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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

 مقدمه

و در    یالگوهای رفتاری انسان در اثن  نظام فکری و  اثرگذاری کرونا بر  های مختلف اثرپذیری وسویه 

مختلف علوم   هایهای پژوهشی دررشتهدوره پساکرونا از چنان اهمیتی برخوردار است که موضوع

 .انسانی و دیگر علوم را جهت خواهد داد

بر فرایند سیاستگذاری   اثرات گریزناپذیر، ویروس کرونا بر زندگی فردی و حیات جمعی انسان و  

پاندومی این   های که اپیدمی وها وچالشیتمحدود و  هاظرفیت  در کشورهای مختلف جهان، 

  پژوهش   برای  ایگسترده   موضوعی  بستر  گذاشت،   خواهد  یا   گذاشته   بر جای  بشری  بر حیات   ویروس 

 راهکارهای مختلف های و تخصص رشته در پژوهشی هاییافته واسطه به  تا خواهد نمود فراهم را

  مثبت  هایتحکیم خروجی ی و تقویت و آت هایبحران گریزناپذیر اثرات و مهار تعدیل و به ارائه

 .پرداخت از بحران،  هایاز الیه برآمده 

کارکردی و   پایه معیار اثرات معرفتی و تفکیک اثرات بر فرصت تامل واکاوی دقیق و گزارش فوق 

  سه    سطح دیگر از سطوح  یا اثرات بر دو   مدت ومیان  مدت وسلبی و یا اثرات کوتاه   یا اثرات ایجابی و 

  از جهان را غافلگیر نموده، ندارد و  یهایاین بازه زمانی که کرونا بخش ی( را دروفرومل ملی)گانه

این  فرهنگی و اجتماعی اثرات راهکارهایی بر البته ناتمام از  ای هرچند ساده وواره بیشتر به طرح 

های  آوری داده دنیای کرونایی شده، مبادرت ورزیده، باشد تا در مجال زمانی و جمع ویروس بر

تری از موضوع را مورد پژوهش  تر وژرفی عمیق ها تحقیقی بیشتر و ورود در پساکرونا بتوان سویه

 .قرار دهیم

 :رسدسازی چند نکته ضروری به نظر میپیش از ورود به گفتار اصلی خاطرنشان

گری و واکنش در کنش  و کشورها   هاپژوهی یک ضرورت استراتژیک برای دولتنخست آن که آینده  

  به  المللبین  تر از آن در نظاممقیاس ملی و مهم   در  و ثبات  امنیتتعقیب    تامین و  ها وتقلیل تعارض  و

  دوره  در  جهان احتمالی وضعیت (گوییپیش البته  ونه)بینی پیش جهت این رود و ازمی شمار

-کنونی، سبب خواهد شد که تصمیم  پرابهام و  شکنندگی عدم قطعیت،   فضای  وجود با پساکرونا

  گیری تصمیم تریامن و در فضای ترفزون طمانینه و نسبی اطمینان با پساکرونا دوره  برای سازان

 درباره  اما کرد برآورد را کرونا بحران اثرگذاری و شدت گستره  تواننمی هنوز که چند نمایند و هر

 چرا که کرونا به خاطر ماهیت پاندومی آن بر نظام توان تردید نمود، نمی آن سازانهدگرگون سرشت

  داخلی و خارجی   سیاست  حوزه   در  فرهنگی و اجتماعی و امنیتی  هایمشیو خط لالملبین  داخلی و
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 و پساکرونا   پیشاکرونا  به  الملل بین  نظام  در تقسیم   ای سازانهو تاریخ   عطف  بود و نقطه   اثرگذار خواهد

  ندارد  وجود  کرونا بحران تمام زمانی ا  برای روشنی افق هنوز چون دیگر سوی از. داشت خواهد 

  هم   الملل، بین  نظام  سیال  محیط  بر  کرونا  ویروس  ایلحظه  اثرات  که  کندمی  ایجاب  عقالنیت  بنابراین

