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 قدرت نرم، کرونا و حکمرانی خوب؛ با تاکید بر شفافیت در ایران
                                                                       پژوهشی :قالهنوع م

 2حسین یوسفی ثابت، 1اثوندحسن شمسینی غی 

 17/12/1311تاریخ پذیرش:                                   22/28/1311تاریخ دریافت: 

 چکیده
بعد از جنگ  دوم جهگانی شگنا ته مگی  و دولت ها ویروس کرونا بعنوان بزرگترین  تهدید جامعه بشری     

را وابسگته بگه امنیگت و در هگزاره سگوم  دولتهگا بر ی از کارشناسان کارامگدی و و مشگروعیت  چنانکه شود. 

وان از ابعگاد متتلفگی سلامت شهروندان می دانند. تاثیرات ویروس کرونا بر ایران همانند سایر جوامع را می ت

ایرانیگان  یرات کرونگا بگر ابعگاد زنگدگی سیاسگیتگاثبررسگی قرار داد. در واقع هدف ایگن نوشتارمورد بررسی 

تگاثیرات کرونگا بگر ابعگاد  شفافیت در عملکرد و اطلاع رسانی است. اگرچگه و بتصوص در حکمرانی  وب

زندگی ایرانیان در بر ی موضوعات همانند تحول در سبک زندگی و چگال  هگای اقتصگادی هماننگد سگایر 

اجتمگاعی ایرانیگان در بر گی مگوارد -کشورها بوده است. اما تبعات این ویروس بر سگاحت زنگدگی سیاسگی

کشورها بوده است، چنانکه از بعد تعامل دولت و شهروندان متفاوت از سایر کشگورها بگوده متفاوت از سایر 

امگار صگحیو و در ارایگه  منفی همچون بی اعتمادی بگه مسگلولین تاثیراتهم کرونا می توان گفت که است. 

و همچنگین تگاثیرات متبگت بگر  ناکارامگدی سگمن هگا ، شکاف در نهادهگای تصگمیم گیرنگده،بر ورد شفاف

پاستگویی حداکتری قگوه مرریگه، وانعطگاف پگذیری مطلگوب دولگت و نهادهگای  حمکرانی  وب همچون

  .داشته است در ایران مذهبی

 .، شفافیت، پاستگوییایران ،کرونا  وب، حکمرانی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ورد م یتوان از ابعاد متتلف یرا مدر سطو جهانی  و دا لی  کرونا ویروس   راتیتاث     

کرونا بر  ویروساز  تبیین و تاثیرگذاری کرد که  هرگونه توجه دیقرار داد. البته با یبررس

 یم یمه الود است. در واقع زمان یو در فضا یاحساس هر کشوری در شرایط کنونی، لیمسا

 یدمیاپ تیاز وضع ی و دا لیستن گفت که جامعه جهان نیادیو بن یواقع راتیتوان از تاث

کرونا با  راتیتاث رامونیها پ لیاز تحل یبت  عمده ا نیرج شده باشد. بنابرا ا یرانیو ه

 ابعادتوان در  یرا مای  جامعه هر کرونا بر راتیمواجه است. تاث و آینده نگری احتمالات

 وش  ینگرش ها در چارچوب حکمرانی و تعامل دولت و شهروندان  ،مدیریتی متتلف

صوص در عصر حاضر که حکمرانی مطلوب و توسعه پایدار بت نمود. نییتب نانهیو بدب نانهیب

 یک موضوع محوری مدیریتی  شنا ته می شود. 

بطور کلی حکمرانی  وب ایده ی جدیدی برای توسعه پایدار با ساز و کار تعاملی سه      

بت  دولت، بت   صوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه 

د در توسعه همه جانبه استفاده کنند. با این تعبیر، حکومت نق  تسهیل توانمندی های  و

کننگده و زمینه ساز توسعه جامعه را در سطوح ملی ومحلی ایفا میکند و با ورود شهروندان یا به 

مفهوم سازمان یافته تر آن، جامعه مدنی، به عرصه تصمیم گیری و سیاستگذاری، جریان اداره 

ارگرا و آمرانه به فرایندی مردم سالار و مشارکتی تبدیل  واهد شد و لذا کشور از یک نظام اقتد

جامعه مدنی مستحکم به همراه دولتی مدرن، قوی و توسعه  واه، می تواند زمینه های ایراد 

 حکمرانی  وب و در نتیره توسعه همه جانبه را با کمترین زمان و آسیب ممکن به پی  ببرد.

ا ص مربوط به شا ص های موفقیت )رفاه و کامیابی( است. حکمرانی یکی از هشت زیر ش

است و  ثروت شامل هم ملی که از سوی موسسه بین المللی لگاتوم معرفی شده شا ص رفاه

  دا لی تولید نا الص بعبارتی، این شا ص در فراسوی عواملی مادی متل هم شامل سعادت.

 نظر در نیز زندگی را کلی کیفیت و سیاسی آزادی سلامتی، اجتماعی، سرمایه مواردی مانند

 تولید نا الص لزوما   که نیستند آنهایی جهان، در ملت ها مرفه ترین که است معتقد و می گیرد
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حکمرانی  دارند. سالم و شاد آزاد، شهروندانی که هستند کشورهایی بلکه دارند؛ بالایی دا لی

ف کرد که مکانیسم های متتلفی تعری "نفوذ هدایت شده در فرآیندهای اجتماعی "را می توان

در آن درگیر هستند. بر ی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و فقط از بازیگران بت  دولتی 

  سرچشمه نمی گیرند.

در واقع یک حکمرانی  وب به معنای اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس      

افراد است و  مسلما لازمه اش اثر بتشی و توان  قانون، با در نظر گرفتن مفهوم برابری برای همه

پاستگویی هر نظامی است. لذا عدالت سیاسی، عدالت اقتصادی و عدالت اجتماعی در حوزه 

سنر  هر نظام توسعه جهت تحقق رفاه و رضایتمندی آن حکومت لحاظ می شود. بعبارتی 

اشتغال و درآمد دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد. بت   صوصی 

ایراد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی گروه های  فعال برای مشارکت در 

فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می نماید. وظیفه حکمرانی  وب نیز 

این نوشتار به بررسی  همکاری و هماهنگی هر چه بیشتر برای این سه بت  با یکدیگر است.

شفافیت و پاستگویی است، چرا  اثیرات کرونا برحکمرانی مطلوب در ایران بتصوص از بعدت

که ویروس کرونا همه ابعاد حکمرانی کشورها اعم از بهداشتی، محیط زیست، پاستگویی، 

 شفافیت و.... چه در دوران کرونا و پساکرونا به چال  کشیده است.   

 پیشینه پژوهش

(در مطالعه ای با عنوان حکمرانی  وب و توسعه انسانی در ایالت  2211رودرا و سانیال )     

های هندوستان اثر حکمرانی  وب بر توسعه انسانی را در هندوستان طی دو دهه ا یر با 

استفاده از روش داده های تابلویی مورد بررسی قرار داده اند. در این مطالعه از شا ص 

یحی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان ترکیبی حکمرانی  وب به عنوان متغیر توض

میدهد که حکمرانی  وب و توسعه انسانی دوره های پیشین، توسعه انسانی فعلی را در 

 (3، 2211هندوستان تعیین می کند. )رودرا و سانیال، 
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( ارتباط حکمرانی، کیفیت نهادی و رشد اقتصادی را بررسی  2223کناک و فن  )     

طالعات نشان می دهند بهبود شا ص های حکمرانی  وب اثرات مستقیمی نمودند. این م

 (215، 2223هم بر توسعه اقتصادی و هم بر توسعه انسانی دارد. )کناک و فن ، 

(نیز در پژوه   ود کوشید روند شکل گیری نظزیه حکمرانی  وب را  1383میدری )     

ی و دولت حداکتری و عدم توفیق بررسی نماید. وی معتقد است که دو نظریه دولت حداقل

مقیمی . (276،  1382این نظریات سبب  لق نظریه حکمرانی مطلوب شده است. )میدری، 

(در مطالعه ی  ود تحت عنوان سنر  شا ص های حکمرانی  وب و  1312و اعلایی )

در ارتقای آن، به بررسی شا ص های حکمرانی  وب و تأثیر  کینق  دولت الکترونی

مقیمی و )لت الکترونی بر شا ص های حکمرانی در سازمان های دولتی است. استقرار دو

(در مطالعگه ای بگا عنگوان نق  دولت در حکمرانگی  1383قلی پگور ). (182، 1312یی، لااع

 گوب و امکانسگنری آن در ایگران، بگه بررسگی حکمرانگی  وب می پگردازد. از نظگر وی، 

بگرای توسگعه پایگدار انسگانی بگا سگازوکار تعامگل عملگی  نظریه حکمرانگی  گوب، الگویگی

