
 کرونا، نفس تنگ اقتصاد 
و قدرت اجتماعی ایران

گفته و نوشته اند؛ ما می خواهیم در  کافی  کرونا و آینده آن و نسبت آن با اقتصاد و جامعه و سیاست به قدر  در مورد 
کنیم. »تاب آوری اجتماعی ایران در مواجهه  کمی تأمل  باب پیوند میان ظرفیت های اجتماعی و مسائل عمیق ایران 
که قابلیت  کرونا است. جامعه ما نشان داد  با بحران ها« یکی از منطقی ترین نتیجه گیری ها در نبرد ایرانیان با ویروس 
گی منحصربه فرد و استراتژیک محسوب  هضم و سپس مدیریت چالش های بزرگ مقیاس اجتماعی را دارد و این یک ویژ
رویکرد  با  کنون  ا و قطعًا معارضان و دشمنان  کرد  رونمایی  ایران  اجتماعی  قابلیت  این  از  کرونا رسمًا  مانور  می شود. 
گیر،  دیگری به قدرت نرم انقالب اسالمی می نگرند. تاب آوری اجتماعی و فراتر از آن همدلی و قدرت مشارکت طلبی فرا

گام دوم است. پنجره فرصت انقالب اسالمی در سال های آغازین 
کرونا به  گره های اقتصادی مانند ویروس  کنون ایران با چالش های مختلفی به ویژه در حوزه اقتصاد مواجه است.  ا
کارآمد و فرایندهای فسادخیز و ضعف  جان ایران نشسته و سال به سال و حتی روزبه روز در حال تکثیر است. بوروکراسی نا
کرده  کرده و نَفس اقتصاد را به شدت تنگ  شدید در الگوهای اثربخش نظارت و ارزیابی، امکان رشد این ویروس را فراهم 
است. شاید به قطعیت بتوان گفت با فرایندهای معمول و سیاست ها و برنامه ها و مصوبات نمی توان این بیمار را احیا کرد 
کمیت  گر حا که ا کرده  و نیاز به مراقبت های ویژه، به معنی به کارگیری قدرت اجتماعی ایرانیان دارد. جامعه ما بارها ثابت 
پیام شفاف و صریحی مبنی بر بروز بحران و اعالم نیاز به همراهی اجتماعی دریافت کند، بسیار هوشمندانه آرایش مشارکتی 
کرونایی حاد، در  کلونی های مردمی با تمام توان به میدان می آید. اقتصاد ایران همچون یک بیمار  می گیرد و در قالب 
کسیژن در مجاورت اوست و کافی است فقط سری بچرخاند  حالی به نفس نفس افتاده که ظرفیت عظیم اجتماعی مانند ا

کاشانی: و خود را نجات دهد. به قول محتشم 
ــرا مـ آرزو  ــزار  ــ ــ هـ یـــــار  ز  و  لــــب  بــــر  مـــراجـــــان  او  ــه  ــ ب ــی  ــ ــان ــ زم ــب  ــی ــب ط ای  ــذار  ــ ــگ ــ ب
که هیچ مـــرازین تب چنان ره نفسم تنگ شد  گـــلـــو  در  نــــــــرود  او  تـــیـــغ  آب  جـــــز 

کمیت هستیم تا از فناوری نرم انقالب  گفت، ما امروز نیازمند عزم و اراده ای جدی در سطح حا باید به صراحت 
کور اقتصاد  گره های به ظاهر  گیرد و  کم مردمی بهره  گرفتن انرژی های مترا اسالمی برای بسیج عمومی و به استخدام 
این  کند.  باز  یکی یکی  است،  لیبرال  و  نیمه سکوالر  مدیران  نابخردانه  دستکاری های  و  عملکرد  نگاه،  محصول  که  را 
اراده به وضوح در رهبری به مثابه قوه عاقله و رأس تدبیرگر نظام تجلی یافته است؛ ولی متأسفانه زنجیره های واسط و 
مبدل های سیاستی و حلقه های اتصال اجتماعی آن یعنی دولت و مجلس و قوه قضائیه مفقود است. ما باید بتوانیم 
گذرگاه پرخطر اقتصادی در یک شبکه عصبی به هم تنیده و منسجم و هوشمند به  اراده رهبری را برای عبور انقالب از 
اراده اجتماعی )مردمی( پیوند بزنیم؛ یعنی باید ارکان نظام هّم و غم خود را جهت درمان زخم های عمیق اقتصادی به 

گیرند. کنند و از پنجره فرصت طالیی بهره  بهره برداری از ظرفیت های مردمی معطوف 
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