به طور کلی ،م یتوان گفت که آن دو اصل
اساسی که از دوره عباس میرزا پیگیری شده است
بار دیگر تاکید خواهد شد .در آن دوره توسعه نظامی
و پیشرفت طبی و علمی پایه م راوده با ف رنگ ق رار
گرفت .امروز یکبار دیگر مردم ای ران م یفهمند که در
کنار امنیت نظامی (که پایه سیاست والیی است) به
امنیت بهداشتی و مدیریت علمی نیز نیاز داریم.
این موضوع طبعا منحصر به دولت و والیت در ای ران
نیست و اپوزیسیون داخل و خارج را هم در بر م یگیرد.
وضع اپوزیسیون چه خواهد شد؟ آیا گفتمانهای رایج
سیاسی و رسانهای اپوزیسیون بالموضوع نم یشود؟
آیا اپوزیسیون ای ران که خیلی شبیه رهب ران داخلی
عمل م یکند نیازمند بازنگری نخواهد شد؟ اپوزیسیون
در بح ران کرونا چه راه حل آلت رناتیوی داشت؟ و اگر
نداشت وقت آن نرسیده که به تشکیل گروههای
مطالعاتی بپردازد تا به راه حلهای جانشین ب رای
امور کشور برسد؟ باالخره اگر ب یتوجهی به علم را
در نظام مستقر نقد م یکنیم ،باید توجه به علم را
ب رای اپوزیسیون توصیه کنیم و آن را در ایده پردازی و
کنشگری آن ببینیم .می بینیم؟
کاشفان فروتن ندانستگی
داستان برخوردهای بسیار متفاوت دولتها با کرونا
را از این پس بسیار خواهند نوشت و بازگفت .چین
بسیار تحسین شده و بسیار هم مورد انتقاد بوده است.
آمریکا آماج انتقادهای ف راوان ق رار گرفته است .ایتالیا
و اسپانیا به معما تبدیل شده اند .آلمان نمونه موفق
و دموک راتیک و قرن بیست و یکمی از رفتار دولت
با بح ران است .هلند کشوری که من در آن زندگی
م یکنم تعجب م را ب رانگیخته است که چطور این
فاجعه را درست مدیریت نکرده است که چهار ب رابر
آلمان مرگ و میر در میلیون نفر دارد .کشورهای
اسکاندیناوی که به خردگ رایی مشهورند هم کم آسیب
ندیده اند .گاردین در مقالهای نوشت که رواقیگری
سوئدیها باعث شده خیلی آرام و بی واهمه با بح ران
برخورد کنند .با اینهمه به نوشته دیلی تلگ راف اخی را
پزشک مسئول سالمت کشور که تا همین اواخر
قهرمان بح ران شناخته م یشد با انتقادهای ف راوان روبرو
شده است که چ را با سرعت کافی به کاستن از رفت
و آمدها نپرداخته است و ایدهها و نظریههای او درباره
سالمت و بیماری که به نظر م یآمد کامال علمی است
با تردید روبرو شده است (همچنین :نشنال پست).
یورگن هابرماس ،فیلسوف مشهور قلمرو عمومی،
در گفتگویی با لوموند با دقت خاص خود این نکته را
برجسته کرده است که همه آنچه کردیم و م یکنیم
همواره با ندانستگی هم راه است و امروز بر همه آشکار
شده است که تصمیمات رهب ران سیاسی تا چه حد بر
پایه ندانستگی است« .این نکته را متخصصان خوب
م یدانستند که ما باید بر اساس دانشی عمل کنیم که
بر ندانستگی استوار است .اما حال همه شهروندان این
را دانسته اند که دولتهایشان باید تصمیمات خود را
با توجه دقیق به محدودیتهای دانش اپیدم یشناسانی
که به آنها توصیه م یدهند ،تنظیم کنند .صحنهای که
عمل سیاسی به عدم قطعیت پیوند م یخورد تا کنون
کمتر چنین در معرض دید همگان ق رار گرفته است
و این چیزی است که اثر خود را بر وجدان عمومی
خواهد گذاشت ».با این حساب کرونا بار دیگر سوی
تاریک افسانه علم را به رخ همه ما م یکشد .ما همه
چیزهایی را که باید بدانیم نم یدانیم و ب رای این
ندانستن هزینههای سنگین م یدهیم .مساله این است
که دولتها و کشورها با چه سرعتی یاد م یگی رند .این
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آینده هر دولت و ملتی را تعیین خواهد کرد .در این
میان ،کشورها و دولتمردانی که اص رار داشته باشند راه
چاره را خیلی زود پیدا م یکنند یا اصال پیدا کرده اند،
دورترین فاصله را از علم و شناخت دارند و ناچار بار
گ رانی بر مردم خود تحمیل م یکنند .آن اصل اخالقی
قدیم هنوز و همیشه معتبر است« :اگر نم یدانی بگو
نم یدانم!» تظاهر به دانستن و بدتر از آن تظاهر به
همه چیزدانی صرفا باعث مضحکه و زحمت و عبرت
خواهد شد و هزینههای گزاف.
چارهگری خالق
اگر سنت کشتی نوح ما باشد به معنای آن نیست
که صرفا بازگشت به گذشته گره کار ما را خواهد
گشود .هیچ حرکتی و رویکردی و اقدامی بدون تفکر
خالق راهی به دهی نم یبرد .بازگشت به گذشته به
معنای تعطیل نوآوری نیست .گذشته خزانهای نیست
که حاوی بستههای آماده ب رای مصرف ما باشد .بدون
نوسازی اندیشه و درک مجدد تاریخ و سنت و بدون
تشخیص درست بهترین گزینهها ب رای منافع عمومی
توجه به دستاوردهای دورانهای پیشین نه ممکن
است نه مطلوب .تاریخ را نم یتوان تک رار کرد.
خالقیت در شناخت و رهایی در گرو احضار همه
چارههایی است که آموخته ایم و همه چارهگ رانی که
م یشناسیم و به آن دسترس داریم .اصالت تنها از

فضای آموزشی ب رای شاگردان مدرسه و دانشگاه ،شادی
بخشی هنرمندان به مردم در ق رنطینه ،کمکهای
مالی به صاحبکاران و کارکنان بیکارشده و تعطی لشده
همه مقدمههای رسیدن به جامعهای جدید با دید و
رویکردی تازه است.
نهایت همه راه حلها برگزیدن بهترین خردها ست.
برگزیدن راهها و عملکردهای شایسته است .توجه به
دانش و اهل دانش است .و این ب رای ما در ای ران به
معنای ورق خوردن تاریخ است.
آرمانشهر زندگی متوازن
آدمی در همه دورانها آرمانشهری داشته است .این
آرمانشهر یا در گذشتهای دور بوده و باید از آن تقلید
م یکرده است تا شبیه آن شود یا در آینده بوده که
باید روزی دور یا نزدیک م یرسیده و ظلم و جور را
پایان م یداده و بساط ب رادری و ب رابری م یگسترده
است تا گرگ و میش در کنار هم از یک چشمه آب
توانند خورد.
جهان مدرن هم از آرمانشهر خالی نبوده است.
گذشته از آرمانشهرهای بسیاری که در قرن نوزده و
بیست میالدی مطرح شدند و میلیونها نفر را شیفته
خود کردند ،باید گفت امروز ما در همان آرمانشهری
زندگی م یکنیم که نس لهای پیشین آرزوی آن را
داشته اند و دست کم از اوایل قرن بیستم ب رای آن

زندگی از یک بابت دیگر هم پیروز شده است .در عصر بحران کرونا اخالق

نوعدوستانه و سازش و کوتاه آمدن از جنگ و اختالف ارزش یافته است .برای نمونهای
ملموس و نزدیک به ما ،امروز سرسختترین طرفداران تحریمها هم میگویند اخالقا

درست نیست که تحریم به مردمی که در بحران کرونا گرفتارند آسیب مضاعف وارد
کند و آنها را به خاطر حکومتشان مجازات نماید.

طریق “احضار کل” به دست م یآید .نمونه عال یاش
حافظ است .نمونه دیگرش موالنا ست .سعدی است.
فردوسی است .خیام است .این حکیمان فرهنگ
ما اصیل اند چون تلفیق همه چارهها و اندیشهها و
آوردههای پیشینیان اند .ما از پی سنایی و عطار آمدیم
سخن موالنا ست .آنها سنت را ادامه دادند ولی هر کدام
نمونهای خالق از آن سنت بودند.
در دوره بح ران همیشه آشوب غالب است .نظمهای
عادت شده به هم م یریزد .ناشناختهها بر شناختهها
غلبه دارند .نقشهها متوقف م یشود .تج ربه آخ رالزمان
است .راه را کسی پیدا م یکند که از آشوب نترسد.
ترسیدگان و ترسخوردگان راهبر ما از تاریکی آشوب و
هرج و مرج و ندانستگی به نور نجات نیستند.
اوج خالقیت سادگی است .اندیشه پیچیده باید به
راه حلی ساده و دست یافتنی و ممکن برسد .در بح ران
کرونا حقیقت در بازگشت به طبیعت است .دست
برداشتن از ستیز با طبیعت خود و جهان است و مهار
آزمندی ب یحد و حصر صاحبان قدرت و ثروت است.
اکونومیست هوشمندانه نوشته است« :منبع مهم ما
ب رای حل مشکل م راجعه به تج ربه و حافظه تاریخی
است».
راه حل نهایی مجموع راه حلهایی است که در
دوره کرونا خوش درخشیدند و از م راکز علمی و
مدیریتی و بهداشتی دیده شدند .یعنی م راکزی که
به دست بهترین نخبگان اداره م یشوند .رایگان کردن
کتابخانههای آنالین مثل آرشیو دات ارگ ،رایگان
کردن برخی از محصوالت رسانهها مثل اکونومیست
(و حتی نتفلیکس) در ف رنگ یا شرق در ای ران ،ایجاد

تخیل م یکرده اند.
دوران بح رانهای بزرگ فرصت طالیی ب رای
آرمانگ رایان است تا طرح آرمانشهر(های) پسابح ران را
بریزند .پدید آمدن ایدههای آرمانشهری حتمی است اما
سوال این است که این آرمانشهرهای جدید از دل کدام
اندیشهها برخواهند آمد؟
تردیدی نیست که ظرفیت هر دوره زمانی بنیادهای
آرمانشهری آن دوره را م یسازد .به این ترتیب،
آرمانشهرها صورت انگیزهبخش وضعیتی است که
گرفتاریهای امروز ما را حل کند و مشکالت همیشگی
جوامع بشری را چاره سازد .یعنی هم نظر به تاریخ
زندگی بشری و رنجهای او دارد و هم به سطح انتظارات
و نیازهای امروز.
ب رای اروپا و غرب و کشورهای همسو و هم س رنوشت
آنان مساله محیط زیست از همه چیز جدیتر است؛
دست کم ب رای گروههای وسیعی از مردم و نخبگان
مستقل و غیردولتی-غیرشرکتی .بنابرین در آرمانشهر
پسابح ران نقشی محوری به طبیعت داده خواهد شد.
بعالوه ،از بازنگری نظام حمایت اجتماعی پشتیبانی
خواهد شد تا بازار و فرهنگ شرکتی به صورتی
افسارگسیخته به جامعه و سالمت آدمی و طبیعت
صدمه نزند .از یک منظر ،اسم اعظم دوره ما طبیعت
است .ما از مسیر طبیعی خارج شدهایم .ما ای رانیان
هم به شیوه خود به سنت و طبیعت جفا کم نکرده
ایم .ولی سرمایه بزرگی در اندیشه بازگشت به طبیعت
در اختیار داریم« :اگر به سلسله ساده و صمیمی
طبیعتگ را از نیما تا فروغ و پس از آن سپهری توجه
کنیم ،باید بگوییم اندیشه به طبیعت و طبیعی
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زیستن از  ۱۳۰۱که افسانه نیما نوشته شد تا مرگ
سپهری ،در  ،۱۳۵۹مداوما در جریان بوده و سه شاعر
بزرگ ما را پرورده است».
در ای ران پس از انقالب اهمیت طبیعی بودن
وجه دیگری هم یافته است :مقابله با حاکمیتی که
از طبیعت بسیار دور است و تقریبا هر کار م یکند
غیرطبیعی است و رنگ تصنع و دروغ و ریا و فریب
دارد .اما «طبیعی زیستن بی تکلف زیستن است و
بی دروغ زیستن .کسی که طبیعی است نیازی ندارد
به دروغ ».و یکی از ذخایر اندیشگی و عاطفی ما شعر
و زندگی فروغ فرخزاد است ب رای بی تکلف و بی دروغ
زیستن« .فروغ همه جا از دروغ اظهار بی زاری کرده است
چه در نثرش و حرفهایش و چه شعرش .فکر می کند
وقتی دروغ حاکم است رسالت ها بی نتیجه خواهد
ماند»:
ستاره های عزیز
ستاره های مقوایی عزیز
وقتی در آسمان دروغ وزیدن می گیرد
دیگر چگونه می شود به سوره های رسوالن
سرشکسته پناه آورد؟
با این تج ربه تلخ از زیستن زیر آسمانی از دروغ و
زمینی از آرمانهای فروکوفته و مدفون در چهل ساله
گذشته ،در کنار تج ربههای تاریخ معاصر در فکر و شعر
و فرهنگ و روشنفکری ،ط راحان آرمانشهر پسابح ران
باید ب رای نزدیکی به طبیعت بکوشند.
بحثهای اصلی ما حول آزادی انتخاب است به
شکل عرفی و طبیعی و جدایی دین از دولت به
طور رسمی و ارتقای سطح نمایندگی دولت از ملت
طوری که رای اکثریت مردم بدون استصواب در همه
امور کشور نافذ باشد .و س رانجام برآمدن هویت ملی
مداراگر ،به دور از خاک پرستی و دیگرستیزی ،به
پیشوایی و پیشگامی طبقه متوسط و رهب ران آن که
روشنفک ران ملی باشند .روشنفک ران ملی م یتوانند
چپ یا راست باشند ،مذهبی یا المذهب باشند ،منفرد
یا حزبی عمل کنند اما در اعتالی ای ران ،و استقالل
از فرمان قدرتهای بیگانه ،وحدت قول و عمل دارند.
ای ران امروز بعد از چهل سال ب یاعتنایی مدی ران
والیت به وطن و هموطنان و شهروندان و ای رانیان
در کلیت خود ،مسائل بسیار دارد؛ اما همه آنها ذیل
اعتالی ای ران قابل حل و فصل است .چه موضوع آب و
دریاچهها و رودها و چاهها و چشمهها و سدها باشد،
چه موضوع رابطه باز با جهان باشد ،یا صلح منطقهای
با همسایگان و توجه به رشد و همزیستی داخلی و
همیاری با کشورهای منطقه به جای تغذیه نیروهای
نیابتی ب رای نزاع با دولتهای مخالف .مشکل اصلی ما
همان مشکل قدیمی خروج از اعتدال طبیعی است.
اعتنا به اعتدال همان منش بنیادین حکما و عرفا و
بزرگان سنت است .امری که همیشه نو است .خروج از
اعتدال و مقابله با طبیعت ،که در کار ف رانسیس فورد
کاپوال دستمایه فیلم درخشان «زندگی بدون توازن»
شده است ،مسالهای جهانی است و همزمان ای رانی و
محلی .و مرکز آن بیدادگری است .بیدادگری با انسان و
جامعه و طبیعت و سالمت و خیر عمومی .دادخواستن
اساس هر اندیشه آرمانشهری است .زی را اگر داد نباشد:
ز بیدادی شهریار جهان
همه نیکوی باشد اندر نهان
شود در جهان چشمه آب خشک
نگیرد به نافه درون بوی مشک
ز کژی گریزان شود راستی
پدید آید از هر سویی کاستی
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عبور از خودخواهی های م ّلی گرایانه
آزمایش
بحران کروناویروس :بوته ی
ِ
ِ
دومینیک ُمئیزی  -فواد روستائی

بریتانیائی سده
زمانی ا ِی .ژی .پی .تیلور( ،)۱مو ِّر ِخ
ِ
ی بیستم یا لحنی طنزآلود گفته بود تاریخ همه چیز
را در خود دارد ا ّما جز این که نباید در اواخر تابستان
به روسیه حمله کرد درسی از آن نمی توان گرفت .با
وجود این ،همزمان با تشدید شیو ِع بیماری سراسرگیر
یا عالم گی ِر(“ )۲کروناویروس” در اروپا و ایاالت متحده
ِ
سرایت آن به دیگر نقاطِ جهان ،اندک اندک
ی آمریکا و
برای ِ
متوسل می
اهمیت آن به گذشته هم
و
ابعاد
درک
ّ
ّ
شویم .از هم اکنون در بررسی این بحران از آن به
عنوان حا ّدترین و وخیم ترین بیماری سراسرگی ِر پس
ِ
اسپانیائی سال های  ۱۹۱۸-۱۹۱۹و
از بروز آنفلوآنزای
ِ
بحران و رکو ِد اقتصادیِ سال  ۱۹۲۹یاد می کنیم .طنز
تاریخ این که در حال حاضر این مکزیک است که برای
مقابله با ُکروناویروس مرزهای خود با ایاالت متحده ی
قربانیان ُکرونا
حمل جنازه های
آمریکا را می بندد.
ِ
ِ
توسطِ کامیون های ارتش این کشور
ویروس در ایتالیا ّ
به گورستان ،تصویری امروزین از نقاشی ها و گراورهای
“فجایع جنگ ِ” فرانسیسکو گویا( ،)۳نقاش
موسوم به
ِ
برجسته ی اسپانیائی در سده های هژدهم و نوزدهم
میالدی است.
طاعون آتن
ِ
نسلی که پس از پایان جنگ جهانی د ّوم و دوران
رونق زاد و ولد پای به این جهان گذاشت براین باور بود
ِ
که به تقریب یا به گونه ای تا ّم و تمام همه ی خطرها
نسل یک امید به
را پشت سر گذاشته است .برای این ِ
زندگی ( )۴طوالنی و برخوردار از
میانگین
زندگی یا
ِ
ِ
سالمتی بی پیشینه و یگانه در تاریخ بشریّت پیش
اول
بینی می شد .امروز ،این نسل است که در خطِ ِ
جبهه و گیج و سر در گم در قرنطینه گرفتار شده است.
با همه ی این ها ،برغم توصیه ی مو ِّرخ انگلیسی
و در چنین اوضاع و احوالی شاید انداختن نگاهی به
گذشته مفید فایدتی برای داشتن چشم اندازی از
امروزمان باشد.
سه دوره در تاریخ شایسته ی توجه اند :طاعون آتن
طاعون
در سال های · ۴۳و  ۴۲۶پیش از میال ِد مسیح،
ِ
سیاه اروپا که از سال  ۱۳۴۵تا · ۱۷۳و به ویژه در
قاره آسیب های
سال های  ۱۳۴۷تا  ۱۳۵۱به این ّ

سنگین وارد کرد .نزدیک تر از
همه ی این موارد به ما ،شیو ِع
آنفلوانزای اسپانیائی است که
پیش تر به آن اشاره کردیم.
شیو ِع طاعون در یونان به
ِ
توصیف دقیق
لطف و برکت
و تفصیلی “توکیدیدِس”(–)۵
مورخ ،سیاستمدار و استرات ِژ
یونانی -در تاریخ به ثبت
رسیده است .به احتمال زیاد
شاید هم این بیماری واگیر
دار( )۶نه طاعون که تیفوس
بوده است .شیوع این بیماری
واگیردار به مرگ ده ها هزار
تن از مردم آتن از جمله “پریکلس”( ،)۷سخنران،
راهبردشناس [استراتژ /استراتژیست]
دولتمرد و
ُ
پرآوازه ی یونان منجر شد .بنا بر برآ ُوردهای انجام شده
جمعیت آتن جان سپردند
بین یک چهارم تا یک س ّوم
ّ
و نقطه ی پایانی بر یکی از ممتاز ترین دوره های
تاریخ بشریّت گذاشته شد .این رویدادهای گذشته به
“پل والری”( –)۸شاعر ،نویسنده و فیلسوف فرانسوی-
تمدن های دیگر اکنون می
امکان داد که بنویسد“ :ما ّ
دانیم که میرا هستیم”.
طاعون سیاه سال های  ۱۳۴۷تا ۱۳۵۱
جمعیت اروپا را به
میالدی،دست کم · ۳درصد از
ّ
کام مرگ فرستاد .این بیماری واگیر دار ُمه ِر “قرن
نکبت ها “( )۹را بر پیشانی قرن چهاردهم زد .در سال
 ۱۹۷۸با انتشار کتاب “آینه ای در دور دست”***
تخی ِل
اثر باربارا تاکمن این قرن فاجعه بار در دسترس ّ
ما قرار گرفت .در فاصله ی سال های  ۱۶۱۸تا ۱۶۴۸
در خالل جنگ های معروف به جنگ های سی ساله
ُ
جمعیت
میانکنِش جنگ ،طاعون و قحطی
ودر نتیجه
ّ
آلمان از  ۴۸میلیون به  ۲۸میلیون کاهش یافت.
ِ
مدیریت جهانی خطر عفونی
مو ِّرخان امروزه بر این باورند که تکرا ِر فاجعه ی
شیو ِع طاعون به ویژه در منطقه ی دریای مدیترانه ،به
شمال
احتمال زیاد به سو ِد عمران و آبادی شهرهای
ِ

اروپا  ،شهرهای سواحل دریای شمال و دریای بالتیک
و باالخره شهرهای منطقه ی فالندر( )۱۰در بخش
هائی از فرانسه ،بلزیک و جنوب هلند تمام شده است.
آیا این جا به جائی [عمران و آبادی] صورت گرفته
در قرن هفدهم به طرف شمال اروپا ،امروز در سطح
چرخش “غرب غربی”()۱۱
جهانی برابر و همتائی برای
ِ
یا بخش غربی غرب به سوی آسیا نیست؟ جابه جائی
و چرخشی که از مدتی پیش وجود داشته و با ویروس
کوید ۱۹-می تواند شتابی بیش تر گیرد؟
اسپانیائی سال های -۱۹۱۹
گریپ یا آنفلوانزای
ِ
 ۱۹۱۸با · ۵میلیون مرگ و میر (مقایسه کنید با ·۶
میلیون کشته ی جنگ حهانی) از سوئی از نظر زمانی
بسیار نزدیک تر به ما و از دیگر سو از نظر درس های
آن بسیار دورتر از ماست .این بیماری با توجه به این
که درست در پایان جنگ جهانی اول آغازشد برخالف
شیوع بیماری سراسرگیر ُکروناویروس در صدر اخبار
و وقایع روز قرار نگرفت .آن بیماری واگیر دار به رغم
تلفات سنگین آن در سایه ی رسانه ای جنگ جهانی
اول که در فرانسه به “جنگ بزرگ” معروف است واقع
توجه به پیامدها و تأثیرهای جنگ جهانی اول
شد .با ّ
بر جامعه ،پیامدها و تأثیر های ژئوپلیتیک و اقتصادی
آنفلوانزای اسپانیائی مأالً بسی ضعیف تر بود .شیو ِع
آنفلوانزای اسپانیائی ضرورتِ مدیریّ ِ
ت خطرهای عفونی
منصه ی ظهور رساند هر چند می بایست تا سال
را به ّ
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زایش سارمان جهانی بهداشت در پی
 ۱۹۴۸برای
ِ
تأسیس سازمان ملل متحد انتظار کشید.
آیندهی آزادی
هدف و آرزوی من از این یادآوری تاریخ و
رویدادهای آن آگاهی همگان بر پرشماری و گستره
ی عظیم چالش ها و دشواری های بزرگی است که ما
امروز باید به مقابله با آن ها برویم .جامعه ی بیش از
دوران جهانی
هم امروز در
ِ
متصل به ِ
ح ِد پیوندخورده و ّ
شدن هوش مصنوعی اگر هم به جامعه ی آتنی ها،
اوائل سده ی بیستم
اروپای قرون وسطی و حتّی دنیای ِ
شباهتی داشته باشد این شباهت بسیار خُ رد و ناچیز
است .و (امیدوار باشیم)**** که تلفات و مرگ و
میر ناشی از کروناویروس هم با تلفات بیماری های
سراسرگی ِر پیشین متفاوت باشد.
با وجود این ،بحرانی که در حال حاضر با آن رو به
نسل ما ست.
رو هستیم بزرگ ترین و مهم ترین بحران ِ
تصمیم هائی که خواهیم گرفت تأثیرهائی حیاتی و
سرنوشت ساز برای ما نه تنها در چند سال بل در چند
دهه ی آینده خواهد داشت .این تأثیرها ی مهم تنها
به حوزه ی سالمت محدود نخواهد بود و افزون بر آن
عرصه ی اقتصاد و نظام های سیاسی ما و بسا مهم تر و
ریشه ای تر از اقتصاد و سیاست پهنه ی فرهنگ های
ما و دگرگون شدن شان را شامل خواهد شد .چیزی
که در این میان بیش ار هر چیز مطرح و حیاتی است
آینده ی آزادی ما و ضرورتِ یافتن تعادل و توازنی
دقیق و منصفانه میان حفاظت از جسم و پاسداری از
حق ارتکابِ اشتبا ِه زیاده روی در
جان و روح ماست .ما ِ
کنترل ها با انگیزه ی ترس از کم کاری در ارتباط با
سالمت یا عکس آن را به هیچ وجه نداریم.
آن واحد اخالقی
پیش رو به همان اندازه در ِ
چالش ِ
ِ
است که اقتصادی و ژئوپلیتیک .این چالش را می توان
در یک پرسشگری سه گانه خالصه کرد .رونالد ریگان،
پیشین آمریکا ،می گفت اگر مریخی
رئیس جمهوری
ِ
ِ

پیشین آمریکا ،می گفت اگر مریخی ها
رئیس جمهوری
اول؛ رونالد ریگان،
ِ
ِ
کره ی زمین را اشغال کنند ،ایاالت متحده ی آمریکا و اتحاد شوروی برای مقابله با
خط ِرآنان متحد خواهند شد .امروز ،قدرت های بزرگ جهان و در رأس آن ها آمریکا و
ِ
مصاف کروناویروس اختالف های خود را کنار بگذارند؟
چین می توانند برای رفتن به
ها کره ی زمین را اشغال کنند ،ایاالت متحده ی
آمریکا و اتحاد شوروی برای مقابله با خط ِرآنان متحد
خواهند شد .امروز ،قدرت های بزرگ جهان و در رأس
آن ها آمریکا و چین می توانند برای رفتن به مصافِ
کروناویروس اختالف های خود را کنار بگذارند؟
چالش د ّو ِم پیش رو این است .اروپائیان می توانند از
خودخواهی های ملّی گرایانه [ناسیونالیستی] خویش
فراتر روند و از آن عبور کنند؟ این اروپائیان دیروز برای
توجیه کم کاری و سستی خود در برپائی یک سیستم
متوسل می شدند که
دفا ِع اروپائی به این استدالل
ّ
مالیات بر خون را نمی توان به شراکت گذاشت .اکنون
موسم کرونا ویروس ظاهرا ً همین استدالل در
و در
ِ
مورد ماسک و دستگاه های تنفس مصنوعی مطرح
است.
سومین چالش احتماالً مهم ترین چالش از چالش
های سه گانه است .صاحبان ثروت و مکنت و سرمایه
قاره ها به
در داخل جوامع خویش و در ارتباط با دیگر ّ
کمک فقرا خواهند شتافت؟
در موزه ی “پرادو”( )۱۲در مادرید ،می توان با
تمثیل تابلوی “پیروزی مرگ” اثر
شگفتی به تحسین
ِ
النسین”( )۱۳نشست و از خود پرسید
“پیتر بروگل
َ
چه تصویری از خود برجای خواهیم گذاشت :تصویر
یک سده ی سیاه تازه یا بدان سان که در تابلوی “پیر
سوالژ”( )۱۴دید ه می شود تصویر یک سیاهی که از

آن نور ساطع می شود؟
یادداشت مترجم :این مقاله برگرفته از روزنامه ی
اقتصادی “ل ِ ِزکو”(  )Les Echosاست.
_____________________________
* Egoismes nationaux
**دومینیک ُمئیزی( ،)Dominique Moîsiاز
ژئوپلیتیک شناسان بزرگ فرانسه است که در دانشگاه
هاروارد در آمریکا ،کینگ کالج در لندن و انستیتو ُد
فرانس در فرانسه تدریس کرده استُ .مئیزی افزون
براین مشاور انستیتوی مونتنی و انستیتوی فرانسوی
روابط بین الملل است.
***این کتاب باربارا تاکمن در سال  ۱۳۹۴با
ترجمه ی حسن افشار با عنوان “آینه ای در دوردست:
توسط نشر ماهی در ایران
قرن نکبت بار چهاردهم” ّ
منتشر شده است.
****عبارت “امیدوار باشیم” را نویسنده خود در
متن فرانسوی در میان دو کمان یا پرانتز قرار داده
است.
(J.P. Taylor –)۱
(Pandémie –)۲
(-۱۷۴۶( Francisco de Goya y Lucientes –)۳
)۱۸۲۸
(Esoerance de vie / Life Expectency –)۴
(Thucydide –)۵
(Epidémie –)۶
(Péricles –)۷
()۱۹۴۵-۱۸۷۱( Paul Valery –)۸
(Siècle des calamités –)۹
(Flandre –)۱۰
(L’Ouest occidental –)۱۱
(Prado –)۱۲
(Pietre Brueghel l’Ancien –)۱۳
(Pierre Soulages –)۱۴

جامعه و برقراری صلح و بازدارندگی در برابر منازعات
فرقهای و مسلکی را بر می دارد .البته حتمیتی وجود
ندارد ،اما وقتی مقبره «مقدسی» که با هدف اعجاز
و کرامت بارگاه بزرگی شده و تجمالت و زینتهای
گستردهای بکار رفته تا انسانها را متحیر سازد ،در
هنگامه بحران بزرگ یاری رسان نمی شود و مدعای
فقه مشهور شیعه در «ابرانسان» و «حرمامن» جلوه
دادن ائمه دوازهگانه شیعه و وابستگان به آنها در عمل
باطل میشود ،آنگاه زمینه برای درک صورتبندی
نادرست رسوخ یافته در جامعه دینباوران مساعد
میشود تا دریابند “بارگاه سازی” از اساس بر بنیاد
غلطی استوار شده و قرار نبوده و نیست ائمه که خود
در زمان زندگی شان در برابر حوادث اجتماعی ،توطئه
حاکمان ،فتنههای سیاسی و بالیی طبیعی آسیبپذیر

بوده و حریم امنی نداشتهاند و در عین حال از زیست
اشرافی بدور بودهاند ،فراتر از عوامل مادی نجاتدهنده
انسانهای گرفتار شوند .بزرگی آنها در این ادعاهای
مبالغهآمیز و بیپشتوانه اسالمی و عقالنی و تجمیع
ثروت و اموال در حوزههای غیرمولد و فربهسازی
اصحاب قدرت نبودهاست.
آنها با زندگی درست و پایبندی به سنتهای نیکو
و آرمانهای انسانی دعوتکنندگان به رستگاری
هستند؛ تحقق این دعوت بسته به عمل انسانی است
که سیره آنها را در عمل پذیرفته وبدون توسل به
میانبرها ،سادهسازیها ودینفروشیها سعی می کند
با عمل صالح ،خودسازی و تعهد به برقراری و بهبود
خیرهمگانی توشه مناسبی برای دنیا و آخرت خود
فراهم نماید.

دوم؛ اروپائیان می توانند از خودخواهی های م ّلی گرایانه [ناسیونالیستی]

خویش فراتر روند و از آن عبور کنند؟ این اروپائیان دیروز برای توجیه کم کاری و

متوسل می شدند
دفاع اروپائی به این استدالل
سستی خود در برپائی یک سیستم
ِ
ّ
موسم کرونا ویروس
که مالیات بر خون را نمی توان به شراکت گذاشت .اکنون و در
ِ
ظاهرا ً همین استدالل در مورد ماسک و دستگاه های تنفس مصنوعی مطرح است.

ادامه از صفحه 5
تکیه بر واقعیتهای روشن تاریخی و طرد هرچه که
با توحید ،عدالت ،عقالنیت و محکمات قرآن سازگار
نیست ،امری است که به شکل اصولی واپسگرایی،
دکانسازی از دین و کژاندیشیها را مهار می کند.
در واقع اصالح دینی در شیعه نیازمند پیرایش
همه جعلها و برساختههایی است که در گذر زمان
و با میانجیگری مناسبات قدرت و برساختههای
هویتطلبانه “سنتهایی اصیل و ازلی” جلوه داده
شدهاند.
همهگیری ویروس کرونا می تواند دریچه ای برای
جلو بردن این پروژه الهیاتی شود که منافع روشنی
در عرصههای سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی نیز
دارد و برخی از موانع پیشروی توسعه و پیشرفت
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کرونا در شبکه های اجتماعی!
فواد روستائی

در این شماره ی دوماهنامه ی میهن ،با دیدگاه
های مختلف در مورد پیامدها و تبعات بروز بیماری
سراسرگیر یا عالم گیر کرونا یا کروناویروس آشنا می
شوید .به نظرم رسید شاید بد نباشد به واکنش ها و
برداشت های کاربران شبکه های اجتماعی ،از عارف
و عامی ،هم نظری بیاندازیم و مشتی نه از خروار که
از خروارها واکنش ها و برداشت های شهروندان این
کره ی خاکی را که یکپارچه درچنبر ویروس گرفتار
اند از نظر بگذرانیم.
متأسفانه ،این کا ِر کوچک من دست کم دوعیب
بزرگ دارد:
نخست این که از ده ها و شاید هم صدها ملیون
فعالیت
نفری که در این شبکه های اجتماعی سرگرم
ّ
و ارتباط با هم هستند چگونه می توان نمونه ای جامع
کارستان کشف
و مانع به دست داد .کاری که از کا ِر
ِ
و تولید انبوه واکسن برای کرونا ویروس ،اگر مشکل تر
نباشد آسان تر نیست.
عیب دوم این که من فقط در شبکه فیسبوک
حضور دارم آن هم با دوستانی معدود و کم شمار .با
این حال ،به مصداق “گر چه نتوان آب دریا را کشید
 /هم به قد ِر تشنگی باید چشید” و نیز با توجه به این
محدودیّت که “گر بریزی بحر را در کوزه ای  /چند
گنجد قسمت یکروزه ای” ،من هم به ارائه ی شماری
محدود ،در ح ِّد شمار انگشتان دو دست بسنده کرده
مجرمیت
و با گفتن “کاچی به از هیچی” از خود رفع
ّ
می کنم.
تکذیب
نقل این مطالب به معنای تأیید یا
ِ
صد البته ِ
محتویات آن ها نیست .هدف نشان دادن تن ّوع و تکثّر
این واکنش هاست .تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
ِ
بهداشت اسرائیل
 – ۱جناب “یاکف لیزمن” ،وزیر
درست چند روز پس از اعالم این که “کرونا ویروس
الهی همجنسگرائی” است تست کرونا
مجازات و کیفر ِ
داد و نتیجه تست او مثبت بود .کاربری که این خبر
را با عکس آن جناب در فیسبوک گذاشته است می
نویسد“ :آری،ارتجاعی بودن هم خود کیفر الهی است”.
 – ۲حقایقی که شیوع کروناویروس ثابت کرده
است:

– کارهائی که گفته می
شد نمی شود در خانه و از راه
دور انجام داد در خانه و از راه
دور انجام شدنی است.
– بسیاری از معلوالن
می توانسته اند در خانه کار
کنند و شغلی داشته باشند
ا ّما کارفرمایان استخدام شان
نکرده اند.
– اینترنت ابزاری است
مفید و نه یک پدیده ی
تجملی
ّ
– تأمین اجتماعی عمومی
و بیمه ی همگانی امری
ضروری است.
– مشکل بی خانمانی یا کارتن خوابی قابل ّ
حل
است به شرطی که بر ثروتمندان تأثیر گذار باشد و به
آنان آسیب زند.
– بچه داری و مراقبت از بچه ها در خانه به معنای
طول روز” نیست.
“هیچ کار نکردن در
ِ
– کمک هزینه ی دولتی موسوم به “یونیورسال
کردیت” یا “اعتبار همگانی” برای زندگی کردن کافی
نیست.
[یونیورسال کردیت کمک هزینه ایست که در
انگلیس به صورت ماهانه پرداخت می شود تا به
تأمین مخارج زندگی بیکاران ،افرا ِد کم درآمد یا کهن
سال کمک کند .یونیورسال کردیت جایگزین کمک
هزینه هائی چون اعتبار مالیاتی کودک ،کمک هزینه
پشتیبان درآمد ،کمک هزینه کارجویان،
ی مسکن،
ِ
کمک هزینه اشتغال و پشتیبانی و اعتبار مالیاتی
کارمندان می شود].
– از کارگران میوه چین گرفته تا پرستاران ،دست
صالحیت ها هیچ ربط و تناسبی
مزدها به مهارت ها و
ّ
ندارد.
– میلیونرها اول برای ابتال به کرونا مورد آزمایش
قرار می گیرند.
– به همان اندازه که نیرومند و قوی هستیم آسیب

پذیر هم هستیم.
 – ۳آنان که تاریخ را مطالعه نمی کنند ،محکوم
به تکرار آن هستند .با وجود این ،آن ها هم که تاریخ
کمال نومیدی
را مطالعه می کنند محکوم اند که در
ِ
توسط تکرار کنندگا ن اش باشند.
شاهد تکرار آن ّ
 – ۴این نخستین بار در تاریخ است که می توانیم
در برابر تلویزیون لَم داده و بشریّت را نجات دهیم.
بیائید کاری کنیم که گند نزنیم.
“چستِر” است .امروز صد ساله شدم
 – ۵اسم من ِ
ا ّما کرونا ویروس کاسه کوزه ی جشن تولد مرا به هم
ریخته .می شه صد نفر این پست را همرسانی کنند.
ِ
پست خود را به تمثال مبارک نیز مزَّین
[جناب چستر
کرده و مقوائی با نوشته ی فوق الذکر به دست گرفته
است].
 – ۶درخواست جامعه و مرد م از دولت :نان را
در محله های فقیر نشین رایگان نمائید .این پست
را آنقدر نشر بدهید تا به دست مسئوالن برسد .این
حد ِّ
ِّاقل کاری است که می توانیم انجام دهیم .دریغ
نفرمائید .با سپاس.
ِ
ِ
ماسک
ماسک ساخت فرانسه و نه
 – ۷ماسک،
ساخت چین .همه با هم تا می توانیم این پست را
ِ
ماسک منطقه ی
همرسانی کنیم تا کارخانه ی تولید
“ب ُِرتانی”[یکی از مناطق فرانسه] مجددا ً راه اندازی
شود.
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 – ۸در دنیائی به خواب رفته بودیم و در دنیائی
دیگر از خواب بیدار شدیم .دنیائی دیگر که در آن:
جذابیتی جادوئی ندارد.
– ناگهان ،دیسنی لند
ّ

 – ۱۶در خانه بمانید یا در آرامش ابدی! انتخاب
با شماست.
 – ۱۷چند درسی که از رویدادهای این روزها می

در این شماره ی دوماهنامه ی میهن ،با دیدگاه های مختلف در مورد پیامدها
و تبعات بروز بیماری عالمگیر کرونا آشنا می شوید .به نظرم رسید شاید بد نباشد به
واکنش ها و برداشت های کاربران شبکه های اجتماعی ،از عارف و عامی ،هم نظری
بیاندازیم و مشتی نه از خروار که از خروارها واکنش ها و برداشت های شهروندان
این کره ی خاکی را که یکپارچه درچنبر ویروس گرفتار اند از نظر بگذرانیم .برخی از
پست ها از انگلیسی یا فرانسوی به فارسی برگردانده شده است.
– پاریس دیگر شهری ُرمانتیک نیست و نیویورک
دیگر س ِر پاهای خویش نایستاده است.
– ناز و نوازش ها و بوسه ها ناگهان به سالحی
[ ُکشنده] تبدیل می شود و دیگر نباید به دیدار
دوستان و والدین خویش رفت .دوری گزینی ازآنان
محبت بدل می شود.
به نشانه ای از عشق و ّ
– ناگهان مت ّوجه می شوید که قدرت ،زیبائی و پول
به پشیزی نمی ارزد و جای اکسیژنی را نمیگیرد که
نومیدانه نیازمند آن هستید.
دنیا به زندگی ادامه داده و همچنان شگفت انگیزو زیباست؛ تنها انسان ها را در قفس حبس کرده
است.
فکر می کنم که دنیا با این کار پیامی به ما میدهد:
“وجود شما ناگزیر و گریزناپذیر نیست .هوا ،زمین
و آسمان بدون شما هم حال شان خوب است و شاید
هم بهتر .زمانی که باز می گردید به خاطر بسپارید که
مهمانان من هستید ونه ارباب و صاحب اختیار من”.
 – ۹دو نفر که ماسک داشتن ،تو خیابان آشنا
درآمدن؛ ماسکاشونو درآوردن ،روبوسی کردن ،دوباره
ماسک زدن!!
 – ۱۰کاش کرونا یک “بدنامی” مثل “ایدز” داشت
تا این حضرات حکومتی سریال راه نمی انداختند که
من هم کرونا دارم.
 – ۱۱تو عمرمون اینقدر خوشبخت نبودیم که
تا ل ِ
ِنگ ظهر بخوابیم ،سرمون تو گوشی باشه ،فیلم
ببینیم .بعدا ً ا َ ِزمون تشکر هم بکنن و بگن :شهروند با
مسئولیت پذیر!
فرهنگ و
ّ
بوش پسر :من صدام رو کشتم.
 – ۱۲جرج ِ
باراک أوباما :من بن الدن را کشتم
دونالد ترامپ :من قاسم سلیمانی را کشتم
شی جین پینگ (رئیس جمهوری چین) :من
ِ
پست فسیبوکی در مقابل
اقتصاد شما را کشتم [در
هر جمله عکسی از گوینده هم هست].
 – ۱٣ما قب ً
ال هر دو هفته یک بار خرید می کردیم.
االن هر سه روز یک بار .فکر کنم ما “خورونا” گرفتیم.
 – ۱۴بعد از قرنطینه هم در خانه می مانیم .نه این
که عات کرده باشیم ،از در رد نمی شیم!
 – ۱۵خانم “سوزان هوالرتس” ،شهروند بلژیکی،
که کرونا گرفته بود حاضر نشد به دستگاه تنفّس
مصنوعی وصل شود .خانم هوالرتس گفت زندگی
طوالنی و زیبائی داشته و بهتر است دستگاه را به
بیمار جوانی وصل کنند .خانم هوالرتس در اثرابتال به
کروناویروس جان داد[ .پست به عکسی از این انسان
فداکار هم مزیّن است].

