
که تعدد رسانه های  رسانه ها اهمیت زیادی دارد؛ چرا
ــزاری  اب می تواند  اجتماعی  شبکه های  و  مــاهــواره ای 
و  ببرد  زیر سؤال  به  را  مربوطه  که دستاوردهای  باشد 
الزم  و  کند  تقویت  را  سیاسی  و  اجتماعی  شکاف های 
افکار  مدیریت  کــرونــا،  بحران  مدیریت  کنار  در  اســت 
انتشار  طریق  از  اجتماعی  اعتماد  تقویت  و  عمومی 
صورت  ــراق  اغ بــدون  و  متناقض  غیر  و  به موقع  اخبار 
گیرد. شفافیت و پذیرش آن در میان مردم مهم ترین 

کلیدی در این وضعیت است. نکته 
یکی از نمونه های موفق در این موضوع، عملکرد 
که روزانه اخبار  کرونا است  سخنگوی مدیریت بحران 
همان  به  می گذارد.  عمومی  افکار  اختیار  در  را  مربوط 
گیرد و مردم  که شفافیت در این خصوص صورت  میزان 
جامعه  و  حکومت  همبستگی  باشند،  گاه  آ مسائل  از 
مقامات  هــرچــه  همچنین  شــد.  خــواهــد  تقویت  نیز 
کمتر  مــردم  مختلف  اقشار  با  را  خــود  فاصله  سیاسی 
حکومت  سیاست های  با  مردم  همراهی  میزان  کنند، 
نمونه هایی  از  یکی  مقابل  در  یافت.  خواهد  افزایش 
ح  کرد، طر که پیام آشفته ساز به افکار عمومی منتقل 
با  مسئله اعطای تسهیالت یک میلیون تومانی همراه 
که عنوان بهره بانکی در شرایط موجود  بهره بانکی بود 
دریافت  با  البته  می شد.  جامعه  در  روانی  تنش  باعث 
موج این تنش، در تصمیم مربوطه تجدیدنظر صورت 
ــات  اوق گــاهــی  مــدیــریــت سیاسی حــســاس  گــرفــت. در 

کوچک، تأثیر بزرگی داشته باشد. ممکن است پیامی 

بود؛  سنگین تر  کــدام یــک  وزنــه  شما  دیــدگــاه  از    
اختالف یا همدلی؟

گسترش اپیدمی  فخاری: هم زمان با شیوع رو به 
ویــروس هــای  از  وسیعی  اپیدمی های  کــرونــا،  ــروس  وی
بطن  در  آن هــا  از  برخی  که  افتاد  راه  به  ایدئولوژیکی 
مـــواردی  بــودنــد؛  نهفته  و  خــامــوش  ایــــران،  جــامــعــه 
پارانویایی  توطئه  تئوری های  جعلی،  اخبار  همچون 
ــرســتــی. مــوضــوع آغــاز  ــژادپ ن انــــواع  از  و فـــوران هـــایـــی 
و  بیگانه  رسانه های  شانتاژ  با  قــم،  از  ــروس  وی شیوع 
توهین  وزارت بهداشت، بستر  صحه گذاری سخنگوی 

می یابد.  ظهور  و  بروز  گون  گونا اشکال  به  خودجوش 
در  )مــدظــلــه(  انــقــالب  معظم  رهبر  پیام  اینکه  ضمن 
گسترده برای مواسات،  نیمه شعبان مبنی بر رزمایش 
کمک مؤمنانه به نیازمندان و فقرا در جامعه  همدلی و 

کرد. موج تازه ای ایجاد 

تــا چــه حد    در زمــیــنــه پــیــامــدهــای احــتــمــالــی 
کرونا به اعتراضات  می توان انتظار داشت آثار بحران 
سیاسی  نظام  شود؟  منجر  ناامنی  بروز  و  اجتماعی 

