
بیماران  بــاالی  )آمــار  عمق  و  دنیا(  همه  )در  گستردگی 
یاد  عطفی  نقطه  به مثابه  پــدیــده  ایــن  از  کشته ها(  و 
ــوالت جـــدی و حــتــی تــمــدنــی در  ــح ــه ت ــه ب ک ــود  ــی ش م
حوزه های نظری، سیاسی و سبک زندگی منجر خواهد 

شد.
از ساختارهای  به بسیاری  بنیادافکن  این پدیده 
رونــد  و  ساخته  وارد  مهلکی  ضــربــات  فعلی  ظالمانه 
غربی  نئولیبرالیسم  است.  کرده  آغاز  را  آن ها  فروپاشی 
از دو جهت »کارآمدی« و »دعاوی اخالقی« با شکست 
داده  دست  مناسبی  فرصت  و  شده  ــه رو  روب سنگینی 
وارد  تحوالت  مدیریت  بــرای  اسالمی  انقالب  تا  اســت 

کند. میدان شده و اندیشه خود را به بشر عرضه 

۲-۲. اصالح طلب - اعتدالی
کرونا را نقطه عطف تاریخ  که  این جریان ابا دارد 
را  کــرونــا  بــحــران  مــی دهــد  ترجیح  محتاطانه  و  بنامد 
کند.  با دامنه تغییرات محدود معرفی  گذرا  حادثه ای 
کرونا در قیاس با رویدادهایی  از نظر این جریان مسئله 
کمونیستی  مانند جنگ های جهانی یا فروپاشی بلوک 
نمی شود؛  محسوب  عظیمی  حادثه  بیستم،  قرن  در 
تدریجی  تغییراتی  بلکه  شد،  نخواهد  دگرگون  نظمی 
گر هم بنا  یا اصالحات موردی به وجود خواهد آمد و ا
بود؛ چون  نباید خوش خیال  باشد،  بزرگ  تغییرات  به 
کــرد.  خــواهــنــد  تعیین  غــربــی  نــظــام هــای  را  آن  جهت 
تمدن غربی پشتوانه چند صد ساله دارد و بحران هایی 

گذاشته است. بزرگ تر از این را هم پشت سر 

3. عملکرد نظام و مردم
1-3. جریان انقالبی

ــردم را  ــ ــ ــام و م ــظـ نـ ــرد  ــک ــل ــم انـــقـــالبـــی ع ــان  ــ ــری جــ
موجی  ــردم  م بین  در  می کند.  ارزیــابــی  موفقیت آمیز 
گروه های  آمــد،  وجــود  به  نوع دوستی  و  همبستگی  از 
خودجوش جهادی اقدام به تولید ماسک و دستکش 
قالب  در  بــی بــضــاعــت  افــــراد  از  دســتــگــیــری  و  کــردنــد 
گیر شد. نظام هم  کمک مؤمنانه فرا پویش هایی مانند 
با توجه به تحریم های خارجی و در مقایسه با وضعیت 
کشورهای غربی، عملکرد قابل دفاعی داشته، خدمات 
درمانی را در سطح راضی کننده ای به عموم مردم ارائه 
کوتاهی ها هم بوده بیشتر متوجه دولت  گر برخی  داد. ا
چندان  را  ماجرا  کار،  آغاز  در  که  است  رئیس جمهور  و 
سخن  شرایط  شــدن  عــادی  از  و  بودند  نگرفته  جــدی 

می گفتند.

۲-3. اصالح طلب - اعتدالی
می کنند؛  تحسین  را  مردم  عملکرد  اصالح طلبان 
گفتن اینکه مردم حواسشان به همدیگر باشد،  اما با 
کندن از نظام را تبلیغ می کنند و  نوعی ناامیدی و دل 
کارآمد است و در دل بحران ها جامعه به  اینکه نظام نا
به حال خود  باید فکری  به دولت،  امید بستن  جای 
فرورفتن  به  جامعه  ترغیب  سیاست،  این  پیامد  کند. 
ک خود و آماده شدن برای طغیان احتمالی علیه  در ال
اصالح طلبان  مــواضــع  منحنی  اســت.  سیاسی  نظم 
که با روشن شدن ابعاد جهانی بحران  نشان می دهد 
کاسته  نظام  علیه  آن ها  هجمه  از  غربی ها،  درگیری  و 
سر  بر  تشکیک  اخیرشان  سناریوی  ولی  اســت؛  شده 
که  اســت  ــران  ای در  کرونا  کشته های  و  مبتالیان  آمــار 
دولت های  می خواهند  شفافیت  و  صداقت  چالش  با 

غربی را در موقعیت برتری بنشانند.

