
آمــاری مستقل و حرفه ای برای  نبود یک شــورای 
مشکالت  اصلی ترین  از  کرونا  به  مربوط  مسائل  بررسی 
که باعث می شود، داده ها و اطالعات  کشور است  کنونی 
به صورت بخشی نگهداری گردد یا اصاًل گردآوری نشوند. 
وجود این خأل، استفاده بهینه از داده ها و اطالعات را با 

کرده است. چالش و مشکل مواجه 
آن،  بــه  توجه  و  افــکــار عمومی  کــرونــا،  مــوضــوع  در 
گون  گونا اهمیت مضاعف و بیشتری دارد و از جنبه های 

ذیل قابل بحث است:
و  اخــبــار  دریــافــت  نحوه  خــبــری،  منابع  بــه  اعتماد  	●
به  نسبت  رویکردها  همچنین  و  صحیح  اطالعات 
خبرها و داده های رسمی یکی از ابعاد مهم مبحث 

کرونا است. افکار عمومی در دوران 
بــه موضوعات  افــکــار عمومی  نــگــاه  و  نــگــرش  ــوع  ن 	●
اهمیت  کــرونــا،  دوران  در  اقتصادی  و  اجتماعی 
بسیاری دارد. در این دوران باید سنجش 1( میزان 
گاهی، 2( نگرش ها و رویکردها، 3( نحوه  دانش و آ
عملکرد مردم در قبال موضوعات مختلف از اولویت 
گــاهــی مــردم،  کــه نــاآ بــاالیــی بـــرخـــوردار شـــود؛ چــرا
رویکردهای غیراصولی و در نتیجه عملکرد اشتباه 
می تواند  کرونا  با  مرتبط  موضوعات  قبال  در  آنــان 
بیشتری  به مراتب  چالش های  با  را  مــردم  و  کشور 

مواجه سازد.
کشور  اداره  نحوه  با  رابطه  در  تصمیم گیری  نحوه  	●
این  همه گیری  با  برخورد  نحوه  و  کرونا  دوران  در 
بیماری نیز از موضوعات مهم است. به نظر می رسد 
کشور با چالش بزرگی مواجه است  کرونا  در دوران 
با  مواجهه  نحوه  دربـــاره  تصمیم گیری  ــوع  ن هــر  و 
مشکالت  و  هزینه ها  بــا  بیماری،  ایــن  همه گیری 
دیگر،  عبارت  به  و  بود  خواهد  همراه  خود  خاص 
گزافی وجود  بــدون هزینه  و  هیچ تصمیم صحیح 
ندارد. تصمیم های پیش رو را می توان در دو حالت 

کرد: خالصه 
بــه شــرایــط قرنطینه و  کشور  کــه  ــف( در صــورتــی  ال
افــراد  میان  فیزیکی  فاصله  ایجاد  در  سختگیری 

جامعه تن در دهد، با مشکالت اقتصادی، تعطیلی 
برای  الزم  زیرساخت های  شــدن  برچیده  حتی  و 
و  کسب وکارها  و  بنگاه ها  از  بسیاری  فعالیت های 

بیکاری گسترده مواجه خواهد شد.
که قرنطینه و فاصله گذاری فیزیکی  ب( در صورتی 
رعایت نشود، به احتمال زیاد بخش های مختلف 
به خوبی  نه  البته   - شد  خواهند  فعال  اقتصادی 
کرونا - اما در عوض سرعت و نرخ  شرایط پیش از 
کمبود  ایجاد  با  افزایش خواهد یافت و  همه گیری 
مرگ ومیر  درمـــان،  و  بهداشت  بخش  در  ظرفیت 
مبتالیان در نرخ به مراتب باالتری روی خواهد داد.
در این زمینه نیاز است تصمیمی قاطع و ترجیحًا از 
جانب یکی از باالترین نهادها و مراجع تصمیم گیری 
عمومی  افکار  به  پیام  ایــن  گــر  ا شــود.  اتخاذ  کشور 
که این تصمیم قاطع و دقیق نیست،  مخابره شود 
بسیاری از افراد آن را جدی نمی گیرند و از مراعات 

