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 چکیده
فرد ویررو  بههرای منحصررویژگری ؛مواجه کرردسابقه یک بحران کم دنیا را با 11بیماری کوید شیوع      

ها را غرافلییر و از کنتررل بحرران نراتوان سرارت، در نتی ره کرونا، یعنی سرعت و سهولت انتقال آن، دولت

ها عملکرد مطلوبی در زمینة مهار بحران نداشتند؛ اما دنیا شاهد طیف وسریعی از وبیش هیچ یک از دولتکم

دهرد کره میران ها با این بحران نشان میها در مدیریت بحران بود؛ بررسی نحوة مواجهه دولتدولتعملکرد 

ها در مدیریت بحرران از سروی دییرر، حاکمیت سیاست و اقتصاد لیبرال از یک سو و ضعف عملکرد دولت

-ا از رودنشان دادهرابطة مستقیم وجود داشته و اقتصادهای لیبرال کمترین آمادگی را برای مهار بحران کرون

هرای اجتمراعی اند. در ایران از یک سو سارتار نظام سیاسی، جاییاه ارلرا  در حکومرت دینری و مسرتولیت

حکومت به کاهش تلفات انسانی کمک کرد و از سروی دییرر بررری موانرر زیرسرارتی نظیرر ضرعف بنیرة 

ث بررورد ناکارآمرد و منفعلانره برا های مالی به صاحبان مشاغل باعاقتصادی و ناتوانی دولت در ارائه کمک

هرا از طریر  بحران گردید. در این پژوهش از روش ترکیبی )کمی و کیفی( و تحلیلری اسرتفاده شرده و داده

ها پس از بحران با انتظارات فزاینردة جوامرر بررای جبرران است. دولتآوری شده ای جمرمطالعات کتابخانه

هرای اجتمراعی ررود را باید میرزان مدارلره در اقتصراد و مسرتولیتها مواجه رواهند شد و به ناچار رسارت

افزایش دهند. این الزام باعث بازتعریف نقش و مستولیت دولت و عدول از لیبرالیسرم و اقتصراد کاپیتالیسرتی 

هرای جدیرد، بره ناچرار بایرد از ها تا زمان بازیابی قدرت و بررورداری از توان ایفای نقشرواهد شد. دولت

 رم برای جلب اعتماد شهروندان رود استفاده کنند.قدرت ن

 .، بحران کرونا، اقتصاد لیبرال، مستولیت دولت، ایران11بیماری کووید   کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

های قرون جدید مواجه سارت؛ یکی از بزرگترین بحرانشیوع بیماری کرونا دنیا را با      

از اوارر جنگ جهانی اول بحران کرونا  المللیهای بینبر اسا  اظهارات مستولان سازمان

اگرچه این بیماری از نظر  است. بوده سابقهبیتا کنون  (زمان شیوع آنفلوآنزای اسپانیایی)

های مشابه )نظیر سار ( است؛ اما میزان ماندگاری ویرو  بر رطر مرگ در حد بیماری

 سازی اینابلیت بحرانهایی بودند که قروی سطوح مختلف و سهولت انتقال آن ویژگی

ها در برابر این پدیده بیماری را افزایش دادند. نحوة مدیریت بحران کرونا و عملکرد دولت

از عوامل گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تأثیر پذیرفته است و تحلیل نحوة مقابله با 

المللی، و بینبحران و پیامدهای آن نیازمند نیرش جامر به ابعاد سارتاری و فردی، دارلی 

درازمدت و کوتاه مدت است. پیامدهای این بحران نیز گسترده و متنوع رواهد بود؛ اما 

ها و مواضر آنها در محور بحث این مقاله اثرگذاری بحران کرونا بر حیطة ارتیارات دولت

ها در مورد لیبرالیسم است. ادعای اصلی پژوهش حاضر این است که ناکارآمدی دولت

های لیبرال بوده است. بنابراین بحران کرونا ان تا حد ریادی به دلیل وجود دولتبرابر بحر

های لیبرالیسم رواهد ها و عبور از برری چارچوباقتصادی دولترباعث چررش سیاسی

شد. به منظور اثبات ادعای مذکور لازم است ضمن توصیف پیامدهای این پاندومی در 

دموکراسی، نحوة مدیریت بحران در یکی از ربرالتعدادی از کشورهای دارای نظام لی

کشورهای رقیب غرب )چین( نیز اشاره شود. از سوی دییر بررسی نحوة مدیریت بحران 

های بنیادین سیاسی، ایدئولوژیک و تفاوت -1در ایران نیز لااقل به سه دلیل اهمیت دارد: 

لیبرال توسط لیوی شبهکارگیری ابه -2فرهنیی جمهوری اسلامی ایران با تمدن غرب 

افزایش جنبة کاربردی مقاله. بر این اسا  موضوع -3ها )قوة م ریه( تعدادی از دولت

ها های اقتصاد کاپیتالیستی و نقش حداقلی دولتاصلی نوشتار حاضر این است که ویژگی

های اجتماعی دولت گردیده و بسیاری از در این اقتصاد باعث کمرنگ شدن مستولیت
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هایی از اند؛ لذا در چنین بحرانحاکمیتی را به بخش رصوصی واگذار کردهوظایف 

 ابزارهای لازم برای مدیریت وکنترل بحران برروردار نیستند.

عنوان منشأ انتشار ویرو  و با وجود بررورداری از از سوی دییر کشور چین به     

پیروی از لیبرال دموکراسی در ویژه عدم بالاترین میزان جمعیت در دنیا، به دلایل مختلف به

وبیش موفقی داشته است. در ایران با وجود اینکه مواجهه با بحران اریر عملکرد کم

مدیریت بحران در مقایسه با کشورهای غربی به مراتب بهتر بوده است؛ اما عملکرد دولت 

عدم  از نقاط ضعف زیادی برروردار بوده و نقدهای جدی به آن وارد شده است. علاوه بر

اعتمادی عمومی نسبت به دولت نیز مانر تبعیت های گوناگون دولت، بیانس ام در بخش

های اعلام شده از سوی ستاد ملی کرونا گردید و کامل جامعه از دستورات و ممنوعیت

های نظام سیاسی روند کنترل شیوع بیماری را با موانر جدی مواجه کرد. لذا چنانچه ظرفیت

ایرانی را ملاک ارزیابی عملکرد دولت قرار دهیم، رفرهنگ غنی اسلامیجمهوری اسلامی و 

باید به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم که مدیریت بحران از سرعت و کیفیت مطلوب 

های سارتاری نتی ة حرکت دولت به ای از این ضعفبرروردار نبوده است. بخش عمده

این در ایران نیز به میزان فاصلة گرفتن بعد است. بنابر 1330سمت اقتصاد لیبرال از دهة 

پذیری کشور در برابر اقتصادی رود، آسیبرهای اجتماعیدولت از وظایف و مستولیت

 آوری اقتصاد در برابر بحران کاهش یافت. و تاب 11کووید 

 

 هااهداف و پرسش.9

، 11ووید حاضر عبارتند از: بررسی علمی پیامدهای سیاسی پاندومی ک اهداف پژوهش     

بررسی نقش اقتصاد و سیاست لیبرال در ناکارآمدی کشورها در مدیریت بحران کرونا، 

اجتماعی ناشی از کرونا بر جاییاه و ارتیارات دولت در آینده، ربررسی آثار بحران سیاسی

بررسی تأثیر بحران بر میزان پایبندی به اصول اقتصاد لیبرال، بررسی ابعاد مدیریت بحران 
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در ایران، ارزیابی بررورد منفعلانه دولت با بحران و نقش گرایشات لیبرالیستی در این کرونا 

 اند.آوری شدهها گردهای پژوهش برای پاسخ به این پرسشواکنش انفعالی. بنابراین داده

گیری را داشته و نحوة مدیریت بحران در کدام کشورها بیشترین همه 11پاندمی کووید- 

 چیونه بوده است؟در کشورهای غربی 

داری چه نقشی در نحوة مقابله با بحران حاکمیت لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایه -

 های غربی داشته است؟توسط دولت

ها به وجود رواهد آورد و موضر های دولتچه تغییراتی در مستولیت 11بحران کووید -

 ها در برابر لیبرالیسم دچار چه تغییراتی رواهدشد؟دولت

چه عواملی مانر مدیریت کارآمد بحران در ایران گردید و گرایش به اقتصاد لیبرال چه  - 

 تأثیری در این ناکارآمدی داشته است؟ 

 

 تجربی ةپیشین.3 

موضوعی جدید است و ادبیات تولید شده در مورد این بیماری  11شیوع بیماری کووید      

ارقام، نحوة محافظت فردی، تخمین زمان  بیشتر به ابعاد کوتاه مدت بحران مانند: آمار و

شود. لذا در مورد ابعاد تولید دارو، تحقیقات مربوط به سارت واکسن و... محدود می

سیاسی و اقتصادی این بیماری تحقیقات زیادی صورت نیرفته است؛ با این حال متغیرهای 

اند؛ رضائیان تهها مورد بررسی قرار گرفصورت م زا در برری نوشتهاصلی این پژوهش به

است. بوث ها و الزامات مدیریت کارآمد بحران را بررسی کرده ای زمینه( در مقاله1383)