 و رویکرد  دیدگاه  به برای رسیدن ما به گذردمی  حال در آنچه فهم که چرا . شود و تحلیل توصیف 

 خواهدکرد.  یاری در آینده  رفتاری افق در

های ملی و  دولتاز  «مطالبه اجتماعی» موجی از انتظار، حال حاضر در دنیا  نکته دوم آن که در

  مسئوالنه برای برون رفت از وضعیت نامنتظر  المللی برای اخذ تصمیات بخردانه و های بینسازمان

و  آمده  ویروس در  ریز یک اسارت به زمین کره   وضعیت بحرانی که گرفته، همان شکل  کنونی

  بودن  ناشناخته  و  است میکروسکوپی گرفتار شده  چمبره یک ویروس  ی در انسان  حیات گوهره 

 فکرهای  اتاق بر حاکم  را  پژوهشی و علمی پریشانی  ، نوعی 19- کووید عملکرد تخریبی کیفیت

 مخمصه  در  که  هستند  پزشکان  این  هابیمارستان  در  و  نموده   جهان  هایو میکروبیولوژیست  پزشکان

  سازمان  چون المللیبین نهادهای اند وقرار گرفته  بیمار یا نماندن ماندن زنده  برای گیریتصمیم

 مضطرب  مردم به آمیز تناقض هایتوصیه در هاسردرگمی همین دهنده بازتاب جهانی بهداشت

 بر  اثرگذار عوامل و عملکرد نحوه  درباره  بارها نهاد این و سخنگویان روسا رفتند.  شمار به  جهان

  استفاده   ضرورت  عدم   از  متناقض  های توصیه آن  با  و مقابله  مهار   هکارهایو را   کرونا  ویروس   جهش

 مبتال به  غیر اشخاص برای حتی ماسک از استفاده  به اکید توصیه تا هاکرونایی غیر برای ماسک از

 نمودند. کرده،  سرفه  یا  عطسه کرونایی فرد  که هوایی در سطوح بر عالوه  ویروس ماندگاری خاطر

-خط   درباره    های اجتماعیو شبکه  هارسانه  ی که دریها نکته سوم آن که، درنگ در برخی از شایعه

-اندازه   تا  امر  این  که  است   آن  نشانگر  یافت  انتشار   کرونا  مهار  در قبال  غربی  هایگذاری دولتمشی

 .ندانموده می شایع  را آن خبر یافته انجام امر  یک  صورت به که است انتظارهایی دهنده بازتاب  ای

از چین بوده، اما اکنون کشورهای بسیاری با این ویروس و   هرچند شروع کروناباید اذعان نمود که 

یافتگی و تجارب خود اقدمات پیامدهای آن درگیر هستند. هر یک از کشورها نیز بنا به سطح توسعه 

توان گفت این اقدامات  ای موارد میاند که در پاره مختلفی برای مبارزه با این ویروس انجام داده 

 .استدیگر نتیجه مطلوب را نداشته  اثربخش بوده و در مواردی 

اما آنچه اهمیت دارد، تاثیر این ویروس بر ابعاد مختلف زندگی است. بطوریکه اغلب اقتصاددانان از  

های بیکاری، درآمد و اشتغال، روانشناسان از تاثیرات آن بر میزان استرس و تنش   میزان  بر   تاثیر آن
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المللی  میزان مناسبات و روابط کشورها در سطح بین  آن بر روانی افراد و سیاستمدارن از تاثیر

اجتماعی این ویروس خالی از فایده نیست؛ زیرا  فرهنگی و  اند. در این میان بررسی تاثیرات  پرداخته 

گردد. چه بخش مهمی از مقابله با این ویروس به ادارک مردم از شرایط و رفتار اجتماعی آنها برمی

منجر    اوضاع بهبود به حتی  یا و  تر شدن تواند به بحرانیی م شرایطبسا نحوه رفتار مردم در این 

 .شود

، سارس،  19های مرگباری چون کووید ها و بیماری شیوع سریع ویروس ذکر این نکته مهم است که 