توان گرفت:
الف :آمریکا از این پس کشور رهبری کننده ی
جهان نیست.
ب :چین جنگ جهانی سوم را بدون شلیک حتّی
یک موشک برده و هیچکس قادر به مها ِر آن نیست.
پ :اروپائیان آن چنان هم که به نظر می آمد با
تربیت و مبادی آداب نیستند.
ت :ما می توانیم بدون سفر به اروپا و امریکا
تعطیالت خود را بگذرانیم.
مصونیت کمتری در
ث :ثروتمندان در حقیقت از
ّ
مقایسه با فقرا برخوردارند.
موقعیت اجتماعی-
ج :موجود انسانی در هر
ّ
اقتصادی که باشد به مجرد باال رفتن قیمت ها به
موجودی فرصت طلب و منزجر کننده بدل می شود.
چ :هیچ کشیشی قادر به نجاتِ جان هیچ بیماری
نیست.

30

سیاره ی زمین
ح :انسان ها ویروس های واقعی بر ّ
اند.
بدون قرطاس بازی و بوروکراسی عریض و طویل
خ:
ِ
می توان میلیاردها دالر خرج فقرا کرد.
ِ
منزلت کارکنان قلمرو پزشکی
د :ارزش و قدر و
و پیراپزشکی به مراتب بیشتر از ارزش فوتبالیست
هاست.
ذ :در جامعه ی فاق ِد مصرف ،نفت کاالئی بی ارزش
است.
ر[ :در قرنطینه] در می یابیم که حیوانات چه
احساسی در باغ وحش دارند.
سیاره ما بدون آن که انسان ها نقشی ایفا کنند،
زّ :
به زایش و باززایش ادامه می دهد.
س :بسیاری از مردم می توانند در خانه شاغل
باشند و کار کنند.
ش :ما و بچه ها می توانیم بدون هله هوله و
غذاهای آشغال به زندگی ادامه دهیم.
ص :زندانیان زندانی شده برای جرائم کوچک رامی
توان آزاد کرد.
ض :داشتن یک زندگی بهداشتی و پاکیزه مشکل
نیست.
ط :قرار و فرض بر این نیست که تنها خانم ها باید
آشپزی بلد باشند.
ظ :این دنیا پر از آدم های خوب است.
ع :اگر مدارس بیش تری بسازید ،الزاماً بیمارستان
های کم تری خواهید ساخت.
غ :رسانه چیز حرف مفت و مزخرفی است.
_____________________________
*مطالب داخل کروشه […] از من است.
**برخی از پست ها از انگلیسی یا فرانسوی به
فارسی برگردانده شده است.

حقایقی که شیوع کروناویروس ثابت کرده است:

 -کارهائی که گفته می شد نمی شود در خانه و از راه دور انجام داد در خانه و از راه

دور انجام شدنی است.

 -بسیاری از معلوالن می توانسته اند در خانه کار کنند و شغلی داشته باشند ا ّما

کارفرمایان استخدام شان نکرده اند.

 -اینترنت ابزاری است مفید و نه یک پدیده ی تج ّملی

 تأمین اجتماعی عمومی و بیمه ی همگانی امری ضروری است. مشکل بی خانمانی یا کارتن خوابی قابل ّحل است به شرطی که بر ثروتمندان

تأثیر گذار باشد و به آنان آسیب زند.

طول روز»
 بچه داری و مراقبت از بچه ها در خانه به معنای «هیچ کار نکردن درِ

نیست.

 -کمک هزینه ی دولتی موسوم به «یونیورسال کردیت» یا «اعتبار همگانی» برای

زندگی کردن کافی نیست.

 -از کارگران میوه چین گرفته تا پرستاران ،دست مزدها به مهارت ها و صالح ّیت

ها هیچ ربط و تناسبی ندارد.

 -میلیونرها اول برای ابتال به کرونا مورد آزمایش قرار می گیرند.

 -به همان اندازه که نیرومند و قوی هستیم آسیب پذیر هم هستیم.
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آسیب پذیری کدام اقتصادها از رکود جهانی کرونا بیشتر است؟
احمد علوی

نشانه های گوناگون ورود اقتصاد جهان به دور تاره
ای از رکود را تایید می کند .برای مثال بازرگانی جهانی
و واردات و صادرات کاهش چشمگیری پیدا کرده
است .سرمایه گذاری کوتاه و میان و بلند مدت کاهش
یافته است .بسیاری از پروژهای تحقیق و توسعه به
زمان دیگری موکول شده است .افزون بر این بیکاری
بخصوص در عرصه خدمات حمل و نقل هوایی و
دریایی ،گردشگری ،و صنایع وابسته موجب شده تا آمار
بیکاری بخصوص در مورد مشاغل موقت و واحدهای
اقتصادی خرده پا به شدت افزایش یابد .کشورهایی که
اقتصاد آنها به گردشگری وابسته است این رکود را به
شکل کاهش گردشگران برای فصل تابستان به خوبی
احساس می کنند .افزون بر این شاخص های بازارهای
مالی که نماد سرمایه گذاری است بین  ۱۵تا  ۳۰درصد
ریزش را نشان میدهد .بازار نفت هم در همین راستا،
دچار مازاد بر تقاضا شد بطوری که قیمت نفت نیز
شاهد سقوط چشم گیری بود .علیرغم تالش کشورهای
نفت خیز و همپیمانان ،بازار جهانی نفت نشانه ای از
بهبود چشم گیری ندارد و با اختالف احتمالی میان
تولید کنندگان نفت ریزش مجدد شاخص قیمت نفت
خام بعید نیست.
رکود همیشه دارای ساختار یکسانی نیست و
راهکارهای مدیریتی یکسانی هم ندارد
هر چند نشانه هایی که از آن یاد شد ،بیم ورود به دور
تازه ای از رکود را افزایش داده است ،اما ساختار و دوره
زندگی این رکود از دوره های رکود گذشته متفاوت
است .چرا که ساختار سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی
جهان دگرگون شده است .بنابراین هر چند رئیس
صندوق بینالمللی پول ضمن یک مقایسه میگوید
انتظار میرود  ۱۷۰کشور جهان با کاهش سرانه
درآمد مواجه شوند و بحران کنونی بدترین وضعیت از
زمان بحران «رکود بزرگ» دهه  ۱۹۳۰میالدی است،
اما رکودی که در پیش روست با رکود سال ۱۹۳۰
متفاوت است .مهمترین تفاوت این است که با توجه
به جهانی شدن بیشتر کشورها و همپیوستگی گسترده
تر مناطق اقتصادی ،سرایت رکود اقتصادی بسیار بیش
از گذشته و سریع تر است .اما هم زمان نباید فراموش

کرد که دیجیتال شدن اقتصاد
میتواند یک مزیت باشد و
صنایعی که بتوانند دیجیتال
شوند میتوانند آسیب کمتری
را تجربه نمایند .برای مثال
موسسات آموزشی که به
سرعت دیجیتال شده اند
همچون گذشته به فعالیت
خود ادامه می دهند .یا
موسسات مشاوره اقتصادی
و مهندسی نیز با دیجیتالی
شدن ،کمتر دچار آسیب شده
اند.
بجز این ،با توجه به وجود
نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا و همچنین
بانک جهانی یا صندوق بین المللی پول منابع مالی
عظیم و همزمان هماهنگی بیشتری برای مقابله با
پیامدهای انتشار این ویروس وجود دارد که در سالهای
دور گذشته وجود نداشت .بنابراین در کنار برخی از
متغیرهای منفی شاهد متغیرهای مثبتی هم هستیم.
بنابراین شگفت آور نیست اگر برخالف تجربه رکود
سال  ،۱۹۳۰شاهد یک فرود نرم باشیم و دوره بحران
کوتاه تر از گذشته باشد .شیوه سیاست گذاری و
کارآمدی دولتها و نهادهای جهانی در مقابله با گسترش
این بیماری و بحران اقتصادی همراهش نیز با تکیه
بر تجربه جهانی متفاوت شده است .بدین ترتیب با
توجه به گسترش و عمیق تر شدن تجربه نهادهای
مدیریتی ،مدیریت بحران نیز تقویت شده است .در
همین راستا کشورها میتوانند از یکدیگر بیاموزند و با
سیاستی هماهنگ دوره عبور از رکود کرونایی را کوتاه
تر و موثرتر نمایند.
راهکارهای مدیریتی مسیری برای فرود نرم
پیچیده و پویاست
همه اقتصادهای جهان کم یا بیش از بحران رکود
کرنا تاثیر می پذیرند .مهم این است که ساختار
اقتصادی آنها از هم نپاشد و از فرود اقتصادی سخت
خودداری شود .در غیر اینصورت فروپاشی اقتصادی و

تنش های اجتماعی و آشوب زنجیره ای دور از انتظار
نیست .برای یک فرود نرم ،هدف نخستین دولتها و
نهادهای فرادولتی این است که با تدوین بسته های
اقتصادی مرکب از سیاست های پولی یا مالی شوک
روانی و کاهش احساس عدم اطمینان بازیگران
اقتصادی را مدیریت نمایند .تا با محدود کردن
پیامدهای منفی رکود ،زمینه برای عبور به دوره رونق
مجدد آماده شود .هر چند اجرای چنین بستههای
سیاست اقتصادی ضروری است ،بدون تغییر در بخش
حقیقی اقتصاد کافی نیست .بنابراین هدفگذاری ثانوی
این بسته های مالی-پولی مقابله با پیامدهای حقیقی
بحران اقتصادی و جلوگیری از ورشکستی های زنجیره
ای بنگاه ها و صنایع است.
آسیب پذیری کشورهای گوناگون نسبت به
پیامدهای اقتصادی رکود کرونا یکسان نیست .چون
متغیرهای گوناگون اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی بر
میزان آسیب پذیری کشورها از انتشار ویروس کرونا
موثر است .کشورهایی که از نظر زیر ساختهای
بهداشتی و پزشکی وضعیت مناسبی ندارند ،همچنین
سرمایه گذاری انبوهی را بروی نهادهای پژوهشی و
آموزشی ننموده اند و با خصوصی سازی افسار گسیخته
کاالی عمومی بهداشت و درمان از سبد هزینه خانوار
خارج کرده اند ،طبیعتا آسیب پذیری جمعیت و نیروی
کار خود را افزایش داده اند .در چنین جوامعی با توزیع
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نامناسب منابع اقتصادی ،قدرت و منزلت اجتماعی در
میان اقشار گوناگون ،دهک های پایین درآمدی آسیب
پذیری بیشتری را تجربه می کنند .نبود اولویت در
سیاست گذاری بهداشت و درمان و در نتیجه عدم
اختصاص بودجه کافی برای اجرای سیاست های
بهداشتی پیامد چنین خصوصی سازی هایی خواهد
بود.
نبود سرمایه اجتماعی و بی اعتمادی شهروندان به
حاکمیت از دیگر متغیرهای مکمل است که هزینه عبور
از بحران رکود را باال می برد .افزون بر این کشورهایی
کسر بودجه و بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص
داخلی آنها باالست توانایی و انعطاف کمتری برای
مقابله با رکود ناشی انتشار ویروس کرونا را دارند.
نقش متغیرهای سیاسی نیز در بکارگیری بهینه از
منابع قابل توجه است .برای مثال در فقدان مشارکت
شهروندان در توزیع قدرت سیاسی و نبود شفافیت و
نظارت بر نهادهای تصمیم گیری و قدرت منابع مالی
به سود باندهای قدرت مصادره میشود.
اقتصاد ایران و بحران کرونا و نامه ای با آدرس
غلط
پنجاه اقتصاددان ایرانی در نامهای به حسن روحانی
نسبت به پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران ویروس
کرونا« ،امکان شکلگیری هستههای ناآرام و ناخشنود
در حاشیه شهرها» هشدار داده و سال  ۱۴۰۰را
دورهای پربحران توصیف کرده اند .هدف از پیشنهاد
این راهکارها جلوگیری از تبدیل بحران اقتصادی به
بحران سیاسی و فروپاشی حاکمیت است .از نظر محتوا،
راهکارهای پیشنهادی مندرج در نامه ترکیبی از سیاست
های پولی و مالی است که در کشورهای گوناگون هم
کم و بیش به آزمون گذاشته شده است .صرفنظر از
اینکه کدام یک از این سیاست ها و تا چه مقدار میتواند
موثر باشد ،شرط اصلی موفقیت چنین سیاست هایی
هم کارآمدی دستگاه اداری ،شفافیت ،پاسخگوئی و
باالخره وجود منابع و ذخایر انبوه استرتژیک است.
افزون بر آنچه آمد گذار از بحرانهای اقتصادی ناشی
از اپیدمی همان افزایش سرمایه اجتماعی و یا اعتبار
است چه اجرائی شدن سیاست های اقتصادی مشروط
به وجود سرمایه اجتماعی و اعتبار شهروندان نسبت به

قدرت و منابع است و چنین فردی کسی نیست جز
شخص علی خامنه ای که دارای بیشترین اختیارات،
قدرت و منابع است .قدرت مطلقه همین فرد است
که -به مثابه نماد توزیع رانتی بودن نظام ایران -دالیل
مهم نبود شفافیت ،پاسخگوئی ،انزوا و کارآمدی اقتصاد
ایران است .دوم اینکه نویسندگان نامه نمی نویسند که
منابعی که میبایست برای گذار از بحران استفاده شود

نهادها می بایست در وضعیت بحران به مسئولیت های
خود عمل نموده و هزینه مشکالتی که ایجاد کرده اند
را بپردازند.
بحران اقتصادی ناشی از انتشار بیماری کرونا اینک
حتی به مدارهای ساده اقتصادی نظیر خرید و فروش
کاالی مصرفی هم رسیده است و نماد کاهش تقاضای
عمومی برای کاال و خدماتی است که بسیار معمولی

پنجاه اقتصاددان ایران به حسن روحانی ایران پیشنهاد دادهاند برای

جلوگیری از بحران اقتصادی« ،در طول بهار سال جاری ،در دو نوبت در مجموع

«به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان» وام خرید کاال داده شود! و «کمک بالعوض
به اقشار آسیبدیده و سه دهک پایین» ارائه شود .این روشها احتماال بی اثر نیست

اما با توجه به کسری انبوه دولت در بودجه سال جاری طبیعی است که دولت از

عهده چنین اقداماتی بر نمی آید .افزون بر این اگر دولت بخواهد با کسر بودجه این
هزینه ها را پرداخت کند افزایش سرسام تورم را دامن خواهد زد .بنابراین مهمترین
راه حل این مشکل ملی کردن نهادهای تحت اختیار خامنه ای نظیر آستان قدس،
بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرائی فرمان امام و آزاد کردن منابع عظیم آن برای عبور از

بحران ساختاری است.

چقدر است و از کجا باید تهیه شود.
در فقدان درآمدهای نفتی و ناکافی بودن درآمدهای
مالیاتی ،و رکود کدام منابع باید برای گذر از بحران
مورد استفاده قرار گیرد .پاسخ مقدر به این پرسش
این است که هزینه عبور از بحران فعلی میبایست از
ذخایر عظیمی مالی که در اختیار رهبر حکومت یعنی
علی خامنه ای است تامین مالی شود .چه صدها نهاد
ریز و درشت با منابع انبوه در اختیار خامنه ای است
که منابعشان صرف پرداخت امتیاز به خرید اعتبار رهبر
حکومت و تجهیز دستگاه تبلیغاتی و ماشین سرکوب
میشود.
آزاد کردن و بکارگیری چنین منابعی دارای چندین
مزیت است .نخست اینکه این منابع بالفعل وجود دارد.

هر چند رئیس صندوق بینالمللی پول ضمن یک مقایسه میگوید انتظار

میرود  ۱۷۰کشور جهان با کاهش سرانه درآمد مواجه شوند و بحران کنونی بدترین
وضعیت از زمان بحران «رکود بزرگ» دهه  ۱۹۳۰میالدی است ،اما رکودی که در

پیش روست با رکود سال  1930متفاوت است .مهمترین تفاوت این است که با توجه
به جهانی شدن بیشتر کشورها و همپیوستگی گسترده تر مناطق اقتصادی ،سرایت

رکود اقتصادی بسیار بیش از گذشته و سریع تر است .در کنار برخی از متغیرهای

منفی شاهد متغیرهای مثبتی هم هستیم .بنابراین شگفت آور نیست اگر برخالف

تجربه رکود سال  ،1930شاهد یک فرود نرم باشیم و دوره بحران کوتاه تر از گذشته

باشد.

حاکمیت و دستگاه های اجرائی است.
چه کسی مسئول فاجعه در ایران است؟
فارغ از هر انتقادی نسبت به محتوای بسته
پیشنهادی اقتصاددانها ،از منظر مدیریت بحران
اقتصادی قاعدتا مخاطب این نامه می بایست نهاد یا
فردی در حاکمیت باشد که دارای بیشترین اختیارات،
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دوم اینکه بکارگیری این منابع به شفافیت اقتصادی
کمک می کند .این خود یکی از راه های گذار از بحران
اقتصادی ناشی از ویروس کروناست .بیاد بیاوریم یکی از
دالیل ناکارآمدی اقتصاد ایران و آسیب پذیری اقتصاد
ایران از فرار مالیاتی و فساد مدیریتی نهادهای حکومتی
و دولتی تحت اختیار خامنه ای و دولت است .این

است و جزء خدمات مصرفی روزمره است .کاهش
تقاضا عمومی به معنای کاهش قدرت خرید تحت تاثیر
تورم و بیکاری است و در نتیجه گسترش بازهم بیشتر
فالکت اکثریت جامعه ایران است.
شرایط اجرائی شدن سیاست های اقتصادی
از منظر مدیریت بحران ضرورتهای چندی برای
کارآمدی مدیریت بحران بیماریهای واگیر دار وجود
دارد .از مهمترین این ضرورتها عبارتند از :اطالع رسانی
و آموزش همگانی ،شفافیت ،پاسخگوئی ،سرمایه اعتماد
اجتماعی ،تخصص و مدیریت و سازماندهی موثر و
همچنین دسترسی به منابع کالن مالی .هیچکدام از
این شرایط در ایران وجود ندارد بالعکس رفتار حاکمیت
مبتنی بر پنهان کاری ،نگاه فرقه ای و توطئه انگار است
و منابع مالی نیز به دلیل فساد سازمان یافته به شکل
مناسبی استفاده نمی شود .بنابراین تداوم بحران و
هزینه های گزاف آن شگفت آور نیست .در چارچوب
یک دیوانساالری ناشفاف ،ناپاسخگو مبتنی بر خرید
اعتبار با پرداخت امتیاز و رانت ،منابع هر چند کالن
به شکل موثر بکار گرفته نمی شود.
این پنجاه اقتصاددان ایران همچنین به حسن
روحانی ایران پیشنهاد دادهاند برای جلوگیری از بحران
اقتصادی« ،در طول بهار سال جاری ،در دو نوبت در
مجموع «به هر نفر ایرانی یک میلیون تومان» وام خرید
کاال داده شود! و «کمک بالعوض به اقشار آسیبدیده و
سه دهک پایین» ارائه شود .این روشها احتماال بی اثر
نیست اما مشکل این است هزینه های این سیاست ها
چیست .با توجه به کسری انبوه دولت در بودجه سال
جاری طبیعی است که دولت از عهده چنین اقداماتی بر
نمی آید .افزون بر این اگر دولت بخواهد با کسر بودجه
این هزینه ها را پرداخت کند افزایش سرسام تورم را
دامن خواهد زد .بنابراین مهمترین راه حل این مشکل
ملی کردن نهادهای تحت اختیار خامنه ای نظیر آستان
قدس ،بنیاد مستضعفان ،ستاد اجرائی فرمان امام و آزاد
کردن منابع عظیم آن برای عبور از بحران ساختاری
است.
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«حاکمان ایران؛ فقدان نگاه ملی ،برهوت نگاه انسانی»
و«جهانی که برپاشنه سابق خواهد چرخید!»
رضا علیجانی

بحران زیستی -اقتصادی جهانی که بحران کووید
 ۱۹ایجاد کرده در مرحله کنونی دو پرسش مهم را در
برابر تک تک ساکنان این کره خاکی قرار داده است:
این بحران تا کی طول می کشد ،این ویروس تاکی جان جهانیان را خواهد گرفت و کی این ویروس با
کشف واکسن آن مهار خواهد شد؟
در نسبت و انتخاب خطیری که اینک بین لزومحفظ جان آدمیان و حیاتی بودن چرخه اقتصاد جوامع
برقرار شده چه باید کرد و چه می توان کرد؟
همه حکومت های جهان اینک در برابر این دو
پرسش هولناک قرار گرفته اند و هر یک بنا به ماهیت
و ساختار قدرت و ویژگی قدرتمندانشان بدان پاسخی
خاص می دهند.
آنچه در این مدت گذشت نشان داد که حکومتها
و قدرتمندان مختلف برخوردهای گوناگونی با این
پدیده مهم داشتهاند .برخوردی حاکی از تیزهوشی و یا
کندذهنی؛ از منظری انسانی و یا از زاویه ای پرقساوت
و بی اعتنا به جان آدمیان و ارجح دانستن اموری
دیگر(مثل اقتصاد ،نظرگاه های سیاسی و مذهبی و
احیانا ماجراجوییها و بلندپروازیهای شخصی و فکری
و…) بر حیات مردمان کشورشان ؛ از منظری متکی
بر نظرات کارشناسان و یا مبتنی بر تعصبات و کوته
فکریهای شخصی و…ِ .
اینک اما کم و بیش و دیر یا زود همه رهبران و
حاکمان کشورهای مختلف به خطیر بودن صورت
مسئله پی برده اند .برای همه آنها دو پرسش باال مطرح
است .پرواضح است که پاسخ به پرسش دوم ارتباط
زیادی به پاسخ به پرسش اول دارد.
کووید ۱۹تا کی با ماست؟
به لحاظ علمی ظاهرا کووید ۱۹دیگر هیچگاه جهان
ما را ترک نخواهد کرد و به جزئی از «موجودات» در
جهان ما تبدیل شده است .همانگونه که مثال ویروس
منجر به فلج اطفال در جهان ما وجود دارد و هر فردی
باید با تزریق(یا خوردن) واکسن آن خود را در برابر
آن مصون کند .بنابر این کووید ۱۹با همین ترکیب
ژنتیکش دیگر به بخشی از چرخه سیاره ما تبدیل
شده و پرسش دقیقتر این خواهد بود که ما کی می

توانیم با کشف واکسناش به
همزیستی با آن برسیم؟
پاسخ ها بسیار مختلف
است .برخی از عبور از مرحله
آزمایش روی حیوانات و ورود
به آزمایش روی نمونه های
انسانی سخن می گویند.
هر چه هست جدا از رقابت
اقتصادی که روی این امر
وجود دارد اما برخی نیز نوع
دوستانه اهتمام فراوانی برای
تسهیل در این موفقیت دارند.
گفته می شود بین دوازده تا
هیجده ماه متوسط زمانی
است که این واکسن بتواند همگانی شود.
حال پرسش مهیب این است که در این یکسال و
بلکه بیشتر این ویروس با جوامع انسانی مختلف و کال
با بشرخاکی چه خواهد کرد؟ آیا مهار نسبی آن در
بعضی از جوامع پایدار خواهد ماند و در امتداد پرسش
دوم اگر چرخه کار و فعالیت اقتصادی آدمیان دوباره
به سمت عادی شدن برود این وضعیت همچنان ثابت
خواهد بود و یا ویروس باز تاخت و تاز خواهد کرد و
آدمیان را دوباره به خانه ها عقب خواهد راند و چرخ
اقتصاد را دوباره کند و حتی متوقف خواهد کرد؟ در
این صورت توان تاب آوری اقتصادهای گوناگون و حتی
به صورت کلی توان تحمل کل اقتصاد جهان(علیرغم
همه اختالفات و فاصله های کهکشانی که با هم دارند)
تا چه اندازه خواهد بود؟
تا همینجا اقتصاد بسیاری از کشورها ضربات
سنگینی را متحمل شده است .میزان اثرگذاری این
ضربه برای کشورهای گوناگون یک اندازه نیست.
اگر فاصله زمانی کشف واکسن خیلی طوالنی نباشد
شاید بسیاری از این اقتصادها قدرت بازیابی خود
علیرغم ضربات شدیدی که خورده اند را بیابند .اما
آیا اقتصادهای ضعیف تر که شاخص های کالن و
خردشان (که زندگی روزمره مردمانشان را به شدت
متاثر می کند) ،از هم اکنون آژیرهای خطر را به صدا

درآورده نیز همین میزان تاب آوری را دارند و یا می
توانند بعد از این ضربه هولناک که آنها را به کما می
برد دوباره احیا شوند و یا در حالت ابربحرانی شان دچار
تبعات و زلزله های سیاسی خواهند شد؟
به نظر می رسد پاسخ به این پرسش ها از یکسو
موکول به زمان کشف واکسن و از سوی دیگر معطوف
به میزان توان و تاب آوری اقتصادی هر یک از
کشورهاست .بگذریم از این که نحوه مدیریت کنترل
زیستی ویروس و نیز مدیریت منابع اقتصادی در طول
دوره بحران نیز در این فرایند و پاسخ به این پرسش
های سهمگین بسیار موثر است.
بدین ترتیب این پرسش ها سهمگین تر خواهند شد
اگر با مهارنسبی فرضی ویروس چرخ اقتصاد دوباره به
کار بیفتد اما ویروس دوباره تهاجم آغاز کند و انسانها
را مجددا مجبور به خانه نشینی کند.
جان یا نان؟ ثروت برای انسان یا انسان برای
ثروت؟
انتخاب بین «جان یا نان» بیشتر سئوالی معطوف به
فقراست ،انسان های کم درآمد .اغنیا می توانند مدت
بیشتری به طور داوطلبانه در قرنطینه بمانند .فقرا اما
شاید چند روز هم برایشان دشوار باشد .مخصوصا در
کشورهایی که حکومت هایش کمک چندانی نمی
کنند و یا نمی توانند بکنند .بدین ترتیب این که فرد
کم درآمد و فقیر در یک کشور فقیر زندگی می کند

دوره جدید | فروردین و اردیبهشت  | 1399شماره 33

و یا در کشوری ثروتمند ،باز خود وضعیتی متفاوت
بدنبال دارد .فرد فقیر در یک کشور فقیر بدبختی
مضاعفی دارد.
پرسش «ثروت برای انسان یا انسان برای ثروت»
اما برای دولتهاست .در اینجاست که تفاوت بین رهبر
دولتی که می گوید وقتی ما در باره مرگ و میر صحبت
می کنیم در باره اعداد حرف نمی زنیم بلکه در باره
آدمهاست که سخن می گوییم ،با رهبرانی که خود را
قرنطینه می کنند اما خبرهولناک را از مردمان پنهان
می دارند و یا رهبرانی که پای توطئه دیگر کشورها را
به میان می کشند ویا آنانی که مرتب سعی در عادی
سازی دارند تا مردم را برای رفتن سرکار و چرخاندن
چرخهای سرمایه و ثروت استحمار کنند ،آشکار می
شود .تفاوت بین آنها که که می گویند تا حال مردم
برای حفظ کشور جان داده و فدا شده اند حال باید
کشور برای مردمانش هزینه کند حتی اگر فدا شود
با رهبرانی که در خلوت و جلوت مصونیت گله ای را
برای کشورشان تجویز می کنند و با خونسردی تمام
با اعتقاد به انتخاب طبیعی تصمیم به مرگ سالمندان
و ضعیفان به عنوان امری ناگزیر و حتی طبیعی می
گیرند و به طریقی مردم را برای سودآوری سرمایه
هاشان و یا صندوق آرای شان فریب می دهند و یا
حتی تحریک به سرکشی در برابر قرنطینه می کنند.
اما شرایطی را متصور شویم که حتی انسان دوست
ترین رهبران و چند کشوری که با رهبری ای که به
شکل خیره کننده ای اکثرشان زن هستند کشورشان
را به سالمت از تندپیچ های خطر عبور داده و اینک
باید چرخ اقتصادشان را هم بچرخانند ،دوباره با هجوم
تازه ای از ویروس و اجبار به خانه نشینی مجدد مواجه
شوند.
من پاسخی برای این وضعیت هولناک که قطعا
انتخاب های تازه ای را بدنبال خواهد داشت و تصور
روشنی از آن وضعیت ندارم .برای من این پرسش که

شد .از این وضعیت درس های بزرگ خواهد گرفت.
در نظریه های مدیریتی و اقتصاد سیاسی اش تغییرات
عمده ایجاد خواهد کرد .در رابطه اش با طبیعت تجدید
نظر اساسی می کند و از تعدی و تجاوز به طبیعت
و دیگر حیات مندان آن دست برمی دارد .از مدتی

داشتد تا زن سالخورده ای که داوطلبانه دستگاه تنفس
مصنوعی اش را به جوانانی بخشید که به اندازه او عمر
نکرده اند تا کمک های زیبا و بی شائبه آدمیان به
هم نوعان شان و گاه دولتهایی معدود به یکدیگر که
سیاهی خودخواهی ها و ناسیونالیسم کور بعضی دیگر

حال پرسش مهیب این است که در این یکسال و بلکه بیشتر تا کشف

واکسن ،این ویروس با جوامع انسانی مختلف و کال با بشرخاکی چه خواهد کرد؟
آیا مهار نسبی آن در بعضی از جوامع پایدار خواهد ماند و در امتداد پرسش دوم اگر

چرخه کار و فعالیت اقتصادی آدمیان دوباره به سمت عادی شدن برود این وضعیت
همچنان ثابت خواهد بود و یا ویروس باز تاخت و تاز خواهد کرد و آدمیان را دوباره

به خانه ها عقب خواهد راند و چرخ اقتصاد را دوباره کند و حتی متوقف خواهد کرد؟
در این صورت توان تاب آوری اقتصادهای گوناگون و حتی به صورت کلی توان تحمل

کل اقتصاد جهان(علیرغم همه اختالفات و فاصله های کهکشانی که با هم دارند) تا

چه اندازه خواهد بود؟

که در قرنطینه بوده درسهای فلسفی و اخالقی تازه
ای میگیرد و رابطه انسان با انسان وارد مرحله تازه
ای می شود! بسیار بعید است این نوع رویا پردازیها
و فلسفه بافیهایی که در این مدت رواج یافته جامه
عمل بپوشد.
به شدت بدبینم که اگر بحران کرونا مدت بسیار
طوالنی چرخهای اقتصاد را نخواباند و آدمیان را خانه
نشین نکند (مدتی که بیشتر و بسیار نیرومندتر از قوی
ترین اقتصادهای بشری باشد)ِ؛ بتواند به چنان تغییرات
فلسفی و سیاسی و اقتصادی و روانشناختی و اخالقی و
معنوی بینجامد .به گمانم حداکثر تاثیرش این خواهد
بود که دولتها اندکی بر بودجه های بهداشتی شان

به شدت بدبینم که اگر بحران کرونا مدت بسیار طوالنی چرخهای اقتصاد را

نخواباند و آدمیان را خانه نشین نکند (مدتی که بیشتر و بسیار نیرومندتر از قوی
ترین اقتصادهای بشری باشد)ِ؛ بتواند به چنان تغییرات فلسفی و سیاسی و اقتصادی

و روانشناختی و اخالقی و معنوی بینجامد .به گمانم حداکثر تاثیرش این خواهد
بود که دولتها اندکی بر بودجه های بهداشتی شان خواهند افزود .توجه بیشتری به
تدارک برای وضعیت های بحرانی (این بار نه صرفا برای جنگها و یا فرضا منازعات

هسته ای بلکه برای وضعیت های پاندمیک) خواهند کرد و قلیل تصمیماتی در همین

حد و در همین حوزه ها نه بیشتر از آن!

«کرونا ما را به کجا می برد» و دو گانه های «جهان
قبل و بعد از کرونا» تنها در این وضعیت معنا می دهد.
در غیر این صورت این پرسش ها وصورت بندی ها به
نظر اغراق آمیز می رسد.
جهان ناعادالنه ما که سود سرمایه باالترین انگیزش
اقتصادی برای دولتهاست و در جهانی که جان آدمی
ارزش واالیی ندارد و آدمیان جملگی به جز اندکی نگاه
مالکانه و تجاوزگرانه به محیط زیست دارند ،فاصله
شگرفی با این سخنان فرزانه وار و حکیمانه دارد که
ویروس کرونا که مشت محکمی به صورت بشریت بوده
و کمی تا قسمتی او را گیج کرده پس از خروج از
این حالت گیجی و اینکه بتواند این رقابت نفس گیر
را مدیریت کند ،وارد عصر و دنیای جدیدی خواهد
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خواهند افزود .توجه بیشتری به تدارک برای وضعیت
های بحرانی (این بار نه صرفا برای جنگها و یا فرضا
منازعات هسته ای بلکه برای وضعیت های پاندمیک)
خواهند کرد و قلیل تصمیماتی در همین حد و در
همین حوزه ها نه بیشتر از آن! غلبه نظام سرمایه داری
و سود محوری و انگیزش های زیستی فردگرایانه و
اقتصاد محور و نظم ناعادالنه جهانی و نگاه مالکانه به
محیط زیست آنچنان مستحکم است که فعال بیدش
با بادهای کووید ۱۹در حدی که تاکنون وزیده چندان
نخواهد لرزید! این بدبینی البته بدان معنا نیست که
جلوه های بسیار زیبای زندگی برخی آدمیان را در
این مدت نادیده بینگارد .از پزشکان و پرستاران و
کادرهای درمانی که بعضا فداکاریهای خارق العاده

از آدمیان و یا دولتهایی ولو به ظاهر متحد را تحت
الشعاع قرار می داد.
با همه اینها همچنان معتقدم تا اطالع ثانوی و به
خصوص در وضعیت سیاه هجوم مجدد ویروس ،انسان
گرگ انسان خواهد بود و حکومتها گرد خود خندق
خواهند کند که کسی برای نجات جان و رهایی تن از
آلودگی به ویروس کشنده و یا حتی برای لقمه ای نان
و سرپناهی حقیر پا به سرزمین بالزده شان نگذارد….
حاکمان ایران :فقدان نگاه ملی ،برهوت نگاه
انسانی
وضعیت حاکمان ایران در میانه تابلوی بزرگتری که
در باال تصویر شد البته بدتر و سیاه تر است.
پنهان کردن اولیه در عین قرنطینه کردن خود،
ترجیح بی تردید راهپیمایی و انتخابات بر جان آدمیان،
قرنطینه نکردن یک شهر با فرضیاتی ضدعقلی و ضد
امنیت ملی و تسهیل جهش ویروس در جای جای
کشور و جان جان مردم ،رقابت چندش آور حاکمان
با یکدیگر و سودخواری های پرقساوت و کثیف حتی
در دورانی که هر ثانیه اش برای جان مردمان اهمیتی
حیاتی داشت ،چنبره زدن بر ثروت ها و سرمایه های
کشور وهزینه نکردن آن برای مردمان به قصد حفظ آن
برای جیره خواران و یا آینده ماجراجویی های بالهت
آمیز و ضدملی ،دلقک بازی های مهوع و بالهت آمیز
در نمایش اسباب بازی های کودکانه و نمایش آن
در برابر انظارحیرت زده ایرانیان و جهانیان و… و
باالخره عجله در عادی سازی و فریب مردمان برای
این که به سرکار بروند تا مالیات بپردازند و بنزین
بخرند و خودشان خرج شان را در بیاورند تا نیازمند
کمک دولت نباشند .دولتی که بزدالنه جرات کاستن
از بودجه های سرسام آور مفت خواران به اصطالح
فرهنگی را ندارد و حکومت والیی که شصت درصد
سرمایه و ثروت کشور(بنا به گفته بهزاد نبوی در
گفتکو با سایت الف) را زیر سیطره خود دارد و در این
وانفسای خطرجانی -مالی برای مردم نم پس نمی دهد
و دچار زوال عقل شده و بحران جهانی را توطئه جن و
انس علیه خود می بیند و بعدتر هم مردمان را توصیه
به کمک به یکدیگر می کند و شماره حساب برای
گردآوری کمک ها اعالم می کند! گویی نه حکومت و
نه دولت خودشان هیچ نقشی در این میانه برای تامین
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مخارج خانه نشینی فقرا و مردمان کم درآمد ندارند.
با تحلیلهای متلون اما از موضع باال و فقیه اندر سفیه
همیشگی و یا با لبخندهای چندش آور در زمانه زجرو
مرگ کرونایی و فقر و فاقه شش دهک مردمان کشور
چنان تصویری از وضعیت داده میشود که گویی تب
خالی است و این هم خواهد گذشت…
ریشه این بی اعتنایی ( هم به جان و هم به نان
مردمان) چیست؟ به نظر می رسد فقدان دو نظرگاه
متداول در جوامع و مردمان و رهبران بعضی کشورهای
دیگر در نگاه حاکمان ایران در این مدت بدطوری
بیرون زده و زشت تر از همیشه در چشم می زند:
فقدان نگاه ملی و نبود نگاه انسانی.
فقدان نگاه ملی
برای حاکمان ایران و مشخصا بخش والیی حکومت
همانگونه که یک بار بر زبان یکی از مسئوالن اطالعات
سپاه آمد سوریه مهم تر از خوزستان است .برای آقای
خامنه ای کشور ایران در خدمت محور مقاومت است
و برعکس آن اصال گزارهای بیمعناست .همه چیزایران
فدای بلندپروازی ذهنی و ماجراجویی های منطقه ای
و جهانی رهبر ام القرای جهان اسالم (و بعدا هالل
شیعی) .آقای خامنه ای در یک فضای خیالی و
آخرالزمانی منجر به غلبه بر دشمن (آمریکا در جهان
و اسرائیل در منطقه) زندگی می کند .در خیاالت او
جامعه ایران نیز در همین سمت پیش می رود .یکسال
رونق اقتصادی است و سال دیگر جهش تولید .گویی
او در خواب بسر می برد .ورشکستگی اقتصاد کشور

برای دولت تکنوکرات نیز از زاویه ای دیگر وضع
به همین منوال است .دولت اعتدالی -کارگزارانی و به
خصوص رئیس دولتی با سوابق طوالنی امنیتی انسانها
چرخ دنده رشد اقتصادی به نفع اقشار برخوردارند.
رشد اقتصادی باالتر از توسعه اقتصادی است .بازار بی
مهار (که عقب مانده تر و وحشی تر از همه بازارهای
سرمایه داری عمل میکند) باالترین شاخص و تعیین
کننده فعالیتهاست .این تازه در فرضیات است.

چنین فردی در زندگی و شخصیت فردی اش هم
نشان داده که مصلحت های شخصی و آینده سیاسی
اش باالتر و مهم تر از همه مصلحت های دیگر است،
مصلحت جناح سیاسی و جریانات موتلف اش چه برسد
به مصلحت مردم دست و پا بسته زیر فشار زندگی
و بازداشت و شالق و چماق و گلوله از سوی انواع
و اقسام نهادهای سرکوب .او برای چرخاندن چرخ
اقتصادش اصال به این فکر نیست که می توان سیاست

برای حاکمان ایران و مشخصا بخش والیی حکومت همانگونه که یک بار بر

زبان یکی از مسئوالن اطالعات سپاه آمد سوریه مهم تر از خوزستان است .برای آقای
خامنه ای کشور ایران در خدمت محور مقاومت است و برعکس آن اصال گزارهای

بیمعناست .همه چیزایران فدای بلندپروازی ذهنی و ماجراجویی های منطقه ای

و جهانی رهبر ام القرای جهان اسالم (و بعدا هالل شیعی) .آقای خامنه ای در یک

فضای خیالی و آخرالزمانی منجر به غلبه بر دشمن (آمریکا در جهان و اسرائیل در
منطقه) زندگی می کند.

در عالم عمل رانت گستری و اقتصاد غارت (که در
ماجرای سودخوارانه کیت های کره ای مرز جدیدی
را در نوردید و از فساد به غارت و از غارت به قساوت
رسید) ،است که جهت ده برنامه هاست .بر اساس این
نگاه ولنگار و عقب مانده به اقتصاد بازار و در بحبوحه
این فساد و غارت و قساوت است که رئیس دولت بعد

پرسش «ثروت برای انسان یا انسان برای ثروت» اما برای دولتهاست .در

اینجاست که تفاوت بین رهبر دولتی که می گوید وقتی ما در باره مرگ و میر صحبت
می کنیم در باره اعداد حرف نمی زنیم بلکه در باره آدمهاست که سخن می گوییم ،با
رهبرانی که خود را قرنطینه می کنند اما خبرهولناک را از مردمان پنهان می دارند و

یا رهبرانی که پای توطئه دیگر کشورها را به میان می کشند ویا آنانی که مرتب سعی
در عادی سازی دارند تا مردم را برای رفتن سرکار و چرخاندن چرخهای سرمایه و

ثروت استحمار کنند ،آشکار می شود .تفاوت بین آنها که که می گویند تا حال مردم
برای حفظ کشور جان داده و فدا شده اند حال باید کشور برای مردمانش هزینه
کند حتی اگر فدا شود با رهبرانی که در خلوت و جلوت مصونیت گله ای را برای

کشورشان تجویز می کنند و با خونسردی تمام با اعتقاد به انتخاب طبیعی تصمیم به

مرگ سالمندان و ضعیفان به عنوان امری ناگزیر و حتی طبیعی می گیرند و به طریقی

مردم را برای سودآوری سرمایه هاشان و یا صندوق آرای شان فریب می دهند و یا

حتی تحریک به سرکشی در برابر قرنطینه می کنند.
طبق همه آمارهای اقتصادی از منابع داخلی و بین
المللی را نمی بیند .اقتصاد کشور در ذهن او در سال
گذشته رونق گرفته و امسال باید عالوه بر آن در ادامه
جهش نیز بیابد!
فقدان نگاه انسانی
در منظر حاکم والیی ایران انسان فدای عقیده است
و نه عقیده برای انسان .مردم برای او اندک قلیلی از
افرادی هستند که در بسیج و مدافعان حرم و لشکر
بصیرت و سینه زنان و مداحان او خالصه می شوند
که وقتی نیرو کم می آورند می توانند به ضرب پول و
شور و نوحه از بعضی اقشار مشابه شیعی از کشورهای
منطقه تامین و جبران کنند.
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از مقاومت های اولیه ارتجاعی -امنیتی در قم ،خود
مانع اصلی قرنطینه سازی است که حتی از سوی
وزارت بهداشت توصیه می شود و در هر سخنرانی مرز
جدیدی از وقاحت و دروغ را در می نوردد و سعی
رذیالنه ای برای عادی سازی وضعیت و استحمار و
هل دادن مردمان به سوی مراکز کسب و کار و کارگاه
ها دارد .از نظر او اگر یکی دو میلیون نفر هم بمیرند
چندان مهم نیست .چرخ اقتصاد باید بچرخد تا سی
میلیون گرسنه به خیابان نیایند و حیات حکومت را
تهدید نکنند .در نگاه یک عنصر امنیتی بیش از همه
بخش های حکومت «حفظ نظام اوجب واجبات است»
و سرلوحه هر نوع تصمیم گیری است.