های مدیریت بحران و به تشریح انواع مدل« استراتژی مدیریت بحران»( در کتاب 1113)

تکاملی  ای به بررسی سیردر مقاله (2013پردازد. چارلز کلیفت )نقد و بررسی آنها می

پردارته و موضوعاتی مانند:  آن اصلاح گرفته برایصورت تلاش جهانی و بهداشت زمانسا

 و مدیریت سازمان را تحلیل کرده است. بودجه ،هاها، اولویتسیاست سارتار، حاکمیت،

گیری مکتب لیبرالیسم و های شکلبه بررسی زمینه« لیبرالیسم»( در کتاب 1338بوردیو )
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( در یک تحقی  میدانی به 1313ی آن پردارته است. باقری )های سیاسی و اقتصادشارص

ارزیابی مطالبات شهروندان تهرانی از دولت پردارته و تأمین بهداشت و بیمه را جزء 

ای رابطة فقر و سلامت ( در مقاله1381های مردم مطرح کرده است. ماهر)مهمترین رواسته

انند دسترسی فقرا به ردمات سلامت و در ایران را مورد بررسی قرار داده و به مسائلی م

اهمیت توزیر عادلانه ردمات سلامت پردارته است. وجه تمایز پژوهش حاضر جدید بودن 

 در آینده است. 11اقتصادی بحران کوویدرموضوع آن و پردارتن به پیامدهای سیاسی

 

 چارچوب مفهومی.2

 ایبیماری»، «بیماری جهانییر»، «یرفراگ»، «جهانییر»واژة پاندومی از نظر لغوی به معنی      

های پاندومی به ویژگی است.« بیماری فراگیر»و « بزرگی پراکنده است ةکه در ناحی

 و هاگروه افراد، که است موقعیتی بحران»شود. ای است که به ای اد بحران من ر میگونه

بروز  .آن نیستند با مقابله به قادر معمول هایرویه از استفاده با و شده مواجه آن با هاسازمان

 ,Booth.« )هایی نهفته استیرات ناگهانی در ذات چنین موقعیتتغیاستر  فراوان ناشی 

 :شامل هتکمیل بحران را به پنج دورمراحل ای در مقاله انشهمکار و« میتراف» (86 :1993

یریت مد .اندبازیابی و یادگیری تقسیم کرده ،فرونشانی ،کسب آمادگی ،تشخیص علائم

نظر بییرد و به را در راصی  تمهیداتاین مراحل  هر یک ازثر باید برای ؤکارآمد و م

های پیشییری و مدیریت در مورد روش (.36: 1331)مطلوبی،  بپردازدشرایط سازی آماده

دو دهدکه های گوناگون نشان میهای زیادی مطرح شده است. بررسی نظریهبحران نظریه

اول مدیران موضوعات را پیش  ؛ در رویکردیت بحران وجود داردرویکرد اصلی در مدیر

رویکرد دوم . اما در کنندآنها جلوگیری میی و از بروز شناسایاوضاع از بحرانی شدن 

 زنند.مدارله میدست به مدیران  ،هنیامی که موضوعات به سطح آزاردهنده رسیدند

زا را توان عوامل بحرانت که اغلب میهای پیشییرانه این اسمزیت شناسایی به موقر و اقدام

اتخاذ رویکرد دوم یعنی  .به حداقل کاهش دادها رسارتاز همان ابتدا برطرف کرد و 
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و سرعت مقابله جویی زمانی شود مدت ممکن است موجب صرفهاقدام دیرهنیام در کوتاه

تشخیص دییر از یکمسائل مهم و کم اهمیت را  تواناز آن ا که نمی را افزایش دهد؛ اما

زیادی  ةهزینمتحمل جامعه  ،در صورت مهم بودن یک موضوع و عدم توجه به آن ،داد

های های مدیریت بحران را به ویژگیای شیوه(. عده13: 1383شد )رضائیان،  رواهد

 از بر مبنای مدیریت بحران، دو دسته «میتراف»و  «پاچانت»دهند؛ ها ربط میسازمان

 آن بر گراییمشیت و جبری فرهنگ که آنهایی اول گروه کنند؛یم مشخص را هاسازمان

 گونهاین به و کنندنمی تدوین بحران با مقابله برای ایبرنامه گروه این است حاکم

 سازمانی انضباط بر تکیه ناحیة بیشتر از هاسازمان گونهاین ندارند؛ اعتقاد هاریزیبرنامه

های مدیریت بحران هایی هستند که پذیرای برنامهگروه دوم سازمان ؛شوندمی پذیرآسیب

(. 37: 1331)مطلوبی،  گیردو این پذیرش از باورهای مدیران ارشد آنها سرچشمه میهستند 

است که مسائل بالقوه یا در حال  «مدیریت بیش فعال» بهترین راهبرد برای مدیریت بحران

 .کندبحران در آینده جلوگیری می پیدایش را به موقر شناسایی نموده و از مواجه شدن با

استفاده از منابعی توان میکسب آگاهی به موقر از تحولات محیط را با  لازم جهتاطلاعات 

منابر اطلاعاتی  ،های اطلاعاتی تخصصیپاییاه ،های جمعیرسانه ،افراد و کارکنان :مانند

 (.26: 1383)رضائیان،  دست آورددارلی و غیره به

آزادی فرد را سا  لیبرالیسم ا»اهیم اصلی این پژوهش مفهوم لیبرالیسم است. یکی از مف     

اند برری گفته دهد.و آزادی برای تولید، توزیر و مصرف تشکیل میدر برابر حکومت 

لیبرالیسم است و هم نقطه ضعف آن، زیرا لیبرالیسم هیچ گاه قادر قوت فردگرایی هم نقطه 

 :Vernon, 2011 .« )را از جامعه جدا کند یعنی فرد، موضوع اصلی رود ه است تانبود

عبارت لیبرالیسم سیاسی که -1توان لیبرالیسم را به سه بخش عمده تقسیم کرد:( می 306

است از آزادی فرد در برابر حکومت، ح  انتخاب، ح  انتقاد و نظارت مردم بر عملکرد 

عبارت است از آزادی که لیبرالیسم اقتصادی  -2 .رودکامیی واعتراض نسبت به حکومت

گری رودداری حکومت از تصدینیز فرد برای تولید، توزیر و مصرف کالاها و ردمات و 
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آزادی  و لیبرالیسم فرهنیی و عقیدتی که عبارت است از تساهل و تسامح -3 .در اقتصاد

نکه به شرط ای است،حلال در لیبرالیسم هر فعلی فی نفسه م از و )به تعبیر اسلامی(  ؛عقاید

(. به لحاظ نظری میان وضعیت 181-182: 1318نشود )شیخ زاده،  آزادی دییران مانر

های اقتصادی هنیامی که افراد اقتصادی و سلامت افراد رابطة وثیقی وجود دارد؛ طب  نظریه

یابد. در شوند، سهم سلامت در سبدهزینه رانوار کاهش میو رانوارها با فقر مواجه می

ای که مللی نیز سلامت عمومی تا حد زیادی به اقتصاد وابسته است به گونهالسطح ملی و بین

میلادی در پی شوک نفتی و رون  اقتصاد کشورهای در حال توسعه،  1130در دهة »

« رویکرد جدیدی در سازمان بهداشت جهانی در زمینة تأمین نیازهای اساسی آغاز شد.

(Clift, 2013: 7این اقدامات سلامت )تا پیش از شوک نفتی )که من ر به افزایش محور ر

 پذیر نبود.قابل توجه درآمد تعدادی از کشورهای جهان سوم گردید( امکان

 

 روش تحقیق.3

کارگیری آمارهای رسمی از روش پژوهش ترکیبی )کمی و کیفی( بوده و علاوه بر به     

های مورد نیاز است. داده تحلیلی برای دستیابی به اهداف تحقی  استفاده شدهرشیوة توصیفی

 دست آمده است.آوری اسناد و آمارهای موجود بهای، جمراز طری  مطالعات کتابخانه

 

 های تحقیقیافته. 3

د. این ویرو  ها بوغافلییری دولتکرونا شاه کلید سرایت ویرو  و سرعت قدرت      

یا را تسخیر کرد. وبیش تمام دنبه سرعت از چین به سایر کشورها تسرّی یافت و کم

، پیچیده و زودگذر بودن اپیدمیها مبنی بر دولتتصور ریزی بر اسا  احتمالات، برنامه

چند بعدی بودن موضوع و غیر قابل کنترل بودن مردم جزء مهمترین موانر مهار بحران 

به  هستند گوناگونتبعات  دارایتصمیمات سیاستی سخت و  در شرایط بحرانی بودند.