های اخیر یعنی  تمامی کشورهای دنیا برخاسته از یک تحول بزرگ سال  ها در تقریباًابوال و مانند این 

های گسترده و یکپارچه شدن  های حمل و نقل، مهاجرت« است. گسترش شبکه 1»جهانی شدن 

های بیولوژیکی با سرعتی  های تولید، توزیع و مصرف در سراسر جهان سبب شده تا بیماریحوزه 

کننده و متفاوت از گذشته مرزهای نه چندان محسوس کشورها را پشت سر گذاشته و به خیره 

 . درازی کننددورترین نقاط کره زمین دست 

شروع یک بیماری ویروسی در شهر ووهان چین و گسترش آن در جهان در مدتی کمتر از دو ماه 

است. از زمان شیوع ویروس  شمار جانی و مالی شده همه کشورها را نگران و موجب خسارات بی

تا کنون بیش از صدهزار نفر در سراسر جهان به آن مبتال و بیش از چهار هزار نفر جان   جدید کرونا

  بسیاری   افراد اند. در ایران هم تاکنون طبق اعالم وزارت بهداشت  خود را به سبب آن از دست داده 

ست  دارو و واکسن ندارد و شیوع آن سریع ا 19 کووید از ناشی بیماری. اندداده  دست از را جانشان

 .استو همین موجب ترس و نگرانی عمومی مردم شده 

شود و ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و  اما کرونا فقط محدود به حوزه بهداشت و درمان نمی

سیاسی دارد که باید برای فهم دقیق این موضوع، همه این ابعاد را مدنظر قرار داده و پیوندها و  

ها های دولت کرد. برای مثال واکنش رفتاری مردم به سیاست ها بر یکدیگر را بررسی تاثیرات آن

 آلمان، ایتالیابرای قرنطینه کردن شهرها و اعمال محدودیت بر تعامالت اجتماعی در چین، ایران، 

و در شکل دادن به عمل جمعی   تراست. مردم آسیای جنوب شرقی منظبط متفاوت بوده  آمریکاو 

هایی از ضوابط جمعی و مقررات  اند، اما در کشور ما همچنان شاهد تخطی افراد و گروه تر بوده موفق 

بهداشتی و دولتی یا سودجویی از نیاز مردم هستیم که این مساله به متفاوت بودن نهادها و فرهنگ 

 . گرددسیاسی و اجتماعی جوامع باز می

 
1- Globalization 

https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
https://www.irna.ir/tag/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://www.irna.ir/tag/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87+%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
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برای کنترل و  3و در بعد فردی 2صله یا محدودیت در تعامالت در بعد اجتماعی سیاست ایجاد فا

موضعی است که یک مساله درمانی با مساله اجتماعی   محدودیت گسترش ویروس کرونا دقیقاً

کند. به عبارت دیگر در حال حاضر موثرین راه کار برای مقابله با گسترش ویروس،  برخورد پیدا می 

است تا از بار بیماری کاسته و نظام بهداشت و درمان با   «ی زندگی اجتماعیهاچرخ »کند کردن 

 . خطر فروپاشی مواجه نشود

اما اعمال چنین سیاستی پیامدهای اجتماعی خاصی را به دنبال خواهد داشت که تاثیر آن بر  

ه به  اقتصادی متفاوت خواهد بود. برای مثال بسیاری از کسب و کارهای وابست- های اجتماعیگروه 

ها کساد ها و کافی شاپهای ورزشی، آرایشگاه ها، فعالیت رونق زندگی اجتماعی مانند غذا فروشی 

ای با الگوی زندگی مرد  شده و چه بسا ورشکست شوند. یا حضور طوالنی مدت در منزل در جامعه

 .ساالر فشار انجام وظایف خانگی را برای زنان بیشتر خواهد کرد

ها کودک، نوجوان و جوان از  ها موجب جدا شدن میلیون و دانشگاه همچنین تعطیلی مدارس 

ممکن است جبران آن به   های آموزشی و اجتماعی برای مدتی طوالنی خواهد بود که بعداًفعالیت 