کرد. لوازم این تصمیم استنکاف خواهند 
این  در  تصمیم گیرنده  نهاد  و  مرجع  است  ممکن  	●
موضوع از دید افکار عمومی، در جریان عبور از این 
کشور، با  بحران، به علت شدت زیان های وارده به 
کاهش مقبولیت و محبوبیت مواجه شود؛ از این رو 
الزم است نهاد تصمیم گیرنده از نهادهایی باشد که 
کلیدی آن قابلیت تعویض  در درجه نخست، افراد 
تعویض  با  بتواند  نهاد  این  دوم،  و  باشند  داشته 

اشخاص و مسئوالن خود اعتبار و محبوبیت خود 
را بازیابد.

پیام  ایــن  مخابره  اقــدامــات،  زیان بارترین  از  یکی  	●
مطالعه  گرفته شده  تصمیم  در  که  است  مــردم  به 
از  اســـت.  نــشــده  انــجــام  الزم  همه جانبه نگری  و 
عمومی،  افکار  به  پیامی  چنین  انتقال  مصادیق 
بخش های  موضع گیری  و  اظهارنظر  به  مــی تــوان 
کشور علیه یک تصمیم  مختلف نهادهای رسمی 
تریبون های  دادن  از  باید  همچنین  کــرد.  اشــاره 
کارشناسان یکی از بخش های  یک سویه، فقط به 
سالمت  بخش  مسئوالن  نظیر  بــحــران،  در  درگیر 
انــتــقــال نگاه  از  ــا  ت ــردد  ــ گ ــودداری  ــ ــ پــزشــکــان خ و 
کارشناسان به جامعه و در نتیجه تضعیف  بخشی 

تصمیمات اتخاذشده پیشگیری شود.
الزم است تصمیم اتخاذشده با قاطعیت اجرا شود  	●
و از تغییر یا تشدید و تضعیف مؤلفه های آن - مگر 
بنا به دالیــل ضــروری و متقن در مواقع  و  به عمد 
ایــن صورت  صالح دید - خـــودداری شــود. در غیر 
تصمیم  دو  هر  هزینه های  و  زیان ها  است  ممکن 
از  نتیجه  در  و  شــود  تحمیل  کشور  به  پیش گفته 

منافع مربوط به هیچ کدام بهره مند نگردد.
هر  اتــخــاذ  از  بعد  عمومی  افــکــار  زیـــاد  بــه احــتــمــال  	●
بر  شــده،  غافل  آن  از  حاصل  منافع  از  تصمیمی، 
کرد. همچنین منتقدان  زیان های آن تمرکز خواهد 
و افکار عمومی بر منافع راه حل و تصمیم جایگزین 
کید خواهند نمود و به آسیب ها و زیان های آن  تأ

راه حل نمی پردازند.
در چنین موقعیتی مسئوالن باید برای توجیه افکار  	●
مرجع  و  نهاد  از  الزم  حمایت  همچنین  و  عمومی 
به  باشند؛  داشته  مناسبی  برنامه  تصمیم گیرنده 
عبارت دیگر، الزم است شرایط برای افکار عمومی 
گرچه  تشریح و از تصمیم گیرندگان حمایت شود؛ ا
یا  نهاد  وجهه  بــحــران،  پایان  در  که  نیست  بعید 
مــردم  از  بخش هایی  ــزد  ن تصمیم گیرنده  مــرجــع 

گردد. مخدوش 
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کرونا افکار عمومی در دوران 
  محمود صالحی

یکی از زیان بارترین اقدامات، مخابره 
این پیام به مردم است که در تصمیم 

گرفته شده مطالعه و همه جانبه نگری 
الزم انجام نشده است. از مصادیق انتقال 

چنین پیامی به افکار عمومی، می توان 
به اظهارنظر و موضع گیری بخش های 

مختلف نهادهای رسمی کشور علیه یک 
تصمیم اشاره کرد.
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