کره برری کشورها مانندرسد در استراتژی سرکوب، هر چند تا امروز به نظر می عنوان مثال
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ها و تبعات اقتصاد و اجتماعی بسیار شدیدی را با تواند هزینهجنوبی مؤثر بوده است، اما می

هایی که رود ممکن است اثرات بزرگی بر سلامت و رود به همراه داشته باشد، هزینه

(. 1311)فرگوسن و همکاران،  و بلند مدت داشته باشندزیست جوامر در کوتاه مدت 

 ،تر کرونا علاوه بر تلفات انسانی و اقتصادی، از نظر اجتماعی نیز فضایی سرشار از 

به وجود آورد و حتی سبک زندگی و ارلا  شایعات ، احسا  ناامنی و اضطراب

هانی برای شود که سازمان بهداشت جگفته میشهروندان را دستخوش دگرگونی کرد. 

از به کار بردن واژة پاندومی در مورد این  تر  و وحشت در جهانافزایش جلوگیری از 

بیماری رودداری کرده است؛ اما اینیونه اقدامات نتوانست از التهاب و دلهرة عمومی ناشی 

از ویرو  کرونا بکاهد. اگرچه منشأ ویرو  در آسیا قرار داشت و با تأریر وارد غرب 

چین با بستری کردن تمام بیماران آسیا میزان مقاومت در برابر بحران بیشتر بود؛  شد، اما در

پیش گرفت که من ر به در ایزوله کردن فردی را  سیاست)و نه فقط موارد نیازمند بستری( 

ویرو  را انتقال  سایر مسیرهایو  ها گردیدهرانواددر درون کاهش شدید انتقال بیماری 

های عمال سیاستروش در کنار ا   کارگیری اینبه رت.تا حد زیادی مسدود سا

به را ها ها و موقعیتگذاری اجتماعی سراسری فرصت انتقال بیماری در تمام مکانفاصله

(. اما کشورهای غربی که دیرتر دچار 1311داد ) فرگوسن و همکاران، شدت کاهش 

رتیان این پاندومی شدند. بحران شده بودند، به سرعت رکورددار تعداد مبتلایان و جان با

)زمان نیارش این مقاله(  1311اردیبهشت  16تا تاریخ  1بر اسا  ارقام جدول شماره 

 داشته است.  11آوری را در برابر کووید آمریکا کمترین تاب

 91آمار مبتلایان و تلفات انسانی کووید  - 9جدول شماره

 (16/2/11مه دنیای اقصاد، )روزنا1311اردیبهشت  16در کشورهای منتخب تا تاریخ 

 هاتعداد فوتی تعداد مبتلایان کشور ردیف

 312118 122272000 آمریکا 1

 272613 2702000 اسپانیا 2

 212317 2132000 ایتالیا 3
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 212123 1172000 انیلیس 1

 272201 1302000 فرانسه 7

 62113 1662000 آلمان 6

 62118 1012000 ایران 3

 12633 822000 چین 8

 

 91های غربی در برابر کووید .عوامل ناکارآمدی دولت9-3

 اقتصادی . سارتار1-1-7

، بر آدام اسمیت عقیده داشت که یک هماهنیی طبیعی بر نظام اقتصادی حکمفرماست     

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

 را لازم شرایط و زمینه فقط و نداشته درالتی گونههیچ آن در تدول که طوریبه ت،اس

 حفظ آزاد رقابت برای را محیط های تولیدی و ت اری تأمین کرده،فعالیت آزادی برای

ها باعث از بین رفتن تعادل بازار گردید زیرا عدم درالت دولت عمل در اما کند.می

کم به از شد کمصی تولید و توزیر میهای رصوتی که توسط افراد و گروهصنع تولیدات»

 ،و با به وجود آمدن صنایر بزرگ یددستی ان امو صنایر بین رفتن صنعتیران کوچک 

داری امروزی را های صنعتی ای اد شد و نظام سرمایههای ت اری توسط سرمایهسرمایه

آن است. های ذاتی ( که نابرابری و انحصار جزء ویژگی11: 1388)صلاحی، .« گسترش داد

از  نمایندگی به بیستم قرن اوایل در سنتی کار محافظه هاینظام فروپاشی با لیبرال هایدولت

بروز یعنی زمان ، 1130 سال تا هادولت این شدند. حاکم سیاست عرصة بر بورژوازی طبقة

های اقتصادی و سیاسی تمدن غرب را های لیبرال پایهست، با اجرای سیابحران اقتصادی

اسمیت بر سایر بازار آزاد آدام ةو شکست برنام 1121بحران اقتصادی  .گذاشتند بنیان

را ها عرصه ةهم در سیاسی و فرهنیی نیز اثر گذاشت و درالت دولت ،های اجتماعیعرصه

بر  1130و  1120های دهه پس از رکودداد.  افزایش یافت رفاه شهرونداندر راستای تأمین 

تشخیص داده ضروری در اقتصاد دولت  حضورنظارت و  «دکینزمینارجان»های اسا  گفته
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 welfare« )رفاهیدولت»شکل دییری از دولت مدرن به نام  1130 دهةاز ، بنابراین شد

state )را برای این مقطر  «دولت سازمان یافته»نویسندگان عنوان  برری .جاییزین شد

شوند ل دولت مدرن محسوب میهای نتولیبرال آررین شکدولت .برندکار میتاریخی به

من ر  30 ةسیاسی حاکم هستند که این بار نیز بحران اقتصادی اوارر ده ةکه اکنون بر عرص

(. لذا سارتار اقتصادی کشورهایی 11-12: 1318)افضلی،  هایی شدبه تشکیل چنین دولت

ای به گونهاند، ها را متحمل شدهنظیر آمریکا که در بحران کرونا بیشترین تلفات و زیان

  سازد.است که دولت را از واکنش سریر در برابر بحران ناتوان می

 رفاهی جای دولت.جاییزینی نتولیبرالیسم به2-1-7

رفاه اجتماعی از جمله مفاهیم چالش برانییز در میان صاحبنظران است که مباحث شکل      

کار  ،ایبنابر نظر عده ؛گیردت میأطور عمده از دو طیف فکری نشگرفته پیرامون آن به

ای اد نظم و امنیت و وضر قوانین و مقررات جهت تضمین کارکرد نظام بازار تنها دولت 

دست  . مطاب  این نظریه،شودیاد می «دولت نیهبان» ؛ از این نوع دولت تحت عنواناست

ولت د ،بنابر نظر طیف دوم .مردم است میانتوزیر ثروت برای بهترین قاضی  رنامرئی بازا

تنها وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد بلکه باید راه را برای سعادت و بهزیستی نه

کارکردهای نامطلوب آن  ذفح نسبت بهافراد هموار سارته و با مدارله در جریان بازار 

 شهروندان «اجتماعی شهروندی» حقو  (. بر اسا 173: 1313)رافعی و صیادی،  اقدام کند

 برروردار همیانی آموزش و بهداشت اجتماعی، امنیت اجتماعی، تأمین از دارند ح 

 ح  از جامعه اعضای بررورداری مفهوم به اجتماعی شهروندی نظریه مارشال، طب  باشند.

 بلکه توسعه هدف تنهانه که است مفهومی اجتماعی (. رفاه107: 1313)باقری،  است رفاه

دارند،  متفاوتی توسعه سطوح مختلف کشورهای ینکها به توجه نیز هست. با آن ساززمینه

 قابل شناسایی است «یدولت رفاه»و  «عدم تأمین» ،«مین غیررسمیأت»رژیم رفاهی یعنی سه 

 (.173: 1313)رافعی و صیادی، 
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های اقتصادی به گیر فاصلة طبقاتی و بروز بحرانهای غربی در پی افزایش چشمدولت     

وردند و نظریة دولت رفاهی را مطرح کردند؛ اما از همان ابتدا هم مدارله در اقتصاد روی آ

های جدی در برابر این در حوزة اندیشه سیاسی و هم در حوزة سیاست عملی مقاومت

گرا مانند فردریش هایک، های راستدر قرن بیستم بیشتر لیبرال»حرکت به وجود آمد. 

دی و غیر قابل جمر با آن دانسته و رابرت نوزیک و میلتون فریدمن برابری را مخل آزا

سخن گفتن از عدالت اجتماعی را در جامعة مرکب از افراد آزاد موجب پیدایش قدرت 

(. این گرایشات افراطی 113: 1382)اروان کاظمی، « ها شمردند.برتر و سلب آزادی انسان

را تغییر داد ها مواجه شد، رویکرد اقتصادی دولت 1130هنیامی که با بحران اقتصادی دهة 

سوی اقتصاد آزاد بود. بازگشت دوباره به تغیر رویکرد به 1130اما این بار بررلاف دهة 

 لیبرالیسم دیدگاه مدارله دولت در اقتصاد را کاهش داد زیرا در 1180لیبرالیسم از دهة 

و نسبت به برابری اهمیت بیشتری  شودمی محسوب دموکراسی شرط اصلی برقراری آزادی

 سیاسی و مصنوعی هایروش با استفاده از برابری ها ای ادهای لیبرالمطاب  اندیشهدارد. 