سگه بتگ  دولت، بتگ   صوصگی و جامعگه مدنگی اسگت. ایگن الگگو به دنبگال نقگ  

دولگت و توانمندی سگازی نهادهای مدنی و بتگ   صوصگی میباشگد. در ایگن راسگتا بگر 

بتگ   صوصگی تأکیگد می شگود. رفتگار تعاملگی سگه بتگ  دولگت، نهادهگای مدنگی و 

به گونگه ای کگه دولگت باید نقگ  هماهنگ  کننگده و تنظیم گگر  گود را تقویگت نمگوده 

و بگه جگای تصدی گگری بگه تنظیگم و تسگهیل روابگط بپگردازد. در الگگوی حکمرانگی 

راه را  گوب، بحگث از دولگت نماینگده و دولگت مشگارکتی اسگت کگه از ایگن طریگق، 

 (1383. )قلی پور، بگرای فعالیگت سگایر بتشهگا همگوار می سگازد

اعمال قدرت سیاسی،اقتصادی   "حکمرانی  وب را  1117توسعه سازمان ملل در سال      

تعریف می کند که  "و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح

 مشارکت،ی چون انعطاف پذیری، های الگوی حکمرانی  وب نیازمند شا صهبراساس آن

شفافیت، حاکمیت قانون و پاستگویی می باشد. در راستای مبحث حکمرانی و مسلولیت، 
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حکمرانی  وب، بنیان "سیاست توسعه پایدار مرموعه مقالات  ارجی ترجمه شده با نام 

توسط مرکز پژوه  های مرلس شورای اسلامی به چاپ   1383که در سال  "توسعه

، به بررسی رویکرد اقتصادی حکمرانی  وب با توجه به شا ص های بانک رسیده است

موضوع . (1383جهانی و دیگر نهادهای بین المللی می پردازد. )میدری و  یر واهان،

حکمرانی در بحث توسعه به رابطه بین بت  های دولت، جامعه مدنی و  صوصی معطوف 

رای عینیت بتشیدن به حکمرانی  وب با است. جامعه و نهادهای مدنی یکی از ابزار لازم ب

 . تمامی عناصر و ارکان آن در یک نظام سیاسی است

در ادامه به تعدای از پژوه  های ا یر در  صوص کرونا  پردا ته می شود . تحقیقی      

دیدگاه مردم ایران در "عنوان ) ایسپا ( تحت   مرکز افکارسنری دانشرویان ایراناز طرف 

میزان رضایت مردم  انرام شده که " س کرونا و ابعاد متتلف آن صوص شیوع ویرو

ایران، میزان رضایت  ود  درصد مردم28,5ایران از عملکرد دولت و ستاد مقابله با کرونا، 

درصد نیز تا  27،7اند.  از عملکرد دولت و ستاد مقابله با کرونا را در حد زیاد اعلام کرده

 درصد مردم گفتهاند از عملکرد دولت و ستاد40,5 حدودی رضایت دارند. اما در مقابل،

مقابله با کرونا رضایت کمی دارند. در این ارتباط میزان رضایت در بین مردان کمتر از 

سال به بالا بیشتر از سایر گروههای سنی و بین افراد زیر دیپلم بیشتر از  22 زنان، بین افراد

مربوط به میزان امیدواری مردم ایران به  یافتههای .بوده است افراد دارای تحصیلات عالی

ایران امید زیادی دارند که بحران کرونا  درصد مردم56,2حل بحران کرونا نشان داد که 

برگردد. این میزان امیدواری  در یکی دو ماه آینده حل شود و زندگی به روال عادی  ود

امیدواری بین  ندرصد در حد متوسط است. این میزا9,4درصد کم و در بین 32در بین 

دارای  سال بیشتر از افراد جوان و میانسال، بین افراد50زنان بیشتر از مردان، بین افراد بالای 

تحصیلات دانشگاهی کمتر از غیردانشگاهی مشاهده شده است ) مرکز افکار سنری 

 دانشرویان ایران (
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کتاب  یاورو فن قاتیوزارت علوم، تحق یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ     

را منتشر کرده  رانیکرونا در ا روسیبحران و یو اجتماع یدر ابعاد فرهنگ ییجستارها

مرکز  نیا یعلم لتیه یاز اعضا یکتاب که ملاحظات و تأملات جمع نیاست. در ا

 ،یعلم یهادر حوزه روسیو نیا وعیش یماعو اجت یدرباره تبعات فرهنگ یپژوهش

 یکه در پ یآمده است، به تحولات بزرگ یاو رسانه یتیریمد ،یاسیس ،ینید ،یاجتماع

 نیبه وجود آمده، اشاره شده است. در مقدمه ا یرانیناشناس در جامعه ا گانهیب نیحضور ا

 لیبه تحل ،پژوهشکده نگاشته شده است نیا سیرئ ییرزایم نیمرموعه، که توسط حس

حوزه  نیمتتصصان ا ریکه به کمک سا گر،ید یدر مرلد زین یتحولات حوزه آموزش عال

 نیمدافع» نیرا با عناو ییمرموعه جستارها نیدر ا .انرام  واهد شد، اشاره شده است

کنندگان و توسعه کرونا، ما نظاره روسیو» ،یفلاحت لایبه قلم ل «یتیجنس یسلامت و نابرابر

و  سمیونالیو دوگانه ناس روسیکرونا و»کشاورز،  رهینوشته  د «یروابط انسان

 انیشکاف م م؛یمانیبه هشت  در  انه م ینگاه»، یبه قلم رضا ماحوز «سمیونالیانترناس

 ،یو جبار رحمان ییرزایم نیبه قلم حس «یدیشعار کل کیدرک مردم و ستاد بحران در 

 ندهیو مسلله آ یامروز اتیکرونا و اله» ،«روند؟یچرا مردم به سفر م ؛ییکرونا یسفرها»

 یانسانبحران کرونا و سهم اصحاب علوم طیدر شرا یراقبتم یسبک زندگ»و  «رانیعلم در ا

 ینوشته مهد «یرانیجامعه ا یاجتماع یهاتیواقع» ،یاز جبار رحمان گریدو نوشته د« در آن

در  تیحاکم یهاتیبه مسلول ینگاه دارد؛ینگاه م تیکه پاس رع یشه» ،یفرم زادهنیحس

و  یتکنولوژ همتابکرونا به» ،یانیفرهاد بنوشته « 11 دیکوو روسیمواجهه با و یکنون طیشرا

 یاستفاده از فضا یبرا ییراهکارها»و  یمهرجرد ینوشته اباذر اشتر« آن یاثرات اجتماع

لازم به ذکر است  مطالعه کنند. ایکینوشته حامد طاهر« کرونا روسیدر مبارزه با و یمراز

انی مطلوب در ایران پردا ته که در هیچ کدام از این اثار به موضوع تاثیر کرونا بر حکمر

 نشده است.
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 مطالعات نظری

 تعریف حکمرانی

مفهوم حکمرانی که قدمت  به قدمت تمدن بشر است، به معنای هدایت یا اداره کردن      

است که افلاطون این واژه را در ارتباط با نحوه طراحی نظام حکومتی مورد استفاده قرار 

راچگونه حکومت  یحکمران لریم-الندل Governی داد. این کلمه که از واژه انگلیس

 قیدق دیامور دولت معنا کرده اند. شا میاداره وتنظ یکردن وفرمان دادن بر مردم وچگونگ

 یباشد: حکمران نگونهیا یجهان یحکمران ونیسیدر گزارش کم یحکمران فیتعر نیتر

رک مردم را است که امور مشت یو صوص ی،عمومیونهادی فرد یاز ارزشها یمرموعه ا

امور  تیریمد یبرا یوادار یاسی،س یاعمال قدرت اقتصاد یحکمران نی..بنابراکندیاداره م

را در بر  یابیوارز ،اجرا،نظارتیریگ میتصم ندیفرا یکشور در همه سطوح است.حکمران

آنها شهروندان و گروهها منابع  ود را  قیاست که از طر ییوشامل ساز وکارها ردیگیم

کنندوا تالف نظرها  یم یشان را اعمال  کرده،تعهدات  ود را عمل یقانوندنبال وحقوق 

 یالملل نیکنفرانس ب تی. سا1312.  رداد یکیو ال پور میابراه)گذارند یرا به بحث م

 (.تیرینتبگان مد

تعریف کرد « نفوذ هدایت شده در فرآیندهای اجتماعی» از طرفی حکمرانی را می توان      

تتلفی در آن درگیر هستند. بر ی از این مکانیسم ها بسیار پیچیده اند و که مکانیسم های م

فقط از فعالان بت  دولتی سرچشمه نمی گیرند. تمامی تعاریف جهت تعریف حکمرانی 

بیانگر مفهومی وسیعتر از حکومت هستند. کاربرد جدید این واژه فقط شامل فعالان و نهاد 

حکومت، جامعه مدنی و بت   صوصی می  های دولتی نمی شود بلکه شامل سه نهاد

شود. از این رو اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در بر می گیرد. اما با درگیر کردن 

بت   صوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می رود. هرسه آنها برای توسعه انسانی 

پایدار،ضروری هستند. دولت، محیط سیاسی و حقوقی مناسب به وجود می آورد، بت  

وصی اشتغال و در آمد ایراد می نماید و جامعه مدنی هم تعامل سیاسی و اجتماعی  ص
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گروه های فعال برای مشارکت در فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می 

مفهوم حکمرانی را می توان در سطوح متتلفی چون . (1383نماید. )میدری و  یر واهان،

مع محلی مورد استفاده قرار داد. چهار بت  اصلی  سطو  جهانی،ملی، سازمانی و جوا

جامعه که می توانند هریک به نوبه  ود در انرام امور انرام وظیفه کنند، عبارتند از: کسب 

و کار،موسسات جامعه مدنی)شامل سازمان های داوطلب و بت  غیر انتفاعی(، دولت و 

میلادی  1112 جهانی نیحکمرا کمیسیون گزارش در شده ارائه تعریف به بنارسانه. 