آسانی ممکن نباشد. از سوی دیگر تداوم وضعیت بحران و محدودیت و خود انزوایی تحمیلی یا  

پذیری چون افراد مبتال به افسردگی و  هایی از پیش آسیب ه خودخواسته تاثیرات مخربی بر گرو

اضطراب خواهد داشت. از همین رو الزم است تا پیامدهای اجتماعی و روانی بحران کرونا از هم 

های  های تسکین، تعدیل، جبران و ترمیم در آن دسته از حوزه اکنون مورد مطالعه قرار گرفته و مدل

 .را شوداجتماعی مورد صدمه تهیه و اج

اندیشکده فاطر بعد از ارائه گزارش جامع »پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس کرونا در  

نماید با مرور آخرین مقاالت، گزارشات، گران خود سعی میایران« حال با استفاده از شبکه تحلیل

پژوهشی، مراکز تحقیقاتی  ها، مراجع علمی و ها، نظرات و مصاحبه اندیشمندان، پژوهشکده تحلیل

»ارائه راهکارهای الزم برای   عنوان ها در دو بخش داخلی و خارجی، پژوهشی را باوابسته به دولت

خود از جمله    جهت استفاده مخاطبین  رفع پیامدهای ناشی از ویروس کرونا در حوزه فرهنگی و اجتماعی«

رانی کشور و نیز نهادهای  گزاران، مراجع باالدستی، دولت و مجموعه سیستم حکمسیاست

های مردم نهاد همچنین مسئولین محترم نیروهای مسلح و نیز سازمان  غیردولتی از جمله سازمان

 
2- Social Distancing 
3- Self Distancing 
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 معاونت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجویی

 

مندی و استفاده تمام صنوف دخیل در  بسیج مستضعفین و اقشار مختلف آن و در نهایت برای بهره 

 موضوع فوق ارائه نماید. 



 

 
 

  



 

 

  

 اول
 دیباچه ای بر پیامدهای

 گذارانکشور، شوکی برای جامعه جهانی و به ویژه سیاست  100شیوع ناگهانی کرونا از چین به بیش از  

. بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی با شیوع این بیماری گره است  بوده  جهان  سراسر  در  بهداشت

 همین مشابه موارد از ترقوی و ترخورده است. شوک ایجاد شده از کرونا ویروس بسیار گسترده

، آنفلوانزای پرندگان و آنفلوانزای خوکی در (SARS)تنفسی  حاد  سندرم  شامل  که  هادسته از ویروس

 .بود گذشته هایسال

 فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا
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 ای بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونادیباچه

-کشور، شوکی برای جامعه جهانی و به ویژه سیاست 100شیوع ناگهانی کرونا از چین به بیش از 

. بسیاری از مسائل اجتماعی و اقتصادی با شیوع این  است بوده  جهان سراسر در بهداشت ذارانگ

  موارد  از ترقوی و تر بیماری گره خورده است. شوک ایجاد شده از کرونا ویروس بسیار گسترده 

، آنفلوانزای پرندگان و  (SARS)تنفسی حاد سندرم شامل که هادسته از ویروس همین مشابه

  که  دهد، می نشان کرونا  ویروس سریع و  خاص شیوع . بود گذشته هایآنفلوانزای خوکی در سال 

اجتماعی، اقتصادی و   موضوع یک به تواندمی  اپیدمیولوژیکی و بیولوژیکی مساله یک چگونه

 . سیاسی تبدیل شود

 ترین و مرتبط با سالمت آن باید به عنوان یکی از مهم یشیوع ویروس کرونا و پیامدهای اجتماع 

  احساس   است،   کرده   متمایز  را  شیوع  این  چهآن.  شود  گرفته  نظر  در  21  قرن  در  بشر  اجتماعی  وقایع