های رفاهی ل دولتافو بیستم با قرن اوارر در ...است دموکراسی و لیبرالیسم آزادی، مخل

های لیبرالیسم اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژی نتولیبرالیسم و گرایش به سیاست

 دوران در که بیش از پیش نمایان گردید. لیبرالیسمکراسی های لیبرالیسم با دموتعارض

با  ،رسیدبه نظر می)علیه دولت رفاهی( ضر اجتماعی و اقتصادی ارفاهی فاقد مو یهادولت

البته طرفداران دموکراسی  گیری کرد.ها موضرپیدایش نتولیبرالیسم بار دییر در این زمینه

 دانندم اقتصادی و نتولیبرالیسم را ارت اعی میمواضر لیبرالیس ،نآ به مفهوم دولت رفاهی

های غربی در واکنش به بحران بسیاری از دولت 1180 دهة (. در13: 1318، بشیریه)

حرکت  «راست نو» سویرا حذف کرده و به «کینزی»های سیاست قبل، ةاقتصادی ده

برالیسم و اصول رود را از لیکه رادیکالی و تهاجمی است  گرایشی« راست نو»؛ کردند

های لیبرال ریسم سیاستدر انیلستان تاچ گیری جدید،. در پی جهتگیردکاری میمحافظه

های کارگری را با های دولتی و تضعیف اتحادیهکاهش هزینه ،همچون رصوصی سازی
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مهاجرت و انضباط محدود سارتن  ،ناسیونالیسم افراطی ه از قبیل:های محافظه کارانسیاست

 عبارتند از: نولیبرالیسم های(. ویژگی186: 1318، بشیریه) ر هم آمیختاجتماعی شدید د

، گرایش ملی ناسیونالیسم ،مذهبو د بر اقتدار تأکی وظایف فرد، بر تأکید انداموار، جامعه

 (.183: 1318، بشیریههای کینزی )، بازاد آزاد و مخالفت با سیاستت ارت در

 . نابرابری ناشی از کاپیتالیسم3-1-7

چنانچه اقتصاد آزاد را با رقیبش )سوسیالیسم( مقایسه کنیم، بزرگترین ضعف      

داری نابرابری است. با اینکه نابرابری حاصل از اقتصاد آزاد تا حدی توسط دولت سرمایه

رفاهی در قرن بیستم تعدیل گردید اما همچنان ثروتمندترین کشورهای غربی با فاصله 

 2/12در آمریکا، یک درصد رانوارهای ثروتمند،  1117سال در »اند. طبقاتی مفرط مواجه

درصد  1/36از مشاغل غیرتعاونی و  1/31درصد از اورا  قرضه،  3/77درصد از کل سهام، 

های درآمدی، این . با احتساب نابرابریاندارتیار داشتههای غیررانیی را در از دارایی

(. تأثیر نابرابری و 13: 1383)تیس،« است.سال گذشته در حال افزایش بوده  20نابرابری در 

هایی ای است که نظام سلامت را در بحرانهای سارتاری لیبرالیسم به اندازهسایر ضعف

 کشورها رتبة تحقی ، یک نتایج اسا  دهد؛ برشدت تحت تأثیر فرار میبه 11نظیر کووید 

آندورا  -1 سان مارینو-3 ایتالیا-2فرانسه -1بهداشت اینیونه است:  نظام کارآمدی نظر از

قرار  12 در رتبه و ایران 11در رتبه  آمریکا بندی. در این رتبهژاپن-3استرالیا -6مالت -7

کنیم آمریکا و ایتالیا از (. اما وقتی به جدول وضعیت کرونا مراجعه می3: 1381دارد )ماهر، 

در کمترین مقاومت را د و نظر تعداد مبتلایان و تلفات انسانی در ردیف اول و دوم قرار دارن

به شیوع این پاندومی تنها دهد که نشان میمغایرت این  اند.داشته 11برابر بحران کووید 

 .شودمربوط نمی ی م هزهانظام سلامت و بررورداری از پزشکان و پرستاران و بیمارستان

آن  و فرهنیی دراقتصادی ، اجزای نظام سیاسی ةفراگیر است که همبلکه یک بحران 

و میان  اقدامات درازمدتکه نتی ه  بیکاری و نابرابری ،نظیر فقرهایی اند و شارصدریل

این آلودگی از زیادی دارد. در آمریکا تأثیر هاست، در کنترل بیماری مدت دولت
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است آغاز گردید؛ اما این مرکز ثروت به جهان  یترین مرکز اقتصادنیویورک که بزرگ

لازم برای مقاومت در آمادگی از طبقاتی عمی   ةداشت و فاصلپایین بودن سطح به دلیل

ترین اقتصاد برابر بحران برروردار نبود، در نتی ه در کشوری که مدعی بررورداری از قوی

برای حفاظت های زباله کیسه های مخصوص بیمارستانی ازجای لبا بهپرستاران دنیاست 

 از سلامتی رود استفاده کردند. 

 دة عرضه و تقاضا. قاع1-1-7 

و سارتار آن عهده دارد  بر را حاکمیت و نظارت مستولیت دولت کاپیتالیستی اقتصاد در     

گری و از تصدی داشته باشد اقتصاد در را مدارله ای طراحی شده است که کمترینبه گونه

 شرایط برای محصولات کردن انبار متولی در اقتصاد رودداری کند، بخش رصوص نیز

هایی اما اقتصاد ،شوددچار بحران میراص لذا اقتصاد لیبرال در شرایط  نیست. ریاضطرا

ها شوند از آمادگی بیشتری برای مواجهه با این بحرانها اداره میدست دولتکه به

 توجیه اجتماعی و اقتصادی یهاحوزه برری به رصوصی بخش . ورودبرروردارند

ضروریات  ءکه جز هافعالیتبرری  ؛ه صرفه نیستب آزاد اقتصاد نظر از و ندارد اقتصادی

 هادولت حاکمیتی وظایف و جزء ندارداقتصادی سود دهی  ،زندگی اجتماعی است

 داشته لیبرال اقتصاد به بیشتری گرایش هادولت هرچه زمینه این در و شودمی محسوب

ثری است و هر . اقتصاد لیبرال به دنبال سود حداکدبرروردارن کمتری کارآمدی از باشند،

های مهم گذاری در برری حوزهشود در حالی سرمایهگذار وارد میجا سود باشد، سرمایه

مدت است. اشاره کسین ر به الزامات و حیاتی یا سود چندانی ندارند و یا بازدهی آن بلند

آمریکا با آمورتن »گوید: توان در همین راستا تفسیر کرد. وی میدولت آمریکا را می

های منهتن باید مقاومت جهانی در برابر بیماری ةبرنامه مارشال و پروژ ةهایی از توسعدر 

کن کردن عفونی را افزایش دهد؛ پیروزی علوم پزشکی مانند واکسن فلج اطفال و ریشه

آبله مرغان یا شیفتی آماری و فنی تشخیص پزشکی از طری  هوش مصنوعی، آمریکا را به 

های ها و فن آوریفردی رسانده است. ما باید تکنیک یک سطح ناسالمی از رضایت
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های گسترده توسعه دهیم. سازی برای جمعیتجدیدی را برای کنترل عفونت و واکسن

ریزی طور مداوم آماده باشند تا از طری  انبار کردن، برنامهها و مناط  باید بهشهرها، ایالت

های همه گیر محافظت در برابر بیماری های علم از مردم رودمشارکتی و اکتشاف در جبهه

محافظت نیز باید از اصول نظم جهانی لیبرال (. البته او معتقد است 1311)کیسین ر، .« کنند

؛ اما الزاماتی که تعیین کرده است بدون افزایش نقش دولت در جامعه غیر ممکن شود

نون عرضه و تقاضا بر های اجتماعی و سلطة قاگیری دولت لیبرال از مستولیتکناره .است

 فرآیند تولید کالاها یکی از عوامل ناکارآمدی کشورهای غربی در مهار بحران بود؛ مواد

 غربی کشورهای در های مخصوص کادر درمانی و...ماسک، لبا  کننده،ضدعفونی

 بر عرضه که کندمی ای اب تقاضا و عرضه و قانون شودمی تولید رصوصی بخش توسط

ریزی برای شرایط عادی برنامهگیرد. لذا سطح تولید  صورت بازار ضایمیزان تقا اسا 

 .ویرو  کرونا را نداشت یویی به شرایط بحرانی ناشی ازشده بود و آمادگی پاسخ

  . نظام ارلاقی برراسته از اقتصاد بازار7-1-7

یک و های دموکراتبا توسعة نظام»امانوئل کانت در نظریه صلح دموکراتیک گفته بود:      

جمهوری که در نتی ة رشد فهم انسان به وجودرواهند آمد، جامعة بشری در آینده شاهد 

(. اما در Sorensen, 1992: 399« )های دموکراتیک رواهد بود.صلح ابدی میان دولت

 لیبرال نوعی نظام ارلاقی عمل لیبرال دموکراسی قادر به ان ام این کار ویژه نبود. اقتصاد

کند که در شرایط کاهش رفاه ای اد و تقویت می راو سودجویی  راییگمبتنی بر مادی

برای ررید و انبار کردن ها به فروشیاهمردم ه وم  سازد.های رود را آشکار میضعف

محور گرا و سودمصرفدر کشورهایی مانند آمریکا نشان داد که اقتصاد مایحتاج عمومی 

دموکرات هم ر. جوامر لیبرالدکنمی تخریب چیونه ارلا  و منش اجتماعی را کاپیتالیستی

نمرة قابل قبولی کسب  11المللی در آزمون ارلاقی کووید در سطح ملی و هم در سطح بین

روی  رونابرای مهار ویرو  کرا به روی یکدییر بستند و کشورها مرزهای رود  نکردند.