 امور که است  صوصی و عمومی نهادی، و فردی های روش از ای حکمرانی مرموعه"

 منافع آن طریق از که است پیوسته فرایندی حکمرانی .کند می اداره را مردم مشترک

 حکمرانی .گردد می اتتاذ جویانه همکاری اقدام و نماید می همساز را متنوع یا متضاد

 کرده پیدا قدرت قانون رعایت تضمین برای که است هایی نظام و رسمی نهادهای شامل

 می درک یا اند نموده توافق آن سر بر نهادها و مردم که رسمی غیر قرارهای همچنین اند

 . (1382) صدری، آنهاست نفع به که کنند

 :خوب یحکمران یارکان ومؤلفه ها ،ابعاد

و ارائه کرد اما چهار رکن  ی وب معرف یرانحکم یبرا توانیرا نم یواحد یالگو کی     

 : وب عبارتند از یحکمران یاصل

قانون را به عهده  تیحاکم یو برقرار یو راهبر تیهدا فهیو دولت که وظ یبت  عموم -

 .دارد

کسب و  فهیترارت و وظ د،یاشتغال، درآمد، تول رادیدار ا که عهده ی صوص یبتشها –

 .کار را بدوش دارند

 .کننده فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است که فراهم ینجامعه مد –

 .را بهعهده دارند یبوم یو اعمال فرهنگها یسازمانده ج،یبس فهیکه وظ یمحل یسازمانها –

 انیب یآزاد -1کرده است: ( فی وب تعر یحکمران یبرا یش  بعد اصل یجهان بانک

 ط  تیفیحکومت شامل ک یثربتشا -2یاسیس وثبات یمدن یهایشامل آزاد ییوپاستگو
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 یقواعد قانون - 5ی قانون یفقدان اجبارها-3ی ارائه  دمات عموم تیفیوک یگذار یمش

 ینظام ادار - 6 وکنترل فساد هییقوه قضا یانسرام درون - 2تیاز حقوق مالک تیشامل حما

 ( تیرینتبگان مد یالملل نیکنفرانس ب تیسا1312.  رداد یکیپور  و ال می)ابراه پاستگو

 نظریه حکمرانی خوب

ایده حکمرانی  وب معطوف به نحوه ارتباط بین جامعه و دولت )دولت و شهروندان( است.      

مولفه های اصلی سازنده این ایده را دموکراسی، حاکمیت قانون، دستگاه قضایی موثر و 

لیت های دولت مستقل، شفافیت و مبارزه با فساد شکل می دهند. بنابراین حدود، توانایی ها و قاب

و میزان د الت آن در امور عمومی و حوزه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

نظریه  شهروندان، فاکتورهایی هستند که منظر یک حکمرانی  وب،  ودنمایی می کنند.

حکمرانی  وب، الگوی حاکمیت را به معنای فرآیند باز  ط مشی گذاری، حرفه ای شدن 

استگو، جامعه مدنی قوی، فعال و مشارکت جو در امور عمومی تعریف دیوانسالاری، دولت پ

کرده اند. این شا ص ها عبارتند از: وجود تقویت سا تارهای دموکراتیک، شفافیت، 

پاستگویی، هوشمندی و توسعه مشارکت، توجه و واکن  مناسب به  واسته های مردم، وضع 

 ترام به حقوق بشر و حاکمیت قانون. ط مشی های مناسب اقتصادی برای تسهیل توسعه، اح

 
 (2332مقیمی،اعلایی و خوب) حکمرانی نیازهای پیش
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 مولفه های حکمرانی خوب

 است ای گانه هشت های شا ص  وب، حکمرانی های ویژگی برای اساسی مبنای یک     

 ترتیب به ها شا ص این .اند شده مطرح جهانی بانک و ملل سازمان توسعه برنامه توسط که

 شفافیت، دموکراتیک، سا تارهای وتقویت وجود: از عبارتند ها شا ص این از بارتندع

 مردم، های  واسته به مناسب واکن  و توجه ی مشارکت، وتوسعه هوشمندی پاستگویی،

 حاکمیت و بشر حقوق به احترام توسعه، برای تسهیل اقتصادی مناسب های مشی  ط وضع

 (85، 1312یی ومقیمی. می باشد. )اعلا مشاهده قابل  2-1شکل  در که قانون

 
 ویژگی های حاکمیت خوب -( 6 -2)شکل 

هریک از این شا ص ها،  نق  مهمی را در ایفای یک الگوی حاکمیت  وب، بازی      

 رفاه و اقتصادی رشد بالای سطوح از می شوند، اداره  وبی به که جوامعیمی کنند. 

 بر وردارند.  شهروندان
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 مشارکت 

مشارکت می تواند به شکل مستقیم یا از راه نهادهای میانری قانونی ویا نمایندگان باشد.      

دموکراسی مبتنی بر نمایندگی، لزوما به این معنی نیست که  مهم است که تاکید شود

ملاحظات اکتریت جامعه درتصمیم گیری لحاظ شود. لازمه مشارکت، اطلاع دهی 

زادی انرمن ها و بیان و از سوی دیگر وجود جامعه وسازماندهی است؛ یعنی از یک سو آ

 (82. 1388. ،میدریمدنی سازمان یافته موردتوجه قرار گیرد. )

 قانون گرایی) حاکمیت قانون(

 است منصفی و عادلانه قانونی های چارچوب نیازمند  وب حکمرانی سیستم برقراری     

 افراد کلیه حقوق از باید ارچوبچ این در است. بر وردار بودن طرفانه بی از ویژگی که

 فضای یک در قوانین گونه این اجرای آید. عمل به محافظت محرومان متصوصا  حقوق

 و طرف بی پلیس نیروی و مستقل قضایی دستگاه نیازمند بر انعطاف، مبتنی و بیطرفانه

 میاست. در حقیقت اینکه تا چه میزان قوانین در یک جامعه واقعی اند و  فساد از عاری

توان به اجرای آنها اطمینان داشت با این شا ص ارزیابی می شود. در این شا ص به ویژه 

اجرای قراردادها، احتمال وقوع جرم های  شونت آمیز و غیر شونت آمیز، اثربتشی و 

 Kaufmann et)بینی عملکرد محاکم قضایی، در یک جامعه مدنظر است  قابلیت پی 

al, 2002.) 

 شفاف سازی  

امگروزه شگفافیت بگه حق دسترسگی به اطلاعگات دولت به عنگوان امگری ضگروری بگرای      

مشگارکت دموکراتیک، اعتمگاد بگه دولگت، پیشگگیری از رشگوه  واری، اتتگاذ تصمیمگات، 

 .صحت اطلاعات دولتی و تگدارک اطلاعاتی بگرای عمگوم در نظگر گرفتگه شگده اسگت 

ماعگی سگازمان ملل برای آسگیا و اقیانوسگیه شفافیت را شگامل کمیسگیون اقتصگادی و اجت

فرآیندهگا و اطلاعاتگی میدانگد کگه به طگور مسگتقیم در دسگترس افراد قگرار می گیرنگد و 

ازایگنرو، شگفافیت مبتنی بگر  اطلاعات کافگی به منظگور درک و کنتگرل آنها فراهگم می گردد.
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ضمیگن دسترسگی عامگه، مگردم بگه فراگگرد تصمیم گیگری موجودیت سگازوکارهایی بگرای ت

 اشگی در ارتبگاط با پاسگتگویی اسگت و شگامل اقدامگات شگفاف در رویهلاسگت. شگفافیت، ت

هگای کاری پذیرفتگه شگده توسگط دولگت میباشگد همچنیگن شگفافیت میتوانگد از طریق دسترسگی 

گات دولتگی کسگب شگود. همچنگان که شگفافیت علامسگتقیم و غیرمستقیم شگهروندان به اط

 قابلیت و اطلاعات آزاد جریان معنی به شفافیت. افزایگ  مییابد، از میزان فسگاد کاسگته میشگود

 و کافی اندازه به باید اطلاعات است. ذینفعان مربوطه تمامی برای آن به آسان و سهل دسترسی

 از آنها اجرای و تصمیمات اتتاذ دیگرطرف  از و باشند دسترس در فهم قابل صورت به

 کند.  پیروی مشتصی مقررات و قوانین

 ردیصورت گ یا وهیآنها به ش یگرفته شده و اجرا ماتیاست که تصم یمعن نیبه ا تیشفاف     

در دسترس همگان  یو اطلاعات به صورت آزاد و کاف نرامدیو مقررات ب نیقوان یرویکه به پ