-می مخاطره  هرگونه از  دور به و "استریل جامعه" به نیاز و انسان بیولوژیک زندگی در ضعف جهانی

 گذاری شده است. بشر برای زندگی جاودان پایه تقاضای  در اساساً "استریل جامعه" رویای. باشد

ترس از قرار گرفتن در معرض بیماری، منجر به رفتارهای غیرمنطقی در جامعه شده است. عالوه بر 

  به . است شده  کشورها برخی گذارانسیاست توسط غیرمعقول  هایاین این امر منجر به سیاست

  مردم  و رسیده  خود حد ترینورها به پایین کش از بسیاری در مقاومت که  دید توانمی  که طوری

 . زنندمی کاری هر به  دست ویروس  از قرار برای

 انجام  به مجبور را هاآن  و است  گذاشته گذارانسیاست روی بر را خود خاص تاثیرات تقاضا این 

 . بود نخواهد موثر و نکرده  کمکی دانندمی که کند، می هاییفعالیت 

-، اکثر بحراندهدنشان می (AMR)یمت ضدمیکروب ومشکل مقا یافته های دانشمندان در حوزه 

با رفتار انسان در محیط مرتبط است. رفتار مخرب ما بر روی کره زمین،   مستقیم  طور  به  سالمت  ایه

  باید یک ما. است کرده  تحمیل  زیستمحیط به  را  زیادی هایاز قرون گذشته تا به حال آسیب

  بیماری   گیریحتی در این همه.  کنیم  آغاز  را  هابا محیط از جمله ویروس   «گفتمان بیولوژیک و اجتماعی»

رفتارهای غذایی و سکونتی، نقش مهمی در ترویج    دهد، می  نشان  که  دارد  وجود  پیشنهاداتی  کرونا

 . دارند هاویروس در هاجهش
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-ویروس شناسان، انسان فالسفه،  شناسان، جامعه همکاری  با جدید،  ایرشته بین هایبه رویکرد ما

داریم. تا هم در رفتار ما در محیط و  نیاز و محققان بهداشت عمومی هااپیدمیولوژیست  شناسان، 

 . اقدامات ما در مواجهه با بحران تغییر ایجاد شود

بیولوژیکی و ذهنی   نظر  از فعلی جوامع چگونه که  کند، وری میآدیادر نتیجه، این شیوع به ما 

لکه در سطح روانی، ب شناختی، زیست بعد در  نه را پذیریپذیر هستند. ما باید انعطاف آسیب

 . اجتماعی و معنوی بهبود بخشیم

در این بخش با توجه به تدوین گزارشی مبتنی بر احصاء پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از  

های جدی وارد شده از  ها و آسیبترین چالشویروس کرونا، به طور خالصه آنچه که به عنوان مهم

ا در ایران و جهان به زعم اندیشمندان و صاحب نظران بوده است، پرداخته و  مخاطره ویروس کرون

 گردد:تحلیلی کوتاه در این خصوص ارائه می

 فرهنگیدر حوزه  19-پاندمی کووید یهاچالش اثرات وکالن 

در تاریخ معرفی   سازهای عطف و تحول توان به عنوان یکی از نقطهظهور کرونا در عصر فعلی را می

تواند متفاوت باشد و ساختارهای اجتماعی و فرهنگی را دچار دگرگونی  کرد که دوران پس از آن می

 . کند

که ... سپتامبر و 11چیزی شبیه رنسانس، انقالب فرانسه، فروپاشی شوروی، انقالب اسالمی ایران، 

یاد   "های عطف تحولینقطه" شناس مشهور آمریکایی از آنها به عنوانجامعه "تالکوت پارسونز"

 . توان این بخش از تاریخ را به عنوان دوران پساکرونا و پیشاکرونا تقسیم کردبعدها می. کندمی

گیری کرونا در حدی هست که بتوان آن را به عنوان یک رخداد بزرگ اجتماعی بشناسیم  میزان همه