 امانوئل انسه،فر جمهور رئیس حتی .شدند استراتژیهای فردی و کشور محور متمرکز
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متفکران روشنیری با بیان ». کردا اتخاذ ر رویکرد این گرایی نیزجهانی ساب  رهبر ماکرون،

اینکه هدف دولت مشروع تامین نیازهای اساسی مردم یعنی امنیت، نظم، رفاه اقتصادی و 

گیر کرونا عدالت است، این مفهوم را در چارچوب جدیدی بیان کردند. شیوع بیماری همه

ب شده مفهوم شهرهای محصور بار دییر و در عصری که رفاه به ت ارت جهانی و سب

(. کشورهای اروپای 1311)کیسین ر، .« شود ءجایی آزادانه افراد بستیی دارد، احیاجابه

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

 یشه ن ات شهروندان رود بودند. کردند، در این بحران تنها در اند

 91اقتصادی بحران کووید  -.پیامدهای سیاسی3-3

 . تضعیف جاییاه هژمونیک لیبرال دموکراسی 1-2-7

در حال حاضر جهان در بحرانی که به گفته آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل،      

 که ثیراتیأیکی از ت است. فرو رفته شود،تلقی می پس از جنگ جهانی دومواقعه بزرگترین 

 جنگ پایان از پس رصوصبه که است غربی لیبرال هژمونی افول کرد یاد آن از توانمی

این نظم نوین لیبرالی  ةر سایبود و زی حاکم المللبین روابط بر دهه دو از بیش برای سرد

چین با  اما در بحران اریرحاکم بر سیاست جهانی، موج سوم جهانی سازی آغاز شد. 

قتداری کم نظیر قادر شد تا شیوع این ویرو  را تحت کنترل در آورد و میزان کارایی ا

محور است و بر اهمیت نقش سیستم سیاسی رود را به رخ جهانیان بکشد. مدل چینی دولت

که مبتنی بر نقش حداقلی دولت  لیبرال دموکراسیمدل درست در مقابل  ،دولت تکیه دارد

 است.های فردی و محوریت آزادی

 . تغییر جاییاه دولت2-2-7 

وجه رقابتی بیشتری به رود رواهد گرفت و  زیاد سیاست جهانی پست کرونا به احتمال     

این تحولات  ةپررنیتر رواهد شد. هم هترین بازییر این عرصیعنوان کلیدها بهنقش دولت

الملل در تلاش بود تا درست در مقابل آن چیزی است که نظم لیبرالی حاکم بر سیاست بین

ها به اقتدار نیازمند (. البته بازگشت دولت1311)پازوکی،  آن را تثبیت و حاکم کند
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های مقبولیت دولت 11ریزی است زیرا در شرایط فعلی بحران کوویدگذشت زمان و برنامه

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

های سیاسی ممکن است اینیونه نباشد، اما لااقل قوة م ریه در برای نظام رچهاگ هاست،

گر کشورهای درگیر بحران با رطر جدی کاهش مقبولیت مواجه است. مردم نظاره

کندیا نه انها به روبی مراقبت می سلامتی از دولت ها هستند تا ببینند آیا آیاعملکرد دولت

(Biscop, 2020: 2در نظام .)جان لاک»لیبرال دموکراسی مبنای مشروعیت به تعبیر  های »

ها تعهد نهاد حکومت برای ای اد امنیت قرارداد اجتماعی است و ملاک تبعیت از حکومت

ها باید و رفاه است اما اکنون بحران کرونا هر دو کارکرد را مختل کرده است. لذا دولت

 این بحران را حل کنند تا دوام داشته باشند. 

  الملل. تغییر در نظام بین3-2-7

جنگ جهانی دوم، جهان با یک رکود عظیم اقتصادی رو به  از پسدوران شاید مانند      

آیا چین شود که: این پرسش مطرح میوالرشتاین  ةرو شود و در این میان با توجه به نظری

ی تنها گیرد؟ در شرایط فعلدهد یا جای هژمونی غرب را میاست که جهان را ن ات می

چین است که با وجود اینکه کشورش کانون شیوع این ویرو  در جهان بود وضعیت 

های این کشور در مقابل روبی دارد، با وجود جمعیت یک میلیاردی، تعداد کشته

(. لذا آسیب پذیری ایالات متحده در 1311بسیار پایین است )نوروزپور، های جهانی کشته

نی باشد بر نظم نوین جهانی که از زمان فروپاشی شوروی ممکن است پایا 11برابر کووید 

 شکل گرفته است.

 المللی را افزایش رواهدهای بیناز سوی دییر این بحران گرایش به سمت همکاری      

ها گرایش به همکاری را دهد که اینیونه بیماریداد؛ بررسی رویدادهای تاریخی نشان می

 از بهداشت زمینة در رسمی المللیبین یهاهمکاری»افزایش داده است به عنوان مثال: 

قرنطینه  هایرویه المللی جهت شناساندنبین بهداشتی هایکنفرانس با نوزدهم قرن اواسط

ویژه وبا بدون ای اد ارتلال در ت ارت بین الملل آغاز ، بههابیماری شیوع از جلوگیری برای
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-های بینای است که بدون همکارینه(. شدت بحران نیز به گوClift, 2013: 6« )شد.

یک ص رف تواند با هیچ کشوری نمی»توان برآن غلبه کرد. به گفته کیسین ر: المللی نمی

با یک در نهایت تلاش ملی بر ویرو  غلبه کند. رسیدگی به ضروریات کنونی باید 

شت هم ان ام شود. اگر نتوانیم هر دو را پشت به پ همراهانداز و برنامه مشترک جهانی چشم

(. اگرچه 1311)کیسین ر، .« دهیم، با بدترین حالت در هر دو مورد مواجه رواهیم شد

کشورها در حین بحران برای حفاظت از جان شهروندان رود مرزهایشان را به روی 

ها به ناچار باید به یکدییر بستند، اما پس از فروکش کردن بحران برای جبران رسارت

 وی آورند.المللی رهمکاری بین

 . کمرنگ شدن پایبندی به لیبرالیسم 1-2-7 

تعریف اقتصاد،  به غربی کشورهای رویکرد و غرب مسیر همیشه اقتصادی هایبحران     

 1130و  1121بحران مالی  ؛استرا دچار تغییرات اساسی کرده ارتیارات آن حیطه ودولت 

پس از آن مکتب  .قتصاد من ر شددر ادولت سیاست مدارله و اعمال اجرای نظریه کینز به 

اگرچه این مکتب در ) .قدرت گرفت و به گفتمان برتر تبدیل شد 1130انتقادی در دهه 

 1130در نتی ه این دگرگونی دولت رفاهی از دهة  (بنیان گذاشته شده بود 1320دهه 

اره دوب 1130 ةدهمالی اوارر اما بحران به اوج رود رسید.  1130وجود آمد و در دهة به

گرایش پیدا و اقتصاد آزاد کشورها به سمت رویکرد لیبرالیسم  80 ةباعث شد که در ده

 نتو سلطه هایاز جنبه یکی». در نتی ة اندیشة نتولیبرالیسم به هژمونی دست یافت. کنند

قدرت یابی آن در  و کار نیروی به نسبت سرمایه رشد حال در سارتاری قدرت لیبرال

( سلطة م دد لیبرالیسم فاصلة طبقاتی را در ابعاد 81: 1381)هتنه، « ت.اسها مقایسه با دولت

گوناگون افزایش داد؛ از یک سو فاصلة طبقاتی در دورن کشورهای سردمدار لیبرال 

دموکراسی افرایش یافت و از سوی دییر اقتصاد جهانی که بر اسا  محوریت سود بنا 

 گوید:گیل میها من ر گردید. استفانشده است، به تعمی  فاصله میان سطح زندگی ملت

 ؛برددر یک شرایط آشوب سازمان یافته به سر می 1110 دهة در جهان اعظم بخش
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مرفه و امن وبیش کماز شرایط  «جزایر ررسندی»که اقلیتی از جمعیت جهان در درحالی

محرومیت  ،ناامنی شامل: فقر،در وضعیتی  جمعیتدرصد بالایی از  ،برروردار است

اکنون  (.82: 1381)هتنه،  کنندتخریب زیست محیطی و رشونت زندگی می ،تصادیاق

های اقتصادی، های جدیدی مانند: جبران رسارتهای غربی با وظایف و مستولیتدولت

های روحی و روانی شهروندان و... ایمن سازی اماکن عمومی، کاهش عوارض بحران

جویانه چررش های مدارلهید به سمت سیاستها بااند و برای ایفای این نقشمواجه شده

 کنند.