 دیبا تها، موسسات و اطلاعا ندیآزاد اطلاعات قرار دارد. فرآ انیردر ج تیشفاف. موجود باشد

با آنها ارتباط  یریگ میکه تصم ردیقرار گ یدر دسترس کسان یو به اندازه کاف میبه طور مستق

 .حاکم بپردازند ینفعان بتوانند به درک و نظارت بر نظام ها یذ تا ابد،ی یم

 کنترل فساد

تا چه  یو دولت یاست که قدرت عموم نیا ردیگ یقرار م شا ص مدنظر نیآنچه در ا     

 نی. اردیگ یقرار م یو  صوص یحد مورد سو استفاده و در  دمت تحقق منافع شتص

شود.  یبزرگ و کلان را شامل م یو کوچک و هم فساد ها یجزئ یشا ص، هم فساد ها

باشد،  ی صوصنتبگان و منافع  ریو دولت در تست یاسیشا ص هرچه نظام س نیبراساس ا

 وب است.  یاز حکمران یگر رتبه بالاتر انیو عکس آن ب فیضع ینشان دهنده حکمران

که فساد  یطیگردد و در شرا یجامعه م یاستعداد ها نهیبه ریغ صیوجود فساد باعث تتص

از ابتکار و  تفادهاس یبا استعداد به جا یانسان یروین ژهیشود افراد جامعه به و عیدر جامعه شا

اقدام به  ،یبا مقامات دولت یکنند از رهگذر پردا ت رشوه و تبان یم ی ود، سع یرنوآو

(.  درک و  363:1312، )شرکاء و همکاران ندینما یمروز دولت ای یرانت قانون کیکسب 
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را فراهم کند به  یارزشمند یها اریتواند مع ی وب، م یمفهوم حکمران قیشنا ت عم

 یو راه ها یاشکال متتلف نهاد نیاز رابطه ب یبهتر کمک کند تا درک جوامعدولت ها و 

شهروندان را به دست آورند.درک بهتر  یبرا یاقتصاد -یفراهم آوردن سلامت اجتماع

 یها ندیقضاوت در  صوص فرا یبرا ییمبنا اینقشه راه  کیتواند  ی وب م یحکمران

 ینیگزیتواند جا یم نیفراهم کند. ا ار یو تکامل در بت  دولت یاصلاحات نهاد ،یآت

به  ر،یا  انیباشد که در سال یکاه  اندازه موسسات عموم یمناسب برا

 یهمه موضوع حکمران نیا با(.  33:1382،یشده است)صانع ادیعنوان))اصلاحات(( از آن 

 است.  ازمندیاز دولت  وب ن شتریب یزی وب به چ ی. حکمرانستی وب تنها دولت ن

  پذیری مسؤولیت؛پاسخگویی 

هگر دولتگی نیازمنگد نظامگی پاسگتگو می باشگد تگا بگه طریقگی عمگل کنگد کگه مگورد      

کنگد پاسگتگویی مبنگای هگر جامعگه ای اسگت کگه ادعگا می تأییگد جامعگه باشگد.

دموکراتیگک اسگت.  بگر ایگن مبنگا  لازمه دموکراسگی، داشگتن یگک نظگام پاسگتگوی 

 پاستگویی انواعی دارد که عبارتنداز؛  البته  مناسگب می باشگد. 

 ییوپاستگو یقانون ییک،پاستگویدموکرات ییرا به پاستگو یی( پاستگو1187مارشال)

 ،یتیری،مدیاسیرا شامل س یی،( انواع پاستگو1113استون) .کرده است یبند میتقس یمال

 یوپرک نیکل .دانسته است یدولت یبت  ها دی ر نهیدر زم ییوپاستگو یا حرفه ،یقانون

در برابر  ییوپاستگو یوزارتتانه ا نی،بیتیری،مدیحرفه ا ،یشغل ییپاستگو (،1166نز)

کارکنان  یحرفه ا ،یعموم ،یاسیس ،یتیری(: مد1188)کسیه. عامه مصرف کنندگان

در برابر عملکرد  ییپاستگو ،یمال ،ی(: قانون2222ولف)ی. وقانون یدولت یسازمانها

( ادیز ایاستقلال)کم  زانیبر اساس م ی،(: مدل2222مزک). یوا لاق کیاستها،دموکراتیوس

ی )به نقل از اسیوس یقانون ،یا ،حرفهی( شامل: سازمانیرونی، بیومنبع نظارت )درون

 موسوی. سایت مدیریت دولتی نوین(
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 عدالت جویی

 یک باشند. رفاه بر وردار برابر های فرصت از باید افراد همه  وب حکمرانی در     

 جامعه آن در کنند احساس آن اعضای همه که است امر این به تضمین ابستهو جامعه

هستند. بعبارت دیگر عدم برابری به باز تولید مناسبات نابرابر قدرت و ثروت و تقسیم  ذینفع

بندی های ناشی از آن در جوامع هستند و  با گسترش نابرابری ها مسلما  جهل و فقر که 

تغییر نظام های سیاسی است، نشر می یابد. لذا تحقق عدالت و  عوامل زمینه ساز فروپاشی و 

 (172. 1383استقرار یک حاکمیت مطلوب، هر دو  در گرو یکدیگرند. )قلی پور،

در واقع پس از بررسی پیشینه تحقیق و ادیبات نظری در این  صوص و در گیر بودن      

شکل حمکرانی  وب برای  جامعه با بیماری همه گیر و نحوه مدیریت و کنترل ان و و

ایراد اعتماد و شفافیت در جامعه  برای یافتن مصادق ان در کشور ایران در حال حاضر به 

 مورادی عینی اشاره می شود .

 در قدرت ییقدرت نرم، کرونا و جابجا

باعث تحول  دیجد هایآوریشدن و فن یمتأثر از جهان نیتحولات نو یاز نظر نا     

که در  گرانییچه بسا باز رونیاست. از ا دهیاعمال آن گرد سرشت قدرت و نحوه

توان  یمنابع ملموس و ماد ژهیواز قدرت به یبا دارا بودن منابع یقبل هایبرهه

 ود را از دست داده  یتوانمند د،یرا داشتند، در سا تار جد گرانیبر رفتار د گذاریریتأث

است. در سطو  انیدر جر یسطح قدرت سه یباز کیدست کم  یکنون یباشند. در فضا

. در زندیمتحده حرف اول را م الاتیاست و ا تیحائز اهم یاول قدرت ستت و نظام

در  ز،ین نیاروپا، ژاپن و چ کایقدرت برجسته شده و در کنار آمر یسطو دوم، شق اقتصاد

است. در  انیدر جر یچند بعد یباز کیجهان حضور دارند و  یمسائل اقتصاد تیریمد

 یتسر ییایماف یو باندها هاستیمتل ترور یدولت ریغ گرانیسوم دامنه قدرت به بازسطو 

که  دهیگرد داریپد ییآب و هوا راتییو تغ هایماریمتل ب ایدهیچیو مسائل پ افتهی
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قدرت نرم از نظر  افتنی تیتک تک دولت هاست. اهم یاز توانمند ارجها  مواجهه با آن

 (.NYE,2004, 2-5است. )چارچوب قابل فهم  نیدر ا ینا

در جهان در نظر  کیتیعطف ژئوپل نقطه کیبه عنوان  تواندیکرونا نم ریگهمه روسیو     

 یکی واهد بود.  یغلط میتصم یالمللنیب یمتحد و نهادها یگرفتن کشورها دهیگرفته شود. ناد

 نیاز ااست. مدت ها قبل  یمهاجرت دیشد یهاتیغلط، اعمال محدود ماتیاز تصم گرید

تصور  گونهنیکه چرا ا دمیسنگاپور پرس نیشیپ ریوزنتست ،«وی وآنک یل»از  یبحران، وقت

از  یکی رد،یبگ یشیپ یابرقدرت جهان کیمتحده به عنوان  الاتیاز ا یبه زود نیکه چ کندینم

 یمتحده برا الاتیا ییموضوع به آن استناد کرد توانا نیمتالفت  با ا یبرا یکه و یلیدلا

 ییگرایکشور بود. با توجه به مل نیها در ااستفاده از آن وتتراج استعدادها در کل جهان اس

ها در کشور و استفاده از آن یجهان ینوع باز بودن مرزها و استتراج استعدادها نیموجود، ا

 ود را  یهاسرنخ تواندیم کایآمر دیدولت جد ن،یگزیاست. به طور جا رممکنیغ نیچ یبرا

 اتیا لاق ایآ»را در کتابم به نام  شانیهاتیموفق که ردیبگ 1152دوره پس از  یهورجمیروسا

 ی. هنردهمیم ویتوض« از روزولت تا ترامپ ی ارج استیو س یجمهوریدارد؟ روسا تیاهم

از  یریمس دیاست، رهبران با یمدع یبه تازگ کایآمر نیشیامور  ارجه پ ریوز نرر،یسیک

و  غاتیرقابت در تبل یشود. به جا یمنته یالمللنیه جه  بکه ب نندیرا برگز یهمکار

 یهاو چارچوب ابندیدر گرانیاز د  یقدرت را ب تیاهم توانندیپروپاگاندا، رهبران کشورها م

