
انتخاب های پیش رو و نتیجه هر یک از آن ها ندارند. 
متعددی  عمومی  ــای  ــ ارزش ه بــا  دولــت هــا  حــال آنــکــه 
دست  از  به  اســت  ممکن  یکی  بر  تمرکز  که  مواجه اند 
ــای  ارزش ه به عنوان مثال  شــود.  منجر  دیگری  رفتن 
عمومی مرتبط با حوزه سالمت )کنترل شیوع بیماری 
کاهش مرگ ومیر( ممکن است با ارزش های عمومی  و 
حوزه اقتصاد )تخفیف اثرات اقتصادی بحران( همسو 
که تنها  کنونی سبب شده حتی زمانی  نباشند. شرایط 
بر حوزه اقتصاد متمرکز می شویم با ارزش های عمومی 

گون و ناهمسو مواجه باشیم. گونا

کرونا شد؛    ایران در شرایط تحریمی وارد نبرد با 
مالی،  منابع  کمبود  و  تحریمی  شرایط  به  توجه  با 
مقابله  برای  دولت  سیاست گذاری  محدودیت های 

کرونا چیست؟ با 
بحران  بــا  درگــیــر  کشورهای  از  بسیاری  فــخــاری: 
کاهش قیمت نفت با تورمی پایین مواجه  کرونا به مدد 
انتخاب میان مبارزه  به راحتی می توانند در  و  هستند 
برگزینند؛ ولی  را  گزینه نخست  با تورم  با رکود و مبارزه 
اتخاذ  در  باید  و  مواجهیم  ناپایدار  و  بــاال  تورمی  با  ما 
که  رشــد  مشوق  تـــورم زای  و  انبساطی  سیاست های 
است  جهان  در  کرونا  بحران  به  روزها  این  رایج  پاسخ 
محدود  منابع  ایــن  بــر  عــالوه  کنیم.  عمل  بااحتیاط 
دولتی اجازه نمی دهد هم زمان بر دو ارزش حمایت از 
کوتاه مدت  در  رشد  بازیابی  و  آسیب دیده  خانوارهای 
متمرکز باشیم؛ مگر اینکه در هردو ارزش به حداقل ها 

کنیم. بسنده 
ــراد جــامــعــه ســیــاســت هــای  ــ در حـــال حـــاضـــر، افـ
به عنوان  را  کشورهای مختلف  اتخاذشده در  حمایتی 
می گیرند؛  نظر  در  خود  مطالبات  بــرای  برهانی  و  پایه 
در  شرایط  تفاوت  چگونگی  و  چرایی  از  اینکه  بــدون 
گاه باشند. سیاست گذار نیز در  کشورها آ ایران با سایر 
پاسخی سریع و آسان به این مطالبات، وعده هایی را 
صورت  در  یا  شد  نخواهد  عملی  یا  که  می کند  ح  مطر
عملی شدن هزینه های سنگین تری بر جامعه تحمیل 
کرد و در هر دو حالت به تضعیف بیش ازپیش  خواهد 
اعتماد عمومی دامن خواهد زد. از این جمله می توان 
بر مهلت پرداخت قبوض  نیرو مبنی  وزیر  به مصاحبه 
این  مبالغ  انباشت  ضمن  کــه  ــرد  ک ــاره  اشـ ــرق  ب و  آب 
قبوض، با فرارسیدن پیک مصرف آب و برق و قبوض 
ــر و در  بـــرای مـــردم دشــوارت سنگین جــدیــد، پــرداخــت 
آن  نتیجه  باز  و  شد  خواهد  مضاعف  نارضایتی  نتیجه 

کارکنان  اردیبهشت  و  فــروردیــن  حقوق  کــه  مــی شــود 
در  می شود.  پرداخت  بانکی  وام  با  برق  و  آب  صنعت 
می رسند  نتیجه  ایــن  به  بیرونی  نــاظــران  شرایط  ایــن 
با  مرتبط  می تواند  نیرو  وزیر  پوپولیستی  اقدام  این  که 
انگیزه وی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
توجه  بــدون  سیاست گذار  دیگر  مثالی  در  باشد.  آتــی 
بــه مــحــدودیــت هــای مــوجــود وعــده هــم زمــان افرایش 
کسب وکارهای  از  حمایت  دولــت،  کارمندان  حقوق 
کوچک و نیز صنایع آسیب دیده، حمایت از خانوارهای 
ح می کند. وعده های  کنترل قیمت ها را مطر نیازمند و 
ُمسکن های  جز  و  شود  عملی  نمی تواند  که  هم زمانی 
از  پس  را  درد  طعم  بارها  نیز  مردم  نیست.  کوتاه مدت 
سیاست گذار  از  مــدام  و  چشیده اند  مسکن  اثــر  اتمام 

دورتر می شوند.

گفتمان ها و جریان های سیاسی در  آرایــش  آیا    
آن  شــد؟  خواهد  تغییر  دستخوش  کرونا  پسا ایــران 

کدام است؟ تغییرات 

کرونا جریان های سیاسی  آقا محمدی: آثار بحران 
را تحت تأثیر قرار خواهد داد؛ اما در مورد اینکه به تولید 
وجود  تردیدهایی  خیر،  یا  شود  منجر  جدید  گفتمان 
معتقدند،  نظریه پردازان  از  برخی  که  همچنان  دارد. 
جهان  در  رفــاه  دولت های  تقویت  موجب  بحران  این 
تقویت  موجب  است  ممکن  نیز  ایران  در  شد؛  خواهد 
ــای  ــت ه دول و  معیشت محور  ســیــاســی  ــای  ــان ه ــری ج
مجلس  انــتــخــابــات  ــر  گ ا مــثــال  بـــرای  شـــود.  حمایتگرا 
کنونی برگزار می شد، ممکن  شورای اسالمی در شرایط 
انتخابات  یابند.  راه  مجلس  به  بیشتر  پزشکان  بــود 
اسفند به دلیل برگزار شدن در بستر مسائل اقتصادی 
و  عمرانی ها  و  اقتصادخوان ها  تقویت  به  معیشتی  و 
همین  بــه  و  شــد  منجر  مجلس  در  محورها  معیشت 
کرونا موجب تقویت بیشتر این جریان ها  دلیل بحران 

در مناسبات سیاسی موجود می شود.
ممکن  خارجی  سیاست  عرصه  در  بحران،  این 
است موجب تقویت ناسیونالیسم و جریان هایی شود 
که دیپلماسی دولت فعلی را نقد می کنند؛ زیرا به باور 
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بحران کرونا


