
نارضایتی های اجتماعی حول محور مسائل معیشتی 
که  دارد  نگرانی وجــود  ایــن  و  اســت  بــوده  اقتصادی  و 
وضعیت  و  تــولــیــد  ــر  ب مستقیمی  تــأثــیــر  ــا  کــرون بــحــران 
بیشتر  مسئله  ایــن  باشد.  گذاشته  جامعه  معیشتی 
که ارتباط مستقیمی با  در مشاغلی مشاهده می شود 

کرونا دارند و منجر به تعطیلی  مسئله 
شــده  ــا  آن هـ تعطیلی  نیمه  ــا  ی

که  ــادآور شد  ی اســت. باید 
ــادرات نفت  ــ ــزان صـ ــی م

یافته  کــاهــش  ــران  ــ ای
کــســری  ــا  بـ و دولــــت 
بــــــودجــــــه مــــواجــــه 
که  همچنان  اســت. 

به جامعه  بار اضافه  نتایج آن ممکن است  و  آثار  ولی 
کند و برای پیشگیری از این مسئله الزم است  تحمیل 
مدیریت  معیشتی  بخش  در  بــه ویــژه  آن  نتایج  و  آثــار 
از  حمایت  بیکاری،  آمــار  افــزایــش  از  جلوگیری  شــود. 
ــای اســاســی  ــااله ک مــشــاغــل فــصــلــی، مــدیــریــت تــوزیــع 
کــنــتــرل قــیــمــت هــای آن هـــا و مــدیــریــت و  و 
ــواردی  مـ شــنــاور  نقدینگی  هــدایــت 
کــه بــایــد بــه آن هـــا توجه  اســت 
کوتاه مدت  در  گرچه  ا گردد. 
ســیــاســت هــای حــمــایــتــی 
کمک های معیشتی  مثل 
کـــاهـــش  ــه  ــ مــــی تــــوانــــد بـ
در  شــود،  منجر  مشکالت 
که  اســت  الزم  بلندمدت 
تولید  رونـــق  ســیــاســت هــای 
غیرنفتی  ــادرات  ــ صـ افـــزایـــش  و 
به ویژه حوزه پترو - پاالیشی و معادن 

گیرد. مورد توجه قرار 

حمایتی  سیاست  اتخاذ  بحران،  بــروز  برهه  در    
چگونه باید باشد؟

موجب  اجتناب ناپذیر  محدودیت های  فخاری: 
به ویژه  مشاغل  از  بسیاری  در  آسیب  و  اخــالل  ایجاد 
کشور را درگیر بحران های  بخش خدمات شد و در واقع 
ذهنی«  »سالمت  و  »اقتصادی«  »پزشکی«،  سه گانه 
دچار  نفر  میلیون ها  زندگی  بنیادی  مختصات  کــرد. 
که از پرواز، سیاحت و زیارت در دوران  گشت  تحوالتی 
افراد  روزه  هر  جسمانی  ارتباطات  تا  گرفته  تعطیالت 

گذاشت. تأثیر 
کشورهای  جهان،  در  کووید-19  بیماری  شیوع 
مختلف را بر آن داشته است تا سیاست های متنوعی را 
گسترش ویروس و تخفیف آثار نامطلوب  برای مقابله با 
ماهیت  دلیل  به  کنند.  اتخاذ  آن  اقتصادی  و  رفاهی 
سیاست های  کــشــورهــا  از  بــســیــاری  ــوک،  شـ یــکــســان 
پس  کرده اند.  اتخاذ  بحران  با  مواجهه  برای  مشابهی 
کنترلی برای جلوگیری از شیوع  از اتخاذ سیاست های 
و  نخستین  به عنوان  سالمت  نظام  توسعه  و  بیماری 
مالی  انبساطی  سیاست های  انواع  پاسخ،  اصلی ترین 
و  خانوارها  به  حمایتی  پــرداخــت هــای  نظیر  پولی،  و 
نقدینگی  و  اعتبار  تزریق  و  آسیب دیده  کسب وکارهای 
قرار  توجه  مــورد  تولید،  حفظ  و  تقاضا  تحریک  بــرای 

گرفته است.