 دیثروتمند جهان با یکنند. کشورها رادیا هایهمکار تیدوجانبه و چندجانبه به منظور تقو

که قادر به مقابله با کرونا  یرتریفق یکرونا در کشورها انیو قربان انیمبتلا یبدانند که موج بعد

 لیو هم دلا یشتص لیهم به دلا کا،یمتحده آمر الاتی واهد رساند. ا بیبه همه آس ستند،ین

همه کشورها  یلازم را داشته و برا یهایهمکار ستیبا گروه ب ستیبایبشردوستانه، م

 یهااستیس نیچن  واستیم کایآمر یمهورجسیستاوتمندانه ارسال کند. اگر رئ یهاکمک

تر بهتر و مناسب یزیرا انتتاب کند، ممکن بود چ کایاعتبار و قدرت نرم آمر یایو اح یمشارکت

آمده به ارمغان آورد. اگر   یبحران پ نیبهتر و  روج از ا ییایدن یبه سو کیتیژئوپل ریدر مس
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موجود  یدهابه رون یبه سادگ روسیکروناو ابد،یادامه  یفعل ریمتحده در مس الاتیا یهااستیس

 ینیب یحال، زود است که پ نی. با ادیقدرت  واهد بتش ییو اقتدارگرا یستیونالیناس سمیپوپول

 یهاابرقدرت نی واهد بود که اساسا  روابط ب کیتیعطف ژئوپل نقطه کیبحران  نیا میکن

 (31/1/1311. رنای. اینا«)دهد. رییرا تغ نیمتحده و چ الاتیا

 یجهان برالینظم ل انیپا

 یدوم، چهارچوب یدر عصر پس از جن  جهان کایگذاشته شده توسط آمر انیبن ی  جهان نظم       

قابل توجه ترارت و  یکه به آزاد ساز گرفتیرا در بر م یالملل نیب یهاها و سازماناز نهاد

توسط  یالملل نینظم ب نیکرونا، ا روسیو یقبل از پاندم یمنرر شد. حت یالملل نیب هیمال

به  ،یغرب یهایدر دموکراس یستیپوپول یهااستیرشد و نمو س نیهمچن و "نیچ زشی "

حال،  نیسود برده است، با ا یفعل یالملل نیها از نظم بسال یبرا نیشده بود. چ دهیچال  کش

نحو  پکن به ،یالملل نیکشور در عرصه معادلات ب نیا کیوزن استراتژ  یهمزمان با افزا

 نی. در برابر اورزدیاصرار م ،یدر عرصه جهان نیو قوان هاندارداستا ف یبه بازتعر یاندهیفزا

 ییارزش و کارا یالملل نیب یهاها و سازماننهاد کند،یمقاومت م کایمتحده آمر الاتیا ان،یجر

ست. در شده ا تیتقو  یاز پ  یب ییگرا یمل انیجر ،یو به طور کل دهندی ود را از دست م

 ییو توافق آب و هوا یهمچنان  ارج از سازمان بهداشت جهان کایکه آمر میراستا شاهد نیا

و نق  برجسته  کایآمر ی  جهان تیموقع فیتضع قیکرونا از طر روسیو یاست. پاندم سیپار

. همزمان با اوج کندیعمل م ویسنار نیالملل، در چهارچوب ا نینظام ب تیریمد یآن در راستا

 یو رقبا نیچ انیم یجهان، فاصله اقتصاد نقاط یکرونا در اقص روسیگسترده و وعیش و یریگ

است.  افتهی  یافزا یابه نحو قابل ملاحظه کا،یآمر ژهیاروپا و به و هیاتحاد ریآن نظ یالمللنیب

و اقتصاد  ردیسبقت بگ کایاز اقتصاد رو به زوال آمر 2222در اواسط دهه  نیکه چ رودیانتظار م

  یافزا  یاز پ  یب زیو هند را ن لیبرز رینظ یوظهورن یهابتواند فاصله  ود با اقتصاد نیچ

و طرف   کیشر ز،ین هی ود با روس یدر اتحاد راهبرد نیفراموش کرد که چ دینبا ییدهد. از سو

قدرت ،   یمطابق با افزا یالملل نیدر عرصه ب نیاگر چ ستین راهیراستا، ب نیبرتر است. در ا



 622/    حسین یوسفی ثابت حسن شمسینی غیاثوند و؛ رانیدر ا تیبر شفاف دیخوب؛ با تاک یقدرت نرم، کرونا و حکمران 

 

 میترس ندهیکه از آ ییهاویسنار ی. تمامدرا مطرح ساز شتریب ازاتیست کسب امتدر وا

 زانیها، روز به روز بر م یاز دموکراس یاریدر بس ی. افکار عمومستندین یلزوما منف شوند،یم

از  ی. بر ندیافزایم ستیز طیو حفاظت از مح ییآب و هوا راتییتوجه  ود به مساله تغ

مسائل، اقدام به  نیبه ا مناسبنشان دادن واکن   یزرگ و مطرح، براب یهاها و شرکتدولت

 یهاینیب  یکرونا، پ روسیو وعیقبل از بحران ش ی. حتکنندیمردد سا تار  ود م ییبازآرا

آن توجه به  یکه هدف اصل 2232در سال  یالملل نیدستورکار جامع ب کیدر مورد استقرار 

 یبرجسته ساز قیرکرونا، از ط روسیو ی. بحران پاندمدشیباشد، ارائه م یستیز طیمسائل مح

 شتریبر تحقق هر چه ب ن،یکره زم یستیز طیسالم مح تیها و وضعسلامت انسان انیارتباطات م

 (11/1/1311. فرارو. یدستورکار، دامن  واهد زد. )نا نیا

 یهنگام نیها. بنابراتنها حکومتارتباط با عموم مردم و نه یتلاش برا یعنی یعموم یپلماسید     

اگر  گرید انی. به بانرامدیقدرت نرم ب یریگبه شکل تواندیباشد م رگذاریتاث یعموم یپلماسیکه د

و  ینگمبادلات فره قیچه از طر ،یونیزیتلو ویراد یهاپت  برنامه قیچه از طر یعموم یپلماسید

قدرت  یریگدر شکل تواندیکند، م رادیا تیملل جهان جذاب گرید نیبتواند در ب گریطرق د ای

الزاما  به  یعموم یپلماسیمربوط به د یتلاشها یموثر باشد. اما بر  ارینرم در درون کشور مبدأ بس

 یتلق لغاتتلاشها در کشور مقصد تب نیکه ا یمتال زمان یبرا انرامد؛یقدرت نرم نم یریگشکل

نتواهد شد.  یقدرت نرم منته دیتوللزوما  به  یعموم یپلماسیدر عرصه د یهر تلاش نیشود. بنابرا

است که در  نیاما تفاوت ا ست،ین یدیبحث جد یعموم یپلماسید تیاست که اهم نیمنظور ا

 ناز هر زما  یدر تحولات دارند و اطلاعات ب یشتریعصر حاضر که شهروندان نق  و مشارکت ب

ته نمود و کارکرد گذش یبا سالها سهیدر مقا زین یعموم یپلماسیاست، د تیحائز اهم یگرید

طور کامل ها بهاعمال قدرت نرم آن است که حکومت یرو  یپ یاز چالشها یکیدارد.  یشتریب

: فرهن  آن کشور شودیم یناش زیهر کشور از سه چ یهاتی. جذابستندیابزار ن نیقادر به کنترل ا

 تیدر نها و دهدیم جیکه آن کشور ترو ییجذاب باشد، ارزشها گرانید یبرا تواندیمکه 

آن بر  ریها و تاثاعمال شده توسط حکومت یاستهای. سکندیکه حکومت دنبال م ییاستهایس
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دولبه است که  یریها شمشاعمال شده از جانب حکومت یاستهایدهم. س ویتوض شتریقدرت نرم ب

ال مت یآن شود. برا یموجب ناکارآمد تواندیو هم م انرامدیقدرت نرم ب یقابه ارت تواندیهم م

کند و  قیطر یط ییتنهابه تواندیچرا تنها ابرقدرت جهان نم کهنی. اکنمیمتحده اشاره م التیبه ا

 نیا یتمام یتوجه داشت که اگر حکومت دیبا زینکته مهم ن نیبرد.  اما به ا  ی ود را پ یاستهایس

منفور و  گرید انیبنادرست و به  یهااستیقدرت نرم را انرام دهد اما س رادیا یلازم برا تاقداما

داشته  یقدرت نرم توقع چندان رادیبا هدف ا یعموم یپلماسیاز د دیرا دنبال کند، نبا یدردسرساز

 گریشود آنگاه د یریگیاز جانب حکومت پ یبد و منفور یاستهایاگر س گرید انیباشد.  به ب

. یهد ماند.)نا وا دهیفایو قدرت نرم ب یعموم یپلماسید غیانرام شده با هدف تبل یشهاتلا