 . بحران کرونا در ایران2-3

های واگیردار زیادی مواجه شده است، اما در اگرچه ایران در قرون گذشته به بیماری     

سابقه است. چنانکه گفته شد عملکرد ایران در طول یک قرن گذشته چنین بحرانی بی

است تر بوده نسبت به کشورهایی نظیر ایالت متحده قوی به مراتب 11مقابل بحران کووید 

اما برای سن ش عملکرد دولت، باید به معیارهای بومی مراجعه کرد. این معیارها عبارتند از 

المللی های دولت اسلامی و تکالیف قانونی دولت در قانون اساسی و قواعد بینمستولیت

 ولت اسلامی حفظ امنیت شهروندان است؛پذیرفته شده توسط ایران. مهمترین مستولیت د

امنیت در کاربرد آن به معنای رهایی از مخاطرات مختلف است یعنی شرایطی که فرد  ةواژ

از غم و غصه و تشویش و اضطراب  ،از رطر محافظت شود ،در آن در معرض رطر نبوده

از دو بعد ذهنی احسا  اطمینان  ةامنیت دربردارند .رهایی یافته و احسا  ایمنی داشته باشد

 ...امنیت شغلی و ،آزادی بیان ،رهایی از تر  ،شامل امنیت فکری . بعد ذهنیو عینی است

: 1381... است )نظری و سازمند، محیط زیست و  ،غذا ،بهداشت :است و بعد عینی شامل

)رهبر و  بار در قرآن کریم به کار رفته است 831امنیت و مفاهیم مشت  از آن  ةواژ (.18

 است. در دین مبین اسلام فردی و اجتماعیاهمیت امنیت  (، که بیانیر112: 1317، سوری

های حرام در قرآن است به این یید ماهأیکی از مستندات مربوط به اهمیت امنیت در اسلام ت

)سوره  مین شودأمعنی که چهار ماه از سال جنییدن حرام اعلام شده تا امنیت مردم بهتر ت
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مین امنیت و احسا  امنیت یکی از وظایف حکومت اسلامی است. أت (.36-33توبه، آیات 

وَعَدَ اللَّهُ الَّذ ینَ آمَنُوا م نُْکمْ وَعَم لُوا الصَّال َحات  لَیْستَخْل فََنّهُْم ف ی الْأَْرض  : »فرمایدرداوند می

 بَعْد   م نْ وَلَیبَد ّلَنَُّهمْ َلهُمْ  الَّذ ی اْرتََضىکَمَا اْستَخْلََف الَّذ یَن م ْن َقبْل ه ْم وَلَیمَک َّننَّ َلهُْم د یَنُهمُ 

ردا به کسانی از شما بندگان که )به ردا و حّ ت عصر علیه السّلام( ایمان : مْنًاأَ رَوْف ه مْ

و چنانکه امم صالح  ،در زمین رلافتشان دهد آرند و نیکوکار گردند وعده فرمود که

آنان را که اسلام واقعی است بر  ةنمود و دین پسندید مبران سلف را جانشین پیشینیان آنهااپی

آنان پس از روف و اندیشه از دشمنان ایمنی  ةادیان تمکین و تسلط عطا کند و به هم ةهم

 نیاهی در که است مختلف سطوح دارای اسلام در ( امنیت77)سورة نور، آیه .« کامل دهد

 بر در را فرهنیی و حقوقی تصادیاق نظامی سیاسی اجتماعی فردی معنوی امور جانبههمه

اعلامیه جهانی حقو  بشر و همچنین ماده  27ماده (. 31: 1381گیرد )نظری و سازمند، می

رسیده  ءدر صحن م مر عمومی به امضا 1166میثا  حقو  مدنی و سیاسی که در سال  12

کشورهای »دارد: آن را تصویب کرده است، چنین مقرر می 1136و دولت ایران نیز در سال 

طرف این میثا ، ح  هرکس را به تمتر از بهترین حال سلامت جسمی و روحی ممکن 

(. مطاب  اصل دوازدهم قانون اساسی 1311)عزیزی،  «شناسند.الحصول به رسمیت می

جهت  ضوابط اسلامی بر طب  و عادلانه صحیح اقتصادی ریزی پی»جمهوری اسلامی ایران 

و  و مسکن تغذیه هایدر زمینه محرومیت هر نوع سارتن و برطرف و رفر فقر ای اد رفاه

بیست و نهم:  اصلبخشی از وظایف دولت است. بر اسا   «بیمه و تعمیم کار و بهداشت

، کارافتادگی ، از، پیری، بیکاریاز نظر بازنشستیی اجتماعی از تأمین بررورداری»

و  و درمانی بهداشتی ردمات ، نیاز بهو سوانح حوادث ،ماندگی ، درراهسرپرستیبی

 13، همچنین مطاب  اصل «همیانی است ، حقیو غیره بیمه صورت به پزشکی هایمراقبت

، ، روراک: مسکناساسی نیازهای تأمین»یکی از ضوابط اقتصاد ایران عبارت است از: 

 برای رانواده تشکیل برای لازم و امکانات شو پرور ، آموزش، درمان، بهداشتپوشاک

)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( با در نظر گرفتن این اسناد بالادستی، عملکرد « همه
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مهمترین عوامل این  گردد.نامطلوب ارزیابی می 11دولت در برابر بحران کووید 

 ناکارآمدی عبارتند از:

 . ضعف مدیریت بحران1-3-7

رودداری کرد و این اقدام را یک شهرها ابتدای شیوع کرونا دولت از قرنطینه کردن در      

روش بسیار قدیمی برشمرد، اما در ادامه با تعطیل کردن رردادهای فرهنیی، مذهبی و 

به  نسبت ها و مدار  در تمام شهرهاهمچنین رویدادهای ورزشی و تعطیل کردن دانشیاه

جای قرنطینه کردن نقاط ولان دولتی بهتش نشان داد. مسشیوع این بیماری در کشور واکن

 .های رود باقی بمانندصورت داوطلبانه در رانهشیوع بیماری، از شهروندان رواستند که به

های گذشته در آستانه سال نو از مردم مقامات دولتی بر رلاف تمام سال از سوی دییر

ها حداقل رسد این سیاستنظر میلبته بهرواستند که از سفر در این ایام رودداری کنند. ا

اثر بود؛ طب  آمار ارائه شده توسط مقامات رسمی در مورد سفر در ایام عید تا حدودی بی

)روزنامة اقتصاد؛  همچنان شلوغ بود. تعطیلات نوروز ها دردولت ایران، برری از جاده

دولت مانند وزارت تعارض مواضر مقامات پزشکی و بهداشتی با سایر ارکان  (10/2/11

های ضروری و کاهش اقدامات پیشییرانه تداوم محدودیت ةصنعت، معدن و ت ارت دربار

بلکه موجب  نکرد،تنها کمکی به پیشبرد اهداف دولت مانند از سرگیری فعالیت مشاغل، نه

دار شدن اعتماد عمومی و در نتی ه تردید اجتماعی و عدم همکاری جمعی برای ردشه

 د. یگردبحران مقابله با 

شاهد انتشار اربار و آمار و اطلاعات مختلف و متناقض از نهادها و  بحراندر این      

های های علوم پزشکی و بیمارستانها، رؤسای دانشیاهدر سطح شهرها و استان، مستولان

آوری آمار و به تبر دولتی بودیم. این امر حاکی از سوء مدیریت اطلاعاتی دولت در جمر

بود. در این بحران نیز مانند بسیاری از تحولات تاریخ  رسانیعدم شفافیت در اطلاع آن

ریزی معاصر، دولت به جای حرکت پیشییرانه، به صورت انفعالی عمل کرد و تأریر برنامه

در ابتدا با رویکرد رئیس جمهور  ها گردید.نسبت به روند بحران باعث افزایش رسارت
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ما قرنطینه شهر نخواهیم داشت. قرنطینه فقط در مورد »کرد که:  کوچک نمایی بحران اعلام

نشینی کرد و اما در پی رشد تصاعدی مبتلایان از این موضر عقب.« افراد اعمال رواهد شد

شهری مبادرت ورزید. ناهماهنیی در شهری و درونهای برونبه ای اد محدودیت در تردد

ارزه با کرونا به وزارت بهداشت که از مدیریت بحران: سپردن مدیریت ستاد ملی مب

سازی سایر اجزاء نظام برروردار نبود، مدیریت بحران را ارتیارات لازم برای هماهنگ

دچار ارتلال کرد. علاوه بر آن دستورات متناقض و غیر قابل اجرا نیز یکی از عوامل اصلی 

د فعالیت کارگران عنوان مثال در مورهای جانی و مالی بحران بود. بهافزایش رسارت

کانون عالی »ت مدیره أهیتصمیماتی اتخاذ شد که قابلیت اجرایی نداشت. یکی از اعضای 

های براسا  دستورالعمل»گوید: در گفتیو با ربرگزاری ایسنا می «شورای اسلامی کار

های ها و کارگاههای  کاررانهوزارت بهداشت برای کنترل شیوع کرونا، فعالیت غذاروری

دی تعطیل شده و کارگران نیز باید از آوردن غذا به محل کار رودداری کنند. این تولی

بر راندمان کاری وی اثر رواهد گذاشت. از سویی،  ،له که کارگر بدون غذا کار کندتمس

)ربرگزاری  عصر، در محل کار حاضر شوند 16صبح تا  8کارگران موظند از ساعت 

 ایسنا(.