خارجی و داخلی ویرانگر را تغییر داد (همان کسی که
در وعده های انتخاباتی اش روزی می گفت تا کنون
اقتصاد برای سیاست سوبسید داده است از این پس
باید سیاست برای اقتصاد سوبسید بدهد!) ،می توان
از هزینه های نهادهای بی خاصیت مفتخواران کاست،
می توان نهادهای گردن کلفت اقتصادی متعلق به
مردم را به آنان برگرداند و یا حداقل بدهی های معوقه
مالیاتی شان را وصول کرد ،می توان فشار آورد و رقم
های بزرگتری از صندوق توسعه ملی(ذخیره ارزی) را
برای این روزهای سخت هزینه کرد ،می توان از این
فرصت برای اصالح روابط با آمریکا و آزادسازی های
سرمایه های مردم از چنگال تحریم های ظالمانه بهره
گرفت و دهها راه دیگر .تنها راه در فقدان نگاه ملی و
برهوت نگاه انسانی به کار و کارگاه کشاندن مردم و
توقع داشتن جبران کسری بودجه از جیب آنها و به
خود محول کردنشان برای تامین حداقل های زیستی
حتی برای یکی دو ماه است.
وای به روزی و وضعیتی که ویروس به صورت انبوه
به جان مردمان برگردد و وضعیت سیاه تر و هولناک
تری که در باال تصور شد محقق شود.
کسی از جمله جملگی اقتصاددان های کشور از
وضعیت ذخایر ارزی حکومت خبر دقیقی ندارد .میزان
تاب آوری اقتصادی حکومت که اینک عالوه بر همه
فشارهای اقتصادی قبلی با وضعیت کرونایی موجود
دخلش کمتر و خرجش بیشتر شده نیز چندان روشن
نیست .اما یک هشدار را بسیاری از اندیشمندان و
جامعه شناسان و اقتصاددان های داخل و خارج
از کشور متذکر شده اند که دولت ایران به سمت
یک فروپاشی اقتصادی پیش می رود .این وضعیت
پیامدهای سیاسی متعددی خواهد داشت که شورش و
اعتراض فقرا تنها یکی از آنهاست.
تاثیرات درون ساختاری و نیز بازتاب این وضعیت
خطیر (که معدود حاکمان ایران بیش از هر کس
دیگری از میزان خطرناکی آن مطلع اند) ،بر
سیاستهای داخلی و خارجی حکومت و اینکه این
رویکردها همچنان بر پاشنه سابق خواهند چرخید و
یا طبق مصلحت نظام تغییر خواهند کرد و تاثیر تداوم
یا تغییر این سیاستها بر زندگی مردمان و از جمله
اعتراضات اجتماعی که وضعیت کرونایی شدیدا آبستن
آن است خود بحث مستقلی است.
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گونه شناسی گفتمان روحانیت در مواجهه با کرونا
حسن فرشتیان

در بحران کرونا که بدون تردید یکی از بزرگترین
بحران های جهانی دهه های اخیر است ،نگاه ها از یک
سو به چگونگی مواجهه دانش و دانشمندان متخصص
در این زمینه ،متوجه می شود و از سویی دیگر ،در
جوامع مذهبی ،به شکل موازی نگاه ها بسوی مواجهه
دین ،متولیان رسمی دین ،روحانیون و دین باوران با
این بحران نیز جلب می شود.
مواجهه دین باوران با پیامدهای این بحران ،از دو
منظر قابل تامل است یکی از جنبه زیست مومنانه دین
باوران ،و دیگری از جهت نگرش اعتقادی به جایگاه
این بالیا و شرور در جهان آفرینش .پر واضح است
که پاسخگویی به مسائل رفتاری زیست مومنانه در
صالحیت حوزه فقه و شریعت است ولی پاسخگویی به
مسائل اعتقادی خیر و شر در صالحیت حوزه علم کالم
و تئولو ِژی قرار می گیرد.
در ایران با توجه به حکومت دینی ،مواجهه فقهی و
شرعی روحانیون و متولیان رسمی دین با این پدیده
و تغییرات ناشی از آن در زیست مومنانه دین باوران،
حائز اهمیتی ویژه است .آیا متولیان رسمی دین و
روحانیت به هنگام مواجهه با این بال ،گفتمانی یکدست
و یکنواخت داشته است یا خیر؟ اگر گفتمان های
متعددی داشته است دلیل چندپارگی این گفتمان
ها چیست؟ و انگیزه حامالن این گفتمان ها از طرح
گفتمان مورد نظر خویش چیست؟
با مروری اجمالی به این گفتمان ها ،به سادگی در می
یابیم که روحانیت و سایر متولیان رسمی دین نه تنها
گفتمانی یکدست نداشته است بلکه گاهی این گفتمان
ها در تضاد و در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند .در جبهه
بندی این گفتمان ها ،هنگامی که زیست دیندارانه با
توصیه های پزشکی و بهداشتی در تعارض قرار می
گیرد ،در یک سو ،گفتمان «بنیادگرایان» مبتنی بر
مقاومت در تداوم زیست مؤمنانه پیشین و عدم پیروی
از دستورات متعارض بهداشتی قرار دارد و در سویی
دیگر ،شاهد گفتمان «خِ ردگرایان» مبتنی بر پیروی
و تبعیت از دستورات بهداشتی هستیم .بنیادگرایان بر
دو گروه تقسیم می شوند برخی از آنان ،برخاسته از
درون جریانات «سنتی» بوده و برخی دیگر در بطن

جریان «سیاسی» رشد و نمو
کرده اند .گفتمان سنت گرایان
نیز در درون خویش حاوی
گفتمان های متعددی است،
برخی از گفتمان های سنت
گرایان بر مبنای انگیزه های
«سودگرایی» بوده است ولی
برخی دیگر از سنت گرایان،
توانسته اند میان توصیه های
شرعی و توصیه های عرفی
بهداشتی «تلفیق» کنند.
گفتمان جریان «سیاسی»
تابعی از واکنش سیاست
و وابسته به موضعگیری
سیاسیون نسبت به این پدیده می باشد .موضوع این
نوشتار بررسی این گفتمان های متفاوت و ریشه یابی
خاستگاه های آن است.
 -۱گفتمان سنتی بنیادگرای متن محور:
در مواجهه با بحران فراگیر کرونا ،دو جریان موازی
در درون جریانات سنتی بنیادگرایانه وجود دارد.
گفتمان یکی از این دو جریان ،ناظر به اماکن و مجالس
مذهبی است و گفتمان جریان دوم موازی ،ناظر به
دستورات و توصیه های پیشگیری کننده و یا درمان
کننده در متون اسالمی است.
جریان «سنتی بنیادگرایان نص گرا و متن محور» با
تکیه بر ظواهر الفاظ و عبارات برخی از متون اسالمی،
و با استناد به برخی اخبار و احادیثی که شهر قم و یا
برخی از اماکن و یا مجالس را مقدس جلوه می دهد
با بسته شدن اماکن مذهبی مثل حرم مشهد و قم و
با تعطیلی جلسات مذهبی و روضه مخالفت می ورزد.
در این نگرش «بنیادگرایانه» ،تجمعات مذهبی از شرور
به دور بوده و اماکن مذهبی نیز ،مکان هایی پاک و
مقدس بوده و نه تنها منجر به شیوع آلودگی ها و
ویروس ها نمی شود بلکه با توجه به دارالشفاء بودن
آن ،مکان هایی برای درمان و شفای بیماران تلقی می
شود ،بنابراین هیچکدام تعطیل بردار نبوده اند .در این
گفتمان ،شهر قم نیز به دلیل برخی از روایات ،پناهگاه

شیعیان در زمان بحران تلقی می شود.
این جریان ،بدون مداخله اثباتی مستقیم در امر
بهداشتی و پزشکی و بدون ادعای ارائه راه حل مادی و
عرفی و این جهانی ،فقط بر مبنای مقدس بودن امکنه
خاص و یا مجالس خاص ،به شکلی غیرمستقیم به
مقابله با دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با قرنطینه
می پردازد ولی نسبت به دستورالعمل های عرفی درمان
و مدارای بیماران ساکت است و حداکثر آن است که
بیماران را توصیه به توسل جویی به ائمه و ادعیه برای
شفایابی می کند.
در بحران اخیر ،پرچمدار این گفتمان ،نه مراجع
تقلید مذهبی ،بلکه روحانیون منبری و مداحان بودند.
در این مورد ،می توان به سخنرانی حجت االسالم
حسن قاسمی در جلسه یکی از هیأت های مذهبی
در مخالفت با تعطیلی حرم ها و مجالس روضه اشاره
کرد که اظهار داشت« :ما حاال بکشیم کنار؟ مجلس
ها را خلوت کنیم؟ ما که عقیده مان این بود که حرم
شفاهست ما که گفتیم نام اهل بیت شفا هست یا من
اسمه دواء و ذکره شفاء ،ما کم بگذاریم؟… دوستان اهل
بیت مجلس بگیرید… این اعتقاد ماست… میگه آقا
تجمع نباید بشه! بابا تجمعی که به نام اهل بیت است
با تجمع های دیگر فرق دارد… کم نگذاریم برای حرم
ها ،برای مجالس اهل بیت!»[ ]۱یکی دیگر از منبریان
و سخنرانان مشهور محافل مذهبی حجت االسالم
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میرزامحمدی است که با اشاره به سنت پیشنیان که
به هنگام شیوع بال ،مردم به مساجد و مجالس مذهبی
و امامزاده ها هجوم می بردند و مساجد پُر می شد،
از علما انتقاد می کند و می گوید« :ببین حاال چقدر
سقوط کردیم ،تا می شنویم یک بال دارد میاید…اولین
کسی که فراموش می شود خود خداست ،یعنی حتا
علما تذکر نمی دهند که بال و دعا دو تا رفیق هستند…
دعا بیاید بال می رود… .عوض این که مالزم مساجد و
محافل مذهبی بشوند تازه دیگران را تشویق می کنیم
فالنی نروی دعا! بابا اگر قراره بمیرم اینجا بمیرم ،بگذار
بگویند تو مجلس کمیل ُمرد! بگذار بگویند در گریه ابی
عبداهلل جان داد!»]۲[.
طب اسالمی
 -۲گفتمان سنتی بنیادگرای
ّ
محور:
جریان دوم در گفتمان سنتی بنیادگرا ،گفتمان
«طب اسالمی» است که با استناد به برخی از اخبار و
ّ
طب
توصیه ها ،به تقابل با دستورالعمل های ناشی از ّ
طبی بشری می پردازد.
جدید و دستاوردهای ّ
چنانکه مشاهده شد جریان پیشین سنتی
«بنیادگرایی متن محور» ،بدون مداخله اثباتی مستقیم
در امر پزشکی ،فقط بر مبنای مقدس بودن مکان ها و یا
مجالس خاص ،به مقابله با دستورالعمل های بهداشتی
مرتبط با قرنطینه می پرداخت .ولی این جریان دوم،
با مداخله مستقیم در امر پزشکی ،نه تنها به مقابله با

در کانال تلگرامی وی آمده است که «واقعا جای
تاسف دارد که حرم های امن الهی که به عنوان
دارالشفای مومنین و گره گشای مشکالت در روزهای
عادی معرفی می شدند ،و بیماران زیادی جهت شفا
به این حرم ها توسل می جستند توسط عوامل وزارت
بهداشت با وقاحت تمام ،یکی از اماکنی معرفی می
گردد که به علت تجمع سبب انتشار بیماری می شود».
به گزارش خبرگزاری ایرنا ،پس از تعطیلی نماز جماعت
و سخنرانی های حرم قم ،جزوه ای منتسب به این
گروه تحت عنوان “حضور در مجامع” در قم و برخی
شهرهای دیگر توزیع شد ،که در آن آمده است ،ما به
مردم توصیه می کنیم حتما صله رحم کنند ،فامیل
و نزدیکان جمع شوند و در مجالس اهل بیت شرکت
کنند زیرا پیامبر اسالم در روایتی تصریح کرده است که
چیزی به نام «سرایت» وجود ندارد]۵[.
 -۳گفتمان سنتی سودگرا:
در این گفتمان ،متولیان سنتی دین ،نه به دلیل
استناد به اخبار و روایات مورد استناد گروه پیشین،
بلکه به دلیل نگرانی از دست دادن منافع نذورات
و هدایای مردم ،با بسته شدن این اماکن مذهبی و
با تعطیلی مراسم و مجالس مذهبی مخالفت می
ورزند .این مخالفت ورزی آنان ،در حقیقت ناشی از
«سودگرایی» است.
چرخش مبادالت اقتصادی اماکن مذهبی مثل حرم

روحانیت و سایر متولیان رسمی دین نه تنها گفتمانی یکدست نداشته است

بلکه گاهی این گفتمان ها در تضاد و در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند .در یک سو،
گفتمان «بنیادگرایان» مبتنی بر مقاومت در تداوم زیست مؤمنانه پیشین و عدم

پیروی از دستورات متعارض بهداشتی قرار دارد و در سویی دیگر ،شاهد گفتمان

«خِ ردگرایان» مبتنی بر پیروی و تبعیت از دستورات بهداشتی هستیم .بنیادگرایان

بر دو گروه تقسیم می شوند برخی از آنان ،برخاسته از درون جریانات «سنتی»

بوده و برخی دیگر در بطن جریان «سیاسی» رشد و نمو کرده اند .گفتمان سنت
گرایان نیز در درون خویش حاوی گفتمان های متعددی است ،برخی از گفتمان های

سنت گرایان بر مبنای انگیزه های «سودگرایی» بوده است ولی برخی دیگر از سنت
گرایان ،توانسته اند میان توصیه های شرعی و توصیه های عرفی بهداشتی «تلفیق»
کنند .گفتمان جریان «سیاسی» تابعی از واکنش سیاست و وابسته به موضعگیری

سیاسیون نسبت به این پدیده می باشد.
قرنطینه می پردازد بلکه مدعی ارائه راه حل آلترناتیو
نیز هست و مدعی می باشد که طب اسالمی دارو و
درمان این ویروس را نیز دارد و لذا به نسخه نویسی
برای درمان این دنیایی این ویروس می پردازد.
نمونه مشهور این گفتمان ،نظریات شیخ عباس
تبریزیان روحانی ایرانی -عراقی است ]۳[.بنابر نظریه
وی ،علم پزشکی امروز دروغ و فریب است و دستیابی
به علم طب همانند فقه است و درمان بیماریها را باید
از قرآن و احادیث استخراج کرد .وی عسل و سیاه دانه
را تحت عنوان «داروی امام کاظم و داروی جامع امام
رضا» برای پیشگیری و درمان کرونا تجویز می کند .او
در کانال تلگرامی رسمی خود چندین روش درمانی
دیگر برای درمان کرونا معرفی کرد ،که یکی از آن روش
ها این است که« :موقع خواب یک پنبه آغشته به روغن
بنفشه در مقعد بگذارید»]۴[.

مشهد و قم و مسجد جمکران و امامزاده های مختلف،
حجم قابل توجهی در اقتصاد کشور دارد .تعطیلی
این اماکن ،به معنای محرومیت متولیان این اماکن از
وجوهات دریافتی است .البته در مورد حرمی مثل حرم
امام رضا ،با توجه به وفور و کثرت موقوفات مربوطه،
تعطیلی موقتی آن و محرومیتش از دریافت نذورات
جاری زائران ،چندان لطمه ای به چرخش اقتصادی
آن نمی زند .ولی در مورد اماکنی مثل مسجد جمکران
که از درآمدهای ثابت موقوفات قابل توجهی برخوردار
نیستند و بیشتر درآمد آنان ،ناشی از نذورات و هدایای
جاری زائران می باشد ،تعطیلی این اماکن به ِویژه در
فصل مهم تاریخی مثل نیمه شعبان که اوج فعالیت این
مکان است صدمه قابل توجهی به چرخش اقتصادی آن
وارد می کند.
ایام مناسک و مراسم مذهبی مثل ماه رمضان و محرم
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و صفر ،یکی از منابع پراهمیت برای درآمد روحانیون
و مداحان و متولیان این مناسک می باشد .تعطیلی
مراسم و مناسک مذهبی در ماه رمضان ،تعطیلی مراسم
ترحیم جان باختگان و… .هرکدام به بخش هایی از
متولیان این مراسم صدمه اقتصادی وارد می کند.
به همین دلیل ،بخش سنتی منفعت گرا ،با تعطیلی
این اماکن مخالفت می ورزد .تجمع مداحان پشت
درب های بسته حرم ،و زبان به شکوه گشودن آنان
در تعطیلی حرم ،می تواند ناشی از نگرانی نسبته به از
دست دادن این منافع اقتصادی باشد.
لذا به نظر می رسد که مخالفت ورزی برخی از
متولیان و دست اندرکاران مذهبی مثل جامعه مداحان
با تعطیلی اماکن و جلسات مذهبی ،بیشتر از آن که
ناشی از انگیزه های سنت گرایانه و متن محوری و
یا بنیادگرایانه باشد ،ناشی از نگرشی سودگرایانه
است .به همین دلیل برخی از مداحان در مخالفت با
تعطیلی حرم ،تعطیلی آن را «جنگ تمام عیار سیاسی،
اقتصادی و فرهنگی» دانستند ،یکی از نکات مهم
گفتارشان ،استناد به جنگ «اقتصادی» بود .پرواضح
است که منظور از جنگ اقتصادی ،محروم شدن این
متولیان و مداحان ،از درآمدهای اقتصادی این اماکن
می باشد]۶[.
 -۴گفتمان سنتی تلفیق گرا:
اکثریت روحانیون جریان سنتی «غیرسیاسی»
علیرغم باور و ایمان به نقش دعا و توصیه هواداران
خویش به تضرع و پناه بردن به درگاه خداوند و توسل به
ائمه ،از توصیه به پیروی از دستورالعمل های بهداشتی
نیز غافل نبودند .برخی از همان ابتدا به تجمیع میان
این دو توصیه پرداختند و برخی نیز با اندکی تردید و
تاخیر ،توصیه های بهداشتی را الزم االجراء دانستند.
و نتیجتا اگر بر مبنای آن توصیه ها ،مراسم مذهبی
گروهی و مکان های مذهبی می بایستی موقتا تعطیل
می شدند ،با تعطیلی موقت آن ،مشکلی نداشتند.
یکی از نمونه های بارز گفتمان روحانیون سنتی در
جهت تلفیق میان رعایت دستورات بهداشتی و توسالت
و توجهات مذهبی ،توصیه های پنجگانه توسط آیت اهلل
سیدعلی سیستانی است که برای دفع این بال از یک
سو ایشان ،توصیه به پناه بردن به خداوند و استغاثه به
درگاه او و خواندن قرآن و دعاهای روایت شده از پیامبر
و امامان می نماید و از سویی دیگر ،همزمان توصیه
به رعایت کامل عوامل پیشگیری و درمان طبق نظر
متخصصان می نماید و به صراحت مؤمنان را از عمل به
روشهای غیرعلمی نهی می کند]۷[.
نمونه دیگر این گفتمان ،اطالعیه منتشره  ۲۵اسفند
 ۱۳۹۸توسط دفتر آیت اهلل حسین وحید خراسانی
است ،در این اطالعیه ،از جانب ایشان ،ضمن تاکید بر
لزوم پیروی از دستورات متخصصین أمر توسط مردم و
لزوم اجتناب از آنچهکه موجب انتشار بیماری میشود،
دو توصیه مذهبی برای برپایی مراسم مذهبی در منزل
و قرائت قرآن شده است ]۸[.سایر مراجع تقلید نیز
تقریبا نظری مشابه در راستای تجمیع میان پیروی از
مقررات بهداشتی و توکل برخدا و قرائت زیارات و ادعیه
نمودند]۹[.
عالوه بر مراجع تقلید ،اکثر سایر روحانیون سنتی
نیز قائل به چنین گفتمانی بودند .برای نمونه ،می توان
به بیانیه سه تن از علمای برجسته مشهد استناد کرد
که با صدور بیانیهای درباره شرایط اخیر شیوع گسترده
ویروس کرونا ،ضمن توصیه مردم به دعا و توسل ،تاکید
کردند که مردم حتی المقدور از «تشکیل اجتماعات
اعم از مراسم و مجالس شادی و عزا خودداری کنند».
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[]۱۰
در راستای این گفتمان ،در مورد روزه ماه رمضان،
اکثر مراجع تقلید نظر داده اند که اگر بنا به گفته
پزشکان و متخصصان ،روزه گرفتن برای شخصی،
احتمال ابتالی او به این بیماری و یا تشدید بیماری
وی را افزایش دهد ،روزه گرفتن بر او نه تنها واجب
نیست بلکه به دلیل احتمال ضرر حرام است ]۱۱[.البته
مبنای این فتوا از گذشته در فقه وجود داشته است که
با احتمال ضرر عقالیی ،در هر موردی و به هر دلیلی،
وجوب روز گرفتن ساقط می شود ،ولی بیان آن در
ارتباط با شرایط کنونی شیوع کرونا ،تصریحی مضاعف
برای پیروان می باشد.
به نظر می رسد یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت
است که بسیاری از مراجع تقلید اجازه دادند تا مؤمنان
از وجوهات شرعیه برای مقابله با ویروس کرونا و کمک
به مبتالیان برای بهبودی و تسکین آنان و جلوگیری از
شیوع این ویروس استفاده کنند]۱۲[.
 -۵گفتمان سیاسی بنیادگرا:
در این نوشتار ،منظور از جریان سیاسی ،روحانیون
حکومتی و متولیان رسمی دین است که در راستای
سیاست های حکومتی عمل می کنند.
در نگرش سیاسی بنیادگرایانه ،روحانیون سیاسی
بنیادگرا و کنشگران همسو با آنان ،از همان ابتدا با
عینک سیاست و از زاویه دید سیاسی به این پدیده
می نگریستند .روحانیون سیاسی بنیادگرا در آغاز با
انگیزه های متعددی تالش می کردند ویروس کوید ۱۹
را تحقیر کرده و حتی المقدور آن را نادیده بگیرند و با
دستورالعمل های پیشگیری و قرنطینه مخالفت بورزند.
انگیزه نخست آنان ،ناشی از دید کامال سیاسی آنان
به چنین پدیده ای بود که با توهم «تئوری توطئه»
ضمیمه می شد .همزمانی پیدایش نخستین عالئم
شیوع این ویروس با زمان مقارن با راهپیمایی سالگرد
پیروزی انقالب  ۲۲بهمن و انتخابات مجلس شورای

اسالمی ،سبب شد که بنیادگرایان سیاسی ،در ابتدا،
اخبار مربوط به نگرانی از این ویروس را جدی تلقی
نکرده بلکه آن را ساخته و پرداخته دشمن تلقی کنند.
بنابر مدعیات نخست آنان ،دشمنان با طرح شایعه
خطرناک بودن و با بزرگ نمایی واگیربودن این ویروس،
تالش می کردند تا مانع برگزاری انتخابات با حداکثر
مشارکت و راهپیمایی آبرومندانه  ۲۲بهمن بشود.
انگیزه دوم این گفتمان ،ناشی از پخش خبر شیوع
این ویروس از شهر قم به عنوان پایگاه مذهبی روحانیت
بود .آنان ،قرنطینه کردن قم را نوعی نگاه تحقیرآمیز به
این شهر تلقی می کردند .با توجه به تبلیغات حکومتی
در اهمیت شهر قم به عنوان «شهر جهاد و اجتهاد»،
اکنون باورکردنی نبود که این شهر جهاد و اجتهاد
منشاء گسترش مهاجم ترین و بی رحم ترین ویروس
قرن باشد.
انگیزه سوم ،از دست ندادن تریبون و مکان رسمی
بود .اماکن مذهبی مثل حرم امام رضا در مشهد و حرم
حضرت معصومه در قم و خطبه های نماز جمعه ،تریبون
های رسمی این جریانات بود که به شکلی دائمی می
توانستند هواداران را فراخوانده و آخرین تحلیل های
خویش را به صورت مداوم ارائه دهند .تعطیلی این
اماکن و این مراسم ،به معنای محروم کردن روحانیون
از این رسانه های عمومی و از ارتباط نزدیک آنان با
هواداران مذهبی بود.
در رأس جریان «بنیادگرایانه سیاسی» می توان از
مواضع اولیه رهبر ج .ا .ایران آیت اهلل سیدعلی خامنه
ای ،امامان جمعه قم و مشهد ،آقایان سیدمحمد
سعیدی و سیداحمد علم الهدی یاد کرد .هرچند هر سه
آنان بعدا مواضع خویش را اصالح کردند ،ولی مواضع
نخستین آنان ،ناشی از نگرش بنیادگرایی سیاسی بود.
آقای خامنه ای در نخستین موضعگیری اش در
چهارم اسفند  ۱۳۹۸در اظهاراتی با کوچک نشان
دادن «ویروس کذایی» ،مدعی بزرگنمایی دشمنان
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برای ضربه زدن به انتخابات مجلس شد و بیان داشت:
«شب پنجشنبه که جمعهاش انتخابات بود ،خبر بُروز
این ویروس و این بیماری در قم مث ً
ال داده شد ،از سحر
پنجشنبه شروع کرد تبلیغات کردن که مردم نبادا بروید
در صف انتخابات ب ِایستید ،در صف رأی دادن ب ِایستید،
آنجا چنین است ،چنان است ،بیماری هست ،مرض
هست ،ویروس هست؛ ببینید! یعنی از کمترین فرصتی
استفاده کردند و نگذاشتند حتّی چند ساعت هدر برود؛
بالفاصله شروع کردند به گفتن و دائم تأکید کردند».
[ ]۱۳این بیانات اولیه ایشان را نمی توان یک اظهار نظر
فقهی تلقی کرد .ایشان با بیانات فوق ،نظر فقهی ارائه
نمی کرد ،بلکه یک تحلیل سیاسی ارائه می داد که البته
گذشت زمان غلط بودن تحلیل ایشان را اثبات کرد.
آقای سعیدی تولیت حرم قم در هفتم اسفند ۱۳۹۸
صریحا با تعطیلی حرم مخالفت کرد« :ما این حرم
مقدس را دارالشفا می دانیم .دارالشفا یعنی مردم بیایند
اینجا و از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند؛ بنابراین،
باید اینجا باز باشه ،باید با قوت مردم بیایند ،البته ،ما
احتیاط را هم شرط میدانیم .مسائل بهداشتی را هم
رعایت بکنیم».
امام جمعه مشهد نیز در خطبه مکتوب نماز جمعه
نهم اسفند  ۱۳۹۸با تعطیلی نماز جمعه مخالفت
نمود« :برحسب بیانیهای که اعالم شد ،اطاعت کرده
و نماز جمعه را برگزار نکردیم ضمن اعتقاد به اینکه
نماز جمعه فریضه الهی است و در هیچ شرایطی نباید
تعطیل شود».
نقطه اشتراک اظهارات فوق ،نگرش کامال سیاسی به
بحران کرونا بود .هرچند اظهار کنندگان بیاناتِ فوق ،به
ولی فقیه و یا تولیت حرم و امام جمعه سخن می
عنوان ّ
گفتند و مستقیما یا غیرمستقیم با قرنطینه مخالفت
می ورزیدند ولی این مخالفت آنان ،ناشی از استناد به
متون مذهبی نبود بلکه با انگیزه های سیاسی و ناشی
از تحلیل سیاسی و جمعبندی و تصمیم گیری سیاسی
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آنان بود.
 -۶گفتمان سیاسی تبعیت گرا:
وجه اشتراک و نقطه وصل متولیان رسمی و سیاسی
دین ،مصلحت گرایی در تبعیت از سیاست های رسمی
حکومت می باشد .ویژگی «مصلحت گرایی» آنان را به
تبعیت از سیاست های رسمی حکومتی سوق می دهد،
حتا اگر این سیاست ها با مبانی نخستین فکری آنان
ناهماهنگ باشد.
به نظر می رسد موضعگیری های متناقض برخی از
روحانیون حکومتی و تغییر رویه آنان ،مثل موضعگیری
مرحله دوم امام جمعه قم و امام جمعه مشهد مبتنی
بر تبعیت از دستورات پزشکی ،ناشی از همین پیروی از
دستورات مافوق بوده باشد .هر چند در مرحله نخست،
موضعگیری آنان بر مبنای شاکله ای از بنیادگرایی
سیاسی استوار بود ولی ظاهرا پس از تذکرات از باال،
تغییر رویه داده و در برابر قرنطینه و دستور تعطیلی
حرم و نماز جمعه مقاومتی نشان ندادند .این عدم
مقاومت ،ناشی از تبعیت گرایی سیاسی آنان از مقام
مافوق بود.
در همین راستا ،امام جمعه مشهد در چرخشی
قابل توجه ،به درستی انتشار ویروس را تضییع حقوق
مردم دانست و در تاریخ  ۱۴اسفند  ۱۳۹۸اظهار داشت
«توجه به انتشار ویروس کرونا حق الناس است… باید
تمام مجامع دینی و مذهبی خود را بر اساس اعالم
افراد متخصص و موضوع شناس و فتوای رهبری در
این زمینه تنظیم کنیم…عزیزان پزشکی که پیشقراول
این حرکت عظیم جهادگرانه هستند ،مبداء انتشار
این ویروس را در تجمعها تشخیص دادهاند لذا باید
از هر نوع تجمع پیشگیری کنیم ».وی در این اظهارات
خویش ،تصریح کرد که طال و نقره ضریح کسی را شفا
نمیدهد بلکه امام رضا شفا میدهند و از هر نقطه ای از

رسمی و حکومتی در تبعیت از دستورالعمل های
بهداشتی بوده است.
بنابر این می توان مصلحت گرایی سیاسی را در
دو انگیزه خالصه کرد .انگیزه نخست ،مصلحت گرایی
سیاسی ناشی از تبعیت از دستورات مافوق بود که در
بخش پیشین بررسی شد ،ولی انگیزه دیگر می تواند
ناشی از نوعی نگرش عرفی و خِ ردگرایانه به چالش
بحران فوق باشد ،که اکثر روحانیون رسمی در پیروی از
مصلحت گرایی عرفی ،به جای رجوع به اخبار و روایات
مبتنی بر تقدس این اماکن و این مجالس مذهبی ،به
پیروی از دستورالعمل های مقامات بهداشتی توصیه
کردند.
گفتمان دوم آقای خامنه ای در تبعیت از دستورات
بهداشتی ،به ویژه گفتمان وی به تاریخ  ۱۳اسفند
 ۱۳۹۸و درخواست وی از مردم «که از توصیهها
ّ
تخطی
و دستورالعملهای مجموعههای مسئول
نکنند»[ ]۱۵ناشی از همین مصلحت گرایی عرفی می
باشد که با توجه به جایگاه ایشان در رأس حاکمیت
کشور ،ناچار بوده است از گفتمان نخست بنیادگرایانه
خویش فاصله گرفته و «ویروس کذایی» را جدی تلقی
کرده و دستور به تبعیت از توصیه های بهداشتی بدهد.
برای نمونه هایی صریح تر و روشن تر از این گفتمان،
می توان به اظهارات تولیت آستان قدس رضوی و
برخی دیگر از ائمه جمعه اشاره کرد .در مشهد تولیت
آستان قدس رضوی ،آقای احمد مروی ،در ششم اسفند
 ۱۳۹۸اظهار داشت که «در حوزه حرم منور رضوی
در زمینه مقابله با ویروس کرونا تابع وزارت بهداشت
هستیم… تابع وزارت بهداشت هستیم و در این حوزه
نظر و دخالتی نداریم»]۱۶[.
در شیراز ،امام جمعه این شهر ،آقای لطف اهلل دژکام
در ششم اسفند  ۱۳۹۸اظهار داشت« :چطور آقایان

گفتمان نوگرا :مراجع تقلید و روحانیون «نوگرا» که به دین و مسائل فقهی و

شرعی نگرش «خِ ردگرایانه» دارند از همان آغاز با استناد به برخی از اخبار و روایات،

نگاهی عرفی و خردگرایانه به بحران کرونا داشتند و بسان سایر موارد امور «این

جهانی» با تکیه بر خِ رد و دستاوردهای دانش تجربی بشری ،مومنان را دعوت به
پیروی از توصیه های بهداشتی و پزشکی کردند و نتیجتا اگر بر مبنای آن توصیه ها،

مراسم مذهبی گروهی و مکان های مذهبی می بایستی تعطیل می شدند ،با تعطیلی
آن ،مشکلی نداشتند.

راه دور می توان امام را زیارت کرد]۱۴[.
 -۷گفتمان سیاسی مصلحت گرای عرفی:
هرچند ویژگی «مصلحت گرایی» روحانیون سیاسی
دارای مناصب رسمی و حکومتی ،آنان را به تبعیت از
سیاست های رسمی حکومتی سوق می دهد اما همین
ویژگی مصلحت گرایی نیز سبب آشنایی و ارتباط آنان
با مصالح جامعه و زیست در دنیای مدرن می شود.
مصلحت بهداشت عمومی نیز آنان را به دلیل مناصب
رسمی شان به چالش می کشد .امام جمعه یک شهر یا
تولیت حرم امام و امامزاده ،با توجه به جایگاه سیاسی و
حاکمیتی خویش ،نمی تواند با استناد به برخی از اخبار
و روایات ،حرم منطقه خویش و نمازجمعه خویش را
منطقه امن معرفی کند زیرا همین امام جمعه در رابطه
مستقیم با مسئولین دولتی شهر و منطقه خویش قرار
دارد و بخشی از حاکمیت محسوب می شود .شیوع
این بیماری ،دامنگیر وی و مجموعه مرتبط با وی نیز
خواهد شد .به همین دلیل ،گفتمان اکثر روحانیون

در مسائل شرعی مقلد ما هستند ،ما هم در تشخیص
راههای سالمت برای مقابله با بیماری کرونا مقلد آنها
هستیم… اکنون فرماندهی این کار به عهده وزارت
بهداشت است و هرچه آنها گفتند ما خدمت آنها
هستیم»]۱۷[.
 -۸گفتمان نوگرا:
مراجع تقلید و روحانیون «نوگرا» که به دین و
مسائل فقهی و شرعی نگرش «خِ ردگرایانه» دارند از
همان آغاز با استناد به برخی از اخبار و روایات ،نگاهی
عرفی و خردگرایانه به بحران کرونا داشتند و بسان سایر
موارد امور «این جهانی» با تکیه بر خِ رد و دستاوردهای
دانش تجربی بشری ،مومنان را دعوت به پیروی از
توصیه های بهداشتی و پزشکی کردند و نتیجتا اگر
بر مبنای آن توصیه ها ،مراسم مذهبی گروهی و مکان
های مذهبی می بایستی تعطیل می شدند ،با تعطیلی
آن ،مشکلی نداشتند.
آیت اهلل یوسف صانعی در تاریخ پنجم اسفند ۱۳۹۸
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در مورد حضور در اماکن و مجالس مذهبی اظهار
داشت« :با توجه به توصیه و نظرات بهداشت جهانی و
متخصصان داخلی جهت جلوگیری از گسترش بیماری
نوظهور کرونا بر همگان الزم شرعی و عقلی است که از
حضور در اماکن و مجامع عمومی و مذهبی خودداری
نمایند و چگونه چنین نباشد در حالیکه حضرت امام
باقر تنها به دلیل خوردن سیر و بوی نامطبوع آن به
جهت اذیت نشدن مردم از حضور در مسجد النبی ـ
با همه عظمت و سفارش به حضور در آن ـ خودداری
می نمود»]۱۸[.
در مورد روزه رمضان در ایام شیوع کرونا نیز ایشان
در پاسخ به استفتائات بیان داشت که چنانچه مکلف
احتمال عقالیی بدهد روزه گرفتن موجب تشدید
بیماری و یا احتمال بیمار شدن میگردد روزه بر او
واجب نمیباشد]۱۹[.
جدول گونه شناسی گفتمان متولیان دینی در
مواجهه فقهی با پیامدهای کرونا
جریانات نوع گفتمان مواجهه با توصیه
های بهداشتی متناقض با مناسک مذهبی
مستند و انگیزه
نمونه مصداقی موضع گیران
موضعگیری
سنت گرا بنیادگرا متن محور
۱
بنیادگرایانه متن محور مخالفت منبری و مداح
استناد به متون و اخبار تقدس اماکن و مجالس مذهبی
بنیادگرایانه طب
طب اسالمی محور
۲
مخالفت تبریزیان
اسالمی محور
اعتقاد به جامعیت فقه؛
استناد به اخبار طب اسالمی
سودگرا سودگرایانه مخالفت مداح
۳
منافع اقتصادی
تلفیق گرا تلفیق گرایانه
۴
موافقت سیستانی
وحید خراسانی
جمع بین مقدسات مذهبی و توصیه های تجربه
بشری
سیاست گرا بنیادگرا سیاسی
۵
بنیادگرایانه مخالفت خامنه ای و علم الهدی مرحله
توهم توطئه دشمنان؛
اول
مقاومت در برابر آن؛
از دست ندادن تریبون ها
تبعیت گرا سیاسی تبعیت گرایانه
۶
از
موافقت علم الهدی مرحله دوم پیروی
دستورات مافوق
مصلحت گرا سیاسی مصلحت گرایانه
۷
موافقت خامنه ای مرحله دوم
عرفی
مصلحت نظام و حکومت
خِ ردگرایانه موافقت
نوگرا
۸
پیروی از خِ رد و تجربه بشری
صانعی
جمعبندی:
آن چه از واکنش و مواجهه روحانیت با بحران کرونا
در فضای رسانه ای ،بیشتر به چشم می آید و دیده
می شود ،نظریات غیرعلمی و گاه علم ستیزانه گروه
«بنیادگرایان سنتی و یا سیاسی» می باشد ،این گروه
هرچند اقلیت محسوب می شوند ،اما نظریات شگفت
آمیز آنان بیشتر جلوه می کند.
صرفنظر از این گروه اقلیت ،سایر گروههای روحانیت
در بحران مواجهه با کرونا ،توانست گفتمان خویش را
با گفتمان خِ رد گرایی همسو گرداند .حتا گفتمان
بنیادگرای سیاسی نیز با تغییر گفتمان نخستین
خویش ،به ناچار مجبور شد به گفتمان خِ ردگرایی
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نزدیک شود و مومنان را به پیروی از دستورات
بهداشتی متخصصین فرابخواند.
توصیه های «نوگرایان» و «خِ ردگرایان» به پیروی
از دستورات متخصصین بهداشتی ،واکنش نامنتظره ای
نبود زیرا راویان این گفتمان ،در استنباط های فقهی
و کالمی خویش ،همواره جایگاه ویژه ای برای خِ رد و
دانش تجربی بشری قائل بودند و تالش داشتند تا بین
دستورات فقهی و شرعی برآمده از متون و نصوص دینی
با دستآوردهای تجربی و خِ رد بشری تجمیع نموده تا
حتی المقدور دستورات دینی در مقابله و رودروئی با
دستورات علمی قرار نگیرد.
اما واکنش «روحانیون سنتی غیرسیاسی» که
اکثریت جامعه روحانیت را تشکیل می دهد نسبت
به این بحران ،واکنشی خِ ردگرایانه بود و توصیه های
مذهبی و اخالقی آنان از پیروی از دستورات پزشکی و
بهداشتی و عدم مقاومت آنان در برابر دستور تعطیلی
اماکن مذهبی و تجمعات مذهبی ،پدیده ای نو و قابل
توجه می باشد .چنانچه مشاهده شد در این بحران،
در مقایسه با بحران های مشابه در قرون پیشین،
متولیان رسمی دین و روحانیت برخوردی نسبتا عرفی
تر و خردمندانه تر داشته اند .به نظر می رسد پیدایش
امکان تبادل سریع آگاهی های عمومی و اطالعات
بهداشتی به ویژه در فضاهای مجازی و رسانه های
همگانی ،باالرفتن سطح آگاهی های عمومی جامعه و
در نتیجه باال رفتن سطح این آگاهی های روحانیت،
از پارامترهای تاثیرگذار در انطباق پذیری سریع تر
روحانیت با نگرش عرفی و پیروی از دستورالعمل های
پزشکی و بهداشتی می باشد.
___________________________
[ ]۱ر.ک سخنرانی حسن قاسمی به تاریخ ۱۴
اسفند  https://www.aparat.com/v/u۷yWX ۱۳۸۹و
همچنین /https://www.aparat.com/v/RNe۲P :
[https://www.aparat.com/v/u۷yWX ]۲
[ ]۳شیخ عباس تبریزیان (متولد  ۱۳۴۳نجف)
و دانش آموخته حوزه علمیه نجف است وی خود را
پدر طب اسالمی می داند .وی در بهمن  ۱۳۹۸در
شبکههای اجتماعی فیلمی منتشر کرد که در حال
آتش زدن کتاب اصول طب هاریسون بودhttps://www..
۸۳۶۴۸۹۰۴/irna.ir/news
به نقل از http://www.baharnews.ir/
[]۴
/۲۰۲۳۸۹/news
[ ]۵به نقل از /۸۳۶۹۲۸۲۶/https://www.irna.ir/news
[ ]۶مصطفی قدمگاهی ،یکی از مداحان مشهور
و یکی از فعالین مخالف تعطیلی حرم ،در مخالفت با
تعطیلی حرم ،به صراحت تعطیلی آن را جنگ تمام عیار
سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی اعالم نمود .وی تصریح
کرد که «با توسل به اهل بیت از سر همه بیماری ها در
امان می مانیم و باید در این دوره حساس حواس مان
باشد که این جنگ  ،جنگ تمام عیار سیاسی ،اقتصادی
 ،فرهنگی و… است این بیماری حربه ای در دست
دشمنان شده تا توکل مان را از دست بدهیم در حالیکه
ما لحظه ای زیارت و حرم بی بی را ترک نمی کنیم
و لحظه ای این مکان مقدس را خالی نمی گذاریم».
ر .ک .خبرگزاری رکنا  https://www.rokna.netکد خبر:
 ۵۴۷۳۴۹به تاریخ  ۱۰اسفند ۱۳۹۸
[ ]۷به نقل از سایت رسمی دفتر ایشان« :الف) پناه
تضرع و استغاثه به درگاه او
بردن به خداوند متعال و ّ
برای دفع این بال ،و اکثار در انجام دادن کارهای نیک
مانند صدقه دادن به فقرا ،کمک به افراد ناتوان ،خواندن
قرآن مجید و دعاهای روایت شده از پیامبر اکرم و اهل