 (7/8/1382. نیانلا یهمشهر

 تیشده از فقدان شفاف هیارا قیمصاد

 رانیدر ا یرواقعیآمار غ اعلام

سراسر کشور که در ط مقدم جبهه  یپزشک یهادانشگاه یاز روسا یبر  رانیا در     

 ،یاقعرویکه درباره آمار غ ییاظهارنظرها لیقراردارند، بدل ریمبارزه با کرونا در دو ماه ا 

دانشگاه علوم  یمعاون آموزش ،یداشته اند از کار  ود عزل شده اند. حسن عادل رانیدر ا

مصاحبه  کیکرونا، در  روسیو وعیش یروزها نیدر اول ی. واستاز آنه یکیقم،  یپزشک

 وعیکه دولت آنرا آغاز ش یام بهمن ماه، زمان32از   یهفته پ کیگفته بود که  یونیزیتلو

 روسیو یموارد مشکوک به آلودگ گریاستان د 12عنوان کرده، در قم و  نرایدر ا روسیو

ها از آن« وزارت بهداَشت یرسم یهالدستورالعم لیاما به دل»مشاهده شده  11-دیکوو

رابطه از کار  نیهم در هم لیاردب یدانشگاه علوم پزشک سیاست. رئ امدهیبه عمل ن نهیمعا

گفته بود که آمار  یونیزیمصاحبه تلو کیدر تر   ی ود برکنار شد. دکتر فرزانه پ

 انیمبتلا یاست و آمار رسم تیاز واقع یمنتشرشده توسط وزارت بهداشت تنها گوشه ا

 یمحمد جواد حق شناس، عضو شورا رایا  تایتر از اعداد اعلام شده است. و نها  یب اریبس

را  رانیرونا در اک روسیبه و انیو  صوصا قربان انیشهرتهران آمار اعلام شده مبتلا
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شود  یکه در سطو کلان گزارش م ییدانست و گفت اعداد اعلام شده با رقم ها رشفافیغ

 (15/25/2222. وزیورونیندارند.) یهمتوانعنوان  چیبه ه

 ؛ امارکشته شدگانموضوع کرونا در یها تناقض

م فوت پنراه نفر در قم، اسفند علاوه بر اعلا 2قم روز دوشنبه  ندهینما یفراهان یرآبادیام احمد     

 یاعلام شده و زمان فوت بر  ریموضوع د نیافشا کرد که سه هفته است کرونا به قم آمده و ا

شدن شهر قم شد و  نهی واستار قرنط نیبهمن بوده است. او همچن 25افراد مشکوک به کرونا 

که در قم  ینفر 22گفت از  نیهمچن یرآبادی.  امروندیم نینفر در قم از ب 12گفت: روزانه 

دو نفر از کودکان هم در   یجان با تند و جواب آزما نهینفر در محل قرنط 32اند، فوت کرده

 ،یقم در مرلس، دو مقام دولت ندهینما یهاپس از انتشار گفته یشهر متبت بوده است.  ساعت نیا

بهداشت ،  رین وزمعاو یرچیحر رجیکرونا ارائه کردند. ا روسیبه و انیدرباره مبتلا یگریدآمار 

 61 یال 21را  رانیدر ا روسیو نیبه ا انینفر و تعداد مبتلا 12با تگان بر اثر کرونا را شمار جان

 یشدگان، نصف رقم اعلاماگر آمار فوت یگفت: حت نیهمچن یرچینفر اعلام کرد. حر

و بحران  نرایکرونا در ا روسیو وعیهم باشد، استعفا  واهد داد. ا بار ش یفراهانیرآبادیام

را هم متوجه کشور  یگرید یهاانیبه مسلولان، ز یاعتمادیب نیو همچن تیشفاف ،ییپاستگو

و درمان مانند ماسک و کمبود  نهیقرنط ،یریگ یکرده است. از جمله بحران کمبود امکانات پ

بسته   ،یرانیبه  ارج توسط مسافران ا روسیموارد مشکوک، صدور و ییشناسا یهادستگاه

کشور.  یو آموزش یمراکز اقتصاد یلیو تعط انیرانیا یبه رو هیهمسا یهاکشور یهامرزشدن 

 قتیبالا ره حق دانندیکه م یوجود او ب ترسندیم تیاندازه از شفاف نیچرا مسلولان امر تا ا

 روسیدر موضوع و تیو عدم شفاف ییرسد بحران عدم پاستگو یشود. به نظر م یمشتص م

کند.)  یم شتریرا ب یدارد و روز به روز، شکاف اعتماد عموم یدمیاپ کیاز  تیکرونا، حکا

 (2/12/1318. وزیدارنید

ها را درگیر  ود کرده، عدم تطابق آمارهای یکی از مسائلی که این روزها ذهن  یلی     

رسمی از مناطق گوناگون کشور است. رسمی از کرونا با مشاهدات غیررسمی و نیمه
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گوید که با آمار رسمی تفاوت بسیار زیادی دارد. مشاهدات ری را میفرماندار کاشان آما

مردم در گیلان بسیار متفاوت از آمار رسمی است. واقعیت چیست؟ آیا مسوولان واقعیت را 

رسانی رعایت نکند، باز هم به گویند؟ ...اگر نهاد یا فردی سه عنصر را در اطلاعنمی

مه حقیقت را بگوید، جز حقیقت نگوید. اگر شود: دروغ نگوید، هدروغگویی متهم می

آمار رسمی مربوط به کرونا دروغ نباشد، قطعا دو مورد دیگر در این آمار رعایت نشده 

دهند و تست آنان متبت است. چرا؟ آمار رسمی چیست؟ کسانی که تست کرونا می

ده و شوند. آنان یا درمان ششود، جزو آمار رسمی مبتلایان به کرونا محسوب میمی

کنند یا کماکان در حال درمان و گذراندن دوران درمان و شوند یا فوت میمر ص می

های کشور چندین برابر این رقم است. .... وزارت نقاهت هستند. احتمالا تعداد کرونایی

ترسد که آمار مرگ و میر غیر ثبت رسمی بیمار را اضافه کند، درست شدت میبهداشت به

تواند مترج کسر که مبتلایان به بیماری هستند را تتمینی دیگر نمیهم هست ولی از سوی 

های تشتیص به اندازه کافی در دسترس ترسد بگوید که کیتاعلام کند. به علاوه می

کند؛ آماری که  ودشان کند و به انتشار آمار رسمی قناعت میندارد. در نتیره سکوت می

 ورد و رسانی هم چوب را میاست که نظام اطلاعدانند با واقعیت تطبیق ندارد. اینرهم می

هم پیاز را. به نظرم بهتر است که یک کارشناس مسلط بر امور پزشکی و آماری از طرف 

ها را به روشنی بیان کند. این ستاد ناتوان مبارزه با کرونا دل را به دریا بزند و همه واقعیت

لی که با سیاست کنونی جز ابهام و شود. در حاطوری حداقل بتشی از ابهامات برطرف می

. یعبد«)توان دو نوع آمار رسمی و تتمینی داد.شود. میچیز دیگری اثبات نمیشایعه هیچ

 (21/12/1318اعتماد. 

 یعاد طیدر شرا یعموم یاعتماد یب

 یاعتماد عمود بحران

مردم به مسلولان از  انیمعنا که اعتماد م نیبه ا م،یمواجه هست یبا بحران اعتماد عمود رانیدر ا     

باورند که مسلولان  نیرفته است. مردم بر ا نیاز ب گرید ییسو و مسلولان به مردم از سو کی
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دانشگاه با  سمدر نیا« شود. یهرروز داغتر م عاتیبازار شا رهیکنند، در نت یرا بازگو نم قیحقا

 انیکنند ب یم یساز عهیشا بهره را برده و تیموجود نها یاعتماد یاز ب یعده ا نکهیاشاره به ا

 یکه م یا رهیاساس هستند تنها نت یب عاتیا بار شا یکه بر  میکن دیهم تاک زانیهر م»کرد: 

ضرب  ساسمردم همواره بر ا ؛یزکیتا نباشد چ« است. عاتیشا زانیم  یو افزا دیتشد میریگ

. البته اکنون دولت کنند یرا باور م عاتیشا زهایچ ندیمردم نگو یزکیالمتل معروف تا نباشد چ

که در  ینیدروغ یآمارها لیکند اما به دل یمنتشر م یاست. آمار واقع یدر حال شفاف ساز

 وعیشمدت ها  زیکرونا ن وعیدر رابطه با ش« کنند. یوجود دارد مردم باور نم یاجتماع یشبکه ها

را  روسیو نیا وعیهمواره ش ربهداشتیشد. وز بیدولت تکذ یاز سو رانیدر ا روسیو نیا

از اعلام   یدوهفته پ نکهیبر ا یمنتشر شد مبن ییکه بعدها  برها یکرد در صورت یم بیتکذ

 زیابتلا به کرونا در گذشته بودند ودولت ن لیچند نفر در قم به دل روسیو نیها به ا یرانیا یابتلا