کند؟ کاری باید اتخاذ  چه دستور 
کرونا  آقا محمدی: ابتدا الزم است ابعاد آثار بحران 

که  جایی  تا  کرد  فراهم  را  علمیه  حوزه های  و  علما  به 
ک قــم در سایر  ــای پــال ــودروه حتی بــا اهــالــی قــم یــا خ
بین  ایــن  در  می گرفت!  انجام  قهری  بــرخــورد  شهرها 
رفتارها و صحبت های احساسی و نسنجیده مقاماتی 
از فرماندهان پلیس مازندران در بستن  همچون یکی 
راه هـــا بــه روی مــســافــران و درخــواســت از مــردم بــرای 
را  درگیری هایی  موجبات  زمینه  این  در  عملی  اقــدام 
کرد. درعین حال اجماع نظر علما و  میان مردم فراهم 
کن مذهبی زمینه  مسئوالن مربوط در بستن درب اما
ایراد اتهامات را از بین برد و بار دیگر در انظار مردم پرده 
برداشته  نفاق جریان »سید صادق شیرازی«  از چهره 

شد.
کرونا،  ویـــروس  بــا  مقابله  دســتــاوردهــای  دیگر  از 
غ از نـــام جــریــانــات ســیــاســی و  ــای هــمــدلــی فــــار ــض ف
شگفت آور  نقش  و  جامعه  آزاردهــنــده  دوقطبی های 
که نشان داد حرکت های جهادی  مشارکت مردم بود 
و مشارکت های مردمی در حوادث و بحران ها آن چنان 
ناشناخته ای  مسئله  در  حتی  که  است  شده  نهادینه 
کرونا در حوزه بهداشت و درمان به صورت  مثل ویروس 

شناسایی شود تا نتایج هرکدام از بر 
بــه نظر  گـــردد.  بــررســی  ابــعــاد جامعه 

به خودی خود  کرونا  بحران  می رسد، 
نخواهد  اجتماعی  اعــتــراضــات  بــه  منجر 

جدی  مشکالت  بحران،  طول  در  که  چرا شد؛ 
که به اعتراضات اجتماعی منجر شود، مشاهده نشد و 
کمبودهایی در زمینه اقالم مصرفی نبوده،  برای مثال 
فروشگاه ها به طور طبیعی فعالیت خود را ادامه دادند؛ 
این چنین  وضعیت  کشورها  از  برخی  در  درحــالــی کــه 
امکان  حد  تا  بهداشتی  مراقبت های  همچنین  نبود. 
مراقبت  کمبود  با  چندانی  بیماران  و  گرفت  صــورت 
کمبود اقالم  مواجه نشدند. فقط در روزهای نخست 
چالش های  کــه  داشــت  وجــود  مراقبتی  و  بهداشتی 
گر بخواهیم  کرد؛ اما ا کوچکی در برخی از شهرها ایجاد 
که می توان آن را در  گفت  به نتایج بحران بپردازیم باید 

چند حوزه مورد بررسی قرار داد.
ــه مــســائــل اقــتــصــادی و  ــوط ب مـــورد نخست مــرب
ــت. در چــنــد ســـال اخــیــر بیشتر  ــا اسـ مــهــم تــریــن آن هـ

ع رو به گسترش  هم زمان با شیو
اپیدمی ویروس کرونا، اپیدمی های 
وسیعی از ویروس های ایدئولوژیکی 

به راه افتاد که برخی از آن ها در 
بطن جامعه  ایران، خاموش و 
نهفته بودند؛ مواردی همچون 

اخبار جعلی، تئوری های توطئه 
پارانویایی و فوران هایی از انواع 
ع  ع آغاز شیو نژادپرستی. موضو

ویروس از قم، با شانتاژ رسانه های 
بیگانه و صحه گذاری سخنگوی 
وزارت بهداشت، بستر توهین به 

 علما و حوزه های علمیه را 
فراهم کرد...
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