کــشــورهــای درگیر  کــرونــا در مــیــان  بــحــران شــیــوع 
مالی  تنگنای  تحریم،  با  مواجهه  امــا  اســت؛  مشترک 
التهاب  مستعد  مختلف  بازارهای  و  باال  تــورم  دولــت، 
ایــن  مــیــان  مــشــتــرک  درد  مــســکــن(  و  طــال  ارز،  )نــظــیــر 
درحالی که  گفت  می توان  حقیقت  در  نیست.  کشورها 
نرم  دست وپنجه  کرونا  بحران  با  فقط  دیگر  کشورهای 
حریفانی  با  سخت  نبردی  میانه  در  ایــران  می کنند، 
که به جمع  کرونا به عنوان حریفی جدید  سرسخت، با 
دولت  مالی  تنگنای  اســت.  روبــه رو  پیوسته،  سایرین 
که قبل از  دست ما را بسته است؛ آن هم در شرایطی 
کنون باید هزینه  کسری داشت و ا کرونا برای بودجه 99 
این در  بپردازد.  را هم  کرونا  اقتصادی  و  آثار اجتماعی 
مالی  کمک  پول  بین المللی  صندوق  که  است  حالی 
کار  دستور  در  را  کرونا  با  مبارزه  حال  در  کشورهای  به 
کمکی به  خود قرار داده، ولی تحریم اجازه ورود هیچ 
میدان نبرد را نمی دهد! در این میان تورم و بازارهای 
ضربه  اشتباه،  حرکت  یک  با  تا  منتظرند  نیز  ملتهب 
پاسخ  ضمن  گزیریم  نا ترتیب،  این  به  بزنند.  سنگینی 
به هر یک از حریفان، رفتار سایر حریفان را نیز در نظر 
که در آن  گر بدون توجه به شرایطی  ا داشته باشیم و 
کرونا مواجه شویم زخم هایی ماندگارتر و  با  قرار داریم 

ک تر در انتظارمان است. دردنا
بلکه  نه تنها مردم،  به نظر می رسد  این،  با وجود 
کنونی،  فضای  از  روشنی  تصویر  نیز  سیاست گذاران 

احتمال  شد  گفته 
اجتماعی  نارضایتی 
بیشتر مربوط به طبقات 
و  است  حاشیه نشین ها  و  جامعه  پایین 
بار  است  ممکن  معیشتی  مسائل  تشدید 
اضافه به آن ها تحمیل و زمینه شکل گیری 
ــنــد؛ امــا  ک اعــتــراضــات اجــتــمــاعــی را فــراهــم 
متغیر  بــه خــودی خــود  را  کرونا  بحران  نمی توان 
به عنوان  می تواند  بلکه  دانــســت،  مسئله  ایــن  اصلی 

کند. متغیر تشدیدکننده عمل 
گفتنی است دولت برای کاهش آثار اقتصادی کرونا 
بر تولید و معیشت مردم اقداماتی را انجام داده است 
و برنامه هایی مانند حمایت از بنگاه های اقتصادی یا 
خانوارها  سرپرستان  به  حمایتی  بسته های  پرداخت 
هم دارد؛ اما به دلیل اینکه آمار جامعی در این موارد 
وجود ندارد، ممکن است این سیاست ها دقیق عمل 
ح جامعی  نکنند و الزم است یک بار برای همیشه طر
برای رسیدن به اطالعات و آمار مشاغل و سرپرستان 
بر  بتوان  ضــرورت  مواقع  در  تا  شــود  اجــرا  و...  خــانــوار 

کرد. مبنای آن عمل 
کرونا به خودی خود به اعتراضات  بنابراین بحران 

اجــتــمــاعــی مــنــجــر نــمــی شــود؛ 

دولت برای کاهش آثار اقتصادی 
کرونا بر تولید و معیشت مردم 
اقداماتی را انجام داده است و 
برنامه هایی مانند حمایت از 

بنگاه های اقتصادی یا پرداخت 
بسته های حمایتی به سرپرستان 

خانوارها هم دارد؛ اما به دلیل 
اینکه آمار جامعی در این موارد 

وجود ندارد، ممکن است این 
سیاست ها دقیق عمل نکنند و الزم 

است یک بار برای همیشه طرح 
جامعی برای رسیدن به اطالعات 

و آمار مشاغل و سرپرستان خانوار 
و... اجرا شود تا در مواقع ضرورت 

 بتوان بر مبنای آن 
عمل کرد.
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