 (فراز تی. ساییقرا«)موضوع  بر داشت. نیا از

 ریغ طیشرا یوقت ،یعنیبحران است؛  طیملت شرا ران،یاست که ملت ا نیا تیواقع     

. اما گردندیبرم شانیو وفاق اجتماع یمردم به گذشته  ود و به همبستگ شودیم یعاد

 نیوجود ندارد. ا یسطو از همبستگ نیا یعاد طیاست که چرا در شرا نرایا یپرس  اصل

با  تیرموعه حاکمبا مردم دارد. اگر م تیحاکم راست که سا تا یامر به علت بر ورد

مشارکت مردم فراهم کند، آن چه  یو بستر لازم را برا نهیمردم شفاف و صادق باشد و زم

 قا  یامر دق نیبود. ا میهم شاهدش  واه یعاد طیدر شرا دهدیرخ م یعاد ریغ طیدر شرا

 ستندیبحران ن یروزها ردم. آنان مدهدیرخ م یاست که در جوامع غرب یبر عکس آن اتفاق

 طیاست که متأسفانه ما در شرا یدر حال نی. اشوندیم گریکدیدوران بحران، گرگ  و در

امر را به فرهن  مردم مرتبط  نیا یی. چرامیهست گریکدیبه  رسانبیآس یتا حدود ،یعاد

فراموش  که بعضا  دانمیبا مردم مرتبط م تیو غالبا  به نوع مواجهه سا تار حاکم دانمینم

 (22/1/1311. سنایافروغ. ا«)تگزار مردم باشند. دم دیکه با کنندیم
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 وعیش یاز ابتدا یشفاف ساز لزوم

 وعیش یبود که در ابتدا یو پنهان کار یدر واقع عدم شفاف ساز عاتیانتشار شا لیدل     

آن به  وعیش زانیو م روسیو نیدولت رخ داد. آمار مبتلا شدگان به ا یکرونا از سو روسیو

او « اعتماد است. یب تینسبت به دولت و حاکم زیجامعه ن گرید ییسونشد. از  انیب یدرست

و  تیمردم نسبت به حاکم یعمود یاعتماد یب عاتیشا نیا یتمام شمهدر واقع سرچ»افزود: 

 ییقرا« کند. یرا پنهان م قیکنند دولت از آنها حقا یمردم تصور م لیدل نیمسلولان است. به هم

 یب»کرد:  انیوجود دارد ب یاعتماد یدو نوع ب یجامعه شناس در علم نکهیمقدم با اشاره به ا

 یاز سو یهستند که در جامعه شناس یاعتماد یاز انواع ب یافق یاعتماد یو ب یعمود یاعتماد

 (فراز تی. سایی)قرا« مطرح شده اند. 2222تا  1117 یسال ها یکلمن و فوکو ط

 وزارت بهداشت یشفاف ساز عدم

به  نیهفته است و ا نیکرونا ا وعیش کیبهداشت گفته است که پ ریوز»گفت:  مایاقل     

شده و مردم به آن مبتلا  عیشا رانیکرونا در ا روسیروز قبل و 12آن است که از  یمعنا

دانست و به مردم نگفت، باع شد مردم دچار  یشده بودند اما از آنها پنهان کردند. دولت م

کنند و نه  یم یریگیپ یاجتماع یرا از شبکه هااکنون  برها  زینمردم « »شوند. یسردرگم

کذب و دروغ فراوان است. افراد  یهم  برها یاجتماع ی. در شبکه هایرسم یرسانه ها

دانند کدام  بر درست  یمنفعت طلب و سودجو در حال سواستفاده از مردم هستند. آنها نم

موضوع و  تیاهم لیدل به عهیشا.« نندیب یم بیآس لیدل نیاست. به هم عهیاست و کدام شا

 نیاز ب یراحت نیشود اما به هم یم رادیا یدولت یمراجع رسم یموجود در  برها یابهام ها

 انیکار سال نیمقابله کرد که ا عاتیتوان با شا یروند. بلکه با جلب اعتماد مردم م ینم

به شدت دولت، رسانه ها  تیو عدم شفاف یاز پنهان کار انیم نیبرد. در ا یزمان م یطولان

 ( فراز تی. سا ییردند.)قرا

مردم نهاد به  یسازمانها یمتشکل از کارشناسان و بر  ی وب جیگذشته بس یروزها در     

در حد توان  ود کمک  یاقلام بهداشت هیراه افتاد و در آن آحاد ملت  واسته شد که در ته
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جامعه  یت عمومحساس به فکر سلام طیشرا نیدر ا کهیکسان یاز همه  ریکنند. ضمن تقد

که هر  یقابل تأمل یبودجه  فی واست که با توجه به رد ازمانهاس یاز بر  دیهستند اما با

برنامه  یکه  روج ستیهنوز مشتص ن یشود و در مورد بر  یم فیتعر شانیساله برا

 اریرسد در ا ت یبه نظر م یرمنطقیبودجه را که گاها  غ نیاز ا یمقدار ستیچ شانیها

کمکشان به  زانیکرونا هستند و بعد م یدمیار دهند که در  ط مقدم مبارزه با اپقر یینهادها

مواقع  نیسازمانها در چن نیچن تیشود تا مشتص گردد که ظرف انیصورت شفاف ب

آنها حساب کرد؟ انرام  یاریکمک و  یتوان رو یچقدر است و چطور م قایدق یحساس

 یرانیسازمانها و مد نیبودن چن یمردم زانیمبه افراد جامعه در برآورد  نیموضوع همچن نیا

که در  یو فشار یاز سازمانها تنها با لاب یشائبه که بر  نیکمک  واهد کرد و ا زین

 نکهی واهد رفت. ضمن ا نی ود دکان بازار راه اندا ته اند از ب یدارند برا ییبالا یبتشها

سازمانها  یبودجه بر  یفعل ی حهیبا توجه به لا میدواریموضوع توجه کرد که ام نیبه ا دیبا

مردم  یریاثرپذ زانی ود را اعلام کنند تا م یگذشته  یعملکرد سالها تیشفاف یدر راستا

از  یکه بر  میو اهدافشان روشن شود. هرساله شاهد هست استهایس یرگذاریاز آنها و تأث

 اریرا در ا ت از بودجه یداشته باشند قسمت یگزارش کار شفاف و روشن نکهینهادها بدون ا

 یمسلله اولا م نیمورد پاسخ دهند. انرام ا نیدر ا یست که به کسیو انگار قرار ن رندیگ یم

ببرد و دوما  آنها را در  نیرا از ب ییسازمانها نیمصرف کننده بودن چن یتواند شائبه 

رام سازمانها قائل به ان نیا ایکه آ دید دیدهد. با یبدون تعارف با مردم قرار م یگفتگو

ها را در مورد آنها ادامه دار  یشائبه ها و گمانه زن دیبا ایهستند و  یتیشفاف نیچن

 (13/12/1318نبض بازار.  تی.)سامینیبب

 دولت تیو واکنش به انتقادات از عدم شفاف تیاز شفاف یقیمصاد

 ونیاسیس یپرس  که بر  نیجمهور، و در پاسخ به ا سیدفتر رئ سیرئ ،یواعظ محمود     

 نیرا اجرا نکرده است، گفت: در ا یمحدودساز استیتقاد کرده اند چرا دولت از ابتدا، سان

است که در مهار  نیاظهار کرد: نکته اول ا یلحاظ گردد. و دیموضوع، دو سه نکته با
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از آنهاست و  یکی نهینوع بوده که قرنط نیچند ،یدسازمحدو یکرونا، الگوها روسیو

و  یراه حل قطع ،یسنت نهیکند که قرنط دییتواند تا ینم یکس به طور قطع چیهنوز هم ه

سه  نی، دستکم در ا هیاز قوه قهر یریو بهره گ نهیقرنط استیس یماجرا است. اجرا نیا قیدق

 یاجتماع یبحث فاصله گذار ه،یقهر وهاستفاده از ق یموفق نبوده و به جا ،ییکشور اروپا

 یاست. دولت برا هیو استفاده از قوه قهر نهیاز قرنط یراه مطملن تر یبر رفتار مدن یمبتن

 گر،ید یو گسترده تر از کشورها عتریسر اریکرونا،  بس روسیو وعیاز ش یریجلوگ

 دکر لیرا تعط یرضروریغ یمدارس، دانشگاهها، اجتماعات متتلف و مراکز عموم

ن کارمندا یحضور گردش استیداد و س لیسوم تقل کیوکارکنان حاضر در ادارات را به 

 (8/1/13111. رنایا ،یدر ادارات را اجرا کرد.)واعظ

جمهور در نامه  طاب به سران کشورها؛ مقابله با  سیرئ ،یالاسلام حسن روحانحرت     

و اتتاذ  سوکیاز  یالمللنیو ب یامستلزم اقدامات هماهن  و مشترک منطقه روسیو نیا

 ط،یشرا نیاست. در ا گرید یاز سومردم، و...  یاساس یهایازمندین نیستت، تأم ریتداب

مواجه است که  یجد یهاتیگگ با موانع و محدود ریدرگ یشورهاک ری لاف ساگگ به رانیا

و  یفشار حداکتر استیس ،یرقانونیگسترده غ یهامیاز تحمل دو سال تحر یناش

 ر،یا  یهاسال یمتحده ط الاتیا می. رژباشدیم کایدولت آمر کیستماتیس یهایکارشکن

شتص  1222و در حدود  ردهاعمال ک رانیملت و دولت ا هیعل یمیاقدام تحر 122از   یب

جمهور کشورمان  سی ود افزوده است. رئ یمیتحر یهارا به فهرست یرانیا تیو موجود

دلار به  اردیلیم 222ظرف کمتر از دو سال گذشته در حدود  هامیتحر نیا نکهیبا اشاره به ا

