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بحران کرونا

را متناسب با شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود
رتبهبندی کنند و اولویتها و چرایی انتخاب آنها را
شفاف و دقیق در اختیار مردم قرار دهند ،از اثر هر یک
از سیاستهای ممکن بــرای مواجهه با بحرانهای
کنونی آ گ ــاه باشند و سیاستهایی را از مجموعه
انتخابهای موجود برگزینند که بهترین تناسب را
با اولویتهای منتخب داشته باشند .پذیرش این
حقیقت که ما قادر به پاسخ همزمان بهتمامی نیازها
و دستیابی به تمام خواستههایمان نیستیم ،برای
سیاستگذار و مردم دردنا ک است؛ اما هرچه بیشتر از
آن بگریزیم ضربه این حقیقت دردنا کتر خواهد بود.
بااینحال به نظر میرسد در حــوزه کسبوکار،
بــازنــدگــان ســال  99مشاغلی همچون گــردشــگــری و
تفریحی ،رستوران و کافه ،خطوط هوایی ،خدمات
رفاهی ،دخانیات ،کاالهای لوکس ،خدمات ورزشی،
پــوشــا ک و بـهطــورکــلــی بــخــش اعــظــمــی از واحــدهــای
خدماتی باشند و البته برندگان  99مشاغل مربوط
بــه حــوزه سالمت و دارو ،شویندهها ،مــواد غذایی،
بیمه ،بخشهای فناوری اطالعات ،حوزه دیجیتال و
استارتاپها هستند.
ب ــا تــوجــه ب ــه کــســری ب ــودج ــه نــاشــی از کــاهــش
درآمدهای نفتی ،کاهش درآمدهای مالیاتی به دلیل
جراحات وارد بر کسبوکارها در شرایط شیوع کرونا،
رکود تورمی موجود در جامعه ،از دست رفتن بسیاری
آنهــا دیپلماسی دوران کــرونــا چــنــدان موفق عمل

شیوه عملکرد این نیروها ممکن است موجب تقویت

از مشاغل و استمرار تحریمهای گونا گون ،امکان بروز

نکرد و نتوانست در راســتــای مدیریت بحران کرونا

برخی و تضعیف عــدهای دیگر شــود .از سویی ممکن

وا کــنـشهــای اجتماعی وج ــود دارد .هرگونه اعمال

کمک کند .با روی کار آمــدن مجلس جدید گرایش

است بحران کرونا کلیدواژهای باشد که در نطقهای

فــشــار بــه م ــردم و کــسـبوکــارهــا از طــرف دول ــت بــرای

بــه ســمــت ســیــاسـتهــای اقــتــصــادی معیشتمحور

مجلس جدید بـهکــرات استفاده شــود؛ همچنان که

جــبــران کسری بــودجــه و ناتوانی در احــیــای مشاغل

ب ــرای حــمــایــت افــکــار عــمــومــی افــزایــش مـییــابــد و از

چگونگی مدیریت بحران کرونا یکی از مسائل کلیدی
ً
خواهد بود و احتماال جریانهای سیاسی مختلف در

ازدسترفته ،ممکن اســت به بحرانهای اجتماعی
و افزایش بزهکاریهای خشن و همچنین فروپاشی
خانوادهها منجر شود.

سوی دیگر سیاستهای عمرانی تقویت میشود و
مدیریت نتایج بحران کرونا مورد هدف قرا میگیرد.

انتخابات ریاست جمهوری آینده ،له یا علیه یکدیگر

همچنین ب ـهصــورت بلندمدت ممکن اســت گــروه

استفاده خواهند کــرد .بــه نظر مـیرســد فرایند کلی

در حال حاضر دشمنان و رسانههای آنان درگیر

اقتصادی مجلس جدید ،برای تقویت اقتصاد ملی،

به سمت تقویت جریانهای سیاسی اقتصادمحور

ویــروس کرونا هستند .با فار غ شدن از این بحرانها

سیاستهای توسعه پترو  -پاالیشی را در دستور کار

معیشتگرا و مردمگرا در حرکت است؛ اما میزان توفیق

دوبــاره به تحریک افکار عمومی علیه نظام مشغول

قــرار دهند .البته اتخاذ چنین سیاستهایی بدون

کوتاهمدت این جریانها در پاسخگویی به بخشی از

خواهند شد .ضمن اینکه سال آینده انتخابات ریاست

چالش با دولت نخواهد بود.

مطالبات مــردمــی میتواند ت ــداوم حرکت بلندمدت

جــمــهــوری در پیش اســت و هیجانات انتخاباتی و

آنها را در سپهر سیاست ایران تعیین کند.

سخنرانیها و نقدهای جریانات سیاسی به عملکرد

در ایــن مــیــان چگونگی مــدیــریــت کــرونــا در نزد
افــکــار عمومی نیز م ــورد تــوجــه اس ــت؛ زی ــرا در نهایت
مــردم هستند که ارزیــابــی نهایی را انجام میدهند.
در مدیریت بحران ،گروهها و اقشار مختلفی از کادر

این روزهــای دولت میتواند به تحریک و اغتشاشات

ا گر بخواهید در نگاهی کلی از برندگان و بازندگان
کرونا یاد کنید ،از چه گروههایی نام میبرید؟

پــزشــکــی و نــیــروهــای نــظــامــی تــا نــیــروهــای مــردمــی و

فخاری :سیاستگذاران ایــران نا گزیرند عــادات

داوطلب دخیل بودهاند که قضاوت در مورد حضور و

رفــتــاری گذشته را تغییر دهــنــد ،ارزشه ــای عمومی

خیابانی بینجامد .ازآنچه گفته شد میتوان بهوضوح
نتیجهگیری کرد که اپیدمی جاری در مقام یک بیماری
همهگیر در ایــران ،پیامدهای اقتصادی ،اجتماعی و
بهتبع آن سیاسی درخور توجهی خواهد داشت.
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