بیت مطهرشان ب) بر حذر بودن به تناسب حجم این
بیماریِ همه گیر بدون ایجاد آشفتگی و اضطراب ،و
رعایت کامل عوامل پیشگیری و درمان طبق آنچه
اهل اختصاص مقرر کردهاند ،به دور از روشهای
غیرعلمی .ج) تالش برای آگاه کردن دیگران از خطرات
کوچک شمردن این ویروس ،و ترغیب آنها به رعایت
دستورالعمل های صادره از سوی نهادهای ذی ربط و
عدم تخلف از آن .د) کمک به خانوادههایی که به دلیل
تعطیلی مشاغل و محدودیت رفت و آمد از وضع موجود
متضرر شدهاند .ه) مراقبت از مبتالیان صرف نظر از
انتسابهای دینی و مذهبی ،و تالش برای تسلّی دادن
و برآورده کردن نیازهایشان»https://www.sistani.org/ .
/۲۶۳۹۹/persian/archive
[« ]۸در آستانهی سال جدید و با توجه به مشکالت
موجود در جامعه ،آیت اهلل العظمی وحید خراسانی
ضمن قدردانی از زحمات کادر درمانی و دعای خیر
برای آنان ،با تأکید مجدد برانجام دستورات متخصصین
أمر توسط مردم و لزوم اجتناب از آنچهکه موجب
انتشار بیماری میشود ،به آحاد جامعه ،توصیه فرمودند
برای رفع مشکالت ،دو عمل ذیل را انجام دهند -۱ :در
شب یا روز  ۲۵ماه رجب ،شهادت حضرت موسی بن
جعفر علیهماالسالم که مصادف با اولین روز سال جدید
است ،در منازل و در جمع خانواده ،متوسل به باب
الحوائج علیهالسالم شوند و مصائب آن امام مظلوم را
ذکر بنمایند -۲ .هر کس به هر قدر که برایش میسر
است ،قرآن کریم را تالوت نماید و آن را به مادر
بزرگوار امام زمان ارواحنافداه ،حضرت نرجس خاتون
علیهاالسالم هدیه نماید ».به نقل از سایت ایشان:
 /http://wahidkhorasani.comهمچنین ر.کhttps:// .
/۹۰۷۲۷۰/fa.shafaqna.com/news
[ ]۹برای نظرات سایر مراجع ر .کhttps://www. .
/۸۳۶۹۷۲۲۷/irna.ir/news
[ ]۱۰بیانیه ذیل به امضای آیات سید جعفر سیدان،
مصطفی اشرفی شاهرودی و مهدی مروارید رسیده
است« :حسب گزارشهای واصله از مسئوالن بهداشت
و درمان و مذاکرات انجام شده با پزشکان متخصص،
به عموم مردم متدین و والیتمدارمان سفارش میشود
برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری اخیر و تشدید
عوارض آن و به منظور قطع چرخه انتقال آن ،حتی
المقدور از تشکیل اجتماعات اعم از مراسم و مجالس
شادی و عزا خودداری کنند و در شرایط فعلی ،محیط
خانه را با عبادت ،دعا و توسل به معصومین علیهم
السالم متبرک سازند .زیارت حرم مطهر نیز الزم
است با رعایت توصیههای پزشکان انجام شود .ان
شاءا… با عنایت حضرت ولی عصر ارواحنافداه بالیا
از عموم مردم دفع و رفع شود» .روزنامه خراسان ۱۵
اسفند  ۱۳۹۸صفحه دومhttp://www.khorasannews. :
۰=type&۲=pid&۲۰۳۳۵=com/?nid
[ ]۱۱آیت اهلل شبیری زنجانی« :اگر بنا به گفته
پزشکان متخصص ،روزه گرفتن برای فردی ،احتمال
ابتالی او به این بیماری و آسیب دیدن وی را افزایش
دهد ،نباید روزه بگیرد و این مسأله در رساله عملیه هم
آمده است .البته نباید مرتکب تظاهر به روزه خواری
شده و به ماه مبارک بی احترامی کندhttps://www. ».
 /۸۳۷۴۸۰۳۰/irna.ir/newsآیت اهلل سیستانی« :اگر
مسلمانی وارد ماه رمضان آینده شود و ترس آن را
داشته باشد که در صورت روزه گرفتن به بیماری کرونا
مبتال خواهد شد هرچند تمام اقدامات پیشگیرانه و
احتیاطی را مراعات کند ،نسبت به هر روز که چنین
ترسی وجود داشته باشد وجوب روزه از او ساقط
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میگردد و بعدا باید قضا کند» https://www.sistani.org/
/۲۶۴۱۶/persian/archive
[ ]۱۲به عنوان نمونه ر.ک .به اجازه مورخه ۵
رجب  ۱۴۴۱هجری قمری آیت اهلل لطف اهلل صافی
گلپایگانی« :از ملّت بزرگ و شریف ایران درخواست
دارم که با رعایت اصول بهداشتی ،به توصیههای
وزارت بهداشت توجه کامل داشته باشند .همچنین
خیرین درمان و سالمت کشور که همیشه به وظایف
ّ
شرعی و انسانی خود عمل میکردند ،در این مقطع
حساس هم مسئوالن امر را کمک نموده و مجاز
ّ
هستند از نصف سهم مبارک امام علیهالسالم برای
این عمل خداپسندانه مصرف نمایندhttps://www. ».
 /۱۳۵۸۸۰۸/khabaronline.ir/newsهمچنین ر .ک .به
خبرگزاری مهر  ۱۵اسفند  ۱۳۸۹اطالعیه دفتر آیت اهلل
سیستانی« :رعایت حال مبتالیان و هرگونه مساعدت
به آنان برای تسریع بهبودی و تسکین آالمشان مرضی
خداوند متعال است و مؤمنین مجازند نصف سهم
مبارک امام (ع) را در این راه و نیز پیشگیری از ابتالی
مردم به آن مصرف کنندhttps://www.mehrnews. ».
/۴۸۷۰۹۰۹/com/news
http://farsi.khamenei.ir/speech[]۱۳
۴۵۰۰۲=content?id
[/۸۳۷۰۲۰۸۷/https://www.irna.ir/news ]۱۴
[« ]۱۵چند درخواست از مردم عزیزمان دارم؛ یک
درخواست این است که از توصیهها و دستورالعملهای
مجموعههای مسئول ّ
تخطی نکنند؛ در مورد پیشگیری،
در مورد تمیز نگه داشتن دست و صورت و محیط
زندگی و آلود ه نکردن اینها و جلوگیری از آلود ه شدن
متخصص و کارشناس
اینها ،دستورهایی که مجموعهی
ّ
میدهند ،اینها را باید عمل کرد… بنابراین توصی ه ِی اّول
این است که ما کام ً
مقرراتی را که مسئولین
ال رعایت ّ
برای ما مشخّ ص میکنند ،برای خودمان فریضه بدانیم
و الزم بدانیم و عمل کنیم»http://farsi.khamenei.ir/ .
۴۵۰۷۶=speech-content?id
[/۸۳۶۸۹۹۱۰/https://www.irna.ir/news ]۱۶
[ ]۱۷منتشره به تاریخ  ۶اسفند  ۳۹۸در پایگاه
اطالع رسانی دفتر امام جمعه شیراز http://emamat-
/jomeh.ir
/۰۵/۱۲/۱۳۹۸/https://www.kaleme.com
[]۱۸
/ ۲۷۶۶۶۶-klm
[ ]۱۹در مورد روزه رمضان در ایام شیوع کرونا از
آیت اهلل صانعی استفتاء شد که اگر به تشخیص گروه
بزرگی از پزشکان متخصص یا وزارت بهداشت ،روزه
موجب تشدید بیماری ناشی از ویروس کرونا شود؟ اگر
به تشخیص گروه بزرگی از پزشکان متخصص یا وزارت
بهداشت ،روزه موجب افزایش احتمال ابتال به بیماری
کرونا و خوف زیان شود؟ اگر مکلفی به دلیل تشدید
بیماری و یا خوف ابتال به بیماری ،روزه نگیرد ،حکم
روزه های نگرفته در این شرایط چیست؟ در پاسخ،
ایشان در تاریخ  ۱۶فروردین  ۱۳۸۹جواب داد که «فارغ
از مفروض سؤال به طور کلی چنانچه مکلف احتمال
عقالئی بدهد روزه گرفتن موجب تشدید بیماری و یا
احتمال بیمار شدن میگردد روزه بر او واجب نمیباشد
و ناگفته نماند که احتمال ضرر بلکه خوف از آن در
نگرفتن روزه کفایت میکند و لکن چنانچه تا سال
آینده بیماری بهبود یابد یا احتمال بیمار شدن از بین
برود باید روزههای
نگرفته را قضا نماید ».ر.ک .پایگاه اطالع
رسانی دفتر آیت اهلل صانعیhttp://saanei. :
۰۱,۰۱,۰۴,۴۸۴,۰=xyz/?view
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یعالمگیرکووید۱۹-
بیمار 
فرد فلَپ  -محسن یلفانی

ویروس ُکرونا چیست؟
ویروسهای ُکرونا به خانوادۀ بزرگی از
ویروسهائی اطالق میشود که در میان برخی
از حیوانات ،از جمله شتر ،گربه و خفاش گردش
میکنند .این ویروسها از نظر ترکیبات شیمیائی و
مشخصات ژنتیکی شباهتهای زیادی یا هم دارند.
نام ویروسهای ُکرونا با توجه به تصویر آنها ،که
بوسیلۀ میکروسکوپهای الکترونیکی تهیه شده و
به نوعی تاج ( )crown, coronaشباهت دارد ،انتخاب
شده است.
تا به حال شش نوع از این ویروسها به انسان
حمله کردهاند که در سه مورد به بروز بیماریهای
ُکرونائی همهگیر در دو دهۀ گذشته منجر شده است.
بیماری سارس( )۱در سال  ۲۰۰۳در گواندونگ
چین مشاهده شد و به بسیاری از کشورهای جنوب
شرقی آسیا ،آمریکای شمالی ،اروپا و آفریقای جنوبی
سرایت کرد .ویروس این بیماری ،که سارس-کو-و
( )۲نام گرفت ،در آغاز در خفاش یافت شد .نوعی
گربه – که به نام گربٖۀ نخل از آن نام میبرند – و
نوعی سگ نیز حامل و ناقل این بیماری بودهاند .اول
بار این بیماری از بازارهای حیوانات زنده به انسان
سرایت کرد .سرایت آن میان انسانها از طریق ذرات
آب که بر اثر سرفه یا عطسه پخش میشوند ،صورت
گرفت ،و نیز از طریق تماس مستقیم یا لمس کردن
اشیائی که به این ویروس آلوده شده بودند .در مورد
سارس نقطه اوج سرایت تقریبا ده روز پس از ابتال به
بیماری ،یعنی هنگامی که بسیاری از بیماران بستری
شدهاند ،اتفاق میافتد؛ به همین علت احتمال ابتالی

کارکنان بیمارستانها بسیار
باالست .بیماری سارس
 ۸۰۶۹نفر را گرفتار کرد که
 ۷۷۴نفر از آنها جان باختند.
درجۀ سرایتش هم یک به
چهار بود ،یعنی هر کس که بیمار میشد ،به طور
متوسط چهار نفر دیگر را هم مبتال میکرد .میزان
مرگ و میرش نیز  ۵/۹در صد بود .آخرین مورد ابتال
به این بیماری در سپتامبر  ۲۰۰۳گزارش شده است.
نه سال بعد در عربستان سعودی بیماری مِرس()۳
ظهور کرد .ویژگی مِرس سرایت گاهگاهی آن از شتر
به انسان و ،در موارد محدود ،از انسان به انسان است.
شدت سرایت این بیماری به کارکنان بیمارستانها
ناشی از باال بودن درجه مسری بودن آن از فرد به
فرد بوده است .تقریباَ تمام موارد این بیماری به
عربستان و یا نواحی اطراف این کشور محدود ماند.
عالئم بیماری مِرس چندان روشن نشدهاند ،اما
بسیاری از بیماران به نوع نامشخصی از ذاتالریه و
نارسائیهای شدید تنفسی دچار میشوند ۸۰ .در
صد بیماران را باید با توسل به تنفس مصنوعی نجات
داد .اضافه بر اینها ،بیماران اغلب دچار اختالالتی
در کارکرد معده و روده و بخصوص کلیه میشوند.
این انبوه اختاللها ناشی از ترکیب شیمیائی مادۀ
سازندۀ ویروس مرس ( )۴است با مواد دیگری که در
قسمتهای زیرین دستگاه تنفس ،و در معده ،روده و
کلیۀ انسان وجود دارد.
خطر سرایت بیماری مِرس ،همچون بیماری
سارس ،به کارکنان بیمارستان بسیار باالست.

ویروس این بیماری هنوز در حال گردش است
و تا امروز تقریباَ  ۲۵۰۰نفر را مبتال کرده که از
این میان  ۸۵۰نفر درگذشتهاند .خطر سرایت این
بیماری بسیار محدود ،اما نسبت مرگ و میر آن
بسیار باالست ( ۳۵در صد).
ویروس سارس –کو و –  )۵( ۲چیست؟
در  ۳۰دسامبر  ۲۰۱۹چند بیمار که به نوعی
ذاتالریۀ ناشناخته مبتال بودند ،در ووهان واقع در
چین مشاهده شدند .حضور این بیماران به شعبۀ
سازمان بهداشت جهانی در پکن گزارش داده شد.
در  ۷ژانویۀ  ۲۰۲۰نوع جدیدی از ویروس کرونا
(سارس-کوو )۲ -در این بیماران تشخیص داده شد.
نام این ویروس یکی-دو بار تغییر کرد و سرانجام
در  ۱۱فوریۀ « ،۲۰۲۰کمیتۀ بینالمللی ردهبندی
ویروسها» نام سارس-کو و –  ۲را برای آن برگزید.
سارس-کو و ۲ -نوعی ویروس ُکرونائی است که
خصوصیات ژنتیکی آن تا  ۷۹در صد با سارس -کو-
و ،و تا  ۹۶درصد با دو ویروس ُکرونائی که در خفاش
گلهای داوودی یافت میشود ،یکسان است .آر .ان.
ا ِی )۶( .آن در مقایسه با آر .ان .ا ِی .ویروسهای
دیگر بزرگتر است .یک سوم مادۀ ژنتیکی آن
متشکل است از ژنهائی برای چهار ساخت پروتئینی
و هشت ژن هم برای پروتئینهای کمکی – و همین
پروتئینها هستند که به سیستم دفاعی بیمار حمله
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میکنند و آن را از کار میاندازند .بخش بیشتر
باقیماندۀ مادۀ ژنتیکی ویروس نیز شامل ژنهای
تکراری یا جانشین است…
ویروسهای سارس-کو و – ،۲به هنگام سرایت ،به
سلولهای بدن انسان میچسبند و به علت شباهت
بسیاری که میان ترکیبات آنها وجود دارد ،سخت
به هم پیوند میخورند .هنگامی که ویروس به
گیرندههای سلولهای انسان بسته میشود ،آر .ان.
ای .خود را به درون سلول آلوده میریزد و نوعی
پروتئین ویروسی جدید به وجود میآورد .سلول
آلوده میتواند در هر روز  ۱۰۰تا  ۱۰۰۰ویروس
جدید تولید کند.
بیماری کووید –  )۷( ۱۹چیست و چگونه
سرایت میکند؟
بیماری ناشی از سرایت ویروس سارس-کو و،۲ -
کووید –  ۱۹نامگذاری شده است .
دو عامل در انتشار اولیه و سریع این ویروس تاَثیر
داشتند )۱ :جمعیت  ۱۱میلیونی ووهان که باعث
سرایت فراوان آن بین افراد شد ،و  )۲سیستم حمل
و نقل شهری که احتمال انتقال بیماری را به نقاط
دیگر افزابش داد .با وجود اقدامات مقامات چینی
برای قرنطینه کردن شهر ،بیماری کووید ۱۹-تا ماه
مارس  ۲۰۲۰در بیش از صد شهر دیگر گزارش شد.
بنا به تحقیقات دانشگاه جان هاپکینز ،تا  ۱۹مارس
 ،۲۰۲۰در سراسر جهان  ۲۲۲،۶۴۲نفر بیمار شدند
و  ۹،۱۱۵نفر جان خود را از دست دادند—این ارقام
همچنان در حال افزایش است.
به نظر میرسد که ویروس عمدتاَ بوسیلۀ ذرات
آب دهان (به هنگام سرفه و عطسه و حرفزدن)
منتقل میشود( ،)۸اما در ادرار و در خون نیز یافت
شده است ،و همین باعث شده که به دیگر راههای
سرایت نیز اندیشیده شود .دوران کمون – یا نهفتگی
– بیماری تا چهارده روز طول میکشد؛ هر چند
زمان متوسط آن پنج تا شش روز است .بنا به آخرین
تحقیقات این دوره تا  ۲۴روز هم ممکن است به
درازا بکشد .سن متوسط بیماران کووید ۱۹-پنجاه
و نه سال است .اولین نشانههای آن تب ،سرفههای
خشک ،خستگی ،دردهای عضالنی ،و تنگی نفس
است .در پایان هفتۀ اول بیمار ممکن است دچار
ذاتالریه شود .فاصلۀ متوسط میان آغاز بیماری تا
لزوم بستری شدن در بیمارستان از  ۹،۱تا  ۱۲،۵روز
است .به تقریب  ۲۵درصد بیماران کارشان به مرحلۀ

دچار ذاتالریه و دشواریهای تنفسی میشود .این
بیماری برای کودکان و نوجوانان چندان خطرناک
نیست.
یافتههای پراکندۀ آزمایشگاهی حاکی از گرفتاری
بیماران به معضالت و پیچیدگیهای دیگر به
نسبتهای متفاوت است .در حال حاضر میزان
سرایت بیماری دو تا سه و نیم است ،یعنی هر بیمار
میتواند دو تا سه نفر دیگر را بیمار کند .بنا به برخی
تخمینها این ارقام میتواند تا دو برابر افزایش بیاید.
میزان مرگ و میر در بیماران کووید ۱۹ -دو تا چهار
در صد است .این رقم در مورد بیماران مسن به طرز
چشمگیری باالتر میرود.
اگر فرض کنیم که شمار مواردی که در آنها عالئم

ویروسهای ُکرونا به خانوادۀ بزرگی از ویروسهائی اطالق میشود که در
میان برخی از حیوانات ،از جمله شتر ،گربه و خفاش گردش میکنند .این ویروسها
ی شباهتهای زیادی یا هم دارند .نام
از نظر ترکیبات شیمیائی و مشخصات ژنتیک 
ویروسهای ُکرونا با توجه به تصویر آنها ،که بوسیلۀ میکروسکوپهای الکترونیکی
تهیه شده و به نوعی تاج ( )crown, coronaشباهت دارد ،انتخاب شده است .تا به حال
شش نوع از این ویروسها به انسان حمله کردهاند که در سه مورد به بروز بیماریهای
ُکرونائی همهگیر در دو دهۀ گذشته منجر شده است.
بیماری ظاهر نمیشوند یا بسیار ناچیز هستند،
چند برابر بیش از موارد آشکار و گزارش شدۀ
این بیماریاند ،در این صورت میزان مرگ و میر
تا یک در صد کاهش مییابد .با این که نرخ مرگ
و میر کمتر از مرس -کوو است ،از آنجا که موارد
ابتال به کووید –  ۱۹بسیار بیشتر بوده و همچنان
بیشتر خواهد شد ،مرگ و میر بسیار بیشتری هم
به بار خواهد آورد .همچنان که در مورد بیماریهای
ُکرونایی دیگر پیش آمد ،در مورد کووید –  ۱۹نیز
کارکنان بیمارستانها بیش از همه قربانی سرایت
بیماری خواهند بود.
تالش و تحقیق برای تهیۀ تست
اولین گزارش دربارۀ ویروس «سارس -کو و – » ۲

اولین گزارش دربارۀ ویروس «سارس -کو و –  » ۲درتاریخ  ۱۱ژانویۀ ۲۰۲۰
بوسیلۀ دانشمندان چینی منتشر شد؛ یک هفته بعد ،ویروسشناسان آلمانی اولین
تست را برای شناسائی بیماری کووید –  ۱۹ارائه کردند .در ایاالت متحده ،به علت
فقدان آمادگی و ُکندی حکومت فدرال قابلیتهای چندانی برای تهیۀ تست فراهم
نبوده است .اولین بار «مرکز کنترل بیماریها» تستی عرضه کرد که قابل اعتماد نبود
و کنار گذاشته شد .در حال حاضر که تست آماده شده و موجود است ،تهیۀ آن به
مقدار مورد نیاز ،به علت کمبود مواد الزم ،ممکن نیست.
حاد بیماری و نیاز به درمان فشرده کشیده میشود.
روند معالجۀ ده درصد بیماران تا استفاده از تنفس
مکانیکی پیش میرود .در شدیدترین موارد ،بیمار

ارائه کردند .در ایاالت متحده ،به علت فقدان آمادگی
و ُکندی حکومت فدرال قابلیتهای چندانی برای
تهیۀ تست فراهم نبوده است .اولین بار «مرکز کنترل
بیماریها» تستی عرضه کرد که قابل اعتماد نبود و
کنار گذاشته شد .در حال حاضر که تست آماده شده
و موجود است ،تهیۀ آن به مقدار مورد نیاز ،به علت
کمبود مواد الزم ،ممکن نیست.
شکست در تهیۀ تست تا حدی نیز ناشی از کاهش
مکرر بودجۀ بهداشت ایاالت متحده بوده است .برای
مثال ،بودجۀ «مرکز کنترل بیماریها» از نزدیک به
 ۱۳میلیارددالر در سال  ۲۰۱۰به  ۸میلیارد در سال
جاری کاهش یافته است .از سوی دیگر ،مقامات
حکومتی عمدا َ توزیع تستها را به عقب انداختند،

درتاریخ  ۱۱ژانویۀ  ۲۰۲۰بوسیلۀ دانشمندان چینی
منتشر شد؛ یک هفته بعد ،ویروسشناسان آلمانی
اولین تست را برای شناسائی بیماری کووید – ۱۹

به این دلیل که تصور میکردند هیستری کرونا را
رقبای انتخاباتی آنها در جریان مبارزات انتخاباتی
راه انداختهاند – با این توجیه که دسترسی به تست
باعث افزایش شمار بیماران خواهد شد و همین بر
وجهۀ رقبای سیاسی خواهد افزود.
سرانجام ،پس از تعیین شرایط الزم برای تهیۀ
تست از جانب «مرکز کنترل بیماریها»« ،ادارۀ
خوراک و داروی» ایاالت متحده در  ۲۹فوریه ۲۰۲۰
با انتشار یک دستورالعمل جدید به البراتوآرها اجازه
داد تا یک تست مولکولی برای بیماری کووید – ۱۹
تهیه کنند .با این همه ،دشواری کار و رعایت انبوه
مقررات و نظارت ارگانهای متعدد کار تهیۀ تست را
یه تاَخیر انداخت.
در حال حاضر ،چند البراتوآر مرجع به تهیۀ تست
نائل شده یا تقریباَ نائل شدهاند .نمونههائی که بدین
طریق فراهم آمدهاند به البراتورهای بیمارستانها
امکان میدهند تا مؤثرترین آنها را انتخاب کنند.
تحقیقاتی که در البراتوآرهای بیمارستانهای
سراسر دنیا صورت میگیرد ،متوجه دو خصوصیت
پروتئینی و ژنتیکی ویروسهای کرونا و بویژه ویروسی
است که موجب بیماری کووید –  ۱۹میشود .تنوع
عوارض و آثار ورود ویروس در بدن بیمار ،کار تست
گرفتن و اعتماد به نتایج آن را سخت دشوار میکند.
برای مثال ،چهار نفر از کارکنان بیمارستان در چین
به کووید –  ۱۹مبتال شدند و پس از بهبودی شرایط
الزم برای ترک بیمارستان و پایان دادن به قرنطینه
را دریافت کردند .این شرایط عبارت بودند از فقدان
عالئم (سمپتومهای) بیماری ،فقدان آثار بیماری در
تصویرهای رادیولوژی ،و نتایج منفی دو تست مربوط
به آثار ژنتیکی ویروس .بعد از پنج تا سیزده روز
نتایج این دو تست آخر در مورد هر چهار نفر مثبت
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از آب درآمد.
بدین ترتیب ،تستهائی که برای سنجش این
گونه عوارض بیماری تهیه شدهاند ،با وجود دقیق
بودنشان ،برای تعیین میزان آلودگی بیماران بستری
شده ،کافی نیستند .بنا به دستورالعمل موقتی
«سازمان بهداشت جهانی» ،تنها یک تست با نتیجۀ
منفی به معنای عدم ابتال به کووید –  ۱۹نیست…
کووید –  ۱۹چگونه درمان میشود؟
درمان بیماری کووید –  ۱۹همانند معالجۀ دیگر
بیماریهای ویروسی مجاری تنفسی است و در
درجۀ اول عبارت است از مراقبتهای حمایتی از
بیمار و چنانچه الزم باشد ،تاَمین اکسیژن مورد نیاز
او .کورتیکوستروئید ،همچنانکه داروهای ضدتورمی،
توصیه نشده اند .در برخی موارد داروهائی که آثار
ژنتیکی ویروس را خنثی کند ،در معالجۀ کوووید
–  ۱۹مؤثر بودهاند .در چین مفید بودن نوعی
داروی ضد آنفلوآنزا (با نام فاوی پیراویر) تاَیید شد.
کلوروکین ،که داروئی است برای معالجۀ ماالریا ،و
در سال  ۲۰۰۲برای مقابله با ویروس سارس-کو و از
آن استفاده شد ،ممکن است علیه سارس کو و – ۲
نیز مؤثر باشد(.)۹
در حال حاضر هیچ واکسنی علیه ویروس سارس
کو و –  ۲موجود نیست ،هر چند که مطالعه و تحقیق
برای بیش از یازده واکسن ادامه دارد و تهیۀ نوعی
واکسن «بوسیلۀ مؤسسههای ملی بهداشت» آمریکا
در  ۱۶مارس امسال مراحل ابتدائی تهیٖۀ خود را
طی کرد .اما هیچ یک از این واکسنها تا حداقل یک
سال دیگر برای عرضه آماده نخواهند شد.
«مرکز کنترل بیماریها» توصیه میکند که
کارکنان خدمات پزشکی از همۀ وسائل حفاظتی
استفاده کنند و احتیاطهای استاندارد را در همۀ
موارد ،از جمله در استفاده از حفاظت از چشم بکار
ببندند .استفاده از روپوش سراسری ،دستکش ،و
حتی دهانبند طبی برای کارکنان بیمارستانها و
خدمۀ بهداشتی الزامی است .ماسکهای معمولی
کاغذی چندان به درد نمیخورند.
چند نکتۀ دیگر در مورد بیماری کووید – ۱۹
بیشتر کسانی که گرفتار ویروس سارس-کوو – ۲
میشوند ،بیماری نسبتاَ مالیمی را از سر میگذرانند.
بنا به تخمین مارک لیپسیچ( ،)۱۰متخصص
بیماریهای مسری در دانشگاه هاروارد ،تا  ۶۰در
صد همۀ افراد بالغ ممکن است به این بیماری مبتال
شوند .هنوز دانسته نیست که این ویروس در بهار و
تابستان به انتشار خود ادامه خواهد داد یا آنکه مثل

شکست در تهیۀ تست تا حدی نیز ناشی از کاهش مکرر بودجۀ بهداشت
ایاالت متحده بوده است .برای مثال ،بودجۀ «مرکز کنترل بیماریها» از نزدیک به
 ۱۳میلیارددالر در سال  ۲۰۱۰به  ۸میلیارد در سال جاری کاهش یافته است .از سوی
دیگر ،مقامات حکومتی عمدا َ توزیع تستها را به عقب انداختند ،به این دلیل که
تصور میکردند هیستری کرونا را رقبای انتخاباتی آنها در جریان مبارزات انتخاباتی
راه انداختهاند با این توجیه که دسترسی به تست باعث افزایش شمار بیماران خواهد
شد و همین بر وجهۀ رقبای سیاسی خواهد افزود.
تنفسی فصل زمستان از
دیگر بیماریهای دستگاه
ِ
میان خواهد رفت .اگر فروکش کند ،این احتمال
وجود دارد که در فصل پائیز با شدت بیشتری
بازگردد.
چگونه میتوان با کووید –  ۱۹مقابله کرد؟
هدف از اجرای مقررات خانهنشینی یافتن هر یک
از موارد بیماری و پایان دادن به سرایت آن است.
شیوع ناگهانی کورونا مجادلههائی ،هم در چین و
هم در دیگر کشورها ،بر سر این که رعایت قرنطینه
برای جلوگیری از انتشار آن مؤثر است یا نه ،به
دنبال داشته .اگر مقررات قرنطینه به دقت اجرا شود،
انتشار بیماری کنترل خواهد شد؛ هر چند پیداست
که در این کار نباید حقوق بشر نادیده شود .در عین
حال ،میتوان فهمید که در عصر ارتباط جهانی به
کار بستن مقررات مؤثر قرنطینه چقدر دشوار است
– اگر غیرممکن نباشد.
یک قرنطینۀ مالیم ،که واقعبینانهتر است ،انتشار
بیماری را ُکند خواهد کرد؛ و هدف از آن حفاظت از
آسیبپذیرترین افراد در برابر بیماریای است که از
پیش در سراسر جامعه پراکنده شده .با کاهش شمار
موارد شدید بیماری ،بیمارستانها و سیستم پزشکی
بهتر میتوانند با بیماری مقابله کنند.
تدابیر پیشگیرانه ،بجز فاصلهگیری اجتماعی،
شامل رعابت کارهائی نظیر شستن منظم دستها،
محدودکردن مسافرت به موارد ضروری و… نیز
هست .کسانی که بیش از همه آسیبپذیرتراند باید
در قرنطینۀ کامل بسر برند.
پراکندگی اقتدار حکومتی ،هزینۀ هنگفت تاَمین

تنوع عوارض و آثار ورود ویروس در بدن بیمار ،کار تست گرفتن و اعتماد
به نتایج آن را سخت دشوار میکند .برای مثال ،چهار نفر از کارکنان بیمارستان در
چین به کووید –  ۱۹مبتال شدند و پس از بهبودی شرایط الزم برای ترک بیمارستان
و پایان دادن به قرنطینه را دریافت کردند .این شرایط عبارت بودند از فقدان عالئم
(سمپتومهای) بیماری ،فقدان آثار بیماری در تصویرهای رادیولوژی ،و نتایج منفی دو
تست مربوط به آثار ژنتیکی ویروس .بعد از پنج تا سیزده روز نتایج این دو تست آخر
در مورد هر چهار نفر مثبت از آب درآمد.

سالمتی ،ضعف شبکۀ بهداشت عمومی ،از عواملی
هستند که کنترل این بیماری عالمگیر را دشوار
میکنند .بنا بر یک سناریوی پذیرفتنی ،در ایاالت
متحده آمریکا  ۲۰درصد جمعیت به این بیماری
مبتال خواهند شد و  ۵/۰در صد – یعنی ۳۲۷۰۰۰
— نفر خواهند مرد .این تعداد  ۹برابر بیش از مرگ
بر اثر یک آنفلوآنزای معمولی است .در حال حاضر
ایاالت متحده دارای  ۹۲۵۰۰۰تخت بیمارستانی
و  ۴۶۰۰۰تخت مجهز به مراقبتهای ویژه ــآی
سی یو – است ،که به طرز غمانگیزی ناکافی است.
چرا که بنا به تخمینهای معقول شمار بیمارانی که
همزمان نیازمند مراقبتهای فشرده باشند ،ممکن
است حتی به بیش از  ۲۰۰،۰۰۰نفر برسد .بنابراین
باید از هم اکنون همۀ اقدامات پیشگیرانه را آغاز
کرد.
____________________________
* ، Fred Flappفرد فلَپ متخصص آسیب شناسی
پزشکی ،استاد و مدیر البراتوآرهای مدرسۀ پزشکی
دانشگاه کانزاس ،ایاالت متحدۀ آمریکا.
**این نوشتارترجمۀ کوتاه و ساده شدۀ مقالهای
است با عنوان Pandemic : A ۱۹-The Covid
Summary؛ عالقمندان میتوانند نسخۀ پی دی اف
مقاله را به آسانی در اینترنت بیابند.
(SARS –)۱
(SARS- CoV –)۲
(MERS-CoV, Meadle Eastern Respiratory –)۳
( ،Syndromeاختالالت تنفسی خاور میانهای)
(MERS-CoV S –)۴
(۲-SARS-CoV –)۵
( ،RNA –)۶از اجزای ژنتیکی ویروس.
(۱۹-COVID –)۷
( –)۸ذرات آبی که به هنگام سرفه یا عطسه یا
حتی حرفزدن از دهان شخص منتشر میشوند
بسی بیش از آن است که به چشم میآید یا احساس
میشود .بخش بزرگی از این ذرات قابل مشاهده
نیستند .یک عطسه کافی است اتاق نسبتاَ بزرگی را،
اگر در و پنجرهاش بسته باشد ،برای مدتی طوالنی
آلوده کند.
(، chloroquine –)۹در فرانسه با نظر پزشک و با
جنبی احتمالی ولی
اطالع بیمار (به علت عوارض
ِ
بسیار شدید آن) از این دارو استفاده میشود ،ولی
بحث و مجادله بر سر آن همچنان ادامه دارد و هنوز
رسماَ به عنوان داروی کووید  ۱۹-شناخته نمیشود.
(Marc Lipsitch –)۱۰
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کرونا ،تحریم و اقتصاد ایران
هادی کحالزاده

اپیدمی کرونا نفس های اقتصاد ایران در این آخرین
بهار قرن ۱۴خورشیدی را به شماره انداخته و یکی از
سخت ترین سالهای اقتصادی قرن اخیر را برای ما رقم
زده است .سالهاست که اقتصاد ایران از بیماریهای
زمینه ای فساد ،ناکارآمدی و تحریم در رنج است ،اما
هجوم کرونا به این تن رنجور ،فقر و بیکاری بیسابقه
ای برای ایرانیان به همراه داشته است .شوک ناشی
از گسترش کرونا ،مناسبات میان خانوار ،بنگاه و
دولت در اقتصاد و رابطه آن با جهان بیرون از خود
را تغییر میدهد .این تغییر در مناسبات و ترجیحات و
نااطمینانی از فرجام این اپیدمی ،امکان برآورد هزینه
های ناشی از آن را عمال غیر ممکن ساخته است.
در یک تصویر کلی ،گسترش بیماری ناشی از
ویروس کرونا ( )Covid۱۹در آهنگ شتابان اما منظم
اقتصاد جهانی اخالل ایجاد کرده است .فارغ از زیان
ناشی از این سکته یا ترمز ناگهانی در قطار اقتصاد
جهانی )۱ ،همزمانی شوک هم طرف عرضه و هم طرف
تقاضای اقتصاد )۲ ،فراگیری و گستردگی جهانی)۳ ،
اثر دومینووار یا زنجیره ی آن از کشوری به کشور دیگر
و از بازاری به بازار دیگر در درون اقتصادها )۴ ،تداوم و
در جریان بودن و نامشخص بودن نقطه ی پایانی شوک
و  )۵عدم رهبری واحد و هماهنگی جهانی در مدیریت
بحران ،شوک کرونا را از دیگر شوک های اقتصادی
معاصر متمایز ساخته است .متفاوت بودن این تجربه ی
شوک اقتصادی برای جهان ،در کنار عدم پیش بینی
پذیری و برنامه ریزی برای اقتصادها ،و نامشخص بودن
توان دولت ها در کنترل بیماری و توان اقتصادها در
تحمل زیان ناشی از کرونا،ثبات و پیش بینی پذیری
را از اقتصادها گرفته و آنان را در شرایط عدم اطمینان
قرار داده است.
برخالف شوکهای اقتصادی گذشته ،گسترش
بیماری ناشی از ویروس کرونا ،همزمان هم به طرف
عرضه و هم طرف تقاضای اقتصادها شوک وارد میکند.
این شوک باعث افزایش هزینه ها و کاهش درآمدهای
بنگاهها ،خانوارها و دولت ها و در نتیجه به تغییر مزیت
ها و ترجیحات در اقتصادها منجر شده است .تعطیلی
بنگاهها در طرف عرضه اقتصاد به کاهش تقاضای

نیروی کار و بیکاری منجر می
شود و در زنجیره ی تامین
مواد اولیه و یا کاالهای واسطه
ی و نهایتا عرضه ی کاالهای
نهایی اخالل ایجاد میکند.
تعطیلی شبکه ی انتقال مواد
اولیه و توزیع کاالی نهایی این
اخالل در عرضه را تشدید
میکند .بیکاری گسترده یا
ناتوانی بنگاه ها در پرداخت
دیون و تعهدات آنها منجر
به بیکاری و کاهش تقاضا در
اقتصاد میشود .عدم وصول
به موقع مطالبات بانک ها،
افزایش ریسک ،کاهش سرمایه گذاری و شرایط عدم
اطمینان مطالبات در بازارهای مالی و سرمایه ،باعث
ورشکستگی برخی از بنگاهها در این بازارها و ناتوانی
در تامین سرمایه در اقتصاد می شود .به عالوه افزایش
تعهدات بیمه ای و مشکالت حقوقی ناشی از تاخیر در
زنجیره ی تامین نیز هزینه های این بخش از عرضه
اقتصاد را افزایش میدهد.
خانوارها نیز به دلیل از دست دادن شغل و نبود
چشم انداز روشن از میزان درآمدهای آتی خود،
نوع مصرف خود را تعدیل و یا به پس انداز بیشتر
روی میآورند .به عبارتی زنجیره ی بیکاری ،کاهش
درآمد خانوار و افزایش هزینه های خانوارها به تغییر
ترجیحات مصرف کنندگان منجر می شود و شوک
طرف تقاضا به رکود در طرف عرضه دامن میزند.
دولت ها برای جلوگیری از تعمیق رکود و توقف
اثر دومینه وار کرونا ،به مداخله بیشتر در اقتصاد
روی میآورند .هدف مداخله دولت ها  )۱جلوگیری از
گسترش شیوع بیماری )۲ ،تحریک طرف تقاضا)۳ ،
جبران رفاه از دست رفته خانوارها )۴ ،کاهش ریسک
و مخاطره بنگاهها و  )۵جبران بخشی از زیان ناشی
از شوک طرف عرضه است .بطور مثال در کنار تامین
نیازهای درمانی کشور و تامین هزینه های درمان
شهروندان ،دولت ها به خانوارها پرداخت های انتقالی

می پردازند تا أوال آنها را در خانه نگهدارند و ثانیا
آنها را به خرید و بازگشت به بازار مصرف تشویق
کنند و در نهایت هم بخشی از زیان رفاهی ناشی از
گسترش بیماری را پوشش دهند .به عالوه دولت ها با
پرداخت های تشویقی مانع از قطع زنجیره ی تولیدی
و از دست رفتن مزیت های اقتصادی پیش از شوک
می شوند تا عالوه بر کاهش ریسک در اقتصاد مانع
از بیکاری گسترده تر و تعمیق رکود شوند .بنابراین
بسته به میزان کارآمدی نظام تصمیم گیری و اجرایی
کشورها ،اعتماد و اعتبار عمومی دولت ها و توان مالی
و اقتصادی آنها،میزان اثربخشی مداخالت دولت ها در
کاهش هزینه های ناشی از کرونا متفاوت است.
اما کرونا و اقتصاد ایران داستان متفاوتی است.
آنگونه که این ویروس بر افراد با بیماری زمینه
ای اثر مهلکتری دارد ،اقتصاد ایران نیز به دلیل
بیماریهای زمینه ای تحریم ،فساد و ناکارآمدی در
مقابله با اپیدمی کرونا آسیب پذیرتر است .ایران اگرچه
بدلیل تحریم های آمریکا عمال اثرپذیری کمتری از
تحوالت اقتصاد جهانی دارد اما کرونا منابع حیاتی
ارزی ایران تحت تحریم را بشدت کاهش داده است.
کرونا روابط تجاری ایران با اصلی ترین شرکای تجاری
خود یعنی چین ،عراق و امارات را مختل کرده ،از یکی
معدود منابع تامین ارزی غیرتحریمی کشور یعنی
گردشگری محروم کرده ،درآمد نفت و فرآرودهای
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نفتی ،پتروشیمی خود را تا حد زیادی از دست داده
و به عنوان یک صادرکننده مواد خام با افت تقاضای
صادرات خود روبرو شده است.
پیش از کرونا،اقتصاد ایران ،رشد منفی  ۸.۸درصدی
و تورم  ۴۰درصدی در سال  ۱۳۹۸را تجربه کرده بود
و برای سال  ۱۳۹۹انتظار رشد اقتصادی صفر درصدی
با توحه به رشد در بخش ساختمان و صنعت داشت .اما
تعطیلی ناشی از اپیدمی کرونا صرفا در تهران براساس
برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی ده درصد حجم
اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد.
کرونا تقریبا عمده ی منابع درآمدی دولت را تحت
تاثیر خود قرار داده و انتظار می رود که افت توامان
قیمت جهانی نفت و رکود ناشی از اپیدمی کرونا و
تحریم ها ،بزرگترین کسری بودجه تاریخ معاصر ایران
را به همراه داشته باشد .با فرض غیرواقعی ثبات هزینه
های دولت ،دولت برای تامین این هزینه ها نیازمند
 ۴۸۰هزار میلیارد تومان می باشد که احتماال نزدیک
به نیمی از آن یعنی  ۲۲۰تا  ۲۴۰هزار میلیارد تومان
آن امکان تحقق ندارد .این کسری درآمد شامل عدم
امکان تحقق فروش نفت ،فرآورده های نفتی ،أموال
دولتی ،درآمد ناشی از خدمات دولتی و از همه مهمتر
مالیات است.
براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی ،گسترش
بیماری ناشی از ویروس کرونا  ۴.۸میلیون از شاغالن
کشور ،یعنی بیش از  ۲۰درصد بازار کار ایران و حدود
یک میلیون کارگاه کوچک و بزرگ را با بیکاری و
تعطیلی مواجه کرده است ۵۴ .رسته فعالیت اقتصادی
شامل فعالیتهای زنجیره گردشگری ،اقامتی ،پذیرایی،
حمل و نقل هوایی ،ریلی و جادهای ،صنعت فرهنگی،
هنری و تفریحی ،خدمات آموزشی و تولیدی از این
بیماری آسیب مستقیم دیده اند .به عبارت دیگر
اشتغال آسیب دیده از کرونا بیش از مقداری است که
در طی دو دولت احمدی نژاد و روحانی در ایران ایجاد
شده است .دولت برای جبران این زیان  ۵هزار میلیارد
تومان به بیمه بیکاری اختصاص داده است.
براساس مطالعه جدیدی یک ماه قرنطینه در ایران
نزدیک به  ۶۳هزار میلیارد تومان برای اقتصاد ایران
هزینه به همراه داشته است .کورنا همچنین باعث زیان
۴۰هزار میلیارد تومانی در بخش توریست داخلی و
خارجی شده است .دولت حسن روحانی نیز یک بسته
حمایتی  ۷۵هزار میلیارد تومانی برای حمایت از کسب
و کارهای آسیب دیده از کرونا در نظر گرفته که معادل
 ۶۵۰۰میلیارد تومان زیان به نظام بانکی ایران تحمیل
خواهد کرد .در این بسته همچنین  ۱۲هزار میلیارد
تومان نیز کمک برای بخش سالمت ایران در نظر
گرفته شده است .بنابراین هزینه ی مستقیم کرونا به
اقتصاد ایران  ۱۲۶.۵هزار میلیارد تومان و همچنین
با عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در بودحه
سال  ،۱۳۹۹دولت با کسری بودجه  ۲۴۰هزار میلیارد
تومانی بودجه در امسال روبرو خواهد بود .به عبارت
بهتر مجموع تحریم و کرونا احتماال کسری و زیان
 ۳۶۰تا  ۳۷۰هزار میلیارد تومانی برای اقتصاد ایران به
همراه داشته باشد.
اگرچه دولت مبلغ  ۸هزار میلیارد تومان نیز به
عنوان وام کم بهره  ۱۲درصدی برای  ۴میلیون خانوار
در نظر گرفته است .اما این سطح تامین مالی ،هیچیک
از اهداف پاسخ دولت ها به کرونا در  )۱جلوگیری از
گسترش شیوع بیماری )۲ ،تحریک طرف تقاضا و )۳
جبران رفاه از دست رفته خانوارها را تامین نمیکند.
براساس برآورد وزارت کار و رفاه اجتماعی بالغ بر

 ۱۷.۷میلیون خانوار ،یعنی معادل  ۵۸میلیون نفر از
جمعیت ایران پیش از کرونا واجد شرایط دریافت بسته
حمایتی دولت بوده اند .با در نظر گرفتن خط فقر
مطلق بر مبنای تامین  ۲۱۰۰کیلو کالری در ایران،

تقاضا و  )۳جبران رفاه از دست رفته خانوارها ،دولت
ایران باید ماهیانه  ۲۵هزار میلیارد تومان و حداقل
برای  ۳ماه به نزدیک  ۶۰میلیون نفر ( ۷دهک درآمدی
اول) پرداخت کند.