 یجمهور نکهیجمهور با ابراز ا سیوارد آورده است. رئ میستق سارت م رانیاقتصاد ا

آن را اعلام و  روسیفرد مبتلا به و نیاول ییپس از شناسا تیبا کمال شفاف رانیا یاسلام

 یاالعادهفوق شرفتیپ یسازمان بهداشت جهان ندهیاذعان نمامواجهه با آن را آغاز نمود و به

کرده است  دیصورت گرفته است، تأک رانیدولت ا یوکرونا از س یماریدر مبارزه و مهار ب

چه رسد به  ستین سریم ییتنهابه یکشور چیو  طرناک توسط ه مین بحران عظیا تیریمد
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 ود با  ازیمورد ن یکالاها نیو تأم یالمللنیب یمال یبه بازارها یآن کشور در دسترس نکهیا

 (25/12/1318. میمشکلات فراوان مواجه باشد و.....)تسن

است هم مسلله  یو درمان یمسلله بهداشت کیکرونا در دا ل کشور هم  ؛یعیرب     

زن  نیب شناسدینم تیرا به رسم یو اجتماع یعیطب یکرونا مرزها روسیاست. و یاجتماع

روزمره مردم  یبا زندگ شود،یقائل نم زیقوم و آن قوم تما نیا یشهرنییپا یو مرد بالاشهر

همه در  میزیبه مبارزه بر  گریکدیدر کنار  دیکه همه با میهست یطیمرتبط است در شرا زین

و به پزشکان  میستیو با میریکنار وزارت بهداشت که در  ط اول مقابله است قرار بگ

موضوع اجتناب کنند در  نیکردن ا یاسیکه از س  واهمیها م. از همه جناحمیاعتماد کن

که اعلام  دمیدیرا م ی بر وزد؛ امردار ژهیها در واست من دو جهت و صوص رسانه

 یمهم یدهایکه  ر یدر واهند آمد لذا کسان قیها به حالت تعلفروشگاه یکرده بودد تمام

دارد  ر واهانهی  تیاست که نه ن یامسلولانه ری بر غ نیچند روز انرام دهند؛ ا نیدارند ا

 یهایانریعنوان م هب واهم یها مبه هم زدن آرام  است. من از همه رسانه تشانیو تنها ن

 یرا منف یرساناطلاع یادیز یو حت ردیصورت بگ یرسان واهم هم اطلاع یجامعه م

 دیبه دولت کمک کرده و به جامعه آرام  بدهد. با دیبا یرساناما اطلاع میدانینم

ه که ب یرساناطلاع یمنته م،یدانینم یرا منف ادیز یو اطلاع رسان ردیصورت گ یرساناطلاع

و  جمهورسیبه دولت منتقل شود. مردم بدانند دولت، رئ هایدولت را کمک کرده و کاست

از  یپوشچشم چیدارند که ه یو تعهد ا لاق یقانون فهیتعهد، وظ نیهمه افراد مسلول ا

 انیب روندیکه به رحمت  دا م یهر تعداد افراد دی. مطملن باشردیاتفاقات صورت نگ

را  یماریب نیا تواندیما م یبهداشت تیاست و ظرف یجهان یماریب کی. کرونا شودیم

 ی. از روزدهدیم  یمقابل کرونا را افزا یریپذبیاز حد، آس  یشکست دهد. هراس ب

 نیدو بار به ا میرمستقیبازرگان به صورت غ کی میرا متوقف کرد نیکه ما پروازها به چ

 نهین فرد است. ما در زمیهم یرمایب نیا وعیش لیاز دلا یکیکشور سفر کرده و امروز 

از کشورها  یاریو بس میابه  رج داده تیاز کشورها شفاف یاریاز بس شتریکرونا ب روسیو
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 .شودیاند که بعد قطعا در ا بار اعلام مآن را به مردم  ود اعلام نکرده ماریوجود ب رغمیعل

 (2/12/1318. مدارا. یعی)رب

 یاعتماد عموم دیبازتول

 کنندیم تیریبحران کرونا را هم مد گر،ید یهاو بحران لیمتل دفاع مقدس، س نایرانیا     

 دیشا ران،ی. شروع کرونا در اشودیاعتماد به دولت بهتر م یفضا میرویو هرچه جلوتر م

 یتیتار یرعادیهمراه بود اما مانند هر اتفاق غ ربطیمردم نسبت به مسلولان ذ یاعتماد یبا ب

اعتماد مردم به  م،یرا پشت سر گذاشت یو حوادث میجلو حرکت کردسمت  بهکه  جیبه تدر

چه در موضع حکمران و چه در موضع مردم،  انیرانیا رایز شودیم شتریب تیدولت و حاکم

 یاعتمادیب کیآمدن کرونا با  لیاوا دیهستند. : شا یو بحران یرعادیغ طیکلا قوم شرا

شد و به اعتماد  میترم یاعتماد یب نیا میمدآ جلوترهرچه که  رسدیهمراه بود . به نظر م

به  کیدهند نزد یم ربطیکه مسلولان ذ ییکه آمارها میکن یمشاهده م یعنیشد  لیتبد

 ریو وزارت بهداشت ما مورد تقد دهدیم یاست که سازمان بهداشت جهان ییهمان آمارها

 (12/12/1318. رنای. .)افروغ. اردیگیهم قرار م یسازمان بهداشت جهان

 یریگ جهینت

نق  هگا و  ،یحکمرانگ فیاسگت که تمگام وظا گنیا تلزم گوب مسگ یحکمرانگ     

رفتگار کننگد که  یوابسگته بگه آن روشگن و واضگو بگوده و افگراد طگور یها تیمسگلول

 یبا چال  ب  رانیجامعه ا یکه به لحاظ سا تار  ویتوض  نیا با مطابگق بگا نقگ  آنها باشگد.

مطلوب نسبت به  یحکمران یمولفه ها نیاز مهمتر یکیبعنوان  ی وعدم شفافیتاعتماد

 یم یشتریب تیموضوع اهم نیدربحران ها ا لیدل نیحکومت بر وردار بوده است، به هم

 فقدان مطبوعات ازاد در کشوربه علت  و در موضوع کرونا  رانیا در تیفقدان شفاف .ابدی

فرافکنی کردن  رانیدر جامعه ا یسواد رسانه افقدان  رانیدر ا یساز عهیشا تیظرفو

 نهیعدم اعلام قرنطو  رانیکرونا به ا روسیبه موقع ورود واعلام  دم مشکلات، چال  ها و ع

 قیاعلام دقو  نیماهان به ووهان چ یتداوم پروازهاو  رانیکرونا در ا وعیقم بعنوان مرکز ش
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دولت و مردم شده بود که در نتیره با باعث بی اعتمادی بین  کرونا روسیکشته ها در اثر و

 یدر سطو جهان تیفقدان شفافی و پی بردن گسترش کرونا در سطو جهانگذشت زمان و 

 ایتالیا کا،یهمچون امر شرفتهیپ یکشته ها در کشورها یآمار بالا کرونا روسیدرباره و

 روسیبودن واز کرونا؛ به طور متال ناشنا ته  یدر سطو جهان یعلم یها لیتحل وانگلستان

در  یاعتماد و همبستگ ان؛یرانیحاکم بر ا یفرهن  عموم....و نیکرونا، اطلاعات ناقص چ

ی بوجود اورد.  با  پذیرش مسلولیت از سوی دولت و مدیران کشور و ارایه مواقع بحران

تدریری اطلاعات و تحلیل های واقع بینانه از وضعیت ویروس کرونا در کشور؛ به طور 

تیص تست بالینی و غیر بالینی و یا منفی کاذب و ارایه تدریری اطلاعات تفاوت بین تش

دقیق از وضعیت کشور همانند کمبود امکانات، و حضور مسلولین در رسانه ها و شبکه های 

 یکاه  و  روند نزولاجتماعی در جهت توضیو و پاستگویی به سوالات و ابهامات  

اطلاعات و امار روزانه از   هیارا رانیکرونا در ا در اثر ریکاه  مرگ و مو  رانیکرونا  در ا

کشته شدگان مدافعان  دییتا یاز عملکرد نهادها و حت یرهبر تیحماوکرونا  روسیو

 در تقابل با کرونا رانیاز عملکرد ا یسازمان بهداشت جهان دییو تا دیسلامت بعنوان شه

نهادها  در مبارزه با  نیب شتریب یهماهنگ گرو ه ها و مشاغل یاز بر  یمال یها تیحما

 نتیرتا باعث شفاف سازی و برگشت دوباره اعتماد عمومی در بین مردم ایران  شد .    کرونا
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