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پیششماره دوم
بهار 1399
ویژهنامه تحلیل
بحران کرونا

اسپانیا کمسابقه اســت .در ایتالیا ،حــدود  10درصد
مبتالیان فوت کردهاند .برخی از تحلیلها مبتنی بر
این استدالل است که بخشی از بحران کرونا در غرب
به دلیل هــرم سنی ایــن کشورها و نظام بهداشتی و
درمانی آنها است؛ اما در حقیقت ،فرا گیری و تخریب
گسترده بحران کرونا در غــرب ،در درجــه نخست به
دلیل تخریب الگوی مدیریت جمعگرایانه و در نتیجه
افــول ارزشه ــای اجتماعی و در درجــه دوم به دلیل
ً
الــگــوی اقــتــصــاد ب ــازار اســت کــه بعضا منافع و ثبات
بــازار آزاد را بر سالمت عمومی ترجیح میدهد .نمود
بــارز این وضعیت را در روزهــای آغــاز بحران در آمریکا
شاهد بودیم؛ رئیس جمهور ایــن کشور پس از اعالم
اولین تلفات کرونا در آمریکا ،به جای تأ کید بر حفظ
جان انسانها ،به ثبات در بازار بورس «والاستریت»
اشاره کرد .اشارات رئیس جمهور آمریکا مبتنی بر این
مفروض بود که منافع سرمایهدارانه بازار آزاد و بورس
آمریکا ،در قیاس با جــان انسانها اولــویــت بیشتری
دارد .ارائ ــه چنین نــظــراتــی از جــانــب قدرتمندترین
رئیس جمهور غرب ،بیانگر تخریب گسترده ارزشهای
اجتماعی و انسانی اســت؛ هرچند اندکی پس از بروز
بــحــران و فرا گیری آن در آمریکا ،ایــن کشور بــه مرکز
بحران جهانی کرونا تبدیل شد و رئیس جمهور این
کشور پی برد که بــازار بــورس والاستریت نمیتواند
جــان انسانها را از گزند کرونا نجات دهــد و باید
تدابیر دیگری اندیشید .راهحـلهــای سرمایهدارانه
دیگر ،همچون تزریق پول به بازار نیز ممکن است در
کوتاهمدت نتیجهبخش باشد؛ اما از لحاظ ساختاری،
پتانسیل حل این بحرانها را ندارد.
در نهایت ،حتی کشورهای غربی  -که همواره
خــودمــداری و منافع ب ــازار را بــر ارزشه ــای اجتماعی

مواجهه با کرونا در پیشگرفتهاند؛ درحالیکه دولتهای

پاسخ به چنین شرایطی ،دولت ایران تالش کرده است

اولویت دادهانــد  -حداقل بهصورت موقت ،مجبور به

رانتیر عــربــی بهخصوص کــشــورهــای حاشیه جنوبی

تا الگوی میانهای را از قرنطینه محدود و غیراجباری،

اجــرای سیاستهای جمعگرایانه همچون قرنطینه

خلیجفارس با اتکا بر منابع مالی گسترده به مدیریت

در کنار برخی سیاستهای نئولیبرالی همچون تزریق

اجباری بــرای حفظ شا کله سیاسی و اجتماعی خود

اقتصادی ایــن بحران پرداختهاند ،تــرس از گسترش

پول به بازار و کمکهای محدود مالی به اقشار ضعیف

شــدهانــد .شاید بتوان وضعیت استثنایی مــورد نظر

غیرقابل کنترل بیماری در مناطقی همچون آفریقا و

در پیش بگیرد که البته چندان موفق نبوده است؛

«کارل اشمیت» 1و «جورجیو آ گامبن» 2را نزدیکترین

جنوب آسیا ،مطرح و موجب نگرانی شده است.

درصورتیکه ا گــر دولــت از همان آغــاز بحران کرونا در

مفهوم به رویکرد غرب در مدیریت بحران کرونا دانست

در این میان تجربه ایران نیز از هر نظر یک الگوی

ایــران ،با اولویت دادن منافع جمعی و پیادهسازی

کــه بــر اســاس آن ،وضعیت پــیـشآمــده ،یــک وضعیت

خاص است .نظام اقتصادی حا کم بر ایران مبتنی بر

الگوی مدیریت جمعگرا عمل میکرد ،مراحل سهگانه

موقتی تفسیر میشود و با تدابیر استثنایی همچون

بازار آزاد نیست؛ اما از گزند سرمایهداری و لیبرالیسم

مــدیــریــت ،کــنــتــرل و مــهــار بــیــمــاری کــرونــا ب ـهصــورت

اعمال محدودیتهای فرا گیر میتوان آن را کنترل کرد.

در امان نمانده است .ایران نهتنها همچون کشورهای

مطلوبتری نتیجه م ـیداد .شاید بتوان تنها نقطه

حاشیه جنوبی خلیجفارس ،منابع مالی نامحدود

متغیرهای کمتر
قوت ایران در برخورد با بحران اخیر را
ِ
سیاسی همچون هــرم سنی جمعیت کشور ،ترا کم

تحریمهای اقتصادی در تاریخ مدرن مواجه است .در

پایین جمعیت  -در قیاس با چین ،ایتالیا ،اسپانیا و

 .3-2تجارب سایر کشورها
کــشــورهــای دیگر نیز سناریوهای متفاوتی را در

رانــتــی نـ ــدارد ،بلکه بــا شــدیــدتــریــن و گستردهترین