ویروسی که به یکباره آمده و . آن مورد توجه قرار دهیم فرهنگیو الزم است آثار اجتماعی و 

زندگی را دگرگون و ساختارها را  ؛ معادالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را برهم زده 

 . تغییر داده است

ها ها و نتایج آنهای زیادی انجام نشده که بر اساس داده با وجودی که در این خصوص هنوز پژوهش

توان از طریق فهم و تفسیر شرایط  بحث پرداخت اما میتر در خصوص این پدیده به بتوان دقیق 

   .هایی ارائه نمودجامعه در این خصوص تحلیل



 

11 

 

 ت پژوهش و فناوری سازمان بسیج دانشجوییمعاون

 

تر  شاید در نگاه اول اثرات اقتصادی، بیکاری، تعطیلی صنایع و خدمات و... این ویروس برجسته 

  فرهنگی ای  باشد که البته درست هم هست اما فراموش نکنیم به موازات این تاثیرات باید به پیامده

 . شودتر هم میو اجتماعی آن هم توجه کرد که در آینده برجسته

ای که شتاب تحوالت اجتماعی و فرهنگی بیش از گذشته شده و انتظار تغییرات در زمان  در دوره 

کمتری محتمل بود، ظهور کرونا و اثراتش سرعت برخی تحوالت را چندین برابر کرد و اگر انتظار 

 .عه چند سال بود، کرونا آن را به چند ماه رساندبرای تغییر یک واق

در جامعه ما اثرات روانی این پدیده و  بدون شک کروناییسم، سبک زندگی را متحول خواهد کرد

ها، اختالفات خانوادگی،  مانند خشم و افسردگی و استرس و... نمایان شده و شاهد افزایش خشونت

 . هستیم ...رشد اعتیاد و سرقت و

اثر گذاشته که البته در جاهایی که شاهد   «همبستگی اجتماعی »تماعی بیشتر روی در بعد اج 

بودیم تاثیر منفی و در مواردی ... ، کاهش مراودات اجتماعی وکمرنگ شدن مراسمات سوگواری 

افزایش »توان در زمره های مهربانی و... را میهای مردمی و سازمانی و پویشمانند افزایش کمک

 . قلمداد کرد «عیهمبستگی اجتما

های مختلف ادبی و هنری مانند ادبیات، توان انتظار داشت که این پدیده بر حوزه ضمن اینکه می

و  "کروناییسم"ها و مکاتبی از جنس سینما و سایر هنرها هم تاثیر بگذارد و شاهد ظهور سبک

 . نایی و... باشیمهای کرو، خلق نقاشیهای کروناییمنتظر سرایش اشعار کرونایی، تولید فیلم

از طرفی تغییرات ایجاد شده در سبک زندگی مانند توجه رعایت بهداشت فردی، گرایش بیشتر به 

تر به فضای فردگرایی، کمرنگ شدن اجتماعات انسانی و رونق دورکاری به موازات وابستگی عمیق 

مجازی و استقبال بیشتر از خرید اینترنتی و گسترش کسب کارهای مرتبط با فضای وب از دیگر  

دهای کروناییسم است و باید منتظر ماند و دید که سرانجام کرونا با ما و زندگی فردی و پیام

 مان چه خواهد کرد؟ اجتماعی

ماند و به همین روال ادامه خواهیم داد یا پس از فروکش کردن آیا تغییرات ایجاد شده پایدار می

مان را مجدد  و اجتماعی های فردیویروس، به سبک زندگی قبلی برگشته و بسیاری از آن خصلت

   احیا خواهیم کرد؟
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 در حوزه اجتماعی 19-پاندمی کووید یهاچالش اثرات وکالن

 رویکرد به دیپلماسی دیجیتالی در روابط بین الملل برای حل وفصل مسائل جهان  

  مولفه  خاطر به مجازی هایو شبکه هارسانه بدیل و منحصر به فردبا توجه به اهمیت وکارکرد بی

  از وحشت    جهان  شهروندان  شدن   گیر  خانه"  دسترسی در اثنا  گسترده   و قابلیت  فرازمانی  فرامکانی، 