 ستی. اقتصادی شبه لیبرالی2-3-7

همزمان با ریاست جمهوری هاشمی رفسن انی و تیم موسوم به  1330 دهة از     

های . اجرای برنامهآغاز شددر ایران داری گرایش به اقتصاد سرمایهها تکنوکرات

دولت و ر کار دستو در نقدی غیر یهاهایحذف یارانه اقتصادی و تعدیل سازی،رصوصی

وبیش همة کم 1360 ةدر ده. قرار گرفتم( م لس همفکر این جریان )م لس چهار

یارانة غیر نقدی  30اما از دهه ، شدندمیغیر نقدی مشمول یارانه  مورد نیاز مردم،کالاهای 

البته اقتصاد  .محدود شدتنها به چند کالای اساسی مانند: نان، قند، برنج، روغن و بنزین 

اما مشکل این  ،ت و فساد داردهای زیادی مانند راندولتی فی نفسه مطلوب نیست و ضعف

از یک سو طبقات پایین جامعه در فرایند تعدیل اقتصادی زیان دیدند و از سوی بود که 
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های واگذار شده همچنان در نیاهمدیریت باما  ؛دولت اموال ملی را به حراج گذاشتدییر 

نوع  بلکه ،های دولتی مالکیت آنها نبودمشکل اصلی شرکت ؛ارتیار دولت باقی ماند

این ناکارآمدی همچنان  و سازی تغییر نکردرصوصی ةمدیریت آنها بود که در نتی 

عرضه شده اما   های رودروسازی در بورشرکتسهام  استمرار یافت. به عنوان مثال

ها د و یا بانکنشوهمچنان مدیران آنها توسط وزارت صنعت معدن و ت ارت انتخاب می

همچنان مدیران عامل آنها توسط  اند،صوصی واگذار شدهبه بخش ر ه بیشتر آنهاکه امروز

 .شوندوزارت اقتصاد انتخاب می

 های درمان . هزینه3-3-7

راییان است، اما یکی از عوامل ابتلاء به  11اگرچه دولت اعلام کرد که درمان کووید      

قلب  هاییماریب ،سرطان ،هایی مانند دیابتبیماری ای بود.های زمینهبیماری وجود بیماری

 11 آوری بیماران در برابر کوویدء و عدم تابساز ابتلایکی از عوامل زمینه ...و عرو  و

 .درمان است ةافزایش هزین ای نیز تا حد زیادی ناشی ازهای زمینهافزایش این بیماری .بودند

تفاده از بالای درمان برای اس ةدلیل هزینمختلف بخش زیادی از مردم به اتبر اسا  تحقیق

سازی و های رصوصی. در اجرای سیاستدکنننمی مراجعه به بیمارستانهاردمات درمانی 

 حالت های رودگردانی بههای دولتی با اجرای طرحگرایش به اقتصاد لیبرال بیمارستان

 حالی در شدند. این آزادسازی محروم دولت هایکمک آمد و از در رصوصینیمه

جامعه  مختلف اقشار سر بر را رود حمایتی چتر وانستندنت هابیمه که گرفت صورت

(. در نتی ه سطح 2) جدول شماره های درمان به شدت افزایش یافتلذا هزینه ،دنبیستران

افزایش ( 11)زمینه ابتلاء به کووید ای های زمینهو بیماری یافتکاهش  سلامت عمومی

 .یافت
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 2جدول شماره 

به هزار ریال  -ر شهری و روستایی بابت بهداشت و درمان متوسط هزینة سالانة یك خانوا

 (323: 9219زاده،)شیخ

 هزینه رانوار روستایی هزینه رانوار شهری سال هزینه رانوار روستایی هزینه رانوار شهری سال

1331 201 102 1336 680 170 

1332 206 123 1333 861 730 

1333 331 181 1338 1233 821 

1331 171 212 1331 1622 717 

1337 773 377 1380 1162 1033 

 سلامت بخش منابر از نیمی از بیش در ایران سلامت ملی هایحساب مطالعات اسا  بر     

 همینبه و شودمی تأمین توسط افراد و رانوارها مستقیم پردارت صورتبه بیماری زمان در

ر ما از نظر شارص مشارکت سازمان بهداشت جهانی کشو 2000بندی سال رتبه در لحاظ

 استرا کسب کرده 112ة رتب ،کشور 111مین منابر مالی بخش سلامت بین أعادلانه در ت

بوده کشور بیشتر  111سلامت در ایران از  ةهزین دهد کهنشان میاین رتبه  (.8: 1381)ماهر، 

شور هم ک 111و در سراسر دنیا فقط چند کشور نسبت به ایران وضعیت بدتری دارند. این

شوند و هم کشورهای در حال توسعه و حتی جهان سومی یافته میشامل کشورهای توسعه

های درمانی در کشور سخن گفته از بهبود و ارتقاء شارصبرری البته  گیرند.را در بر می

است.  توانمند و حاذ  های علمی و وجود پزشکانپیشرفت به د، اما این رشد مربوطشومی

توانند از که آیا مردم می است این مهم تحسین برانییز است اما موضوعاگرچه این رشد 

زیرا  منفی استاین پرسش پاسخ  مند شوند؟بهره آسانیچنین پزشکانی به  یردمات علم

بر اسا  نتایج یک پژوهش  های درمانی در ایران بسیار بالاست.سهم مردم از تأمین هزینه

را در هنیام بیماری برای بستری شدن به بیمارستان میدانی از مردم پرسیده شده است که چ

بیشترین در میان عواملی که از سوی پاسخیویان مطرح شده است،  ؟کنندمراجعه نمی

را گرانی ردمات  ت، چهار درصد نیزپولی اسمربوط به بی (درصد 17حدود )فراوانی 
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اسب هزینة درمان با به دلیل عدم تندرصد به  11یعنی در م موع اند. عامل اصلی دانسته

: سایر عواملی که مطرح شده عبارتند از کنند.ها مراجعه نمیدرآمد رود به بیمارستان

برطرف شدن مشکل قبل  و دوری راه ،تر  از بستری شدن ،تشخیص پزشک ،کمبود وقت

ی در ربستردمات بنابراین مهمترین عامل عدم استفاده از (. 12: 1381شدن )ماهر، از بستری

شهروندان برری از کشورهای همسایه از ردمات  شرایطی که درو پولی است بی ایران

توانایی استفاده از این  ییران، شهروندان اکنندهای ایران استفاده میبهترین بیمارستان

 .امکانات را ندارند

 . فرهنگ عمومی1-3-7

را به ابزاری برای  ای شیوع ویرو  کروناهای جهان، عدهدر ایران نیز نظیر دییر کشور     

که دستیاه قضایی با قاطعیت با آنها )تبدیل کردند های بادآورده دستیابی به ثروتپول 

 ةرویبه دلیل گرایش دولت به سمت اقتصاد آزاد و افزایش بی 1330 رد کرد(. از دهةبررو

به  گرایی در جامعهاندوزی و مادیثروت ةتورم و از بین رفتن ثبات اقتصادی نوعی مسابق

های جای رود را به تلاش برای کسب ثروت از راه 1360 ةارلا  ایثارگرانه ده .وجود آمد

 سوء روحیة هاییبحران چنین با جدی جدی مقابله موانر ؛ یکی ازقانونی و غیرقانونی داد

 .مشاهده شد 11 کووید ماجرای در موارد برری در که است بحرانی شرایط از استفاده

آن  ةکیفیت و ارائو مواد ضدعفونی کننده و تولید مواد تقلبی و بی کماس مانند انبار کردن

 .به بازار

 های دولت از نیازمندان. فقر و کاهش حمایت7-3-7 

از آن ا که یکی از اهداف عالی انقلاب اسلامی برقراری عدالت اجتماعی بوده است،      

ح  فته شده است و مردم نیز بهروبی در قانون اساسی در نظر گرموضوع رفاه اجتماعی به

 یک نتایج انتظار دارند که دولت به وظایف قانونی رود در این زمینه عمل کند؛ مطاب 

 22 حدود ای اد اشتغال، -1عبارتند از:  ترتیب به دولت از مردم انتظارات میدانی تحقی 

 -3 درصد 20حدود ، رفاهیو اجتماعی  ،درمانی ،عدالت در ردمات بهداشتی-2درصد 
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، برابری در برابر قانون -7 درصد 323، رفر گرانی و تورم -1درصد  16230 ،آزادی بیان

(. بررورداری از حقو  اجتماعی که با عبارت 113: 1317)رهبر و سوری، درصد  627

 مختلف اقتصادی و ابعاد از آن یاد شده است، دارای «اجتماعی عرصة در کامل عضویت»