۴. علم و دین
1-۴. جریان انقالبی

آخر  هفته  در  »ایسپا«  مؤسسه  نظرسنجی  طبق 
فروردین درباره اهمیت دین و خداوند در این مدت، 
برایشان  اهمیت  این  گفته اند  ایران  مردم  درصد   47
کمتر از قبل دانسته اند.  بیشتر شده و 3/5 درصد آن را 
یا  از این دست  با استناد به شواهدی  جریان انقالبی 
میل درونی مردم در تفسیر تقدیرگرایانه از بحران های 
محملی  را  کــرونــا  پــدیــده  بــال،  مضمون  تحت  طبیعی 

این  می داند.  ایــران  جامعه  در  خدا  به  بازگشت  برای 
هم  جهانی  سطح  در  و  نیست  ایــران  به  محدود  موج 
شاهدی  پــدیــده  ایــن  بــرابــر  در  عمومی  عجز  احــســاس 
زمینه های  اســت.  مــدرن  انسان  محدود  توانایی  بر 
گرایش به معنویت در حال شکل گیری است. از طرفی 
تعطیلی همه مناسک دینی جمعی مانند نماز جمعه 
عقالنیت  وجود  حساب  به  باید  را  متبرکه  حرم های  و 
گذاشت. نظام دینی و نهاد روحانیت توانستند  شیعی 
با اجتهاد پویای فقهی و سیاسی توطئه تقابل علم و 

کنند. دین را خنثی 

۲-۴. اصالح طلب - اعتدالی
وجــود  ســکــوالر  متفکرین  بــرخــی  بین  در  ــاوری  بـ
که دین، انسان خوب را بهتر و انسان بد را بدتر  دارد 
که حوادثی  گفته می شود  این استدالل،  با  می کنند. 
یا  دین گریزان  و  دین دارتر  را  ــن داران  دی کرونا،  مانند 
هم  گــر  ا بنابراین  می کند؛  دین گریزتر  را  دین ستیزان 
می شود،  مشاهده  افراد  برخی  در  معنویت  به  تمایل 
نیستند.  تعمیم پذیر  که  است  محدودی  تجربه های 
و  ضرورت  بر  کرونا،  مانند  بیماری هایی  حال  عین  در 
قدرت دانش تجربی نزد مردم می افزاید و با این فرض 
که  هستند  تــرازو  کفه  دو  دین  و  علم  که  بحث برانگیز 
در  مــی کــاهــد،  دیــگــری  نــفــوذ  قلمرو  از  یکی  سنگینی 
بلندمدت باید در مورد جایگاه دین در زندگی فردی و 

گفت. اجتماعی افراد، با احتیاط بیشتری سخن 

دموکراسی/  یــا  ملی گرایی  دولــت/  اقــتــدار   .۵
جهانی شدن

1-۵. جریان انقالبی
کیفیت حکمرانی، از بحث های  پرسش در زمینه 
به آن دامن زده شده  کرونا  با بحران  که  جدی است 
که به سمت اقتدار دولت برای  است. جریان انقالبی 
گرایش دارد، معتقد است  تصمیم گیری سریع و قاطع 
کرونا پرده از ضعف نظام های مدعی دموکراسی  بحران 
باید نشان  نیز مدعیان دموکراسی  ایران  برداشت. در 
کشور  اداره  بــرای  راه حلی  چه  بحران  دوره  در  دهند 
دولت ها  نقش  و  ملی  مرزهای  اهمیت  کنون  ا دارنــد. 
متوهمانه  و  خام  ایده های  و  شده  نمایان  همگان  بر 
کمیتی دولت ها نقش بر  گذاری اختیارات حا درباره وا
عنوان  با  متمادی  سالیان  طول  در  است.  گشته  آب 
و  وظایف  تا  شد  بسیاری  تالش  نئولیبرال«،  »توسعه 
کارکردهای دولت به انجمن های فروملی یا سازمان ها 

سیاست در ایران با همه 
بازیگرانش، مثل همه کشورهای 

دنیا یک هدف را دنبال می کند؛ 
اینکه »از بحران جان سالم به در 

ببرد!« کرونا طوفانی است که 
وقتی فروکش کرد، صحنه سیاست 

را هم دستخوش تغییر خواهد 
کرد. جریان ها و احزاب تالش 

می کنند به مدد این بحران، عناصر 
گفتمانی خود را در حوزه های 
معرفتی، اجتماعی و سیاسی 

به میدان آورند و موقعیت خود را 
تثبیت بخشند. این تالش ها باعث 
عرضه تفسیرهای متفاوت بر سر 

موضوعاتی واحد می شود.
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