آنگونه که این ویروس بر افراد با بیماری زمینه ای اثر مهلکتری دارد ،اقتصاد

ایران نیز به دلیل بیماریهای زمینه ای تحریم ،فساد و ناکارآمدی در مقابله با اپیدمی

کرونا آسیب پذیرتر است .ایران اگرچه بدلیل تحریم های آمریکا عمال اثرپذیری
کمتری از تحوالت اقتصاد جهانی دارد اما کرونا منابع حیاتی ارزی ایران تحت تحریم
را بشدت کاهش داده است .کرونا روابط تجاری ایران با اصلی ترین شرکای تجاری

خود یعنی چین ،عراق و امارات را مختل کرده ،از یکی معدود منابع تامین ارزی
غیرتحریمی کشور یعنی گردشگری محروم کرده ،درآمد نفت و فرآرودهای نفتی،

پتروشیمی خود را تا حد زیادی از دست داده و به عنوان یک صادرکننده مواد خام با

افت تقاضای صادرات خود روبرو شده است.
حداقل  ۱۰میلیون خانوار فقیر و  ۸میلیون خانوار
آسیب پذیر در هفت دهک درآمدی اول کشور است.
خانوار فقیر خانواری است که توان تامین هزینه های
اساسی خود را ندارد و خانوار آسیب پذیر خانوارهای
هستند که به دلیل شوک های اقتصادی احتماال به
جمع خانوارهای فقیر اضافه خواهند شد .به عنوان
مثال در سال  ۱۳ ۱۳۹۶میلیون نفر از جمعیت کشور
فقیر مطلق و  ۲۰میلیون نفر آسیب پذیر بوده اند که
به دلیل شوک ناشی از تحریم بخش آسیب پذیر نیز
به زیر خط فقر مطلق افتاده اند و تعداد فقرا به ۳۳
میلیون نفر در پایان سال  ۱۳۹۸رسانده است .بنابراین
پیش از کرونا ۳۳ ،میلیون نفر از جمعیت ایران فقیر
مطلق و  ۲۵میلیون نفر آسیب پذیر در برابر فقر بوده
اند.

اگرچه دولت مبلغ  ۸هزار

میلیارد تومان نیز به عنوان وام کم بهره
 ۱۲درصدی برای  ۴میلیون خانوار در

نظر گرفته است .اما این سطح تامین

مالی ،هیچیک از اهداف پاسخ دولت

ها به کرونا در  )۱جلوگیری از گسترش
شیوع بیماری )۲ ،تحریک طرف تقاضا

و  )۳جبران رفاه از دست رفته خانوارها
را تامین نمیکند.

برای جلوگیری از افزایش جمعیت فقیر کشور و
برای تامین رفاه از دست رفته این بخش از جامعه
دولت نیازمند پرداخت انتقالی بین  ۱۸تا  ۲۵هزار
میلیارد تومان در ماه به  ۱۸میلیون خانوار فقیر و
آسیب پذیر در برابر فقر می باشد .پرداخت  ۱۸هزار
میلیارد تومان پرداخت مستقیم صرفا وضعیت رفاهی
این بخش از جامعه ایران را در خوشبینانه ترین حالت
در سطحی پیش از کرونا حفظ خواهد کرد و کمکی
به طرف تقاضای اقتصاد ایران نخواهد کرد .اما برای )۱
جلوگیری از گسترش شیوع بیماری )۲ ،تحریک طرف

اگرچنانچه فرض کنیم دولت ایران قصد داشته باشد
که در کنار کسری  ۳۶۰تا  ۳۷۰هزار میلیاردی ناشی
از کرونا ،پرداخت انتقالی  ۷۵هزار میلیارد تومانی فوق
الذکر را نیز به هزینه های خود اضافه کند ،کرونا و
تحریم ها معادل  ۴۴۰هزار میلیارد تومان به دولت
هزینه بدون منبع تحمیل خواهد کرد .این حجم از
شکاف هزینه ی درآمدی در اقتصاد ایران مبتنی بر
یک فرض غیر واقعی دیگری است که کرونا در پاییز و
زمستان سال آینده به ایران باز نخواهد گشت.
برآوردهای جهانی نشان میدهد که اقتصاد جهان
حداقل تا پایان سال  ۲۰۲۰با دشمن نامرئی کرونا
دست به گریبان خواهد بود .اگر برآورد سازمان
بهداشت جهانی در مورد نرخ انتقال ۲درصدی کرونا
و برخی برآوردهای جدید این نرخ ۳.۳درصد در نظر
بگیریم ،میتوان انتظار داشت که بین  ۵۰تا  ۷۰درصد
جمعیت کشور در معرض ابتالی بیماری کرونا در سال
 ۱۳۹۹قرار دارند.
سازمان بهداشت جهانی معتقد است که  ۸۰درصد
مبتالیان بدون عالیم یا عالیم خفیف خواهند بود و
صرفا  ۱۵درصد مبتالیان دارای عالیم و نیازمند
مراقبت و  ۵درصد نیازمند بستری در  ICUخواهند
بود .براساس این قاعده ،میتوان انتظار داشت که بین
 ۶تا  ۹میلیون مبتال دارای عالیم کرونا در ایران ۲ ،تا
 ۳میلیون نفر نیازمند استفاده از خدمات بستری و
خصوصا خدمات ICUدر یکسال آینده خواهند بود.
اما لیست هزینه های که در این یادداشت فهرست
شد ،تنها نتیجه بستری نزدیک  ۵۰هزار نفر و احتماال
ابتالی  ۱۵۰هزار نفری ایرانیان از اسفندماه گذشته
تاکنون بوده است.
ویژگی های منحصر به فرد اپیدمی کرونا همچون
نامشخص بودن شدت و مدت و فراگیری آن و اثرات
مستقیم و غیر مستقیمی که بر بسیاری از شئون
زندگی جمعی ما دارد ،امکان پیش بینی و برآورد
خسارت ها یا مزایای آن را تقریبا غیر ممکن کرده
است .اما آنچه حتمی است میزان آسیب پذیری باالی
اقتصادی ایران در مقابله با این بیماری است .آسیب
پذیری که به دلیل ناکارآمدی ،فساد گسترده و فشار
تحریم های اقتصادی ،در کنار عدم اعتماد عمومی به
مجموعه ی حاکمیت سیاسی ایران ،اثرات منفی کرونا
را برای ایران و ایرانیان صدچندان کند.
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آیا بشر به این فاجعه نیاز داشت؟
علی کشتگر

آشنایی با دشمن نامرئی
سهشنبه  ۱۷مارس در فرانسه قرنطینه عمومی
آغاز شد .خانواده ما قرار بود مثل هر سال مراسم
چهارشنبهسوری را در محوطه حیاط خانه برگزار
کند .البته این بار با حفظ فاصله و رعایت نکات الزم
بهداشتی تا اگر یکی از ما از بد حادثه به ویروس آلوده
شد ،به دیگران ندهد.
چهارشنبهسوری غریبی بود .در نگاه نگران بچهها
به من و مادرشان دلسوزی و ترحم آزاردهندهای
موج میزد که برای من قابل تحمل نبود .کرونا با
سالخوردگان بیرحمتر است و این مایه ترحم و
نگرانیشان بود .احساس تلخ تحقیرشدگی داشتم.
احساس ناآشنا و نفرتانگیزی که با گروه خونی من
بیگانه بود.
آخر شب هرکس جداگانه در اتاقی خوابید .نگران
نگرانی بچهها بودم .تا پیش از ظهور این اهریمن
لعنتی زمین سفتی بودم که همه اعضای خانواده زیر
فشار بارهای سنگین زندگی بر آن میایستادند و از آن
اطمینان و انرژی میگرفتند .اما حاال مثل کسی که
یکشبه همهچیزش را در قمار باخته ،همه سرمایۀ
استواری و تکیهگاه بودگیام را به گناه سالخوردگیام
به باد دادهام .و گویی این ورشکستگی بیتقصیر مرا از
نگا ِه جوانتران ،نحیف و قابل ترحم کرده بود.
نمیخواهم و نمیتوانم زیر بار تحقیر این حقیر

تصور این نوع مرگ همسرم،

پزشک فداکاری که بیش از  ۳۵سال

در بیمارستانها برای نجات جان بیماران

تالش کرده ،و حاال ممکن است بیپناه
و بی آخرین دیدار ،بدون مشایعت
و بدون ادای احترام از بیمارستان به
گورستان اعزام شود ،دیوانهام میکرد.

نامرئی بروم .به موهبت
خوشبینی همیشگیام که
گاهی سر به خوشباوری
میزند ،مطمئن هستم که
به سالمت روزگار یکهتازی
کرونا را پشتسر میگذارم.
نمیپذیرم که این ویروس
شریر ،نوه شیرینم ،نیوشای
عزیزم را به موجودی تبدیل
کرده که گویا اسلحه این
تروریست لعنتی را به دست
گرفته و آن را به سوی قلبی
که سرشار از عشق به اوست
م میخواهد
نشانه رفته .دل 
نیوشای شیرینسخنم را در آغوش بفشارم ،اما به
او گفتهاند که فعال باید از من و همسرم فرار کند.
نمیدانم در ذهن این طفل  ۴ساله چه میگذرد و
چقدر نگران است.
به گمانم یک بامداد چهارشنبه  ۱۸مارس بود و من
میان خواب و بیداری بودم که فرشته (همسرم) آرام به
در اتاقم زد و خبرم داد که تب دارد و سردرد و جویای
حال من شد .کار هر روزهاش در بیمارستان احتمال
ابتالیش را افزایش میداد .گفتم« :من خوبم تو سعی
کن بخوابی تا ببینیم صبح چه طوری!» البته نگران
شدم و تقریبا تا صبح خواب به چشمم نرفت.
روز چهارشنبه سرفههای خشک هم با تب همراه
شد و حتم پیدا کردیم که این بیماری از سنگر خانۀ ما
عبور کرده .روز بعد تست کرونا داد و یک روز پس از
آن نتیجه آزمایش ،مثبت اعالم شد.
توصیف آنچه در دو هفته بیم و امید بیماری
همسرم بر من گذشت و خیاالت بدی که در صورت
بحرانی شدن بیماری و بستری شدن او از ذهنم
میگذشت ،کار آسانی نیست .اوج تب و سرفههای
فرشته در روزهای دهم و یازدهم بیماری همزمان
بود با اوج درگیری بیمارستانهای فرانسه با بیماران
بدحال و من مدام نگران آن بودم که اگر حال بیمارم
به وخامت گراید و به ناچار راهی بیمارستان شود

چه سرنوشتی خواهد داشت .مرگ در آن شرایطی
که پزشکان بیمارستانها مجبور بودند برای نجات
جوانترها ،سالخوردگان را رها کنند ،مرگ بیعزت
و دردناکی است.
بارها در نیمههای شب دهم که تب و سرفه زیاد
شده بود هر لحظه احتمال ضرورت بستری شدن
فرشته را میدادم ،این شعر را آهسته و مرثیهوار برای
خودم تکرار میکردم« :اگر شاهی بمیرد از وطن دور
به خواری میبرندش جانب گور» تصور این نوع مرگ
پزشک فداکاری که بیش از  ۳۵سال در بیمارستانها
برای نجات جان بیماران تالش کرده و حاال ممکن
است بیپناه و بی آخرین دیدار ،بدون مشایعت و بدون
ادای احترام از بیمارستان به گورستان اعزام شود،
دیوانهام میکرد .مدام از خود میپرسیدم اگر راهی
بیمارستان شود آیا اصال یک بار دیگر من و بچهها او
را میبینیم؟ آیا او به مرگی در تنهایی و دور از همۀ
ما محکوم نمیشود؟ ما چگونه از حال و روز او باخبر
میشویم؟
صبح روز دوازدهم پس از یک شب شوم و طوالنی،
تب فرشته قطع شد ،سرفه کمتر شد و نشانههای بهبود
در او پیدا آمد .اشک شوق در بچهها پدیدار شد و
همه نفسی به راحتی کشیدیم .من تمرکز بیشتری پیدا
کردم و فرصت یافتم در تنهایی قرنطینه به پرسشهای
فراوانی که با ظهور کرونا ذهنم را مشغول کرده بود،
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بپردازم.
دروغهای چین و پیامدهایش
نخست یک چشمپزشک چینی اشاعه اپیدمی
ویروس کرونا را در ووهان گزارش کرد .مقامات
حکومتی وی را تهدید و تعقیب کردند اما او به نحو
خستگیناپذیری به هشدارهای خود اصرار کرد و در
نهایت هم احتماال به خاطر خستگی و بیخوابیهای
چند روزه با وجود آنکه جوان بود ،از این ویروس

مبارزه و تالش اتحادیههای کارگری و جنبشهای
اجتماعی بود ،موریانهوار خورد و خراب کرد.
قانون بازار به وحی منزل و افزایش سود به حق
مطلق تبدیل شد و سرمایۀ جهانی شده فرصت پیدا
کرد برای سود بیشتر به انتقال صنایع و کارخانجات از
هر آنجا که ارزش کار باال و قوانین حمایت از کارگران
دست و پا گیر تشخیص میداد ،به سوی سرزمینهایی
که کار ارزان بود دست یازد تا از این طریق هم

نئولیبرالیسم در گسترش شتابان و تهاجمی خود ،که با سقوط دیوار برلین به
مدافعان و نظریهپردازان جهانی شدن روحیۀ حق به جانب بخشید ،گام به گام همراه
با ویران کردن شالودههای دولتهای رفاه (عمدتا در اروپا) ،دستاوردهای سوسیال

و ت َامین اجتماعی را در همه جهان مورد هجوم قرار داد و طی نیم قرن شالودۀ رفاه
اجتماعی را ،که حاصل بیش از یک قرن و نیم مبارزه و تالش اتحادیههای کارگری و
جنبشهای اجتماعی بود ،موریانهوار خورد و خراب کرد.
شکست خورد و جان خود را از دست داد.
– ده روز پس از اشاعۀ اپیدمی در ووهان ،حکومت
چین خود را ناچار به قبول آن دید .اگر به هشدارهای
اولیه آن پزشک توجه میشد چهبسا این اپیدمی در
نطفه خفه میشد .اما حاال دیگر ،ویروس در میان
جمعیت یازده میلیونی ووهان انتشار یافته بود و
عدهای از دهها هزار شهروند بقیه کشورهای جهان که
برای گردشگری یا مقاصد تجاری در این شهر حضور
داشتند ،پیش از بازگشت به کشورهایشان آلوده شده
بودند.
دیگر خطای نابخشودنی مقامات چین پس از اعالم
اپیدمی ،پنهان نگهداشتن سرعت شیوع و تعداد تلفات
آن است که موجب غفلت جهانیان و دستکم گرفتن
خطرات این بیماری شد .این خیانت فاجعهبار حکومت
چین که جمهوری اسالمی بدون آنکه بتواند مثل چین
برای مهار بیماری عمل کند از آن سرمشق گرفت
مسألهای نیست که بتوان به آسانی از کنار آن گذاشت
و قطعا در آینده دامن هر دو کشور را خواهد گرفت.
دو ماه پس از شیوع ویروس کرونا در ووهان بر
اثر هشدارهای مکرر پزشکان بیماریهای عفونی و
تالشهای رسانهها ،جهانیان متوجه ابعاد خطری
که سالمت عمومی را تهدید میکند شدند و اکثر
حکومتهای جهان به قرنطینۀ شهروندان روی آوردند.
علت درماندگی ساختارهای درمانی!
فرآیند جهانی شدن سرمایه و بازار از پایانهی دهه
هفتاد میالدی در زمان حکومتهای ریگان در آمریکا
و تاچر در بریتانیا با مختصاتی همراه شد که برخی
آن را جهانی شدن «ریگانومیک» نامیدند .اوبرودرین
وزیر خارجه اسبق فرانسه (در کابینه لیونل ژوسپن)
این فرآیند را «جهانی شدن آمریکایی» نامیده
است .برخی از اقتصاددانان نیز آن را فرآیند جهانی
شدن نئولیبرالیسم و برخی هم آن را جهانی شدن
سرمایهداری لگام گسیخته نامیدهاند.
این فرآیند در گسترش شتابان و تهاجمی خود ،که
با سقوط دیوار برلین به مدافعان و نظریهپردازان جهانی
شدن روحیۀ حق به جانب بخشید ،گام به گام همراه
با ویران کردن شالودههای دولتهای رفاه (عمدتا در
اروپا) ،دستاوردهای سوسیال و تاَمین اجتماعی را در
همه جهان مورد هجوم قرار داد و طی نیم قرن شالودۀ
رفاه اجتماعی را ،که حاصل بیش از یک قرن و نیم

اتحادیههای کارگری کشورهای پیشرفته را خلع سالح
کند و آنان را به پذیرش سیاستهای انقباضی سوسیال
مجبور سازد و هم راه غارت هر چه بیشتر ارزش افزودۀ
کار و مواد خام در کشورهای توسعه نیافته را هموار
سازد .این فرآیند تا هنگام شیوع ویروس کرونا با شدت
و حدۤت ادامه داشت ،و اصل زیر را به اکثر دولتهای
جهان دیکته کرد:
کاهش مالیات و کوچک شدن دولت!
سیاست کاهش مالیات و کوچک شدن دولت که
با هدف افزایش سود و انباشت و تراکم هرچه بیشتر
سرمایه دنبال میشد بیش از هر چیز مستلزم محدود
کردن هزینههای دولت در امور عامالمنفعه و تامین
اجتماعی بود .مهمترین هزین ه دولتهای رفاه اروپایی
و برخی از کشورهای آسیایی و آمریکای التین و نیز
هزینههای رفاهی دولتی در آمریکا به مسالۀ بهداشت
و درمان عمومی و گسترش و تجهیز بیمارستانهای
دولتی ،آموزش و پرورش ،افزایش سطح زندگی عامۀ
مردم به موازات رشد نیروهای مولد و تامین حداقل
زندگی بیکاران و تهی دستان مربوط میشدند.
کاهش مالیات و کوچک شدن دولت یعنی کاهش
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وام از صندوق توسعه و بانک جهانی مجبور به هماهنگ
کردن سیاست اقتصادی ،بودجهای و اجتماعی خود با
پروژهها و پارادایمهای جهانی شدن به روایت محافل
مالی بینالمللی و دولتهای بزرگ آمریکایی و اروپایی
بودند ،با اتخاذ سیاستهای انقباضی در زمینه امور
مربوط به تامین اجتماعی ،امور بهداشتی و درمانی
بیش از پیش به روشهای خصوصی و طبقاتی روی
آوردند.
به این ترتیب روند ناعادالنۀ جهانی شدن سرمایه
بشریت را در برابر هجوم بیماریهای واگیر خلع
سالح کرد و زمینهساز آن شد که پیش از آنکه بتوان
راهی برای نجات بیماران پیدا کرد ،صدها هزار نفر
به کام مرگ کشانده شوند .اگر فرایندهای جهانی
شدن ،سرنوشت بهداشت و درمان عمومی را به بخش
خصوصی و بازار واگذار نمیکرد ،مقابله با گسترش
سریع بیماری و افزایش تلفات آن کامال امکانپذیر بود
و در صورت رعایت اصول حیاتی زیست محیطی به
احتمال زیاد این اپیدمی بروز نمیکرد.
با عالمگیر شدن این بیماری معلوم شد که
پیشرفتهترین کشورهای جهان هم از تجهیزات
دفاعی در برابر بیماری از جمله ماسک ،مایعات
ضدعفونیکننده ،دستگاه تنفس مصنوعی ،ظرفیتهای
بیمارستانی و داروهائی که رنج بیماران را کاهش
میدهد یا تاثیرات نسبی در درمان دارند محروماند.
چرا که در فرآیند جهانی شدن نیم قرن گذشته
سرمایه در جستوجوی سود هرچه بیشتر ،کارخانجات
تولید این ابزارها و تجهیزات را به چین و هندوستان
منتقل کرده بود.
اکثر دولتها وقتی در برابر هجوم اپیدمی خود را
خلع سالحشده یافتند ،برای خرید ماسک و سایر ابزار
ضروری از چین با یکدیگر مسابقه گذاشتند و کار به
جایی رسید که به شیوههای راهزنانه شروع به دزدیدن
ماسک و تجهیزات پزشکی یکدیگر کردند .آمریکا
ماسکهای سفارشی کشورهای اتحادیه اروپا را از
تولیدکنندگان چینی به چند برابر قیمت خرید ،دولت
چک ماسکهای ایتالیاییها را مصادره کرد ،فرانسه
ی هذا .در اوج بحران ،شعار
از سوئد دزدید و قس عل 
وحدت اروپا به فراموشی سپرده شد و هر دولتی برای
نجات خود دیگری را فراموش کرد.
کمبود تجهیزات پزشکی در کشورهای ایتالیا،

در این میان طبع َا جائی برای خوشبینی نسبت به محافل مالی و اربابان
سرمایه و بازار ،که با تنگنظری حیرتانگیز خود جهان را به سوی فاجعه بردهاند،
نیست .در برابر ،میتوان به وجدانهای بیدار و گرایش خیرخواهانۀ میلیاردها انسان
که هر آزمایش سخت و هولناک تاریخ را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند ،خوشبین
بود .با چنین برداشتی است که میتوان به عاقبت کار اپیدمی کرونا و پیروزی انسان
در مقابله با آن نگاهی خوشبینانه داشت.
روزافزون بودجۀ این نیازهای رفاهی ،کاهش ظرفیت
توزیع عادالنهتر ثروت توسط دولتها و سپردن
مساله بهداشت و خدمات درمانی و آموزشی به بخش
خصوصی.
از دهه هفتاد میالدی تا آغاز حملۀ کرونا ،دولتهای
آمریکا ،بریتانیا ،کشورهای عضو اتحادیه اروپا بهعالوه
آن دسته از کشورهای در حال رشد که برای دریافت

اسپانیا ،بریتانیا ،فرانسه و آمریکا دهها هزار تن از
بیمارانی را که شانس بهبود داشتند از بخت معالجه
محروم کرد .کشورهایی که به لحاظ تجهیزات
بیمارستانی از امکانات بیشتری برخوردار بودند ،مثال
آلمان ،اتریش و غیره تلفات کمتری داشتند .آلمان
با جمعیتی بالغ بر  ۸۳میلیون نفر ،چهار بار کمتر از
فرانسه قربانی داده است.
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جشن طبیعت در عزای آدمیان
درروزهائی که میلیاردها انسان نگران بیماری کرونا
هستند ،در دنیای سایر موجودات زنده ،چه گیاهان و
چه حیوانات ،جشن و پایکوبی برپاست.
سالیان درازی بود که آزمندی سیریناپذیر
این جانوری که خود را اشرف مخلوقات میداند،
همۀ موجودات زنده را ،از نبات و حیوان گرفته تا
زیستمحیط آنها ،به خاطر منافع و مطامع خود

و اصالح میدهد.
به این ترتیب ،اپیدمی کرونا را میتوان یک هشدار
به انسان دانست که کژراهۀ کنونی را رها کند و
صراط مستقیم درپیش بگیرد .کرونا و حصر اجباریِ
میلیاردها انسان فرصتی است برای تجدیدنظر در
باورها ،پارادایمها و راه و روشهای نیم قرن گذشته.
نیم قرنی که در آن بشر با اتکاء به ظرفیت علمی و
تکنولوژیک خود جهش بزرگی از سر گذراند – جهشی

سیاست کاهش مالیات و کوچک شدن دولت که با هدف افزایش سود و
انباشت و تراکم هرچه بیشتر سرمایه دنبال میشد بیش از هر چیز مستلزم محدود
کردن هزینههای دولت در امور عامالمنفعه و تامین اجتماعی و سپردن مساله
بهداشت و خدمات درمانی و آموزشی به بخش خصوصی بود .به این ترتیب روند
ناعادالنۀ جهانی شدن سرمایه بشریت را در برابر هجوم بیماریهای واگیر خلع سالح
کرد.
مسموم و دچار تنگی نفس کرده بود .اینک ،در اوج
یکهتازی کرونا و در حالی که انسان خود به تنگی نفس
افتاده ،هزاران گونۀ گیاهی و حیوانی در هوای کم و
بیش پاک به راحتی نفس میکشند و شادمانه به ریش
«اشرف مخلوقات» میخندند.
کرونا به قهرمان و منجی همۀ موجودات زنده ،،از
تکیاخته تا تکاملیافتهترین آنها ،تبدیل شده؛ گوئی
ِ
طبیعت آفریدگار برای دفاع از آفریدگان خود
سرانجام
به تنبیه انسان برخاسته است.
میدانیم که طبیعت با پیروی از قوانین جهانشمول
خود ،از جمله اصل جاودانی «انتخاب طبیعی»،سهم
هر یک از گونههای گیاهی و حیوانی را از مواهب خود
معین کرده و در محدودۀ این قوانین ،و نه در ورای آنها
– که همان دترمینیسم حاکم است – به همۀ موجودات
دیالکتیکی وحدت در تضاد ،اراده و
دریک ارتباط
ِ
اختیار بخشیده است .برای نمونه ،جانوران شکارچی
در حد نیاز خود از حیوانات دیگر تغذیه میکنند و کار
را به افراط و برانداختن نسل دیگر گونههای حیوانی و
گیاهی نمیکشانند و اصوالَ چنین کاری از آنها ساخته
نیست .فقط خود طبیعت ،بر اساس قانونی که داروین
آن را قوۀ سازگاری ( )adabtabilityمیخواند ،قادر است
گونههای ضعیف و فاقد قوۀ سازگاری را ،که نمیتوانند
با دگرگونیهای تدریجی یا ناگهانی طبیعت سازگار
شوند و در واقع فاقد ظرفیت تکامل و استعداد جهش
( )mutationهستند ،به حاشیه براند و از چرخۀ زندگی
خارج کند.
انسان به اصل طالئی توازن اکوسیستم طبیعت
تجاوز کرده و فضای زندگی را در خطر نابودی قرار
داده است .اینک این خدای طبیعت است که بر او
خشم گرفته؛ و این تازه سرآغاز سلسله واکنشهای
طبیعت است در مقابله با یکی از مخلوقات خود،
که قانون سازگاری با بهشت طبیعت را زیر پا نهاده
و خود را در معرض حکم اخراج از بهشت قرار داده
است .تفاوت میان خدای ساختۀ انسان با طبیعت ،که
آفریدگار راستین اوست ،در این است که طبیعت ،بر
خالف خدای آدم و حوا ،عاقالنهتر و عادالنهتر عمل
میکند و پیش از اخراج آدم از بهشت ،با ارسال
پیامهای هشدار دهنده و تنبیهی ،به او فرصت توبه

تاریخ پیش از
بزرگتر از چند برابر آنچه که در همۀ
ِ
جنگ دوم جهانی از سر گذرانده بود .اما در همین
مدت ،در آزمندی ،ازخودبیگانگی و در ویرانکردن
زیستمحیط ،همچنانکه در گسترش اختالف طبقاتی
و تمرکز ثروت در دست گروهی اندک ،چنان بیخردانه
و بیبهره از دوراندیشی عمل کرد که میتوان این
جهش را نوعی بازگشت به اعماق تاریخ دانست – و
این یعنی لگدمال کردن دیالکتیک وحدت ضدین .تا
زمانی که وجه وحدت بر ضدیتها غلبه دارد ،ماهیت
و بقای پدیده تضمین شده است؛ و آنگاه که رابطه بر
عکس شود ،همه چیز رو به تباهی و نابودی میگذارد.
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بکشاند ،همه و همه ،بر تضاد آشتیناپذیر نیروهای
مولۤد ،که انسان در مرکز آن است ،با مناسبات
تولید ،که در اختیار سرمایه است ،داللت میکند.
بدون دگرگونی در این مناسبات ،نه فقط تمدن بشری،
که زیستمحیط همۀ موجودات زنده تهدید میشود؛
و این چیزی نیست مگر جنگ بیرحمانٖۀ طبیعت با
انسان با فرجام نابودی انسان و بقای طبیعت.
در این میان طبعاَ جائی برای خوشبینی نسبت به
محافل مالی و اربابان سرمایه و بازار ،که با تنگنظری
حیرتانگیز خود جهان را به سوی فاجعه بردهاند،
نیست .در برابر ،میتوان به وجدانهای بیدار و گرایش
خیرخواهانۀ میلیاردها انسان که هر آزمایش سخت
و هولناک تاریخ را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند،
خوشبین بود .با چنین برداشتی است که میتوان به
عاقبت کار اپیدمی کرونا و پیروزی انسان در مقابله با
آن نگاهی خوشبینانه داشت.
۸۰۰سال پیش هنگامی که حکیم بزرگوار و شاعر
شیرینسخن ما پیام جاودانه «بنیآدم…» را به بشریت
داد به خوشباوری دچار نبود و در این خیال نبود که
انسانها از درد همنوعان خود رنج میبرند و میدانند که
آدمیان اعضای یک پیکرند .او عمیقا از بیدادگریها و
فرومایگیهای زمانه ،از ستم بیرحمانه انسان بر انسان
و درد بردگان و بندگان که قربانیان همیشگی آزمندان
و زورمندان بودند آگاه بود و در رنج .شعر جذاب و
جاودانه او نه توصیف آنچه در واقعیت وجود داشت،
بلکه اعتراض به وضع موجود و دعوت به برانداختن
رسم ستم و بیداد و درانداختن نظمی عادالنه و انسانی
بود.
عاشق مهر و عشق هنوز هم
۸۰۰سال پس از این
ِ
که هنوز است در عمل و در واقعیت بنیآدم اعضای
یکدیگر نیستند و رخ انسانهای آزمند از غم بینوایان
زرد نمیشود؛ برعکس سرخی چهره آنان در گرو زردی
روی اینان است .انسان از خود بیگانه و جوامع غرق در

پیامد این فاجعه میتواند به دگرگونیهای اساسی در مناسبات اجتماعی
و رابطۀ انسان با طبیعت منجر شود ،به شرط آنکه دوران پس از کرونا همراه شود
با گسترش مبارزات اجتماعی اکثریت انسانها علیه اقلیتی که قطعا منافع خود را
در حفظ وضع موجود میبیند و از همه اهرمهای نیرومند اقتصادی و سیاسی که در
اختیار دارد در برابر دگرگونیهایی که برای انسان و طبیعت حیاتی به شمار میروند،
مقاومت میورزد.
در جهان رباتهای ابرپیشرفته و در شرایط
انقالبهای پیاپی در علم و تکنولوژی ،توانائی انسان
در تولید ثروت و گسترش رفاه عمومی ،مرزهای دور و
«غیرممکنی» را درنوردیده؛ اما همۀ این پیشرفتهای
شگرف ،که محصول کار و تالش خالقانۀ بشریت است،
در دست اربابان سرمایه و بازار و با هدف کسب سود
هر چه بیشتر متمرکز شده و به ویرانی محیط زیست
و بیکاری و تهیدستی میلیاردها انسان انجامیده است.
این واقعیت که به رغم جهشهای خارقالعاده در
علوم پزشکی و بهداشت (گفته میشود که در هر
پنج سال به اندازۀ تمامی تاریخ در این علوم پیشرفت
حاصل شده است) ،بیماری کرونا میتواند ظرف چند
هفته صدها هزار انسان عمدتاَ محروم را به کام مرگ

کرختی و بی عاطفگی نسبت به محنت دیگران بیغم
و بیاعتناست .کرونا به مثابه فریاد خشم و واکنش
تنبیهی طبیعت ،وجدانهای بشریت را به بیداری
فرامیخواند.
پیامد این فاجعه میتواند به دگرگونیهای اساسی
در مناسبات اجتماعی و رابطۀ انسان با طبیعت منجر
شود ،به شرط آنکه دوران پس از کرونا همراه شود
با گسترش مبارزات اجتماعی اکثریت انسانها علیه
اقلیتی که قطعا منافع خود را در حفظ وضع موجود
میبیند و از همه اهرمهای نیرومند اقتصادی و سیاسی
که در اختیار دارد در برابر دگرگونیهایی که برای
انسان و طبیعت حیاتی به شمار میروند ،مقاومت
میورزد.
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تاثیرات کرونا بر جامعهی ایرانی
نصراهلل لشنی

شیوع کروناویروس جدید (کووید  )۱۹بحرانی
عظیم و عمیق را تقریباً در تمام دنیا ایجاد کرده است.
ایران نیز از تاثیرات مخرب این بحران مستثنا نیست
و هماکنون در وجوه و مولفههای متکثر و مختلف آثار
مخرب این بحران را میبینیم که بهزودی گستره و
عمق بیشتری نیز مییابد .مولفهها و وجوهی که اگرچه
برای شناخت دقیقتر و فنیتر ،آنها را بهطور مستقل
و مجزا بررسی میکنیم ،اما از یکدیگر جدا و منفک
نیستند و در بطن واقعیت در ارتباط دیالکتیکی و تاثیر
و تاثر متقابل با یکدیگر هستند .تاثیرات مخرب بر
اقتصاد ،سیاست و جامعه و فرهنگ را نیز در برمیگیرد
و بالعکس؛ لذا با ورود به بحث تاثیرات بحران کرونا بر
اقتصاد ایران به دیگر مولفهها نیز ورود میکنیم تا در
مقام حدس و گمانهزنی میزان و عمق این تاثیرات
را بررسی کنیم .پیش از ورود به بحث اما ذکر یک
واقعیت ضروری است.
امروز بسیار میشنویم و میخوانیم که کرونا دنیا را
تغییر میدهد و همهچیز را زیروزبر میکند و دنیای
پس از کرونا تفاوتهای جدی با دنیای پیش از کرونا
دارد و بسیاری از دنیای پساکرونایی سخن میگویند
و به نظریهپردازی در این زمینه پرداختهاند .واقعیت
اما این است که نظم امروزین دنیا یکشبه و متاثر از
یک رویداد بهوجود نیامده که یکروزه و متاثر از یک
رویداد تغییر بنیادین کند.
نظم امروزین حاصل و نتیجهی میلیونها سال
زیست انسانی ،تکامل اجتماعی و محصول تغییرات
تدریجی است .البته گاهی رویدادهای بزرگ آثار
بزرگ و تغییرات بزرگ در پی داشتهاند ،اما این
تغییرات درون نظم خودجوش بشری و بهصورت
تدریجی شکل گرفتهاند و هیچ رویداد انقالبی و
بزرگی بیرون از این نظم خودجوش نتواسته است
تحوالت بنیادینی در نظم کهن زیست انسانی ایجاد
کند .انقالبهای فکری ،اجتماعی ،علمی ،سیاسی و
… رویدادهای دروننظمی محسوب میشوند و خود
جزئی از پروسهی تحوالت تدریجیاند .در طول تاریخ
طبیعی منتج از رویدادهای بزرگی
تغییرات بزرگ
ِ
چون سیل و زلزله و طوفان و اپیدمیها و پاندمیها و

… رخ دادهاند ،اما انسان هربار
بعد از این رویدادهای بزرگ و
تاثیراتی که از آنها پذیرفته ،به
زیست اجتماعی خود مبتنی
بر نظم تاریخیاش بازگشته
و زیستن را از سر گرفته
است .اگرچه این رویدادهای
اجتماعی زیست
بیرون از نظم
ِ
انسانی ،بهمثابه شوکهای
اساسی ،جامعهی انسانی را
به فکر واداشته تا شرایط
زیست بهتر بهمنظور بقا نوع
خویش را فراهم کند و در برابر
رویدادهای مخرب طبیعی از
قدرت دفاع بیشتر برخوردار شود ،اما این بهبودیافتگی
و بهتر شدن زیست انسانی تدریجی بوده است.
بنابراین دنیای بعد از بحران کرونا با تمام تاثیراتی
که این بحران بر عین و ذهن انسان خواهد داشت،
تغییری بنیادین با دنیای پیش از کرونا نخواهد داشت
و انسان دوباره به زندگی پیشاکرونایی خود بازمیگردد
و درون همان نظم موجود زندگی را تداوم میبخشد و
به تحوالت و تغییرات تدریجی ادامه میدهد.
جامعهی انسانی بنا بر یکی از اصول بنیادین
نظم اجتماعی موجود که همانا تحوالت تدریجی
است ،بهطور مستمر دستخوش تغییرات است و
این تغییرات بهواسطهی انقالبهای علمی ،صنعتی،
تکنولوژی و … سریعتر نیز شدهاند؛ رویدادهایی چون
پاندمی کرونا فقط ضرورت تحوالت را بهمنظور بهتر
شدن زیست انسان بیشتر میکند و جامعهی انسانی را
به فکر و تکاپو وامیدارد که بهسرعت تغییرات مثبت
جهت بقای انسان و ارتقا کمی و کیفی زیست انسانی
بپردازد .بهطور مثال اگر متأثر از شیوع ویروس کرونا
در کشوری مثل آمریکا شاهد بهتر شدن خدمات
بهداشت و درمان و نزدیک شدن نوع خدمترسانی
اجتماعی این کشور به کشورهای اروپایی که دارای
دولتهای رفاه هستند ،باشیم ،بهاین معنا نیست
که بحران کرونا موجب چنین تحولی بدون هیچ

زمینهی اجتماعی و تاریخی بوده است .بلکه به این
معناست که سیاستهای خدمات درمانی آن بخش از
سیاستمداران و جامعهی آمریکایی که موافق این نوع
خدمات بهداشت و درمان بودهاند ،مورد وفاق عمومی
قرار گرفته و ضرورت آنها برای اکثر جامعه به اثبات
رسیده و عملیاتی میشود.
درواقع هر تغییری متاثر از بحران کرونا ،نتیجهی
یک پروسهی تاریخی و اجتماعی پیشاکرونایی است
که بهواسطهی این بحران ضروری دانسته و شتاب
گرفته است .همانقدر که در یک تحلیل علمی
میتوان تحوالت بهار عربی ،جنگ لیبی ،کودتای
مصر ،وضعیت سوریه و … را به خودسوزی آن جوان
دستفروش در تونس مرتبط دانست ،تحوالت آتی
احتمالی را نیز میتوان به بحران کرونا مرتبط دانست.
درواقع کشورهایی که بستر تحوالت در آنها مهیاست
و در شرایط ویژهای از تغییرات تاریخی و اجتماعی
قرار دارند ،متاثر از بحرانهایی چون کرونا سرعت
تحوالتشان تندتر و زمانش نزدیکتر میشود .ایران
عزیز ما نیز ازایندست کشورهاست .کشوری که بستر
مهیا برای تحوالتی عظیم در آن موجود است و بحران
کرونا تأثیر عمیقتری بر جامعهی آن خواهد داشت و
بهمثابهی یک شوک عظیم ایفای نقش خواهد کرد.
تأثیرات کرونا بر اقتصاد ایران
اقتصاد ایران پیش از شیوع کروناویروس جدید
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(کووید )۱۹بهواسطهی مجموعه عوامل داخلی و
خارجی در آستانهی فروپاشی قرارگرفته بود .عواملی
مثل رانتخواری ،فساد ،عدم شفافیت ،غیرعلمی
بودن تصمیمات و رفتارهای اقتصادی ،بیدروپیکری
بوروکراسی و عدم قوهی عاقلهی حکمرانی،
سوءمدیریت ،نداشتن بینش و دغدغهی توسعه،
اصالت دادن به ماجراجوییهای منطقهای و جنگهای
نیابتی ،بیتوجهی به امروز و آیندهی مردم ،تحریمهای
اقتصادی و … اقتصاد را در سراشیبی سقوط و ویرانی
قرار داده بود؛ بحران کرونا اما در مقام یک کاتالیزور
به این فروپاشی سرعت بخشیده و زمان آن را جلوتر
انداخته است.
رشد اقتصادی در ایران منفی است و تورم رشد
روزافزون دارد ،هزینهی استهالک نسبت به تولید
سرمایه و سرمایهگذاری پیشی گرفته و بیکاری
فزاینده است ،سرمایه و امنیت سرمایهگذاری وجود
ندارد و بخش خصوصی واقعی در حال نابودی مطلق
است و … تمام اینها واقعیاتیاند که اقتصاد ایران را
در سراشیبی سقوط قرار دادهاند و شیوع کروناویروس
به آن شتاب بخشیده است.
بحران کرونا ،در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب
را به بخش خدمات اقتصادها وارد کرده است و
تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیبها
میافزاید .در اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش
خدمات در شرایط امروزین ،آسیبهای بحران کرونا
عمیقتر و وسیعتر است .نزدیک به  ۵۰درصد از تولید
ناخالص داخلی ( )GDPاقتصاد ایران و  ۵۰درصد از
ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است .این بخش
کمترین کاهش رشد را نسبت به بخشهای صنعت و
معدن داشته است؛ یعنی بخش خدمات ،بخش اصلی
در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از
بیشتر شدن رشد منفی بوده است .بخش عمدهای از
مالیاتهای پیشبینیشده در بودجهی  ۹۹بر عهدهی
این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان
تقاضای کاالهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی
را دارد .حال بیشترین آسیب را این بخش میبیند
که تقریباً سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر
عهده دارد.
نتیجهی شوک منفی وارده به بخش خدمات ،کاهش
بیشازپیش رشد اقتصادی و رکود بیشتر خواهد بود،
رقم بسیار باالیی به تعداد بیکاران و درصد بیکاری
افزوده خواهد شد ،بخش عمدهای از مالیاتهای
پیشبینیشده در بودجهی  ۹۹تحقق نخواهد یافت
لذا بر میزان کسر بودجه و متعاقب آن نرخ تورم افزوده
خواهد شد .ازآنجاکه بخش خدمات بهعنوان سمت
تقاضای بخشهای صنعت و کشاورزی ،دچار آسیبهای
جدی و بحران میشود ،این بحران بهواسطهی پایین
آمدن شدید تقاضا به بخشهای صنعت و کشاورزی
نیز منتقل میشود و عمق و ابعاد بحران رکود ،تورم و
بیکاری ناشی از کرونا فزونی خواهد یافت .این را باید
افزود که میزان تقاضای کاالهای صنعتی و کشاورزی
از جانب خانوارها ،بهواسطهی بیکاری نیز تأثیر بهشدت
منفی میپذیرد و کمتر میشود و با کم شدن تقاضا،
تعدیل نیرو ،ورشکستگی و بیکاری در بخش صنعت
نیز افزایش مییابد.
تحریم اقتصادی و کاهش قیمت نفت ،فروش
این مایع حیات اقتصاد ایران را به صفر رسانده ،لذا
تقریباً نفت هیچ نقشی در بودجهی  ۹۹ندارد ،عدم
وصول مالیاتها بهواسطهی بحران جاری اقتصادی،
این بخش از بودجه را نیز بهشدت کاهش خواهد

