
مقدمه
حاضر  قرن  پدیده  جهان شمول ترین  کرونا  بحران 
که همه عرصه های زندگی را درنوردیده است. در  است 
کشورهای دیگر، تبعات مستقیم  ایران مثل بسیاری از 
این بحران در درجه نخست بر جان و سالمتی افراد و 
تحصیل،  کسب وکار،  روانــی،  آرامــش  بر  دوم  درجــه  در 
مشاهده  قابل  روزمــره  امــور  و  اجتماعی  معاشرت های 
کشور نیز از  است. با وجود این فضای سیاست داخلی 
که  آثار این پدیده در امان نمانده، نقطه عطفی است 
حکمرانی،  عیار  تا  می سازد  میدانی  تهدید  و  فرصت  با 
برای فائق  انسجام همگانی و بلوغ یک دولت - ملت 

گذاشته شود. آمدن بر آن به محک آزمون و تجربه 

1. فرصت ها
1-1. همبستگی ملی

گر از احتکار برخی اقالم به دست عده ای معدود  ا
همبستگی  از  مــوجــی  اخــیــر  بــحــران  کنیم،  صــرف نــظــر 
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 جستاری 
کرونا   در آثار 

بر سیاست داخلی

انسجام  احساس  آورد:  وجود  به  کشور  در  را  اجتماعی 
کــمــک بـــه اقـــشـــار آســـیـــب دیـــده تــقــویــت و در  مــلــی بـــا 
برای  انسان دوستانه  مالی  معافیت های  گوشه کنار، 
گرفته شد. برخالف غربی ها، در اینجا  همنوعان در نظر 
کز خرید  خبری از صحنه های زشت هجوم به سمت مرا
و غارت فروشگاه ها نبود و خویشتن داری باالیی وجود 
این  ایرانی  جامعه  درخشان  خلقیات  از  زیــرا  داشــت؛ 
که در بالیای طبیعی، عواطف جریحه دار شده به  است 

ایجاد همدلی و مشارکت فعال می انجامد.
کمیت را یکپارچه و فاصله میان حکومت  »کرونا حا
کرد؛ زیرا هم دشمن  و جامعه را تا حدی ترمیم خواهد 
ــردم و هــم دشــمــن حــکــومــت اســــت«. اهــمــیــت ایــن  مـ
و  طبیعی  کــم  مــتــرا بــحــران هــای  کــه  آنــجــاســت  مسئله 
ناآرامی های  ماجرای  به خصوص   ،98 سال  در  انسانی 
آبان ماه و سقوط هواپیما به تقابل حکومت با بخشی 
معرض  در  ملت«  دولــت-  »نسبت  و  انجامید  مــردم  از 
کرونا با همه خسارت هایش، دست کم  گرفت.  خطر قرار 

کوتاه مدت به ضرورت خصم مشترک، نظام و آحاد  در 
کشتی خواهد نشاند. برای سیاسیون  را در یک  مردم 
هم روشن شد اختالفات سلیقه ای و حاشیه ای چگونه 
حکمرانی«  »وحدت  و  می بازد  رنگ  بحرانی  شرایط  در 

اهمیت می یابد.

۲-1. غرور ملی
تثبیت  قهرمان هایش  و  حماسه  با  ملت  هویت 
فرصتی  ملی  مصیبت های  و  تراژدی ها  اتفاقًا  می شود. 
برای بازسازی این هویت و غرور است. دیروز نظامیان 
و آتش نشانان و امروز صنف پزشکی و درمانی این بار را 
که برای تخطئه هویت  گرفته است. جامعه ما  بر دوش 
و موجودیت خود زیر بمباران رسانه ای قرار دارد، باید 
کرونا این  کند و حماسه بیافریند. بحران  قهرمان خلق 
گاهی تنها راه نجات  که  جمله »ژیژک« را تداعی می کند 
آمدن بحران است - ولو ساختگی - تا از دل این بحران 
خانه  که  خدمتکاری  همچون  شــود؛  پیدا  نجات  راه 
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