 از مندیشغلی، بهره هایفرصت در مالکیت، برابری ح  مانند مواردی و شودمی اجتماعی

استانداردهای زندگی و ، بررورداری از مین اجتماعیأت ،دمات اجتماعی بهداشتیر

، گلدوزیان) گیردپیری و از کار افتادگی را در بر می ،حمایت از شخص در مواقر بیکاری

 اول: :به این صورت است که 11 کووید کنترل بیماریبا ارتباط این موضوع  (.68: 1387

یعنی بوده است؛ ای های زمینهوجود بیماریشیوع ویرو  در ایران یکی از عوامل اصلی 

قادر به دلیل ضعف مالی حداقل بخشی از آنها اند و داشته پیش از آنهایی که افراد بیماری

 :دوم اینکه .است عد کردهمسا را 11ابتلا به کووید  ةها زمینو این بیماری اندبه درمان نبوده

های اقتصادی شارص ءامنیت شغلی که جزنداشتن فقر مالی و عدم بررورداری از بیمه و 

اکثر افرادی  است؛ نا شدهرومانر اجرای دستورات ستاد ملی مبارزه با ک ،شوندمحسوب می

 ،تندپردارمی که دستورات مربوط به قرنطینه را رعایت نکرده و به تردد در سطح شهرها

مشکلات مالی و لزوم مراجعه به محل کسب و کار  رفتارهای پررطر رود راعلت اصلی 

 .کردندرود برای تامین درآمد معرفی می

وظایف قانونی رود برری لیبرال از ان ام  اقتصاددولت با گرایش به سمت  1330از دهة      

کن تأمین رفاه آموزش مین مسأمطاب  قانون اساسی دولت در اشتغال ت ه است؛سر باز زد

گونه که در قانون اما هیچ یک از این وظایف را آن ؛بهداشت و سایر موارد مستولیت دارد

به ویژه صاحبان مشاغل  های اقتصادیشهروندان و بنیاهبنابراین  است. اجرا نکرده ،آمده

بخش  نیستند. برروردار هاییبحران چنین برابر در مقاومت برای لازم توانایی رُرد از

، لذا در انددرآمدهای روزانه وابسته ی برروردارند و بهضعیفای از مشاغل از بنیة مالی عمده

 .ماهه دست از فعالیت اقتصادی بکشند 3دورة مثلاً  یک در چنین رویدادهایی قادر نیستند

، نفر از افراد فعال جویای کار 221762000تعداد  1318طب  اعلام مرکز آمار ایران در مرداد 
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های تعدیل اقتصادی اجرای سیاست 1330اند )مرکز آمارایران( در دهة فاقد شغل بوده

تا ابتدای دهه  1373طوری که بالاترین نرخ تورم )ازسال باعث افزایش نرخ تورم گردید، به

های درصد( این افزایش باعث شد تا رانوارها هزینه1/11ت ربه شد ) 1331( درسال 1380

واردی مانند بهداشت، آموزش، و... را کاهش داده و سهم بیشتری را به غیرروراکی یعنی م

تأمین نیازهای روراکی رود ارتصاص دهند. مطاب  ارقام جدول شمارة دو حداقل هزینة 

ریال ریال بوده  132100معادل 1368غذا برای هر فرد ایرانی در طول یک ماه که در سال 

 31میلیون ریال یعنی حدود  628به  1311سال است، با یک شیب تند افزایش یافته و در 

های غذایی علاوه بر کاهش مقاومت جسمانی شهروندان برابر رسیده است. افزایش هزینه

 آوری صاحبان مشاغل در برابر قرنطینه را نیز کاهش داد. در برابر پاندومی، تاب

 
 ی(حداقل هزینة غذایی هر فرد در یك ماه )خط فقر غذای - 3جدول شماره 

 ( 34: 9213زاده، بهار، محمدی و حسین)پیش 14تا دهة  34از دهة 

حداقل هزینة  سال

 غذایی به ریال

حداقل هزینة  سال

 غذایی به ریال

حداقل هزینة  سال

 غذایی به ریال

1368 132100 1336 7622218 1381 126822138 

1361 132236 1333 6882263 1387 220002711 

1330 1212187 1338 3132136 1386 223282716 

1330 1772382 1331 1132136 1383 228212137 

1332 2032801 1380 1372817 1388 320132330 

1333 2312720 1381 121012681 1381 323202377 

1331 1222317 1382 123172028 1310 126772127 

1337 1382171 1383 127062281 1311 628822316 

ویژه ین اساسی و عادی و عرف سیاسی حاکم بر همة کشورها، حکومت بهبر اسا  قوان     

قوة م ریه در برابر حفاظت از جان شهروندان و تأمین امنیت آنها مستولیت دارد. این 

گیرد. حمایت مستولیت حوزة وسیعی از اقدامات پیش از بحران و حین بحران را در بر می
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بعدی بودن شود، بلکه به تناسب شدت و چندیدولت تنها به اقدامات بهداشتی محدود نم

بحران، طیف وسیعی از اقدامات شامل: تأمین وسایل و ت هیزات ایمنی در برابر بیماری، 

های تولیدی و حمایت از صاحبان مشاغلی درمان راییان همه مبتلایان، حمایت از کارگاه

های قوای م ریه مستولیت اند، بخشی ازکه تحت تأثیر بحران کرونا به تعطیلی کشیده شده

و مقننه در کوتاه مدت است. پس از فروکش کردن بحران، باید رویکرد دولت و تعریف 

کلی دگرگون گردد؛ اولین گام برای جبران هایش بهاین نهاد از تکالیف و مستولیت

ها بازگشت به قانون اساسی است؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ها و ناکارآمدیضعف

های مهمی در زمینة بهداشت، آموزش، تأمین مسکن و تأمین حقو  شهروندی بر مستولیت

ای برای تمام مردم ایران اولین الزام اجتماعی بعد از عهدة دولت گذاشته است. پوشش بیمه

های درمان باید به میزان قابل توجهی بحران رواهد بود. سهم بیماران از پردارت هزینه

ها و ان ام سازی افراد در برابر بیماریهایی مانند مقاومحوزهکاهش یابد. دولت باید در 

ها در های احتمالی پیشیام شود؛ زیرا این حوزهتحقیقات علمی برای مواجهه با بحران

کوتاه مدت از سوددهی لازم برروردار نیستند و بخش رصوصی رغبتی برای ورود به آنها 

نی در حوزة بهداشت و درمان باید های رودگرداسازی و اجرای طرحندارد. رصوصی

 مورد بازبینی قرارگیرد. 

 

 یگیرنتیجه

 دستاوردهای تمام رورد. شکست کرونا ویرو  بحران برابر در لیبرال دولت م موع در    

شعاع ویرو  کرونا قرار العبارت بود از رفاه و آزادی که هر دو تحت  سیدموکراراللیبر

و امنیت د؛ پناه ماندنبی ،برابر ویرو ای غربی در بسیاری از کشورهمردم در  .گرفت

دار شد؛ از یک سو مردم دهند در این ماجرا ردشهرا تشکیل می که اسا  لیبرالیسمآزادی 

اتحادیه  شد؛ نیز محدود هاآزادی در برابر بیماری احسا  ناامنی کردند و از سوی دییر

رنطینه از توسل به نیروی نظامی در برری کشورها برای ق ت واروپا مرزهای رود را بس
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های ناکارآمدی که از این به بعد باید از ند و دولتاهشهروندان ماند د. اکنوناستفاده کردن

وظایف مضاعفی را بر عهده بییرند تا  ،حاشیه به متن جامعه بیایند و در عین ناتوانی

نا با دو پدیدة متضاد ها پس از بحران کرود. دولتمشروعیت و مقبولیت رود را ترمیم نماین

ها از یعنی کاهش اعتماد عمومی از یک سو و انتظارات فزاینده جوامر برای جبران رسارت

سوی دییر مواجه رواهند شد. بنابراین به ناچار باید میزان مدارله در اقتصاد و 

های اجتماعی رودرا افزایش دهند. این الزامات باعث بازتعریف نقش و مستولیت مستولیت

های ضعیف شده پس ها و عدول از لیبرالیسم و اقتصاد کاپیتالیستی رواهد شد. دولتلتدو

های جدید به ناچار باید از بحران تا زمان بازیابی قدرت و بررورداری از توان ایفای نقش

 هااقتصاد کشورسازی شهروندان رود استفاده کند. از قدرت نرم برای جلب اعتماد و همراه

های اقتصادی، ایمن سازی اماکن است. جبران رسارتای سنیین شده هرسارتمتحمل 

 11های روحی و روانی شهروندان و رفر پیامدهای نامطلوب کووید عمومی، مقابله با بحران

 -1ها باید از قدرت نرم در دو زمینه استفاده کنندنیازمند همراهی شهروندان است لذا دولت

در زمینه جلب -2های بحران للی برای رفر رساتدر ای اد تعامل و همیرایی بین الم

 اعتماد شهروندان و مشارکت آنها در راستای بهبود اوضاع دارلی.
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