داد ،لذا درآمدهای کاسته شدهی دولتی بسیار کمتر
از هزینههای دولتی میشوند و با کسری گستردهی
بودجه مواجه خواهیم شد .ازآنجاکه بخش بزرگی از
تولید ناخالص داخلی به بودجهی عمومی دولت و
فعالیتهای اقتصادی شرکتهای دولتی وابسته است
(تقریباً  ۷۰درصد) و اقتصاد ایران از بخش خصوصی
واقعی برخوردار نیست و تولید بهطور گسترده وابسته
به بودجههای سنواتی است ،بنابراین بازهم از میزان
تولید کاسته و اقتصاد کوچکتر خواهد شد.
باید اضافه کنیم که در سال  ۹۸میزان مصرف یا
استهالک سرمایه از تشکیل سرمایه باالتر بوده و تولید
خالص داخلی نیز منفی شده است .اکنون در اقتصاد
ایران ،هم تولید ناخالص داخلی و هم تولید خالص
داخلی ( )GNPمنفی است که متأثر از بحران کرونا
منفیتر و ابعاد بحران گستردهتر خواهد شد و رشد
اقتصادی با یا بدون نفت امکان نخواهد یافت.
باال رفتن هزینههای بهداشت و درمان ،متأثر از
اپیدمی کرونا و مرگومیر ناشی از آن در ایران ،فشار
هزینهای بر دولت ،تأمین اجتماعی ،صندوقهای بیمه
و بازنشستگی را بهطور توأمان باال برده ،ورشکستگی به
تعویق انداختهی آنها را حتمی و نزدیکدست کرده
است .واگذاری بخشی از سهام شرکت شستا در بازار
بورس آخرین تیر ترکش جمهوری اسالمی برای به
تعویق انداختن بیشتر این ورشکستگیهاست .تحلیل
علمی و تجربهی تاریخی اما نشان میدهد که این
تالشها بهسان دستوپا زدن در باتالق است و هرچه
بیشتر تالش شود فرورفتن و غرق شدن سریعتر است.
مواجههی حکومت با بحران های متراکم
بحران کرونا ،در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب
را به بخش خدمات اقتصادها وارد کرده است و
تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیبها
میافزاید .در اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش
خدمات در شرایط امروزین ،آسیبهای بحران کرونا
عمیقتر و وسیعتر است .نزدیک به  ۵۰درصد از تولید
ناخالص داخلی ( )GDPاقتصاد ایران و  ۵۰درصد از
ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است .این بخش
کمترین کاهش رشد را نسبت به بخشهای صنعت و
معدن داشته است؛ یعنی بخش خدمات ،بخش اصلی
در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از
بیشتر شدن رشد منفی بوده است .بخش عمدهای از
مالیاتهای پیشبینیشده در بودجهی  ۹۹بر عهدهی
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این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان
تقاضای کاالهای تولیدی بخش صنعت و کشاورزی
را دارد .حال بیشترین آسیب را این بخش میبیند
که تقریباً سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر
عهده دارد.
در چنین وضعیتی اما شاهدیم که حکومت از بهکار
بردن کمترین مدیریت علمی و برخورد فنی عاجز
است و گرفتار تصمیمات هیجانی و بیپشتوانهی
علمی و کارشناسی شده است .در شرایطی که بسیاری
از اقتصاددانان دنیا بنا بر محاسبات اقتصادی (و نه
حسابداری صرف) اعالم کردهاند که ادامهی قرنطینه
تا کنترل کامل شیوع کروناویروس آثار منفی و
آسیبهای اقتصادیاش کمتر از تداوم فعالیتهای
اقتصادی در شرایط اپیدمی است ،جمهوری اسالمی
بهواسطهی مضایق و تنگناهایی که دارد و نمیتواند
قرنطینه را تا کسب نتیجهی نهایی ادامه دهد ،اعالم
به ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی نموده و قرنطینه
را برداشته است.
درواقع در ایران حکومت به معنای متعارف امروزین
آن وجود ندارد .آنچه دیده میشود و قابلمشاهده
است ،یک پوستهی بوروکراسی خالی از محتوای
حکمرانی است .پوستهای بوروکراتیک که محتوای
آن را مافیاهای مالی – نظامیای پرکرده که کمترین
ِ
سیستماتیک مبتنی بر اصول
رابطهی منطقی و
حکمرانی با این بوروکراسی ندارد .بنابراین ،اجزا و
بخشهای تشکیلدهندهی این بوروکراسی از توان و
قابلیت رفتار مبتنی بر منطق خودسازماندهی (self-
 )organizationبرخوردار نیستند و بهجای آنکه با
یکدیگر رابطهی اکمال متقابل برقرار کنند و همدیگر
را تکمیل نمایند ،به تخریب یکدیگر پرداختهاند .برای
مثال میبینیم تیم بهداشتودرمان بهواسطهی واقعیات
و ضرورتهای موجو ِد ناشی از شیوع کروناویروس
تصمیمی میگیرد و عملیاتی میکند؛ در مقابل اما
تیم اقتصادی بنا بر واقعیات و ضرورتهایی که خود
تشخیص میدهد ،تصمیمی را عملیاتی میکند که
علیه تالشهای تیم بهداشتودرمان است و به تخریب
آنها میپردازد .یا میبینیم که بانک مرکزی سیاستی
پولی اتخاذ میکند و در مقابل وزارت اقتصاد به اتخاذ
سیاست مالیای همت میگمارد که علیه آن سیاست
پولی است و بهجای آنکه این سیاستهای پولی و
مالی در یک پیرنگ منسجم و بافت مستحکم علت

بحران کرونا ،در تمام دنیا بیشترین ضربه و آسیب را به بخش خدمات اقتصادها

وارد کرده است و تداوم آن به گستره و عمق این ضربات و آسیبها میافزاید .در
اقتصاد ایران اما به دلیل اهمیت بخش خدمات در شرایط امروزین ،آسیبهای بحران
کرونا عمیقتر و وسیعتر است .نزدیک به  50درصد از تولید ناخالص داخلی ()GDP

اقتصاد ایران و  50درصد از ایجاد اشتغال بر دوش بخش خدمات است .این بخش
کمترین کاهش رشد را نسبت به بخشهای صنعت و معدن داشته است؛ یعنی بخش

خدمات ،بخش اصلی در کنترل کاهش رشد اقتصاد ایران و جلوگیری از بیشتر شدن

رشد منفی بوده است .بخش عمدهای از مالیاتهای پیشبینیشده در بودجهی  99بر

عهدهی این بخش گذارده شده و این بخش بیشترین میزان تقاضای کاالهای تولیدی

بخش صنعت و کشاورزی را دارد .حال بیشترین آسیب را این بخش میبیند که
تقریب ًا سهم بیش از نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد.
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معلولی تصمیم و عمل ،یکدیگر را کامل و تکمیل
و
ِ
کنند ،به تخریب یکدیگر میپردازند.
همهی این تخریبهای متقابل نتیجهی خالی بودن
این بوروکراسی از محتوای حکمرانی است .محتوایی که
اگر وجود میداشت ،میتوانست بنا بر واقعیات موجود
بین ضرورتهای پیشآمده اولویتبندی منطقی کند
و تصمیماتی بگیرد و سیاستهایی اتخاذ کند که
تأمینکنندهی خیر عمومی برای اکثریت مردم کشور
باشد و حقوق و منافع ملی را بر هر چیزی ترجیح دهد.
اما وقتی چنین محتوایی وجود ندارد و بوروکراسی
در خدمت مافیاهای مالی-نظامی با پیشاهنگی نگاه
امنیتی بهمنظور حفظ موقعیت سیاسی و اقتصادی این
مافیاست ،بدیهی است که مدیریت بحران سمتوسوی
حفظ نظم مافیایی موجود به خود میگیرد و تماماً
از حقوق مردم و منافع ملی خالی میشود ،مدیریت
بحران به معنای علمی آن اساساً تحقق نمییابد و هر
بخشی ساز خود میزند و رقص خود میکند و گرفتار
بینظمی و بیثباتی در مواجهه با بحران میشویم.
در جمهوری اسالمی نگاه امنیتی مبتنی بر ایدهی

«حفظ نظام از اوجب واجبات است ».دست باال را
دارد و تمام سیاستهای مواجهه با بحران ذیل این
ایده تدوین و ختم به آن میشوند .حقوق انسان
ازجمله حق حیات ،کمترین ارزشی برای حاکمان
ندارد و انسان در تصمیمات و رفتار مسئولین نظام
از کمترین اولویت برخوردار است .لذا میبینیم که
تصمیمات مبتنی بر مدیریت علمی و منسجم نیستند
و تماماً از مسیرها و داالنهای امنیتی عبور میکنند.
نتیجهی این نوع مدیریت ازهمپاشیدگی بیشتر اقتصاد
و سیاست ،به تنگ آمدن جامعه و اعتراضات اجتماعی
و تشکیل حکومت نظامی با تنها کارویژهی سرکوب
است.
کرونا و جامعهی جنبشی ایران
رکود مستمر اقتصادی ،فقر فزاینده ،بیکاری
روزافزون ،تورم افسارگسیخته ،سوءمدیریتها،
بیکفایتیهای حکومتی ،بیلیاقتی مسئولین ،ضعف
جدی در مهار بحرانها و … شرایط بحرانی جامعهی
ایران را بحرانیتر نموده و بستر مهیا برای شورشها و
اعتراضات اجتماعی را مهیاتر خواهد ساخت .جامعهی

ایران بهواسطهی سرکوب و خفقان و عدم مفرهای
مدنی اعالم مطالبات و پیگیری خواستهها ،به یک
ِ
جامعهی جنبشی تبدیلشده است که از هر فرصتی
برای خلق جنبشهای اجتماعی در اشکال متعدد
استفاده میکند .شورشهای اجتماعی نیز نوعی از
همین کنشهای جامعهی جنبشی است که متأثر از
شرایط موجود در آیندهای نهچندان دور با گستره و
عمق بیشتری رخ خواهند نمود و چالشهای سیاسی
و اقتصادی جدیدی را بهوجود خواهند آورد.
بحران کرونا شرایط الزم برای جنبشهای اعتراضی
را تقویت خواهد کرد و اعتراضات اجتماعی جدیدی
شکل خواهند گرفت که نتیجهی نزدیکدست
احتمالی آن فروپاشی بوروکراسی موجود و رخنمایی
و عریانی مافیاهای مالی – نظامی درون این
پوستهی بوروکراسی است که در شکل و قالب یک
حکومتنظامی جلوهگری خواهد کرد ،مگر اینکه
جمهوری اسالمی متأثر از فشارهای بیامان تن به
مذاکره با آمریکا و دولت ترامپ دهد که تحلیلی دیگر
را میطلبد.

ادامه از صفحه 19
استاد مطالعات اسالمی دانشگاه ا ِموری آمریکا در این
مورد اشاره می کند .کورنل ( )۲۰۰۷بر این باور است
است که “جهان اسالم در الک هویّتی فرورفته است
و از این رو دست به ایدهآلسازی هویّتی اسالم در
برابر دیگری غربی زده است .این ایدهآلسازی موجب
شده است که جای چندانی برای تأ ّمل و بازنگری
الهیات اسالمی در مواجهه با چالشهای فکری و
در ّ
عملی معاصر باقی نمان َد” (نقل از میردامادی« ،مسأله
شر» اسالمی ،آبان  ،۱۳۹۸زمانه).
ّ
اگر به مورد ایران بازگردیم بحث های محدود
موجود بیشتر انتزاعی هستند و کمتر با تجربه های
مشخص جامعه ما مانند حوادث طبیعی و یا خشونت
سیاسی پیوند می خورند .برای مثال در سال های
گذشته خشونت ها و تنش های خونین در کشورهای
مسلمان نشین و ظهور گروه هایی مانند طالبان،
القاعده و یا داعش زمینه مهمی بود برای پرداختن به
بحث “شر اخالقی” .اما به نظر می رسد برخوردهای
خونین میان خود مسلمانان یا علیه دیگران که به نام
دین صورت گرفت و مصداق واقعی “شر اخالقی” بود
نتوانستند به خمیر مایه این بحث تبدیل شوند .مثال
دیگر تجربه حکومت اسالمی و بی کفایتی و فساد
گسترده اخالقی و اقتصادی آن در ایران است که می
توانست به عنوان نمونه شراخالقی مورد نقد و بررسی
قرار گیرد.
اینبار اما به نظر می رسد همه گیر شده ویروس
کرونا پرونده این بحث اساسی قدیمی و ناتمام را
دوباره گشوده است .دو مصاحبه طوالنی عبدالکریم
سروش (“خدا” به هر دردی نمیخورد ،زیتون ،اسفند
 )۱۳۹۸و محسن کدیور (خدا “وجودی قانونمند”
است ،زیتون ،فروردین  )۱۳۹۹و چند واکنش و
مقاله در ایران و خارج از کشور (یوسفی اشکوری،
محمدعلی عبداللهی ،محمد رضایی ،احسان ابراهیمی،
عبدالبشیر فکرتبخشی…) از جمله برخوردها با شر
طبیعی و توجیه مذهبی آن هستند .بازخوانی این

نوشته ها و گفته ها نشان از تفاوت ها و واگرایی های
چشمگیر دارد و کمبود چشمگیر نکات و نظریه های
نوآورانه و خالق در مقایسه با آنچه که پیشتر نوشته
شده است .این شکاف را حتا در میان کسانی که به
نواندیش دینی معروف شده اند هم می توان مشاهده
کرد .کسی مانند محسن کدیور با وجود طرح نظریات
روشن پیرامون خرافات ،فقه اسالمی و یا تفاوت علم
و باورهای دینی هنوز با واژه گان گفتمان سنتی به
سراغ موضوعی مانند سکوالریسم می رود و وجود شر
را بخشی از “اراده ناگزیر” الهی قلمداد می کند.
نکته مثبت در برخی بحث ها تالش برای پائین
آوردن انتظار از خدا و عدل اوست و طرح دین حداقلی
و دین فروتنی که بجای حکومت و ادعای نمایندگی
حقیقت مطلق باید بیشتر در خدمت پاالیش روحی
و معنویت خصوصی افراد باشد .وجود پرسش ،تردید
و ابهام در بحث ها هم می تواند نشان از برخورد
سنجشگرانه و همراه با فروتنی به برهان های سنتی
باشد .پاسخ هایی که از ایران به این بحث ها داده
شده هم بیشتر بازتولید سترون گفتمان سنتی توسط
کسانی است که در جانبداری از خوانش محافظه
کارانه از دین و یا دین حکومتی به میدان آمده اند.
اما همزمان بازتاب آنچه که بدون واهمه و سانسور در
خارج از کشور گفته می شود در ایران و شکل گرفتن
یک جدل فکری نشان از اهمیت پرداختن گسترده به
این بحث های کلیدی در محافل مذهبی و دانشگاهی
و در رسانه های آزاد دارد.
جنبش فرهنگی نقد دین و حکومت دینی؟
پرسش اساسی در این میان این است که آیا
عرصههای گوناگون بحث پیرامون دین و کارکردهای
آن ،از نکات و تناقضات ساده تا چون و چرا کردن
فلسفی در موضوع شر و شرور زمینه یک پویایی
فکری جدید در جامعه ای که حکومت اسالمی شب
و روز مشغول شستشوی مغزی بچه و پیر و جوان
است فراهم می آورد؟ آیا این بحث ها می توانند
جامعه ایران را بسوی یک بازاندیشی و تحول فرهنگی

دگرگون ساز بویژه در رابطه با دین و دینداری سوق
دهند؟ آیا می توان از این بحث ها پلی زد به فضیلت
جدایی دین از حکومت ،دمکراسی و دین حداقلی و
مطالبه مهم بازگشت روحانیون و دین به مساجد و
مدارس دینی و پافروکشیدن در گلیم خویش؟
کسانی در این میان بسیار خوشبیناند و حتا از
رنسانس ایرانی سخن به میان می آورند و دیگرانی
هم به دگرگونی ژرف در رابطه جامعه با دین اشاره
می کنند .محسن رنانی “رنسانس در ایران را باالتر
و بهتر از رنسانس اروپا” می داند چرا که از نظر او
“رنسانس اروپا جدایی دین از سیاست بود و در
رنسانس ایران جدایی ایمان از شریعت اتفاق افتاده
که خیلی جلوتر از سکوالریسم اروپا است” (سخنرانی
در دانشگاه تربیت مدرس ۱۶ ،اسفند  .)۱۳۹۸انصاف
نیوز از “بحران االهیاتی” سخن می گوید ( ۱۹اسفند
 .)۱۳۹۸در این نوشته ها گاه به نقش بیماری های
واگیر مانند طاعون در اروپا در شتاب بخشیدن به
روندهای سکوالر شدن و شکل گیری هوشیاری
جمعی جدید پیرامون کلیسا و رهبران روحانی اشاره
می شود.
بیماری های همه گیر و حوادث طبیعی ناگوار در
ایران قرن نوزدهم و وبیستم همه وجود داشته ولی
به شکل گیری رنسانس فکری منجر نشده است .در
ایران کنونی ما با هیوالی دولتی دینی سروکار داریم
که همه ابزار تبلیغاتی و فرهنگی را در جهت تاثیر بر
افکار عمومی و فرهنگ بسیج کرده است .بدون نقد
و بازگشت سنجشگرانه و صریح آنچه که در ایران در
سایه دین حکومتی آسیب دیده است و بردن این
بحث به درون جامعه ،دانشگاه ،رسانه ها و شبکه
های اجتماعی جنبش فرهنگی مورد نظر بوجود
نخواهد آمد .پویایی و ژرفای این بحث ها همچنین
بستگی به این دارد که که تا اندازه منولوگ و بحث
درون دینی رایج کنونی جای خود را به دیالوگ و
مشارکت اندیشمندان سایر ادیان و نیز دانشگاهیان و
روشنفکران سکوالر و ناباوران به دین دهد.
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بروز یک بیثباتی
ضربهی ناشی از بیماری سراسرگیر ُکرونا و ِ
سیاسی ریشه دار
اقتصادی و
ِ
نیکال ب َ ِو َره  -فواد روستائی

شیو ِع بیماری سراسر گی ِر یا عالَم گی ِر[پاندمی /
پاندمیک]()۱کرونا ویروس چه از نظر ناگهانی بودن
آن و چه از نظر اقداماتی که برای مقابله با آن به عمل
آمد از جمله قرنطینه کردن مردم و شهرها -اقدامی
که گمان می رفت پس از سده ی هفدهم میالدی به
تاریخ پیوسته است -هم افکار عمومی جهان و هم
رهبران آن را در بهت و حیرتی ژرف فرو برده است.
ِ
انباشت سرسام
شما ِر باورنکردنی قربانیان بیماری و
آور زیان های اقتصادی ،وسوسه ی انداختن نگاهی به
تاریخچه ی موارد مشابه در گذشته به منظور ارزیابی
عواقب و پیامدهای ناشی از ضربه ی این فاجعه و
پیش بینی راهبردهای خروج از آن را در ما می
انگیزد .در این بازگشت ها به گذشته ،معموالً مقایسه
فجایع مرتبط با بهداشت
میان بحران کنونی و
هائی
ِ
ِ
و سالمت مردم از جمله شیو ِع “سارس”([ )۲بیماری
تنفّسی حا ّدی که در سال های  ۲··۲و  ۲··۳این بار
هم از چین شروع شد و به در دیگر کشورجهان شیوع
یافت و تلفاتش در حدود ··· ۸هزار مبتال و در حدود
·· ۸درگذشته بود] و ویروس “اِبوال”([)۳یک بیماری
تب خونریزی دهنده .نام ویروس این
ویروسی با ِ
بیماری را از نام رودخانه ای در جمهوری دموکراتیک
کنگو (زئیر) به وام گرفته اند .شیوع این بیماری در
سال های · ۲·۱۴و  ۲·۱۵در افریقا ···۲۸مبتال و ···۱۱
درگذشته از خود بر جای گذاشت ].و باالخره بحران
اقتصادیِ سالهای  ۱۹۲۹و  ۲··۸و حتی جنگ های
جهانی صورت می گیرد.
کارشناسان بحران های اقتصادی ِ گذشته را در زی ِر
ذره بین می گذارند تا تصویری از ضربه ی وارده و
ّ
درآمدن اقتصاد پس از واردآمدن
چگونگی به حرکت
ِ
این ضربه را پیش بینی کنند .در این بررسی سه
توجه قرار می گیرد .در یک احتمال
احتمال مورد ّ
تولید فرومی ریزد و دیگر سر بر نمی کند .در یک
احتمال دیگر تولید فرو میریزد ا ّما پس از مدتی رکود
و سکون از سر گرفته می شود و صعود می کند .و
شدت سقوط می
باالخره در احتمال سوم تولید به ّ
کند ولی به سرعت با همان شدت سیری صعودی به
خود می گیرد.

این تجزیه و تحلیل “حال”
در پرت ِو “گذشته” که معموالً
بسیار مفید است در این جا
نادرست و خطرناک است.
به گونه ای بدیهی و آشکار
می توان دید که فاجعه ی
بیماری سراسرگیر یا عالَم
گی ِر کروناویروس بحرانی بی
همتا و بی پیشینه است .این
ا ّدعا بر چهار دلیل استوار
است:
 – ۱این بحران به واقع
جهانشمول است و به گونه ی
پی در پی تمامی کشورهای
فعالیت های بشری را
جهان و همه ی بخش های
ّ
در بر می گیرد و به در قرنطینه قرار گرفتن نیمی از
جمعی ِ
ت جهان منجر شده است.
ّ
فعالی ِ
ِ
ت های اقتصادی به
ناگهانی
ایست
–
۲
ّ
نابودی بخشی م ِّهم از تولید و مصرف منجر می شود.
پدیده ای که با بحران و سقوط مالی یا برقراری یک
اقتصاد جنگی و جیره بندی اقالم مصرفی و تخصیص
هر چه بیشتر ذخایر و منابع به صنایع نظامی بسیار
متفاوت است.
 – ۳ضربه ی ناشی از شیوع بیماری سراسر گی ِر
ُکروناویروس ضربه ای پیچیده است و سه بحران را در
آن واحد در هم می آمیزد :بحرانی در قلمر ِو بهداشت
ِ
و سالمت که اَشکال آن نشان می دهد که در نبو ِد
یک پاسخ و مقابله ی نیرومند از سویِ نهادهای
باختن تا چهل
بخش دولتی احتمال جان
درمانی
ِ
ِ
میلیون نفر در سر تا س ِر دنیا وجود دارد ؛ بحرانی
اقتصادی با سقوط فعالیت های جهانی در این عرصه
به میزان  ۳تا  ۴درصد در سال جاری میالدی ،سالی
که در انتظار یک رش ِد  ۳درصدی در جریان آن بودیم
مالی همراه با فرورریزی بازارهای نقدینگی،
؛ بحران
ِ
که افریننده ی ورشکستگی زنجیره ای شرکت ها و
بیکاری و اخراج کارکنان شان خواهد بود.
 – ۴سرانجام این که اقدام های صورت گرفته در

زمینه ی سیاست های اقتصادی یا به دیگر سخن
کمک به س ِر پا نگه داشتن اقتصاد جهان شامل
تخصیص ··· ۷میلیارد دالر -برای افزایش هزینه های
دولتی ،پرداخت وام و ضمانت ها ی دولت ها و بانک
های مرکزی به منظور تضمین ادامه ی کار و بقای
مؤسسات و شرکت ها و باالخره تثبیت درآمد خانواده
ها -اقدام هائی بی همتا و بدون پیشینه است.
بدین ترتیب ،بحران کروناویروس هر چند به گونه
ای بالق ّوه بیماری سراسرگی ِر آنفلوآنزای اسپانیائی در
 ۱۹۱۸با پنجاه میلیون قربانی و رکود های بزرگ
اقتصادی سال های · ۱۹۳و  ۲··۸را در کنار هم قرار
قابل قیاس
می دهد با این رویدادها نسبتی نداشته و ِ
نیست و از همین رو آفریننده ی یک بالتکلیفی و بی
ثباتی اساسی و ریشه دار است.
تمام( )۴چین
داری تام و
گناه سرمایه
ِ
ِ
ِ
سرعت از سر گرفته
شدت و
سه عامل در
میزان ّ
ِ
رونق دوباره ی اقتصاد تعیین
فعالیت ها و
شدن
ِ
ِ
ّ
بحران
کننده خواهد بود .ضربه ی وارده ریشه در یک
ِ
سالمت و بهداشت دارد که مستقل از چرخه ی
اقتصادی و هر تصمیم گیری سیاسی است ولو آن
مسئولی ِ
نخستین شیو ِع این بیماری سراسرگیر
ت
که
ِ
ّ
به سرمایه داری دولتی چین و تالش فاجعه بار پکن
برای سرپوش گذاشتن بر وجو ِد فاجعه بر می گردد .از
این رو اولَویّ ِ
ت نخست مهار بیماری و تضمین سالمت
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مردم است .نیل به این مقصود مستلز ِم درس گرفتن و
آموختن از تنها راهبردهای مؤثر و کارآمدی است که
دموکراسی های آسیائی یا به دیگر سخن کشورهای
ژاپن ،کره ی جنوبی و تایوان از آن سود جسته اند.
ظرفیت باالی مدیریّت
تلفیق
این دموکراسی ها از
ِ
ّ
عوامل دولتی ،در اختیار عموم گذاشتن
هماهنگی
و
ِ
ِ
آزمایش تشخیص بیماری
امکانات و وسایل الزم چون
ِ
و ماسک محافظ ،و استفاده انبوه از فناوریهای
ِ
رعایت
دیجیتالی و باالخره فراخواندن شهروندان به
ِ
متمدنانه سود
تکالیف شهروندی و
ِ
داشتن رفتاری ّ
جسته اند.
فعالیت های اقتصادی
پس از مهار بیماری ،احیای
ّ
به بقای مؤسسات و بنگاه ها و شرکت ها بستگی
عامل تعیین کننده در رشد بالقوه ،اشتغال و
دارد که
ِ
بنیان مالیات ها هستند .پشتیبانی و حمایت
پایه و
ِ
از این واحدهاست که از فوریّت و اولویّت برخوردار
توسط بانک ها از ق ّوه
است .این پشتیبانی بیشتر باید ّ
به فعل درآید که این بار برخالف بحران اقتصادی و
عامل بروز بحران بل اهرمی
مالی سال  ۲··۸خود نه
ِ
نفس مجدد به
جایگزین نشدنی برای دادن اعتما ِد به ِ
دادن اعتبار الزم به واحدهای
طریق
نظا ِم تولید از
ِ
ِ
تولیدی است .اصلی که به ویژه برای واحدهای
اهمیت برخوردار است.
تولیدی کوچک و مت ّوسط از
ّ
این بحران چرخه یا دوری از جهانی شدن را
می بندد
ّق شرط سوم دشوار
فراهم آوردن زمینه برای تحق ِ
به نظر می رسد .بیماری سراسرگی ِر کروناویروس از
این نظر که خطرهایش سر تا سر کره ی زمین را
تهدید می کند بی مثال و نمونه است و چیرگی بر
پاسخ هماهنگ
آن مستلز ِم همکاری بین المللی و
ِ
ِ
بزرگ گیتی است .این بحران تنش های
قدرت های
بین المللی و به ویژه جنگ سر ِد جدید میان ایاالت
متحده ی آمریکا و چین را شدیدتر می کند .افزون
بر این ،بحران کرونا ویروس خطرهای برخاسته از
ازهم پاشیده شدن نهادها و مؤسسات بین المللی و به
حال خود رها کردن شان در قبال اعمال نفو ِذ چین
ِ
با پیامدهائی وخیم برای سازمان جهانی بهداشت را
به نمایش می گذارد .فراسوی آن چه گفتیم ،در مورد
جهانی که در انتظار ماست و در ارتباط با دو دهمه

داخلی خود به مقابله با ضربه ی یک بحران راه ِّ
حل
دیگری ندارند .این اتفاق با ِر نخست برای رویاروئی با
یک سقوط مالی و این بار برای رفتن به مصافِ یک
بیماری سراسرگیر رخ می دهد .و این کار در زمانی

در کم تر از یک دهه ،برای دومین بار کشورهای توسعه یافته ی جهان برای
باز گرداندن اعتماد به جامعه جز اختصاص · ۲تا · ۳درصد تولید ناخالص داخلی خود

به مقابله با ضربه ی یک بحران راه ِّ
حل دیگری ندارند .این اتفاق با ِر نخست برای
ِ
مصاف یک بیماری سراسرگیر رخ
رویاروئی با یک سقوط مالی و این بار برای رفتن به

افزایش بدهی دولت ها صورت می گیرد که
می دهد .و این کار در زمانی به صورت
ِ

پایه های مالیاتی شان در حال فروریختن است .نقش بازارها و بانک های مرکزی با

ِ
سوخت
تأمین مالی بدهی ها و از بین بردن خط ِر
تضمین
نقدینگی نامحدو ِد خود در
ِ
ِ
اعتبا ِرهای اعطائی هم سنگ و به یک اندازه است.

افزایش بدهی دولت ها صورت می گیرد
به صورت
ِ
که پایه های مالیاتی شان در حال فروریختن است.
جمعیت
طریق پیرتر شدن
رون ِد ژاپنی شدن جهان از
ِ
ّ
کشورها ،یک رش ِد اقتصادی بسیار ضعیف و انفجار
بدهی ها ی دولت ها و بخش خصوصی -بدهی هائی
که بخش اعظم آن پرداخت نخواهد شد -به سرعت
در حال پیشرفت است .نقش بازارها و بانک های
تأمین
تضمین
مرکزی با نقدینگی نامحدو ِد خود در
ِ
ِ
ِ
سوخت اعتبا ِرهای
مالی بدهی ها و از بین بردن خط ِر
اعطائی هم سنگ و به یک اندازه است.
سرمایه گذاری انبوه به گاه رو به رو بودن با
خطرها
بحران ُکرونا ویروس مور ِد مشابهی در گذشته
ندارد ا ّما آغازگ ِر شکل تازه ای از ضرباتی است که
تاریخ جهانشمول و دیجیتالی
از ویژگی های دوران
ِ
است .رویدادهای دیگری چون ضربه های مستمر
تهاجم
آماج
سایبری احتماالً جامعه و اقتصاد ما را
ِ
ِ
خویش قرار خواهد داد یا بخش هائی عظیم از
جمعیت جهان را به تن دادن به قرنطینه و دست
ّ

پس از اولَویّ ِ
ت نخست یعنی مهار بیماری ،احیای فعال ّیت های اقتصادی به

عامل تعیین کننده در رشد
بقای مؤسسات و بنگاه ها و شرکت ها بستگی دارد که
ِ

بنیان مالیات ها هستند .پشتیبانی و حمایت از این واحدهاست
بالقوه ،اشتغال و پایه و
ِ

توسط بانک ها از ق ّوه
که از فوریّت و اولویّت برخوردار است .این پشتیبانی بیشتر باید ّ

عامل بروز
به فعل درآید که این بار برخالف بحران اقتصادی و مالی سال  ۲··۸خود نه
ِ

نظام تولید از
نفس مجدد به
بحران بل اهرمی جایگزین نشدنی برای دادن اعتما ِد به ِ
ِ

دادن اعتبار الزم به واحدهای تولیدی است .اصلی که به ویژه برای واحدهای
طریق
ِ
ِ
تولیدی کوچک و مت ّوسط از اهم ّیت برخوردار است.

ی نخستین سده ی بیست و یکم دچار گسستی
چشمگیر است با پرسش هائی مهم رو به رو هستیم.
شدن جهان
ژاپنی
ِ
در کم تر از یک دهه ،برای دومین بار کشورهای
توسعه یافته ی جهان برای باز گرداندن اعتماد به
جامعه جز اختصاص · ۲تا · ۳درصد تولید ناخالص

“آنفلوانزای خوکی” ،یا “ابوال” در بیست سال اخیر
در دموکراسی های غربی شاهد آن بوده ایم ،این
دموکراسی ها را به یک سرمایه گذاری انبوه برای
پیش بینی و پیش گیری از مخاطرات جهانشمول و

فعالیت ناگزیر و مجبور خواهند کرد.
کشیدن از کار و
ّ
به عنوان مثال پدیده ی گرم شدن دمای کره ی
موقعیتی قرار دهد.
زمین می تواند ما را در چنین
ّ
نبو ِد سوگناک (تراژیک) آمادگی های قبلی و فقدان
پیش بینی های الزم برای مقابله با بحران ها که
برغم برو ِز بیماری های سراسرگیری چون “سارس”،
ِ

تحکیم و تقویت توانائی شان درمقابله با بحران ها و
ضربه های جانگزا فرا می خواند.
آزادی سیاسی و نیا ِز به امن ّیت
در این میان ،چالش و داو اصلی آینده ی آزادی
سیاسی ما ست که باید با الزام های نامحد ِو ِد تأمین
جوامع
امنیت و دیگر الزامات و مطالباتِ مرد ِم
ِ
ّ
داشتن تأمین های اجتماعی
مختلف از جمله برابری،
ِ
و الزا ِم فوریّت دا ِر مقابله با گرم شدن دمای زمین
و دیگر مشکالت محیط زیست سازگار شود .رهبران
ِ
پوپولیست جهان و در رأس ان ها دونالد ترامپ
مسئولیت ناپذیری خود
هرچند بار دیگر بی کفایتی و
ّ
موج ناشی از پویائی و
را به نمایش گذاشته اند ،بر ِ
شدِتِ ترس ،آثاری که از این ضربه ی جدید بر جای
خواهد ماند و باالخره گوشه گرفتن و تنها به فکر
دموکراسی
خویش بودن ملت ها سوارخواهند شد و
ِ
“نالیبرال”( )۵بازتاب هائی تازه خواهد داشت.
همزمان با این امر ،دیکتاتوری های مدعی و متظاهر
ِ
به دموکراسی( ،)۶از جمله چین ،از این ناتوانی و خالء
ها به وجود آمده در دموکراسی ها به سو ِد کوششی
عظیم در راستای تبلیغ به نفع رژیم های خودکامه
به منظور تقویّ ِ
ت نفوذ و تشدید توسعه ی خویش
استفاده خواهند کرد.
بیماری سراسرگیر کرونا چون هر بحران دیگری
ما را دربراب ِر مصیبتی عظیم و فرصتی ُمغتَنم قرار می
ِ
تضعیف دموکراسی
دهد .پیام ِد این بحران می تواند به
ها منجر شود یا به فرصتی برای نوآوری و برقراری
توازن و تعادلی میان دولت و بازار ،حقوق فردی و نفع
و خیر و صالح جمعی ،توانائی ملّت ها برای رویاروئی
ِ
پشت سر گذاشتن موانع و مشکالت و باالخره
و
امنیت و آزادی بیانجامد.
استقرا ِر نظمی بین المللیّ ،
____________________________
 +برگرفته از روزنامه ی فرانسوی “ل ِ ِزکو” (Les
 ٣۱ /)Echosمارس ·۲·۲
* Nicolas Baverez
(Pandémie / pandemic –)۱
(SARS –)۲
(Ebola –)۳
(Total-capitalisme –)۴
(Démocratie illiberale –)۵
(Démocrature –)۶
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کرونا؛ دروغهای امروز ،امیدهای فردا
ندا نامی

آنچه این روزها درباره کرونا میخوانیم پر است
از توصیفات ناامید کننده از امروز و پیشبینیهای
نگران کننده از فردا .رسانهها دارند مصیبت از دست
رفتن نظم جهان را میخوانند و هزاران مقاله در جهان
در حسرت شرایطی مینویسند که دیگر برنمیگردد.
اما آیا واقعا کرونا اینهمه ترسناک و غمانگیز است؟
میشود علیرغم تلخی از دست دادن اینهمه جانهای
عزیز ،از زاویهای دیگر هم به ماجرا نگاه کرد .انسانی
که به سبک خاصی از زندگی عادت کرده همه چیز
برایش عادی شده است؛ حتی زشتیها و دروغها
و بیعدالتیها .مثل باغی که پر شده از ثمرات و
محصوالت ،و دیگر وقتش رسیده تا علفهای هرز
و شاخههای خشکیده و آفتها زدوده شود تا باغ به
شکوهی که سزاوار آن است برسد و درختان پربارتر
شوند و طراوت به ریشهها برگردد .کرونا ابزار باغبانی
جهان است که آمده تا دنیای دیگری را برای ما به
ارمغان بیاورد اگر تصویر واقعیاش را از پشت این
ظاهر تلخ و مصیبتبارش ببینیم و صدایش را بشنویم
و پیام رازآمیزش را درک کنیم.
این اتفاقی و تصادفی نیست که ناگهان قویترین
اقتصادهای جهان بلرزند و مشهورترین سیاستمداران
و سرمایهداران دنیا بترسند و آرزوها و رویاهای خود
را نقش بر آب ببینند و مغرورترین معبدها و مسجدها
و کنیسهها و کلیساها مجبور شوند درهای خود را
ببندند و با پرسشهای تازه شهروندان و مومنان
روبهرو شوند و برای پاسخ دادن به آنها دست و پا
بزنند.
تا چند ماه پیش اگر کسی در هر نقطه از جهان
به ما میگفت ویروسی خواهد آمد که دنیا را مجبور
به قبول کردن قواعد و قوانینی تازه میکند و سالی
آغاز میشود که ما را وارد روزگار جدیدی میکند و

تاریخ به قبل و بعد از کرونا
تقسیم میشود مورد تمسخر
قرار میگرفت و انکار میشد.
اما روزگار تازه رسید با
پدیدهای که ظاهری دشمنانه
دارد اما در درونش دوستی
باشعور است و آمده تا ما را
به دروازههای جهانی ببرد که
هویت ما و ثروت ما و قدرت ما را تغییر خواهد داد.
رفتار ما با طبیعت و ظرفیتهای جوانی و پیری و
فهم ما از پیشرفت و تکنولوژی و درک ما از مقوالت
ایمانی و انرژیهای روحی ،همه کهنه شده است و
این ابزار هوشمند باغبانی آمده تا کهنه شدن ما و
جهان ما را جلوی چشم ما بنشاند و راه نو شدن را به
ما نشان دهد .این همان روزگاری است که باید از راه
برسد و همان امیدی است که باید از دل این روزها
بیرون کشیده شود و به همه مردم نشان داده شود
تا فریب تلخیهایش را نخورند و خود را برای زندگی
جدید و دنیایی انسانیتر آماده کنند.
دروغهای سیستماتیک
در میان کشورهایی که آمار باالی ابتال به کرونا
در آنها گزارش شده است کشورهای چین و ایران و
در مقطعی ترکیه بیش از دیگران متهم به دروغگویی
شدهاند .اگر آینده کرونا میتواند امیدبخش باشد و
سرنوشت تازهای را برای انسان رقم بزند چرا برخی
کشورها دروغ میگویند؟ از چه میترسند؟ اول
مروری کنیم بر نمونههایی از اختالف در آمار و دروغ،
تا بتوانیم بهتر بفهمیم که این دروغها از کدام ترسها
خبر میدهند؟
دروغ از همان زادگاه کرونا آغاز شد؛ در داخل
چین درباره صحت و سقم اطالعات منتشر شده از

سوی حکومت بحثی در نمیگرفت .در رسانههایی که
کامال از سوی دولت کنترل میشوند ،سوالی مطرح
نمیشد ،اپوزیسیونی هم وجود نداشت و جامعه مدنی
هم که ناتوان بود .رهبری چین بارها دروغ گفته بود،
از جمله درباره میزان آلودگی هوا و رشد اقتصادی؛
به گزارش دویچهوله ،در شبکههای اجتماعی چین
دائما با تمسخر و مضحکه به آماری واکنش نشان
داده میشود که دولت درباره بیماری کرونا منتشر
میکند .یکی از معدود روشنفکرانی که هنوز در
چین جرات این را دارد که نسبت به مسائل حساس
موضعگیری علنی کند ،چان لیفان ،تحلیلگر سیاسی
و منتقد حکومت چین در شهر پکن است .او میگوید:
«وقتی یک دولت مرتب دروغ بگوید ،طبیعی است که
آماری که میدهد مورد تردید قرار گیرد… بیایید یک
بار دیگر آغاز بحران را مرور کنیم .زمانی که اپیدمی
کرونا در ایالت ووهان شروع شد ،گستره واقعی آن
از ادارات محلی گرفته تا دولت مرکزی پنهان شد».
دولت چین سرانجام پس از نیمه آوریل ضمن
بازنگری در آمار جان باختگان ویروس جدید کرونا
اعالم کرد که دو برابر آنچه پیشتر اعالم کرده بود
جان باختهاند .یعنی  ۱۲۹۰نفر دیگر بر آمار افزود و
بنا به آمار جدید در مجموع  ۴۶۳۲نفر در این کشور
بر اثر ابتال به بیماری «کووید  »۱۹جان خود را از
دست دادند .آمار جدیدی که دولت چین ارائه کرده
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است تعداد جان باختگان بر اثر ابتال به نوع جدید
ویروس کرونا در شهر  ۱۱میلیون نفری ووهان را
 ۵۰درصد افزایش می دهد .به این ترتیب بنا به آمار
رسمی  ۳۸۶۹نفر در ووهان بر اثر ابتال به این ویروس

ویدیو در شبکههای اجتماعی منتشر شده است .اما
در بخش غیررسمی و غیرعلنی این جلسه ،حاضران
از آمار واقعی که بیش از هفت هزار نفر با آمار رسمی
فاصله دارد ،ابراز نگرانی کردهاند.

روزگاری تازه رسید با پدیدهای که ظاهری دشمنانه دارد اما در درونش
دوستی باشعور است و آمده تا ما را به دروازههای جهانی ببرد که هویت ما و ثروت ما
و قدرت ما را تغییر خواهد داد .رفتار ما با طبیعت و ظرفیتهای جوانی و پیری و فهم
ما از پیشرفت و تکنولوژی و درک ما از مقوالت ایمانی و انرژیهای روحی ،همه کهنه
شده است و این ابزار هوشمند باغبانی آمده تا کهنه شدن ما و جهان ما را جلوی
چشم ما بنشاند و راه نو شدن را به ما نشان دهد .این همان روزگاری است که باید از
راه برسد و همان امیدی است که باید از دل این روزها بیرون کشیده شود و به همه
مردم نشان داده شود تا فریب تلخیهایش را نخورند و خود را برای زندگی جدید و
دنیایی انسانیتر آماده کنند.
جان خود را از دست دادند .اما روزنامه واشنگتن
پست پیش از این گزارش داده بود که شمار جان
باختگان در شهر ووهان  ۱۶برابر آمار رسمی یعنی
حدود  ۴۲هزار نفر بوده است.
در ایران نیز تا زمان انتشار این مقاله ،سخنگوی
وزارت بهداشت مجموع بیماران کووید ۱۹را به ۸۸
هزار و  ۱۹۴نفر و مجموع جان باختگان را  ۵۵۷۴نفر
اعالم کرده است.
اما مشکل بیاعتمادی در اینجا هم وجود دارد.
برخی منابع بیمارستانی آمار قربانیان را سه برابر
بیشتر از تعداد اعالم شده (بیش از ۱۵هزار نفر)
تخمین میزنند و آمار مبتالیان را دو برابر آمار رسمی
(بیش از ۱۶۰هزار مبتال) میدانند .این در حالی
است که چندی پیش در سایت ایرانوایر گزارشی
منتشر شد که نشان میداد «ابراهیم رئیسی» ،رییس
قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه
هفتم فروردین  ۱۳۹۹از وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش عالی خواسته است در مدیریت آمار منتشر
شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به
جانباختههای «کرونا» ،با این قوه همکاری کند.
او همچنین استفاده از عناوینی غیر از کرونا را
برای تایید مرگ متوفیان ضروری دانسته و در همین
خصوص ،دستورات الزم را نیز صادر کرده است.
چهار روز پس از این اتفاق ،یعنی روز دوازدهم
فروردین ،اولین نشست قوه قضاییه در سال جدید
شمسی با حضور ابراهیم رئیسی و «سعید نمکی»،
وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.
در این جلسه ،رئیسی خطاب به دولت گفت اگر
فاصلهگذاری اجتماعی زودتر و پیش از عید نوروز
انجام میشد ،نتایج بهتری در کنترل کرونا به دست
میآمد.
در این جلسه ،نمکی نیز گفت از کشورهای اروپایی
با دولت تماس تصویری برقرار شده و اروپاییها
پرسیدهاند اقدامات جمهوری اسالمی برای کنترل
شیوع ویروس کرونا چه بوده است.
اظهارات دو طرف به شکل علنی ضبط و به شکل

این گزارش که شواهد آماری و تصاویر منتشر شده
در شبکههای اجتماعی صحت آن را تایید میکند
نشان دهنده دروغ سیستماتیک و حتی ورود قوه
قضاییه در پنهانکاری پیرامون آمار واقعی مبتالیان و
جانباختهگان است.
ترس از تغییر و امید
اگر راستش را بگویند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ این
کشورها تا به حال مردم خود گفتهاند که برای اداره
مردم به اندازه کافی قدرت دارند و این قدرت برای
ثبات نظام سیاسیشان کافی است .عدالت و مصلحت
عمومی جایی در تعریفشان از قدرت نداشته است.
به عنوان نمونه کشور خودمان ایران! حکومتش با چه
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منطقی وجود یک بحران را انکار میکند و هیچیک
از سیاستهایش را تغییر نمیدهد؟ چگونه میتواند
برای برخی کمکهای بینالمللی موانعی ایجاد کند
و حتی پزشکان بدون مرز را اخراج کند؟ در عوض
به جای تمرکز بر مهار کرونا ویترین نظامی خود را
پررنگتر کرده است تا به همپیمانان خود در گروههای
مقاومت که چشم به کمک ایران دارند بگوید ما بر
اوضاع تسلط داریم و چیزی تغییر نکرده است .برای
نگرانی مردمش به اندازه ذرهای از نگرانی همپیمانان
سیاسی و ایدئولوژیکش ارزش قائل نیست.
رفتار شبیه به سکوت از سوی رهبر جمهوری
اسالمی و چند گفتار کوتاه در این مدت با بازی در
نقش یک رهبر دینی که به دولت فقط توصیه میکند
و از مردم انتظار دعا و کمک مالی به یکدیگر دارد نیز
بخشی از سناریو است؛ سناریوی سلب مسئولیت از
کسی که در رساندن کشور به این هرج و مرج اداری
و بهداشتی و سیاسی و اقتصادی نقش اول و اصلی را
داشته است تا پاسخگو نباشد.
با این سابقه و این نگاه ،دیگر اهمیتی ندارد که
چه تعداد از مردم قربانی میشوند؟ در این نگاه ،نشان
دادن قدرت و اقتدار ،با میزان دروغ و آمارهای غلط به
هم پیوند خوردهاند و بر هم تاثیر میگذارند .تخفیف
و ساده نشان دادن وضعیت و تشویق به خواندن دعا
به جای پاسخگویی و انکار فاجعه به جای صداقت در
آمار و رها کردن مردم در بال و شکستن قرنطینه به
جای پیدا کردن نزدیکترین راه برای عالج به دور از
شعارها و ایدئولوژیها همه و همه ،نشانههای ترس از
اتفاقی است که در حال وقوع است.
دولتهای دروغگو بیش از هر چیز از امید
ترسیدهاند ،امید به چیزی که پشت پرده کرونا
پنهان شده و جهان را لرزانده است؛ اما نمیخواهند
باور کنند قرار است تصفیه شوند و چیزی در
سرنوشتشان تغییر کند؛ درست مثل دیگر
تجربههای تاریخی چنین حکومتهایی که هر چه
بیشتر پنهانکاری میکنند و بیشتر دست و پا میزنند
بیشتر فرو میروند.

روزنامه واشنگتن پست پیش از این گزارش داده بود که شمار جان باختگان
در شهر ووهان  ۱۶برابر آمار رسمی یعنی حدود  ۴۲هزار نفر بوده است.
«ابراهیم رئیسی» ،رییس قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران روز پنجشنبه هفتم
فروردین  ۱۳۹۹از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش عالی خواسته است در مدیریت
آمار منتشر شده در فضای مجازی و مقابله با اخبار مربوط به جانباختههای «کرونا»،
با این قوه همکاری کند.
رفتار شبیه به سکوت از سوی رهبر جمهوری اسالمی و چند گفتار کوتاه در این
مدت با بازی در نقش یک رهبر دینی که به دولت فقط توصیه میکند و از مردم
انتظار دعا و کمک مالی به یکدیگر دارد نیز بخشی از سناریو است؛ سناریوی سلب
مسئولیت از کسی که در رساندن کشور به این هرج و مرج اداری و بهداشتی و
سیاسی و اقتصادی نقش اول و اصلی را داشته است تا پاسخگو نباشد.
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ویروس ُکرونا نقاب از چهرهی ایدئولوژی نئولیبرال برمیدارد
ِ
ماریزال دو مِلو فوشه  -فواد روستائی

در نظر دارم جسارت ورزیده و در مورد ارتباط
میان بیماریِ سراسرگیر( )۱کرونا و جهانی شدن
ِ
اقتصاد تأمالتی را با شما در میان بگذارم .می دانیم
دهی اداره و حکم رانی بر جهان ،امروز
که سازمان
ِ
مبتنی بر اقتصادی است که بر همه چیز مسلّط بوده
نفع عمومی اولویت دارد .این شکل از
و بر خیر و ِ
ِ
مرگ
حکومت و کشورداریِ تحمیل شده به جهان به
ِ
“دولت رفاه”( )۲منجر شده است .از این رو،
ناگهانی
ِ
من این نوشته را با چند پرسش آغاز می کنم:
چرا می گویند بیماری سراسرگی ِر ُکرونا بر اقتصاد
زندگی میلیون
اثر می گذارد به جای آن بگویند بر
ِ
ها تن از افراد انسانی در این کره ی خاکی اثر خواهد
گذاشت؟
چرا از گسترش و سرایت این ویروس برای تجزیه
علل بحران انسانی ای که با آن رو
و
تحلیل و واکاوی ِ
ِ
به رو هستیم استفاده نمی کنیم؟
چگونه می توان با خطرهائی که محیطِ
ِ
زیست ما
و حفظ آن را تهدید می کند رو به رو شد و واکنش
جهان مبتنی بر
نشان داد؟ چرا اداره و حکومت بر
ِ
نئولیبرالیسم را با جهانی شدن خزنده ی اقتصا ِد
برخاسته از آن مرتبط نمی کنیم؟
چرا ُکرونا ناتوانی دولت ها را در حفاظت از
شهروندان شان آشکار کرده است؟
چرا اروپا که در گذشته مو ّفق شده بود یک نظام
درمانی برتر در مقایسه با نظام درمانی آمریکا به
ِ
وجود آورد امروز در بحران ناشی از شیو ِع ُکرونا غرق
شده است؟
اگر ِ
بحث سیاسی حدود و ثغور اقتصاد را درنوردد و
به فراسوی پیامدهای اقتصادی ُکروناویروس کشانده
شود ،شاید به پاسخ هائی برسیم .پاسخ هائی که به
ما امکان دهد که الگوی تولیدمان را بازاندیشی،
نظام اقتصادی مان را بازبینی کنیم و برای پروژه ی
اجتماعی مان طرحی نو دراندازیم .طرحی که مقابله
با خطرهای زیست محیطی و چالش هائی چون
بیماری های سراسرگیر ،صلح و آرامش اجتماعی و
میسر سازد .بدبختانه،
انفجا ِر نابرابری ها را ممکن و ّ
چنین به نظر می رسد که این پرسش ها هنوز

در دستور کا ِر سازندگان
افکار عمومی یعنی روزنامه
مفسران رسانه ها
نگاران و
ّ
ی پرمخاطب ،تحلیلگران
و سیاستمدارانی
اقتصاد
که کشورهای ثروتمند و
کشورهای نوظهور** را اداره
می کنند قرار نگرفته است.
اگر تلویزیون را روشن
کنیم می توانیم به برکت
اینترنت و برقراری ارتباط
متقابل میان کشورهای
جهان از این کانال به آن
کانال در سر تا سر جهان
رفته و به تماشای مناظره ها بنشینم .رویکرد ها به
ُکروناویروس در همه ی آن ها رویکردی یکسان است.
عنوان یا تیترمسلّط در این بررسی ها سقوط بازارهای
بورس در اثر شیوع این ویروس است .نوسانات بازار
بورس ،دماسنج اداره ی امو ِر جهان است و سقوط
ارزش سهام پیروان نئولیبرالیسم را به مراتب بیش
از خود بیماری سراسرگیری که سازمان جهانی
بهداشت اعالم کرده به وحشت انداخته است .با
خواندن روزنامه های فرانسه و برزیل و نشستن به
تماشای مناظره های تلویزیونی مشاهده می کنیم که
زاویه و منظر بحث ها نیز یکسان است و در بیش تر
موارد به پیامدهای اقتصادیِ این فاجعه نگریسته می
شود .مثال :بیماری سراسرگیری که از “ووهان”()۳
در چین آغاز شد به شیوه ای چشمگیر پیامدهای
اقتصادیِ غم انگیزی را که از مدت ها پیش در م ِّد
نظر بود پیش روی ما قرار داده و آن وجود یک رکود
اقتصادی در چین است که بدبختانه سر تا سر جهان
را در بر خواهد گرفت .تلویزیون را به کنار می گذاریم
و به خواندن مقاله ای در اینترنت می پردازیم“ :این
بحران آسیب پذیری یک نظا ِم اقتصادی را نشان
می دهد که در آن سهم چین بیست در صد تولید
صنعتی جهان است[ ”.دانیل کوهن( ،)۴رئیس بخش
ِ
اقتصادی دانشسرای عالی پاریس (])۵

منتقل کردن مراکز تولید به چین به وسیله
حس
ملیتی که فاقد هرگونه
ِّ
ی شرکت های چند ّ
میهن پرستی بوده و بیکارشدن خیل عظیم کارگران
و نابودی صنایع در کشورشان را به پشیزی نمی
گرفتند نشانه ای از خودبینی و خودخواهی بی حصر
و ح ِّد آنان است .این خودبینی و خودخواهی تا بدان
جا به پیش میرود که بر گذشته و کارنامه ی سیاسی
چین نیز چشم بسته و به استقبال سرمایه داری
دولتی و ستایش از عملگرائی ( )۶آن رفتند.
با آغاز بحران سال های  ،۲··۷ /۲··۸قدرت های
توپ یا حبابِ
جهانی برای نخستین بار دریافتند که ِ
ِ
ایتترنت جهانی ( )۷می
سوداگری که بر تارنمای
گردد ،در چرخش خود از چنان سرعتی برخوردار
است که ظرفِ چند ثانیه میلیاردها دالر و یورو را
دود کرده و از بین می برد .در نبود قانون و مقرراتِ
آماج تاخت و تا ِز ویروس
جهانی ،این اقتصا ِد مجازی
ِ
شد و بانک ها خواستار مداخله ی دولت ها شدند.
این تنها و تنها “دکتر دولت” ها بودند که می توانستد
جنون بازارهای سوداگری( )۸را مداوا کند.
بیماری
ِ
وقت این قدرت ها ظاهرا ً
رهبران ِ
ازشدتِ خطر برو ِز
ّ
ِ
وضعیتی
کرد-
می
تهدید
را
جهان
که
مرجی
هرج و
ّ
نقش اصلی را داشتند -آگاه
که خود در ایجاد آن
ِ
مبالغ نجومی به
پی تزریق
بودند .با وجود این ،در ِ
ِ
بانک ها از خزانه ی دولت یا به عبارت بهتر از مالیات
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شهروندان برای نجات بانک ها ،دولت هائی که یکی
پس از دیگری بر س ِر کار آمدند خود به ویروس بسی
یسی نئولیبرالیسم
قوی تر و مهلک تر یعنی دگرد ِ

آزمندی مالی ریشه داشت .ا ّما بحران امروز اقتصاد
انسان در معرض خطر ابتال به
واقعی ،زندگی هزاران
ِ
ویروس و کاستی های درمانی در اروپا ،ایاالت متحده

نئولیبرالیسم ،به عنوان یک ایدئولوژی ،بر این اصل استوار است که رقابت
ِ
روابط انسانی است .این ایدئولوژی با دامن زدن و تکیه بر فردگردائی،
ویژگی اساسی
ِ
نفع
باورمندی به
تکلیف جمعی و ارزش های مشترک را نابود می کند .در این ایدئولوژیِ ،

فردی و صِ ِ
رف بیرون کشیدن گلیم خویش بر تکلیف جمعی برتری دارد و خودخواهی
احتمال
و خودبینی بر همبستگی چیره می شود .امروز ،اضطراب و هراس از آینده و
ِ
رو به رو شدن با خطرها و بالیائی چون برو ِز مک ّر ِر بیماری های سراسرگیر ،بیکاری و
نردبان
کاهش قدرت خرید ،در هم شکستن
کاهش روزافزون ثبات و اطمینان شغلی،
ِ
ِ
ِ

ترقی اجتماعی ،بازنشستگی ای که رو به سوی تبدیل به سرمایه شدن می گذارد،
ِ
کمبود مسکن برای فقیرترین قشرهای جامعه و دیگر مشکالت ناشی از جهانی شدن

چپ انسان باور (اومانیست)
انحصارگر گریبان همه را گرفته است .در چنین شرایطیِ ،
باید برای یافتن پاسخ هائی به این اضطراب ها و هراس ها که هم اکنون جهان را سر
تا سر در بر گرفته یکپارچه و م ّتحد شود.
اقتصادی به یک ایدئولوژی نئولیبرال آلوده ومبتال
طی چند
شدند .در این میان ،نهادهای دولتی که ِّ
دهه رو به ضعف رفته بودند در برابر یک جامعه ی
دستخوش تغییر و تح ّول
هماره دگرگون شونده و
ِ
و در “دنیائی در چنبر جهانی شدن ” ( )۹از جای
نجنبیده و دست روی دست گذاشتند.
همبستگی و برادری :پادزه ِر ایدئولوژی نئولیبرال
ِ
سالمت ناشی از شیو ِع
امروزه با بروز بحران
بیماری سراسر گی ِر کرونا  ،نئولیبرالیسم اقتصادی
و ایدئولوژی آن بیش از این زیستنی نیست .این
اقتصاد و این ایئولوژی خطری بزرگ برای جامعه
دادن این نظام
ی ماست .دگرگون کردن و تغییر
ِ
(سیستم) و گذاشتن موجو ِد انسانی در مرک ِز ِّ
کل امور
امری گریزناپذیر و الزامی است .الزام و ضرورتی که
هم از منظ ِر اخالقی و هم از منظ ِر پایداری ،استمرارو
دوام جامعه ی ما دارای دالیلی پر شمارست .قدرت
های سیاسی می توانند و می بایست در این سمت
ِ
تعریف نقش دولت
و سو گام بردارند .در نتیجه باز
در اروپا ،آمریکای التین و بیشینه ی کشورهای
توجه به نقشی که در سال های اخیر ایفا
جهان – با ّ
کرده است -یک فوریّت است .نقشی که در اثر تالش
رانی جهانی و نهادهای بین
گران حکم
های البی
ِ
ِ
دهی دوباره
زمان سازمان
المللی رنگ باخته است.
ِ
ِ
ی خدمات دولتی فرارسیده است .دولت ها باید برای
مقابله و یافتن پاسخی برای بحران ساختاری بر جا
مانده از ایدئولوژیِ نئولیبرال خود را تقویت کنند.
این بیماری سراسر گیر افشاگ ِر نیاز نیرومند و فوری
ِ
“دولت رفاه” برای رویاروئی با بحرانی
به بازگرداندن
انسانی است که امروز در آن به دام افتاده ایم .این
بحران جامعه ی ما را با خط ِر نبو ِد ثبات رو به رو
کرده است.
بحران سال های  ،۲··۷ /۲··۸در سوداگری و

آماج حمله ی خویش
ی آمریکا و آمریکای التین را
ِ
قاره ی افریقا از این
کرده است .ما امیدواریم که ّ
فاجعه ی انسانی در امان مان َد.
فرانسه ،در سال های اخیر شاهد کاهش های
چشمگی ِر بودجه ی دولتی در عرصه ی بهداشت و
درمان ،کاهش شما ِر تخت ها در بیمارستان ها و
سرویس های اورژانس بوده است .در حقیقت ،فرانسه
که در اروپا دارای الگوی درمانی یگانه ای است ،
بدبختانه در این سال های زی ِر ضرباتی قرار گرفته که
حفظ و بقای سرویس ها و خدماتِ
بنیادین دولتی
ِ
به ویژه در عرصه ی بهداشت ودرمان را به خطر
انداخته است .از یک سال پیش به این سو ،پزشکان،
پرستاران و پژوهشگران بسیج شده اند و به سیاست
ِ
دولت نئولیبرال امانوئل مکرون ،رئیس جمهوری
های
این کشور ،و شرایطِ
وخیم بیمارستان های دولتی
ِ
اعتراض می کنند .از همین روست که مسئوالن
میان
توجه به تناقض های موجود
ِ
بیمارستانی با ّ
سخنرانی تلویزیونی اخیر امانوئل ماکرون و نتایج
سیاست ها و اقدامات او با دیده ی شک و تردید به
این سخنان می نگرند.
سخنرانی دوازدهم ماه
رئیس جمهوری فرانسه در
ِ
مارس خود ضمن یاد آوری این که کشور ” با وخیم
ترین بحران در عرصه ی سالمت در صد سال اخیر
ِ
دولت رفاه و باالخّ ص
رو به روست” به ستایش از
بیمارستان های دولتی پرداخت .رئیس جمهوری با
ِ
یقین او بود گفت
لحنی قاطع که نشان دهنده ی
ِ
“چیزی که این بیماری سراسر گیر تا همین جا نیز
آماج
به ما نشادن داده است این است که به گا ِه
ِ
ِ
درمان رایگان برای همه
سرنوشت ما،
شدن
تهاجم
ِ
ِ
ُ
بدون توجه به میزان درآمد و شغل یا حرفه برای
ِ
دولت رفا ِه ما نه یک هزینه و بار بل یک برگ برنده ی
بنیادین ما ست”.
گرانبها در میان برگ های برنده ی
ِ
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دلنشین امانوئل مکرون در
سخنرانی شیوا و
ِ
خو ِر ستایش است ا ّما با شیوه ی زمامداری او هیچ
کارآئی اقتصادی،
سازگاری و همخوانی ندارد .به نام
ِ
توجه از بیمارستان ها تعطیل شده
شماری در خور ّ
اند ،بودجه ی بیمارستان ها کاهش داده شده و
بودجه های تحقیق و پژوهش نیز مشمول کاهش
کلیه ی رؤسای سرویس
ها بوده است .چند ماه پیش ّ
ها ی بیمارستان های دولتی در فرانسه به عنوان
اعتراض به سیاست های نئولیبرال دولت دسته
جمعی از مقام خود کنار گیری کردند.
شایان یادآوری است که نئولیبرالیسم ،به عنوان
ِ
یک ایدئولوژی ،بر این اصل استوار است که رقابت
ویژگی اساسی روابطِ انسانی است .این ایدئولوژی
با دامن زدن و تکیه بر فردگردائی ،باورمندی به
ِ
تکلیف جمعی و ارزش های مشترک را نابود می
نفع فردی و صِ رفِ بیرون
کند .در این ایدئولوژیِ ،
کشیدن گلیم خویش بر تکلیف جمعی برتری دارد
و خودخواهی و خودبینی بر همبستگی چیره می
احتمال
شود .امروز ،اضطراب و هراس از آینده و
ِ
مکر ِر
رو به رو شدن با خطرها و بالیائی چون برو ِز ّ
کاهش روزافزون
بیماری های سراسرگیر ،بیکاری و
ِ
کاهش قدرت خرید ،در هم
ثبات و اطمینان شغلی،
ِ
ترقی اجتماعی ،بازنشستگی ای
نردبان
شکستن
ِ
ِ
که رو به سوی تبدیل به سرمایه شدن می گذارد،
کمبود مسکن برای فقیرترین قشرهای جامعه و دیگر
مشکالت ناشی از جهانی شدن انحصارگر گریبان
چپ انسان
همه را گرفته است .در چنین شرایطیِ ،
باور (اومانیست) باید برای یافتن پاسخ هائی به این
اضطراب ها و هراس ها که هم اکنون جهان را سر تا
سر در بر گرفته یکپارچه و متّحد شود.
چپ باید در تمامی دنیا دست در دست ،به
جامع راهبردهای
طرح
انترناسیونالیسم برگردد تا
ِ
ِ
مشترک را با در نظر گرفتن آرزوها و مطالبات
ِ
گسست خویش
کردن بی
شهروندان ما و با سازگار
ِ
با مطالباتِ جدید شان آنان را به سوی پیشرفت و
عدالت و به سوی برادری ،برابری و همبستگی بیش
تر مردم رهنمون شود.
 +این مقاله برگرفته از تارنمای “مِدیا پار”()۱۰
است.
____________________________
*Mailza de Melo Fouche
**شروع هزاره سوم میالدی توأم با ظهور طیفی
از قدرت های جدید اقتصادی بوده است که از آنها با
نام قدرت های نوظهور یاد می شود و عمدتاً شامل
کشورهای برزیل ،روسیه ،هند ،چین و آفریقای
جنوبی (بریکس) هستند .این کشورها بخش عمده
ای از جمعیت و خاک کره زمین ،تولید ناخالص و
تجارت جهانی را در اختیار دارند .ظهور و بروز این
کشورها ،ایده جابه جایی قدرت سیاسی -اقتصادی را
در سطح جهان مطرح کرده است
(Pandémie –)۱
(Etat providence –)۲
(Wuhan –)۳
(Daniel Cohen –)۴
(Ecole normale supérieure –)۵
(Pragmatisme –)۶
()World Wide Web(www –)۷
(Marchés spéculatifs –)۸
(Un monde Globalisé –)۹
(Médiapart –)۱۰
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جایگاه ایران و جهان در دنیای پساکرونا
محمد معین

بشر در طول عمر چندین هزار ساله خود بحران
های گوناگونی اعم از طاعون ،وبا ،خشکسالی،
سیاهزخم و ..را تجربه کرد اما تاریخ این حجم از
تبعاتی که ویروس کرونا بر روی کره زمین ایجاد
کرده به خود ندیده و برای آن مشابهی هم وجود
ندارد.
این ویروس تاثیرات فراوانی را از بُعد سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در دنیای ما ایجاد
کرد که تبعات آن گاه تا قرن ها در کره زمین
و حیات انسان ها باقی می ماند .با تاملی به این
تاثیرات در می یابیم که زندگی انسانها در سراسر
جهان در دوره کرونا ،تفاوت چشمگیری در قبل و
بعد از شیوع کرونا خواهد داشت از این رو جهان
در پساکرونا را باید به گونه ای دیگر نگریست و با
آن رفتار کرد ،چرا که ویروس کرونا نگاه و رفتار
انسان ها ،جوامع و دولت ها را تغییر خواهد داد .در
این تغییر نگاه برخی پیش فرض ها را هم باید کنار
گذاشت و صرفا به واقعیت ها باید پرداخت و تحلیل
این واقعیت ها را مد نظر قرار داد .واقعیت ها حکایت
از آن دارد که شیوه پاندمیک (همهگیری) کرونا
آنچنان با شدت و حدت باور نکردنی یکهتازی می
کند که حتی وحشتناکترین پیش بینیها از میزان
ابتالء و مرگومیر این ویروس همه گیر ،شاید به این
میزان کنونی نبوده است .اما شرایط آنجایی بغرنجتر
می شود که طبق اعالن بهداشت جهانی ()WHO
این ویروس هنوز به مرز پیک ابتالی خود نرسیده و
متاسفانه اوضاع از این بدتر خواهد شد .برای اثبات
درستی این گزاره می توان روند رو به رشد میزان
ابتال و تعداد فوتی ها در کل دنیا اشاره کرد .به همین
منظور برای آگاهی و شناخت از جهان پساکرونا به
بررسی ابعاد گوناگون آن می پردازیم.
تبعات اقتصادی کرونا
شیوع ویروس کرونا ابتدا بخش اقتصادی را
تحت تاثیر قرار داد ،بطوریکه همه مشاغل به گونه
ای از تبعات منفی این ویروس در امان نمانده اند
و این شرایط باعث رکود بی سابقه اقتصاد جهانی
شده است .سهام بسیاری از بازارهای ملی با افت

شدید شاخصها مواجهه
شده و غول های صنعت
جهانی یکی پس از دیگری
اعالن ورشکستگی می کنند.
همین موضوع باعث شده
افراد بسیاری در کشورها
درآمدهای خود را از دست
بدهند تا جایی که شمار افراد
بیکار شده و متقاضی حمایت
های کمک معیشتی روز به
روز افزوده می شود.
در این ارتباط موسسه
اخیرا ً
ساکس
گلدمن
پیشبینی خود را حول
اقتصاد آمریکا ارائه کرده است .در این پیشبینی
آمده است که اقتصاد آمریکا با رشد منفی  ۳۴درصد،
بدترین شرایط خود را بعد از جنگ جهانی دوم در
زمینه رشد اقتصادی ثبت خواهد کرد .این بدان
معناست که رکود بزرگی در انتظار اقتصاد جهان
است.
اما واقعیت دنیای کنونی حکایت از آن دارد که
تمام دنیا به امریکا و اروپا خالصه نمی شود ،بلکه در
این فضا قدرتی به نام «چین» وجود دارد که توانسته
از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا به سادگی عبور
کند و در این شرایط وخیم کرونایی نه تنها توانسته
ضررهای گذشته را جبران کند ،حتی توانسته روند
روبه رشد اقتصاد خود را در پیش بگیرد.
تبعات اجتماعی کرونا
ویروس کرونا واقعیت هایی را برای انسان هویدا
کرد که پیش از آن پرداختن به آن ممکن و قابل
درک نبود .دستاوردهایی که انسان در طول قرن ها
با زحمات و تالش های بیشماری به آن دست پیدا
کرده بود ،در برخی موارد به یکباره فرو ریخت و
نشان داد که در حالت اضطرار آنچه مردم و دولت
ها نشان می دهند با آنچه در حالت عادی رفتار
می کنند ،چقدر می تواند متفاوت باشد .از سوی
دیگر مقامات رسمی کشورها ،خود را در باتالقی از

مشکالت کرونایی می دیدند که تنها راه برون رفت از
بحران و حفظ امنیت شهروندانشان ،توجه و حمایت
از مردم کشور خودشان است .این توجه و تمرکز
باعث شد تا کشورها تنها به مصالح خود بیاندیشند و
به خوداتکایی و خودکفایی روی بیاورند .به بیان دیگر
نقش دولتها و ملیگرایی در جوامع غربی بیش از
پیش تقویت شد که این موضوع به زیان روند جهانی
شدن خواهد بود ،چرا که اساسا نظام جهانی در قرن
اخیر بیشتر به این موضوع تاکید دارد که کشورها
در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و امنیتی به هم متکی
و وابسته باشند و چالش های جهانی را با اتکا به
هم حلوفصل کنند ولی رفتار کشور ها در مواجهه
با بحران کرونا خط بطالنی به جهانی شدن کشید.
در این ارتباط هابرماس می گوید؛« نگرشهای
ناسیونالیستی و خودخواهیهای ملیگرایانۀ دولت ها
مانع همبستگی بیشتر اروپاییها میشود».
تبعات سیاسی کرونا
از بُعد سیاسی بسیاری از متفکران و اندیشکده
های بزرگ جهان ،تحلیل و بررسیها همگی حکایت
از آن دارد که در دوران پساکرونا چین جایگاه
ابرقدرتی امریکا را خواهد گرفت .در تایید این ادعا
سردبیران روزنامه واشنگتن پست در یادداشتی از
دست رفتن رهبری آمریکا در جهان و تصاحب این
جایگاه معنوی از سوی چین را از مهم ترین تبعات
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بیماری کرونا می دانند و با اشاره به این موضوع بیان
می کنند« :کرونا خسارات شدیدی بر جان و اقتصاد
آمریکاییها تحمیل کرده و تبعات زیادی برای این
کشور خواهد داشت» .به عبارت دیگر اگر اپیدمی
های پیشین در شکلگیری انقالب و دمکراسی ها
نقش عمده ای داشتند این اپیدمی هم می تواند در
تغییر جایگاه اَبرقدرت ها نقش برجسته ای داشته
باشد.
براین تحلیل استدالل های زیادی هم می توان
ارائه کرد که از جمله آن رشد باالی ناخاص ملی،
نفوذ گسترده اقتصادی چین در کل جهان ،میزان
باالی ذخایر ارزی ،عضویت دائم در شورای امنیت
و اختیار حق «وتو» ،توانمندی در تکنولوژی و بمب
هستهای و مهمتر از همه سودای رهبران این کشور
مبنی بر احیای شکوه و عظمت امپراتوری چین است.
به باور نگارنده ضمن پذیرش توان و امکانات
حکومت چین اما این کشور برای رسیدن به قله
نخست جهان چالشهای بسیاری را پیش روی خود
دارد که هر کدام از این چالشها مانع از احقاق این
مهم خواهد شد.
نخست اینکه چین یک سیستم تک حزبی و
غیردمکراتیک دارد که این سیستم در دنیای کنونی
چندان مورد اقبال جهانی نیست .همچنین چین به
واسطه جمعیت باال و محدودیت در منابع خود بسیار
ضربه پذیر است ،البته با مواردی از جمله بحران های
اجتماعی ،مشکل سیستم بهداشت و درمانی ،پیشرفت
نامتوازن و ناهماهنگ ،نداشتن کاریزما در اداره امور
جهانی ،بحران تایوان و درگیری با همسایگان خود بر
سر جزایر دریایی جنوبی چین و انفعال سیاسی در
عرصه کالن جهانی نیز دست و پنجه نرم می کند و
اینکه این کشور در منازعات بین المللی چندان نقش
قوی نداشته است .با این توضیح در می یابیم که اوال
چین قادر به دستیابی به این مهم نیست و در ثانی
در جهان امروز هیچ کس نمی خواهد تحت سلطه
چین باشد و امریکا در عرصه جهانی همچنان برگ
برنده را در اختیار دارد.
ایران در پساکرونا

کرونا هم برای کشور ما تبعات ناخوشایندی
همچون فوت بخش کثیری از مردم جامعه تا
ضررهای اجتماعی ،اقتصادی و روحی و روانی در پی
داشته است .البته در همه این حوزهها تمام جهان
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لیست بلند باالیی خواهد شد .اما بجاست در این
شرایط پساکرونایی مدیران و تصمیمگیران نظام به
ترسیم نقشه راه مبتنی بر دو اصل عزت ملی و رشد
و شکوفایی کشور برنامه و هدف گذاری کالن کشور

ضمن پذیرش توان و امکانات حکومت چین اما این کشور برای رسیدن
به قله نخست جهان چالشهای بسیاری را پیش روی خود دارد که هر کدام از این
چالشها مانع از احقاق این مهم خواهد شد .نخست اینکه چین یک سیستم تک
حزبی و غیردمکراتیک دارد که این سیستم در دنیای کنونی چندان مورد اقبال
جهانی نیست .همچنین چین به واسطه جمعیت باال و محدودیت در منابع خود بسیار
ضربه پذیر است ،البته با مواردی از جمله بحران های اجتماعی ،مشکل سیستم
بهداشت و درمانی ،پیشرفت نامتوازن و ناهماهنگ ،نداشتن کاریزما در اداره امور
جهانی ،بحران تایوان و درگیری با همسایگان خود بر سر جزایر دریایی جنوبی چین
و انفعال سیاسی در عرصه کالن جهانی نیز دست و پنجه نرم می کند و اینکه این
کشور در منازعات بین المللی چندان نقش قوی نداشته است .با این توضیح در می
یابیم که اوال چین قادر به دستیابی به این مهم نیست و در ثانی در جهان امروز هیچ
کس نمی خواهد تحت سلطه چین باشد و امریکا در عرصه جهانی همچنان برگ
برنده را در اختیار دارد.
با آن درگیر بوده پس از این منظر در یک اشتراک
جهانی قرار داریم .اما ما در ایران با مشکالت دیگری
هم دستوپنجه نرم می کنیم که جهان کمتر با آن
مواجه است و آن وخامت تحریم ها تا مدیریت
ضعیف و… است که اگر قرار باشد نوشته شود

شیوع ویروس کرونا ابتدا بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد ،بطوریکه
همه مشاغل به گونه ای از تبعات منفی این ویروس در امان نمانده اند و این شرایط
باعث رکود بی سابقه اقتصاد جهانی شده است .سهام بسیاری از بازارهای ملی با
افت شدید شاخصها مواجهه شده و غول های صنعت جهانی یکی پس از دیگری
اعالن ورشکستگی می کنند .همین موضوع باعث شده افراد بسیاری در کشورها
درآمدهای خود را از دست بدهند تا جایی که شمار افراد بیکار شده و متقاضی
حمایت های کمک معیشتی روز به روز افزوده می شود.
اما واقعیت دنیای کنونی حکایت از آن دارد که تمام دنیا به امریکا و اروپا خالصه نمی
شود ،بلکه در این فضا قدرتی به نام «چین» وجود دارد که توانسته از تبعات منفی شیوع
ویروس کرونا به سادگی عبور کند و در این شرایط وخیم کرونایی نه تنها توانسته ضررهای
گذشته را جبران کند ،حتی توانسته روند روبه رشد اقتصاد خود را در پیش بگیرد.

را در پیش بگیرند ،چراکه کشور با شعار و هیاهو
مدیریت نمی شود ،بلکه به عمل کار برآید.
در فاز اول باید با دولت دوازدهم همکاری کرده و
هماهنگی های الزم انجام شود که در این یک سال
آینده بتوانیم کم و بیش از این بحران خارج شویم و
این میسر نمی شود مگر با اجتناب از سیاسی کاری،
موازی کاری و همدلی با کابینه دولت .در فاز دوم
از آنجایی که همه عناصر موید این نکته است که
شرایط برای آمدن رئیس جمهور اصولگرا و هم نظر
با جناح حاکم وارد عرصه مدیریت کشور فراهم می
شود .رئیس جمهور اصولگرای آینده باید بتواند با
توسل به امکانات و خدمات درون و بیرون حزبی
تالش و کوششی در جهت رشد و تولید ملی انجام
دهد ،از شعار و حاشیه ها کم کند و به نیازها توجه
داشته باشد ،با درایت و حسن نیت همگرایی و جهاد
را گسترش دهد ،با سیاست درست و عقلگرایانه تنش
و درگیری را در منطقه و جهان کم کند ،اقدامات
پوپولیستی را سرلوحه خود قرار ندهد و منافع بلند
مدت را مدنظر داشته باشد تا با به سرانجام رساندن
آنها موفقیت و سربلندی را برای کشور به ارمغان
آورد .چرا که تردیدی نیست در دنیای پساکرونا به
دلیل مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی که
کرونا در جهان ایجاد کرده از کاهش شدید قیمت
جهانی نفت ،تا تضعیف قدرت های منطقه ای و
عوامل دیگر ایران می تواند در این خال پیش آمده
در منطقه ،این خال را با توان دفاعی و نظامی که
دارد پوشش دهد و نقش تعیین کننده ای در عرصه
جهانی داشته باشد.
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جنگ طبیعت و جهان بیرهبری
امیر ُممبینی

ویروس کرونا یک سرباز سادهی طبیعت است که
با جامعهی بشری در جنگ شده است و در کوتاه
مدتی بزرگترین پایگاههای هوایی و عظیمترین
ناوگانهای جنگی مجهز به بمبهای هستهای را نیز
خلع خدمه کرده است .هجوم این ویروس باعث یک
مانور جهانی دفاعی شد که در جریان آن بیش از هر
زمان آسیبپذیری جامعه وجهان ما آشکار شده است.
بدترین ضعف آشکار شده در این میان ناتوانی جامعه
بشری از همبستگی و همگرایی الزم در پیکار با این
پاندمی است .بشر و تمدن او در آینده ای نامعلوم
سرانجام مغلوب طبیعت وحشی خواهد شد و از این
همه اندیشه و احساس و عشق و ایمان نشانی باقی
نخواهد ماند ،مگر به گونه روبوت هایی چون وویجر که
از سامانهی خورشیدی برون رفته و در اقیانوس یخزده
فضای بیکران یا با کران بسوی هیچ پیش میرود .اما
آیا ،پیش از آن که کل هستی انسان مغلوب طبیعت
شود تمدن بشری ممکن است در توحشی خودآفریده
غرق گردد؟ ممکن است آیا اصل زرینی که میگوید
«آنچه بر خود روانمیداری بر دیگران روا مدار» جای
خود را به گرایشی بدهد که میگوید ،آنچه بر ما رواست
بر دیگران حرام است؟ کدام راه را در پیش خواهیم
گرفت و آزمون کرونا چه میگوید؟
جهانی میان ترس و امید
«دنیای معاصر ما زیر سلطهی دو غولآسا قرار دارد،
ترس از نیرویی مخربی که با دست خود انسانها آفریده
شد و با شتاب افزون میشود و امید به همدردی میان
ملتها و اقوام که پیشرفتش خیلی آرام و کند است.
موضوع اساسی که مسئله بودن یا نبودن برای نسل
حاضر است راه رفتن پرمخاطره در راهرو باریک یا
بر روی بند بندبازان است که ترس را از امید جدا
میسازد».
کتاب «جهانی میان ترس و امید» اثر تیبور
مند ،نویسنده مجارستانی – فرانسوی ،که در سال
 ۱۹۵۸انتشار یافت با جمالت فوق آغاز میشود.
ترس و امید نسبت به سیر آیندهی جامعهی پس
از جنگ یک مضمون فراگیر در میان روشنفکران و
اندیشهورزان آزادهی پس از جنگ بود .اندیشمندان

آزاده و مستقل میکوشیدند از
البیرنت جهان گیرافتاده میان
ترس و امید ره به جایی
ببرند .گویی این روشنفکران
همه ،به بیان ساموئل بکت،
«در انتظار گودو» بودند.
ناخدای ناموجودی که باید
انسان را از دهلیز تیرهی
جهان به سوی رستگاری
ببرد .ادبیات مستقل در حد
فاصل خوشبینی سوسیال
رئالیستی و خوشبینی مذهبی
کاپیتالیستی زیر تأثیر این
انتظار آلوده به یأس بود.
انتظار پاسخی نگرفت و جهان همچنان در میان ترس
و امید تداوم یافت.
اکنون ۷۵ ،سال پس از جنگ جهانی و پس از فراز
و فرودهای نیک و بد و انقالبهای مداوم علمی و فنی
و سیاسی و مناسباتی ،انسان بیش از هر دورهای در
تاریخ معاصر خود را تنها و غرق در دنیای هراسافزای
امیدفرسا میبیند .دنیایی که اکنون خطرهایی
بس هولناکتر از جنگ اتمی مفروض آن را تهدید
میکنند .خطر ویرانی زیستبوم و رهایش بیماریها و
فروپاشی تمدن و نظام ارزشی و اخالقی پاسدار بشر.
خطر بازگشت به تنازع بقا .گسترش جهانگیر ویروس
کرونا صورت مسأله را روشنتر از هر بار پیش روی بشر
گذاشته است .انسان در آینده پیش رو با خطراتی که
در گسترهی جهانی جامعه را تهدید میکنند چگونه
روبرو خواهد شد؟ آیا آزمون و آموزش کرونا رهنمودی
بسوی همبستگی و امید خواهد بود ،یا خودبستگی و
هراس؟
«طعم گیالس»
در تمام طول تاریخ هرگز بشریت مثل امروز در
کلیت آن از شمال تا جنوب و از شرق تا به غرب،
در یک برش زمانی یگانه ،با یک موضع و آرزوی
یگانه در برابر یک مسأله یگانه قرار نگرفته است.
این ویژگی بحران کرونا در جهان ما است .در طول

تاریخ رویدادهای همانندی وجود داشتند که اگر امروز
رخمینمودند ممکن بود منجر به وضعیتی مشابه شوند.
اما ،کوید  ۱۹نیز اگر در زمانی جز امروز ،یعنی دوران
تبدیل جهان به یک دهکدهی یکپارچه با مناسبات
زنده و دیجیتالی ،رخمیداد نمیتوانست اینگونه تمامی
جهان را یک پارچه و یکباره در برابر یک مسألهی واحد
قرار بدهد .اکنون همهی مردم درگیر هستند و همهی
مردم یک مسأله مشترک دارند و نگرانیها و امیدها نیز
همگون و یکسان است .مفهوم بیت اول شعر سعدی
که گفت «بنی آدم اعضای یک پیکرند» هرگز اینگونه
مصداق پیدا نکرده بود .و چه جالب که نخستوزیر
اسپانیای کرونا زده در یکی از مهمترین گفتار خود
خطاب به ملت همین شعر سعدی را خواند و بگونه
رهنمود طرح کرد.
امروز ،وقتی گفته میشود شمار کشتهها در یک
کشور کاهش یافته است مردم دنیا شاد میشوند .همه
این خبر را مربوط به زندگی خود میدانند .همچنان
که ،وقتی گفته میشود در یک کشور شماری از
مبتالیان سالم شده دوباره دچار شدند ،همهی مردم
نگران میشوند و آرزو میکنند این خبر درست نباشد.
هر دولتی در مهار بیماری کرونا موفقیتی بدست
بیاورد تمام بشریت با هیجان به آن توجه میکنند و
معموال آرزوی موفقیت کامل آن را دارند .در نتیجهی
این وضعیت ،اکنون انسانها درک مشترک ژرفتری از
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همپیوستگی سرنوشت خودشان یافتهاند و زمینهی
بیشتری برای همدردی با هم پیدا کردند.
کسی که در قرنطینه بسر میبرد و رنج این حصر
اجتماعی را میکشد کنجکاو هم حصریهای خود در
دیگر جاهای کشور خود و در دیگر کشورهای جهان
است .وقتی در این حصر رنجبار میشنویم و میبینیم
که شماری ایتالیایی از طریق بالکن خانههای خود با
هم مرتبط شدند و سرود بال چاو را سردادند ،یا در
جایی در روسیه کسی ترانهی ُدن را با ویولون نواخت
و جمعی به آواز همخوان او شدند ،وقتی میبینیم و
میشنویم که در تمامی کشورها گروهی از مردم در
یک زمان واحد در بالکنها و پشت بامها و باغچه های
خود به تشویق و سپاس رزمندگان بخش بهداشت و
درمان میپردازند و آنها را غرق افتخار میکنند ،اینها
همه قلبهایمان را میشویند و روشن میکنند و حس
همدردی و مهر و دلسوزی را به حرکت در می آورد.
مردم اکنون شیرینی زندگی را بسی بیشتر درک
میکنند .قلبها بیش از پیش برای دوست داشتن
آمادهاند .ارزش یک قدم زدن ساده در خیابان ،رفتن
بدون نگرانی در یک فروشگاه ،یک خرید با فراغ بال،
لذت یک میهمانی ،شادی یک دیدار ،فشردن دست
دوست و بغل کردن فرزند و درک تداوم هستی خویش
در بازیهای شوخ نوه ،اینها را اکنون مردم بهتر درک
میکنند .زندگی روی شاخه زمان نشسته و بسوی
انسان دست دراز کرده است تا میوهای به او بدهد
و به او کمک کند تا «طعم گیالس» را درک کند .تا
درک کند که زنگی چه شیرین است و هر لحظهی آن
چه پرارزش است و چرا باید برای حفظ آن همبسته
و همیار بود.
َسم ستیز
اما ،داستان سمت دیگری هم دارد .الکساندر ووچیک
رئیس جمهور صربستان در گفتار خود خطاب به مردم
در باره گسترش کرونا جمالتی گفت که مشهور شدند.
او گفت :در جهان هیچگونه همبستگی وجود ندارد و
همبستگی اروپایی واقعیت ندارد .اینها همه حرفهای
بی پشتوانه است .ووچیک پس از آن این حرفها را
بزبان آورد که تقاضای کمک او توسط دولتهای
مخاطب پاسخ مثبت نیافت .روشن است که اگر دولت
خود او نیز امکانات خاصی میداشت به احتمال قوی
مایل به حفظ آنها برای خود بود .اگر تلطیف احساسات
مردم و ژرفش آگاهی و درک بسیاری از آنان از
زندگی و همدردی بشری وجه روشن حادثه باشد ،که
هست ،در برابر آن بسط ستیز و سیاست به عرصهی
این بحران جهانی و کمبود و اخالل در همبستگی و
همیاری دولتها وجه تاریک آن است.
از آغاز شیوع پاندمی کرونا کوششهایی آغاز شدند
تا از این بیماری یک وسیلهی ستیز و سیاست درست
کنند .تالشهای اغلب دولتها برای استفادهی سیاسی
از این وضعیت معطوف به تشدید تضاد و ستیز و
برانگیختن مردم علیه یک دیگر بود .ویروس کرونا در
جایی چینی و در جایی آمریکایی ،در جایی طبیعی
و در جایی مصنوعی اعالم شد .بسیاری شروع کردند
به متهم کردن و تهدید همدیگر .برخی به انحصار و
احتکار وسایل محافظت در برابر ویروس مشغول شدند.
برخی دولتها شروع کردند به راهزنی و زورگیری و
نیازمندیهای دیگران را مصادره کردن و دزدیدن ،حتی
در نزدیکترین روابط خود .اغلب دولتها بیدرنگ و
بدون هماهنگی با دیگران مرزها را بروی هم بستند و
به جای توزیع امکانات به مخفی کاری و دروغ در این
مورد دست زدند .آمریکا سفارشهای آلمان را مصادره

کرد ،فرانسه سفارشهای سوئد را .فنالند ناگهان درب
ذخایر مخفی خود را گشود و نشان داد که میلیونها
ماسک و باالپوش و دیگر وسایل الزم تنفسی برای
بخش بهداشت و درمان را در انبار دارد و همزمان
اعالم کرد که طبق قانون اساسی مجاز به صدور یا
فروش هیچ بخشی از این وسایل نیست .دریغ از
یک تعارف ساده به همسایهی خود سوئد .دولتهای
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کنند و همیشه برای مدتی بسیار طوالنی برای خود
ذخیره دارند.
وقتی دولتی که در این لحظه میبایست رهبری
جهان را برای مهار بیماری همه گیر بر عهده داشته
باشد به خرابکاری در پیکار جهانی با بیماری دست
میزند حداقل نتیجه گیری کاهش اعتماد به این دولت
و دیگر دولتها در روندهای آینده است .دولت ترکیه

امروز ،وقتی گفته میشود شمار کشتهها در یک کشور کاهش یافته است

مردم دنیا شاد میشوند .همه این خبر را مربوط به زندگی خود میدانند .همچنان
که ،وقتی گفته میشود در یک کشور شماری از مبتالیان سالم شده دوباره دچار

شدند ،همهی مردم نگران میشوند و آرزو میکنند این خبر درست نباشد .هر دولتی

در مهار بیماری کرونا موفقیتی بدست بیاورد تمام بشریت با هیجان به آن توجه
میکنند و معموال آرزوی موفقیت کامل آن را دارند .در نتیجهی این وضعیت ،اکنون

انسانها درک مشترک ژرفتری از همپیوستگی سرنوشت خودشان یافتهاند و زمینهی
بیشتری برای همدردی با هم پیدا کردند.

معدودی بصورت بسیار محدود به کمک دولت دیگر
مایل شدند .اما اغلب دولتها سعی کردند تا گلیم خود
را از آب بیرون بکشند .دولتهای راست و راسیست و
ابرناسیونالیست سردمدار تالشهای منفی بودند و دو
راهزن شهیر در آمریکا و برزیل در این زمینه سنگ
تمام گذاشتند.
کار به جایی رسید که پرزیدنت ترامپ به جای
استفاده از امکانات علمی و فنی و اقتصادی عظیم
آمریکا برای هدایت جهانیان جهت غلبه بر این فاجعه
حتی کمک اندک خود به سازمان بهداشت جهانی را
نیز بلوکه کرد و حاضر نشد که مقداری از ثروتهای
مصادره شدهی ایران را برای مبارزه با کرونا آزاد کند.
کرونا هم شد یک وسیله دیگر برای رنج دادن مردم
ایران .دولت آمریکا پیش از آن که خود دچار شود
اعالم کرد که بیماری کرونا برای اقتصاد آن کشور مفید
است .در کشورهای منطقه برخی خرسندی خود را
از گسترش بیماری در ایران بروز دادند .عوامل دولت
اسرائیل در این شرایط نیز هدایتگر دولت آمریکا برای
اختناق اقتصادی در ایران شدند .میتوان پیش بینی
کرد که احتماال دولت چین نیز در نهان راضی بود
از تقسیم این مصیبت با آمریکا و دولت روسیه دلیل
چندانی نداشت که مرض را خود داشته باشد و آرزو
کند که رقیبانش نداشته باشند .دولتهای آمریکا و
ایران از بیماری و مرگ مردم در دو کشور ناراضی
نشدند بلکه هر یک از آن به عنوان مدرکی بر ضعف
حریف استفاده کردند.
هجوم هزاران هزار آمریکایی برای خرید اسلحه و
مهمات نمودار بیاعتمادی آنها به میل و توان دولت در
تأمین بیطرفانه امنیت شهروندان و محاسبه احتمال
آشوب و بی قانونی و حکومت جنگل است .این تنها
مردم معمولی نیستند که همیشه احتمال جنگلی
شدن جامعه آمریکا را محاسبه میکنند .بیل و ملیندا
گیتس که سمبول ثروت و نواندیشی و کار خیر هستند
نیز از آن جمله مردمی هستند که همیشه برای سالیان
خوراکی و نوشیدنی و امکانات زیستی ذخیره میکنند.
آقای بیل گیتس در مصاحبه اخیر خود گفت که سالها
پیش او و ملیندا با هم مشورت کردند که اگر روزی
آشوب بشود و غذا و آب نایاب شود چه باید بکنند .پس
آنها تصمیم گرفتند که در این زمینه اقدام به ذخیره

با این که تمام همسایگانش دچار شده بودند به ورود
پاندمی به کشور خود اعتراف نکرد ،تا این که بحران
اوج گرفت .دولت ایران با آگاهی از شیوع بیماری در
کشور ،خاصه در تهران و قم ،برای جمع کردن سیاهی
لشکر پای صندوقهای رأی بیرحمانه سکوت کرد و
زندگی مردم را به خطر انداخت و باعث مرگ هزاران
بیگناه بی خبر از حادثه شد.
آیا در این واژگونکاری بیرحمانه توده مردم بی
تقصیر هستند؟ چنانچه در نظر گرفته شود که رهبران
و دولتهای راست و راسیست و ستیزهجو با رأی بخشی
از مردم روی کار آمدهاند یا بخش مهمی از مردم از
آنها حمایت میکند ،آنگاه نمیتوان پایگاه تودهای این
خشونت را انکار کرد .روشن است که نیروهای راست
و ستیزه جو و مرتجع میکوشند با تبلیغات و مسموم
کردن ادراک و احساس مردم آنها را بسوی خود جلب
کنند .اما نیروهای دموکرات نیز میکوشند با تدابیر
خاص خود این کار را بکنند .تالش نیروهای راست و
پرخاشجو در جذب آرای مردم نافی مسئولیت و میل
باطنی این مردم برای جبههگیری خشن نیست.
اگر تاریخ معاصر را در نظر بگیریم شمار دولتهای
راست و راسیست و ارتجاعی که حمایت تودهای یافتند
کمتر از دولتهای مردمی و دموکرات نیست .بزرگترین
بسیجهای تودهای در تاریخ معاصر نیز توسط جریانهای
راست و پرخاشجو صورت گرفته است .هیتلر راسیست
در اروپا و خمینی مرتجع در خاورمیانه بزرگترین
بسیجگران توده در کل تاریخ معاصر بودند .در حالی
که نیروهای مردمی و دموکرات همیشه نیازمند
مراقبت مداوم از اعتماد مردم هستند تا بتوانند به یاری
آنها کاری انجام دهند .حماقت و شرارت مستتر در
اندیشه و منش نیروهای راست و مرتجع نه تنها مانع
گرویدن تودهی مردم به آنها نمیشود بلکه بر عکس
مهمترین حلقهی پیوند آنها با این تودههاست .توده
همیشه آمادهی تحریک است و تودهی تحریک شده از
هر تحریک کنندهای خطرناکتر است .پس ،کاستی در
همبستگی و همکاری و همدردی دولتها نیز ریشه در
گرایشهای موجود میان بخشی از تودهی مردم دارند و
این پدیده ریشهی خطر است.
جهان بیرهبری
در رویارویی با پاندمی کرونا جهان بیرهبری ماند.
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سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی ،اگر
چه در جایگاه رهبری قرار دارند اما نه دارای قدرت
الزم هستند و نه حمایت دولتهای بزرگ را دارند .این
نهادها مهمترین ثروت جهان در امر همبستگی جهانی
هستند ،اما ثروت آنها توسط دولتهای با حق وتو به
غارت رفته است .ناتوانی سازمان ملل متحد و نهادهای
وابسته به آن بیش از همه به تالشهای ناتوان کننده
آمریکا بر میگردد .آمریکا میخواهد که این نهادها ادامه
نهادهای دولتی آن باشند و به دولت آمریکا خدمت
کنند .روسیه نیز به سهم خود میکوشد که از سازمان
ملل متحد و نهادهای وابسته به آن استفاده ابزاری
کند.
آمریکا با همهی امکانات عظیم علمی و فنی و
توانایی تأثیرگذاری خود ،در این جنگ ستارگان که
پاندمی کرونا براه انداخت چه نقشی ایفا میکند؟ در این
زمینه ،آمریکا از جایگاهی که در تخیالت برای خود
تعیین میکند سقوط کرده و نه تنها جهان را متحد
نکرد و رهبری ننمود بلکه مثل یک قدرت منطقهای
لجوج و شرور عمل میکند .آقای ترامپ که با شعار
احیای عظمت آمریکا شروع کرد در عمل دولت آمریکا
را از جایگاه یک دولت مدعی رهبری جهانی و خواهان
سرکردگی جهانی به موقعیت یک دولت منطقهای
زورگو و بیمسئولت در قبال مسایل مشترک جهانی
تنزل داد .قشری و نژادی و نتانیاهوایست شدن دولت
آمریکا حتی سخاوت یک قدرت منطقهای را هم از آن
گرفته است ،تا جایی که ما باید فکر کنیم برای اصالح
مناسبات با ایاالت متحده باید اول سراغ دولت اسرائیل
برویم .روشن است که اگر قدرت عظیم علمی و فنی
و اقتصادی آمریکا پشت اندیشه تقویت همبستگی
جهانی قرار نگیرد این کار کمتر شدنی است .در این
جنگ ستارگان ،جهان نه تنها بی رهبری است بلکه
دارای یک نیروی رهبریشده برای جلوگیری از رهبری
است.
پاندمی زیستبومی
پاندمی کرونا منشأ زیستبومی دارد .چه این
ویروس از طبیعت آمده باشد و چه از آزمایشگاه ،در
هر دو صورت دخالت نامناسب در زیستبوم و زندگی
موجودات منشأ آن است .تعرض انسان به حیات وحش
و تبدیل حیوانات وحشی به غذا و مصالح و کاال و
نابودی انواع موجودات ،و از سوی دیگر دخالت ژنتیک
در ساختار جسمی حیوانات ،توازن و سامان طبیعی
را به هم میزنند و زندگی را با رویدادهای پیشبینی
ناشدنی روبرو میکنند .در رابطه با پاندمی کنونی
پیشبینیهایی نیز وجود داشته است .سال  ۲۰۰۷در
نشریه «کلینیکال میکروبیولوژی» مقالهای در بارهی
بیماری تنفسی ناشی از ویروس کرونا چاپ شد که در
آن دانشمندان هشدار داده بودند که استفاده خوراکی
از خفاش میتواند موجب شیوع این بیماری بشود .یک
خانم پروفسور چینی که به خفاش بانو مشهور است و
برجستهترین خفاش شناس درچین است پیش از این
اعالم کرد که  ۹۸در صد ویروسهای تهدید کننده منشأ
خفاشی دارند و این موجود خود در مقابل آن ویروسها
مصونیت دارد.
میتوان به دورانی بسیار پیش از این بر گشت ،به
دوران انقالب فرهنگی در چین .درکنار جنبههای
بسیار منفی و ویرانگر آن انقالب نکاتی قابل توجه
هم وجود داشت .از جمله مبارزه با برخی آداب
غذایی سنتی چین و رسم همه چیز خواری و تغذیه
از حیوانات وحشی و میل به نایاب خوری و استفاده
دارویی از جسم این موجودات .دولت چین همواره در

موضع اصالح اینگونه آداب سنتی قرار داشت اما ناچار
به نرمش میشد .مسئول نهاد حمایت از حقوق حیوانات
در چین در یک مصاحبه با تلوزیون سوئد ضمن ابراز
تأسف از پدیدار شدن این پاندم گفت ،دولت چین دو
سال پیش رشته اقدامات جدیدی را برای پایان دادن
به اینگونه اعمال در برخی بخشهای کشور برنامه ریزی
کرده است .وقوع این حادثه نشان داد که باید بسیار
قاطعانهتر اقدام شود و ما قول میدهیم که دیگر از چین
هیچ ویروسی سرایت نکند.
تنها محکوم کردن چین کار درستی نیست چرا
که در سایر کشورها نیز حوادث مشابهی رخ میدهد و
فرافکنی هدفهای سیاسی را دنبال میکند .مسأله فقط
به حیوانات وحشی بر نمیگردد .در اروپا چنان برخورد
بیرحمانهای در پروسه سالخی خوکها صورت میگیرد
که تماشای آن مو به تن سیخ میکند .حیوان نگون
بخت از دریچه یک تونل تنگ وارد میشود و به صورت
کالباس و سوسیسهای بستهبندی شده و قیمت زده
از دریچه دیگر بیرون میآید .پیشرفتهترین کشورهای
صنعتی جلودار دخالت ژنتیکی برای تبدیل حیوانات به
گوشت و شیر هرچه بیشتر بودند .گاو معروف بلژیکی
یک نمونه آن است .واقعیت این است که تغذیه از
حشرات ،کاری که در خاوردور رایج است ،بسیار
معقولتر از تغذیه از گاو است .حیوانی که هم بیشترین
خدمت را به بشر کرده است و هم بسیار پیشرفته است
و نیز تولیدکننده خطرناک گازهای گلخانهای است.
کنشگران زیست محیطی تا پیش از بروز پاندمی کرونا
از اضافه شدن حشرات به سفره انسان دفاع میکردند.
اما امروز فکر میکنم که اضافه کردن هر چیزی به
سفره غذایی باید پس از کسب جواز از سوی نهادهای
علمی دارای صالحیت باشد .با تبدیل جهان به یک
واحد همپیوسته ،خوب و بد کردار و رفتار هر جامعهای
به همه مربوط میشود و این شامل فرهنگ غذایی هم
میشود.
پاندمی زیستبومی کرونا بر متن بحران ژرفندهی
زیستبومی رخ داده است ،بحرانی که آبستن
عکسالعملهای هولناک طبیعت است .گرمایش کره
زمین و آلوده و نابود شدن آب و خاک و هوا نتیجهی
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آشکار جامعهی زیاده خواه سود و مصرف است .زمین
توانایی کشیدن بار هشت میلیار انسان و دوبرابر آن
حیوانات خوراکی او را ندارد .اینها همه باید از زمینی
تغذیه کنند که ثانیه به ثانیه از سطح کشاورزی و
دامداری آن کاسته میشود و دریاها و دشتهای آن
تهی میشوند و منابعش به پایان میرسد .عالوه بر
دانشمندان و متخصصان و نهادهای مسئول ،سازمان
ملل متحد نیز بارها اعالم کرده است فرصت نجات کم
کم از دست میرود و از دولتها تقاضا شد مسئوالنه و
سریع بداد کره زمین برسند .اما پاسخ خودخواهانهی
مدافعان مصرفگستری تاکنون کارشکنی و عدم رعایت
مصوبات نیمبند بودهاست .تمامی هول و هراسی که
پاندمی کرونا پدید آورد میتواند یک نشانه ناچیز از
فاجعههای سنگین پیش رو باشد .نه تنها سالمتی
انسانها که موجودیت تمام تمدن بشری در خطر
نابودی است .پاندمی کرونا نشان داد که جامعه کنونی
چه اندازه دربرابر حوادث فراگیر طبیعی شکننده است.
تداوم وضعیت موجود حرکت در نشیب فاجعه است.
جلوگیری از روندهای فاجعهزا نیازمند برنامه ریزی
جهانی و همبستگی و همکاری کشورها و وجود رهبری
برای برنامههای مشترک در مقیاس جهانی است.
همانگونه که پاندمی کرونا نشان داد ،دو راه عمده
پیش روی بشر است .راه همبستگی و راه خودبستگی.
این دو راه هر یک نگرش و نیروی خود را دارند .به
گونهی بی نیاز از اثبات گرایشهای راست و راسیست و
غیر دموکرات نیروی ضد همبستگی و رهبری مشترک
در جامعه و جهان هستند .این گرایشها نه تنها مستعد
پذیرش نبرد مشترک جهانی با تهدیدهای طبیعی
نیستند بلکه آشکارا میخواهند این تهدیدها را بر
وسایل جنگ و ستیز خود بیفزایند .آنها آشکارا مایلند
از اپیدمیها و پاندمی ها علیه حریفان خود استفاده
کنند .لذا ،کوشش برای ایجاد آمادگی در جامعه
و جهان برای بسیج مشترک در مقابل تهدیدهای
همهگیر طبیعی و اجتماعی در گرو پیکار فراگیر و
موفق با راسیسم و فراراست و ارتجاع و تروریسم است.
دموکراسی در جامعه و همبستگی در جهان ،امید به
آینده در این است.

برخی دولتها شروع کردند به راهزنی و زورگیری و نیازمندیهای دیگران را
مصادره کردن و دزدیدن ،حتی در نزدیکترین روابط خود .اغلب دولتها بیدرنگ و
بدون هماهنگی با دیگران مرزها را بروی هم بستند و به جای توزیع امکانات به مخفی
کاری و دروغ در این مورد دست زدند .آمریکا سفارشهای آلمان را مصادره کرد،
فرانسه سفارشهای سوئد را .فنالند ناگهان درب ذخایر مخفی خود را گشود و نشان
داد که میلیونها ماسک و باالپوش و دیگر وسایل الزم تنفسی برای بخش بهداشت
و درمان را در انبار دارد و همزمان اعالم کرد که طبق قانون اساسی مجاز به صدور
یا فروش هیچ بخشی از این وسایل نیست .دریغ از یک تعارف ساده به همسایهی
خود سوئد .دولتهای معدودی بصورت بسیار محدود به کمک دولت دیگر مایل شدند.
اما اغلب دولتها سعی کردند تا گلیم خود را از آب بیرون بکشند .دولتهای راست و
راسیست و ابرناسیونالیست سردمدار تالشهای منفی بودند و دو راهزن شهیر در
آمریکا و برزیل در این زمینه سنگ تمام گذاشتند.
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در این آشوب کرونائی
محسن یلفانی

چندی پیش ،در انبوه گزارشها و شرح و تفصیلها
و مصاحبههائی که چپ و راست دربارۀ بیماری
عالمگیر کووید ۱۹-منتشر میشود ،این نظر هم
مطرح شد که ممکن است در آیندهای نزدیک بیماری
عالمگیر دیگری با شدت و حدتی بیشتر در جائی
دیگر از کرۀ ما ظهور کند .میتوان از این هم فراتر
رفت و این احتمال را مطرح کرد که اگر هم اکنون
که بیماری کووید ۱۹-در حال کشتار مردمان و درب
و داعان کردن نظم معمول دنیاست ،بیماری عالمگیر
دیگری از گوشهای دیگر ظهور کند ،چه باید کرد؟
برای فرار از آثار هولناک چنین احتمالی ناچار باید
به تاریخ پناه برد که خوشبختانه نشان نمیدهد این
گونه بیماریها همزمان با هم ظهور کرده باشند .اما
مشکل اینجاست که مدتهاست میدانیم به تاریخ
اعتماد چندانی نمیتوان کرد .تنها میتوان چنین
همزمانیای را جزو نوادر تاریخ شمرد و نه جزو
رویدادهای عیرممکن.
خواننده میتواند مطمئن باشد که طرح چنین
احتمالی ناشی از گرایش یا غریزۀ سادیستی با هدف
افزودن بر نگرانی و اندوهی که فعال عالم را فرا گرفته
نیست .منظور تنها یادآوری این واقعیت آشکار،
انکارناپذیر و هولناک است که بشریت به گونهای
باورنکردنی و کودکانه ،هنوز و همچنان در برابر
رویدادهای روزگار سخت آسیبپذیر است .و آنچه
در این میان حیرتانگیزتر است ،این واقعیت است
که بشریت به وقوع چنین رویدادهائی آگاهی دارد و
برای تکمیل این آگاهی تدابیر مهمی نیز اندیشیده
است .با این همه ،به رغم این آگاهی نمیخواهد بر
سر عقل آید و به راستی محدودیتها و تنگناهائی را
که طبیعت بر او تحمیل میکند ،بپذیرد و خواستها
و آرزوها و بلندپروازیهای خود را متناسب با آنها
شکل دهد یا تعیین کند.
نحوۀ مقابله با بیماری کوویدـ ۱۹در کشورهای
مختلف متفاوت بوده است ،اما بیشتر آنها رعایت
نوعی قرنطینۀ متناسب با رفع نیازهای روزمره را در
پیش گرفتهاند .چند کشور اروپائی ،از جمله بریتانیا،
هلند و سوئد ،روش سرایت «گلهای» یا امید به

مصونیت عمومی را انتخاب
کردند .از اعمال قرنطینۀ
نسبی خودداری کردند و
عمال گذاشتند تا ویروس به
گردش آزاد خود ادامه دهد
و کسانی را که میتواند،
بیمار کند ،تا سرانجام نوعی
مصونیت عمومی در برابر آن
ایجاد شود.
با باالرفتن شمار تلفات
و بویژه با افزایش شمار
بیمارانی که به بستری شدن
نیازمند بودند ،بریتانیا و هلند
این شیوه را رها کردند و به
قرنطینٖۀ نسبی روی آوردند .سوئد همان سیاست را
ادامه داد و تنها درخواست کرد که کلمۀ «گلهای»
در توصیف آن به کار برده نشود .بیش از دو هزار
دانشمند و پزشک این کشور در نامهای دولت سوئد
را به قتل عام مردم متهم کردهاند .یکی از معضالت
اصلی این روش این است که هنوز دانسته نیست که
کسانی که به این بیماری مبتال میشوند ،در برابر آن
مصونیت پیدا میکنند یا نه.
موفقترین کشورها در مبارزه با کووید ۱۹ -تایوان
و کرۀ جنوبی بودهاند که در نزدیکی چین قرار دارند.
علت این موفقیت را قاعدتاَ باید در این دانست که
آنها تجربۀ بیماری کرونائی پیشین را ،در سال ۲۰۰۳
در آسیای جنوب شرقی ،فراموش نکرده و آگاهی و
آمادگی الزم را از همان زمان فراهم آورده بودهاند.
در میان کشورهای بزرگ اروپائی موفقیت آلمان
در مقابله با کوویدـ ۱۹چشمگیر بوده است .به
علت آمادگی سیستم بیمارپذیری و فراوانی وسائل
درمانی ،همراه با آمادگی برای انجام آزمایش بیماری
در مقیاسی بسی پرشمارتر از دیگر کشورها ،تلفات در
آلمان به مراتب کمتر از چهار کشور دیگر ــ اسپانیا
و ایتالیا و فرانسه و بریتانیا ــ بوده است .شمار
تختهای مجهز به دستگاههای درمانی در آلمان
 ،۲۵۰۰۰در فرانسه  ۷۰۰۰و در ایتالیا  ۵۰۰۰بوده

است .آلمان حتی شماری از بیماران بدحال فرانسه
را در بیمارستانهای خود پذیرفت( .مصاحبۀ یکی از
این بیماران پس از بهبودی با یکی از تلویزیونهای
فرانسه از لحظههای آموزنده و قوی آن ایدهآلی بود
که قرار است ــ یا قرار بود ــ اروپا و اتحاد آن باشد).
مردم این کشورها با سیاستها و تصمیمات
دولتهایشان ،با وجود کوتاهیها و نقایص آشکار،
به طرز مؤثری همکاری کردهاند .فرانسویها که در
شکوه و شکایت از دولتهایشان شهرهاند ،حتی بیش
از سه کشور دیگر در اجرای مقررات قرنطینه از خود
مایه گذاشتند .در مقابل ،دولتها نیز کم و بیش همٖ
امکانات بالفعل و بالقوۀ خود را برای مقابله با بیماری
و نجات بیماران به کار گرفتند و هم از آمادگی برای
صرف صدها میلیارد یورو دریغ نکردند.
در این میان ،دونالد ترامپ ،رئیس جمهور ایاالت
متحده نشان داد که کمسوادی و تنگنظری یک
رهبر سیاسی چه عواقب هولناکی برای مردم و کشور
به بار میآورد .آخرین شاهکار ترامپ این بوده است
که از مردم سه ایالتی که فرمانداران دموکرات دارند
خواسته است که این سه ایالت را (برای پایان دادن
به مقررات قرنطینه و رفتن به سر کار) «آزاد» کنند.
با این همه فراموش نباید کرد که ایاالت متحده ــ
حداقل از لحاظ وسعت ،بدون در نظر گرفتن کانادا–
بزرگترین دموکراسی دنیاست .به همین علت میتواند
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رفتار اوبوئسک رئیس جمهور خود را تا حدود زیادی
کنترل کند .مصیبت واقعی در کشوری میگذرد که
دیوانگان قدرت بر آن حکومت میکنند.
دزدان و
ِ
پیداشدن ویروس کرونا در چین شک و تردیدها
و شایغات فراوانی میان عوامالناس برانگیخت .روش
قاطعانه و آمرانه و همراه با قدرت بسیج و کنترل
حکومت آن کشور آمیزهای از اعجاب و حسرت در
پی آورد .هنگامی که با گرفتار شدن دیگر کشورها
به بیماری ،سیل ماسک چینی به چهارگوشۀ
جهان سرازیر شد ،تحسین همگان را برانگیخت و
سپس باعث نگرانی شد( .همزمان فیلمی از اجرای
سرود همیشه و همچنان نیرومند و هیجان انگیز
«انترناسیونال» در شیکههای اجتماعی پخش شد.
اجرای این سرود تاریخی به زبان فرانسهای بسیار
فصیح و به سبکی کالسیک شروع میشد و به زبان
چینی و با اداـ اطوارهای پاپ و راک ادامه مییافت
ــ در سالنی شبیه به سالن مسابقههای آوازخوانی
یورونیوز با حضور جمعیتی چند هزار نفری .دیدن
این فیلم ،آن هم در روزهای پیروزی چین بر
کرونا و دست و پازدن دیگر کشورها در مقابله با

هنگام پذیرفتن این حرفه یاد کردهاند ،دل بستهاند.
و به حرمت این سوگند تا پای جان در کمک به
دیگران و نجات بیماران میکوشند( .بنا به اخباری
که این اواخر درز کرده ،فرانسه و انگلستان از اعالم
شمار واقعی پرستاران و پزشکهائی که تا به حال
به بیماری کووید ۱۹ -مبتال شده یا بر اثر ابتال به
آن درگذشتهاند ،خودداری میکنند ).نیازی به گفتن
ندارد که اینان در کار خود تنها نیستند و بسیار
کسان دیگر نیز که به اقتضای شغل خود برای تامین
نیازهای روزمرۀ مردم خطر بیشتری را میپذیرند ،در
تقویت این حس همبستگی و فداکاری شریکاند .اگر
این گفتۀ رئیس جمهور فرانسه را بپذیریم که «ما
در حال جنگیم» ،پرستاران و پزشکان و کارگران و
کارمندانی که با به خطر انداختن جان خود به بقا و
حفظ نظم جامعه کمک میکنند ،سربازان خط مقدم
این جنگاند .این همه درس بزرگی است در برابر به
اصطالح نظم حاکم بر جهان امروز ،که همه چیز را،
حتی همبستگی انسانی و فداکاری برای دیگری را،
فقط در برابر مزد میفهمد و میخواهد.
بیش از نیمی از جمعیت دنیا خانهنشین ،نزدیک

بیماری سراسری کووید ، ۱۹ -همراه با همۀ مصیبتی که بر ما نازل کرد ،به
وضوح به همگان ،هم به مردم و هم به حکومتها ،نشان داد درس داد که بشریت
آنگاه که بفهمد و الزم بداند ،قادر به دستزدن به اقدامهائی است که تا یک روز

پیش از آن حتی جراَت اندیشیدن بدانها را هم نداشته است .اگر آنچه از ظرفیتها و

توانائیهای انسان در فداکاری و همبستگی و خودداری و قناعت در تجربۀ کرونا یاد
گرفتیم ،در تالش و چالش حفظ محیط زیست به کار ببندیم ،در آینده از این بیماری
عالمگیر نه به عنوان یک بال ،که به مثابۀ یک نعمت یاد خواهیم کرد.
آن ،این پرسش را دامن میزد که آیا پس از ملغمٖۀ
کمونیسم-نئولیبرالیسم باید شاهد ترکیب کمونیسم
ـ امپریالیسم چینی یاشیم؟ با کمی کنکاش در
انترنت معلوم شد که سرود جاودانی اوژن پوتیه در
سال  ۲۰۱۶اجرا شده بوده و ربطی به وضعیتی که
کرونا ایجاد کرده ،ندارد).
بگوـمگو دربارۀ چین و راه و چارهاش برای کنترل
بیماری کرونا ،هم در گرماگرم دریافت کمکهای
آن کشور ،باال گرفت .بسیاری چین را به دروغگوئی
دربارۀ شمار تلفات بیماری و کوتاهی در اطالعرسانی
دربارۀ آن متهم کردند .یکی از مسئوالن حکومت
اسالمی هم از «شوخی تلخ» چین سخن گفت .در
ایران این مسئول را فورا َ سر جابش نشاندند؛ ولی در
دیگر کشورها بگو-مگو همچنان ادامه دارد و ادامه
خواهد یافت – بی آنکه امید چندانی به آشکار شدن
حقیقت ،یا قانع شدن یکی از طرفهای دعوا باشد.
ویروس کرونا این فرصت را نیز فراهم کرده است
تا ما یک یار دیگر شاهد پیروزی احساسات و عالیق
و همبستگی انسانی در دنیائی باشیم که به این
گونه خصلتها مجال بروز چندانی نمیدهد و حتی
میکوشد آنها را از دایرۀ رفتار و اخالق انسانی خارج
کند و به جای آنها قوانین ناظر بر بده-بستان و معامله
را جا بیاندازد .کارکنان بیمارستانها ،پرستاران و
پزشکان در سراسر دنیا و فارغ از نوع حکومت و ادارۀ
مملکتشان ،گوئی بیش از هر چیز به سوگندی که به

به  ۲،۵میلیون نفر بیمار۱۸۰ ،هزار مرگ… اما آنچه
تا به حال کرونا برای ما به ارمغان آورده تنها ارقام
نیستند .و ما نیز ماَموران سرشماری و نظرسنجی
یا معلم حساب نیستیم تا این ارقام را فقط کمیتی
مجرد و ریاضی بدانیم .این ارقام حامل بار و معنائی
انسانیاند و با وجدان ما سر و کار دارند و ما چه
بخواهیم و چه نخواهیم در برابر آنها مسئولیم .کرونا
حتی آداب و مراسم خاکسپاری و وداع با عزیزان
را هم از ما گرفته است – آداب و مراسمی که هنوز
پیوندها و احساسات انسانی را در ما زنده نگه میدارد.
یورش کور و بیاعتنای کرونا به سالمندان ــ بزرگان
خانوادهها — که پیشتر حکم تبعید غمانگی ِز دوری
از خانه و عزیزان خود را پذیرفته بودند ،انسان را در
برابر پرسشی جانکاه و انتخابی وجودی قرار میدهد.
آیا در این که آنان را ،و نه جوانان و کودکان ما
را ،انتخاب کرده است ،شریک او ،و در واقع شریک
جرم او ،نیستیم؟ آیا از این که در این انتخاب هیچ
گونه مسئولیتی بر گردن ما ننهاده و در واقع ما را
از هر کوتاهی یا گناهی مبرا کرده ،احساس آرامش
وجدان نمیکنیم و این آرامش وجدان را مدیون او
نیستیم؟ آیا کش دادن این بحث مسئولیت و وجدان
رضادادن رندانه به «واقعیتهای فراتر از اختیارات
و
ِ
و امکانات ما» سکوت و بیخبری و فراموشی ما را در
برابر مرگ نه میلیون نفر در سال ،که بیش از سه
میلیون آنها کودکان زیر پنج سالاند ،بر اثر کمبود
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مواد غذائی ،یعنی گرسنگی ،توضیح نمیدهد؟…
از فردای شیوع سراسری بیماری کوویدـ  ۱۹و
آشکارشدن عمق و وسعت آثار و عوارضی که بر
جای خواهد گذاشت ،طبعاَ پیشبینی دربارۀ دوران
پس از کرونا گریزناپذیر بود .صاحبنظرانی که حد
معقولی از واقعبینی را رعایت میکردند از پیشبینی
برخی اصالحات در قلمرو اقتصاد فراتر نرفتند  :نوعی
بازگشت احتیاطآمیز به برخی روشهای دولت رفاه،
بویژه در حوزۀ بهداشت و بیمۀ اجتماعی ،برخوردی
احتیاطآمیزتر با جهانی شدن یا تداوم جهانی کردن
اقتصاد ،کوشش برای کاهش وابستگی به اقتصاد
جهانی شده ،بویژه در مورد کاالها و موادی که امنیت
و سالمت هر کشور مستقیماَ بدانها وابسته است… و
نهایتاَ دخالت بیشتر دولت در بازار.
اینها نهایت چیزهائی است که میتوان در فردای
پیروری بر کرونا انتظار داشت – اگر پیروزیای درکار
باشد ،چرا که احتمال زنده ماندن ویروس و ،ناچار،
پذیرفتن نوعی سازش و «همزیستی» با آن به هیچ
روی منتفی نیست .پیش راندن توسن خیال در دوران
بعد از کرونا تا تصور دگرگونی نظام اقتصادی-سیاسی
مسلط بر جهان ،جز خیالپردازی نیست .برای تعمیم
این نظر به کشوری که در سیاهچالۀ والیت فقیه
دست و پا میزند ،باید از خیالپردازی هم فراتر رفت.
در توضیح منشاَ یا علت انتقال ویروس کرونا
به انسان از تخریب جنگلها ،و در نتیجه از میان
رفتن محل زیست خفاشها سخن گفتهاند و این
که خفاشها ناچار به محل سکونت انسان نزدیک
شده و ویروس را که به طور طبیعی در بدن آنها
میزید ،به او منتقل کردهاند .تحقیق بیشتر در مورد
صحت و سقم چنین توضیحی با متخصصان محیط
ِ
دریافت نه نزدیک بودن فاجعۀ
زیست است .اما برای
محیط زیست ،بلکه فهمیدن و پذیرفتن این واقعیت
که فاجعه از مدتها پیش ،از انقالب صنعتی در قرن
نوزدهم به این سو ،آغاز شده ،نیازی به طرح این گونه
احتماالت و حتی نیازی به نازل شدن بالی کرونا
نبوده است .چندی پیش دو پژوهشگر «مرکز ملی
پژوهشهای علمی فرانسه»  ۱۳هزار مقالۀ منتشر
شده در بزرگترین نشریات زیستشناسی را که بیش
از  ۱۰۰هزار دانشمند در تهیۀ آنها شرکت داشتهاند،
تحلیل کردند .با این تحلیل روشن شد که هیچ گونه
تردیدی در مورد فاجعۀ زیستمحیطی در حال وقوع
وجود ندارد.
حداقل دهها سال است که هم دانشمندان ،هم
مردم و هم حکومتها وقوع فاجعه را دریافته و
پذیرفتهاند؛ اما به علت گرفتار بودن در نظام سیاسی-
اقتصادی کنونی ،با وجود ناهنجاری و مغایرت اساسی
آن با معیارهای انسانی ،قادر به هیچ گونه پیشگیری
یا مقابلۀ با معنی و مؤثری با آن نیستند.
بیماری سراسری کووید ، ۱۹ -همراه با همۀ
مصیبتی که بر ما نازل کرد ،به وضوح به همگان،
هم به مردم و هم به حکومتها ،نشان داد – درس
داد—که بشریت آنگاه که بفهمد و الزم بداند ،قادر
به دستزدن به اقدامهائی است که تا یک روز پیش
از آن حتی جراَت اندیشیدن بدانها را هم نداشته
است .اگر آنچه از ظرفیتها و توانائیهای انسان
در فداکاری و همبستگی و خودداری و قناعت در
تجربۀ کرونا یاد گرفتیم ،در تالش و چالش حفظ
محیط زیست به کار ببندیم ،در آینده از این بیماری
عالمگیر نه به عنوان یک بال ،که به مثابۀ یک نعمت
یاد خواهیم کرد.