 با  دیجیتالی فضای و  رسانه صنعت خصوص در کشورها  توانمندی بین ابطه معنادارر یک "کرونا

  دیپلماسی  پساکرونا در که آورد وجود به را  بینیپیش گرفت و این شکل بحران مدیریت چگونگی

دیپلماسی سنتی خواهد شد و باالخره انحصار   برای آلترناتیوی و مجازی دیجیتالی، سایبر

سلسله   جغرافیایی و تشریفات دیپلماتیک و دیپلماسی سنتی که مقید به جغرافیا و فضای عینی و

-بین نظام تغییرات هاده  از یکی تنها این و شد خواهد شکسته است،  المللبین روابط در  مراتبی

 بود.  خواهد آینده  در الملل

ای نه چندان دور فشار این واقعیت که یکی از پارامترهای تاثیرگذار بر  کشورهای دنیا در آینده 

مجازی آنهاست را   ی واه های ماهوارشبکه جهان، کیفیت صنعت رسانه و کنندگی درقدرت تعیین

های  ها و شبکهافزاری رسانهنرم افزاری و وضعیت سخت بهبود  اراده برای ارتقا و  یافت و  در خواهند 

  تحت تاثیر که در  یهای در آن زمان دولت اجتماعی را در اولویت سیاستگذاری قرار خواهند داد و

  تری در سیاست ملی خود با تنگناهای فزون ها هستند برای این تغییر در تحریم الملل ونظام بین

  خواهندشد.  روبرو لل نظام محدودیت محور نظام بین الم

 پساکرونا  های اجتماعی درشدت یافتن ناآرامی  امکان گسترش و

  واقعی   سیاسی  مذهبی و _های قومیگیری ستیزه شدت  وقوع ناآرامی اجتماعی و  نتظارپساکرونا، ا  در

 بیکاری،   پساکرونایی، تدوام  شده   دگرگون  جهان  جمله تلقی  از  پرشمار  دالیل  به  رود، می  مصنوعی  یا

  برای   فضا یافتن  کاربران،   رفتاری  الگوهای  بر  اجتماعی  های شبکه  سازانهگفتمان  تاثیر   و  درآمد  تقلیل

  از  گشاییو بغض  ستادهای بحران وها وو نیر عملکرد نهادها از نارضایتی اجتماعی،  پرخاشگری

 داد.   خواهد رخ.. و قرنطینه دوره  محسورشدگی وضعیت

  و در  مذهبی و قومی هایگروه   بین  فروملی، هم  سطح   در بینی است که در دوره پساکروناقابل پیش

ویروس    سیاسی در تولید  واحدهای  سازیمتهم  بهانه  به  بار  این  هاییها و ستیزه الملل تنشبین  سطح 

 . و انتشار کرونا به وجود آید
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  به موجب آن،  ساخت ومی همچنین به دلیل یکی از عواقب کرونا که قرنطینه خانگی را الزامی

  سینماها، مراکز تفریحی،   ها،کنسرت  بخش دنیا مانند مساجد، معابد، بسیاری از مراکز شاد و آرامش

 تعطیلی  جهان "انگار که  ها ... تعطیل شدند وگورستان ها، ورزشگاه  ، کازینوها، مراکز آموزشی

  و لغو سیاست  پساکرونا در که گرفتفرا  را جهان مردم و بهت  خلقی تنگ  نوعی و یافت " نامحدود

  رهایی  برای فرصتی محسور دنبال کند، مردممی تداعی را نظامیرفتار شبه نوعی قرنطینه که

ها  فروخفته، تنهایی  هایبغض  این   از  عظیمی  حجم  آزادسازی غیر قابل کنترل،   و یک  گشت  خواهند 

 نمود.  جوییچاره  آن باید برای اکنون هم از که زد خواهد را رقم هادلهره  و

وفاق بین برخی    کوتاهی  توان درکرونا را میپسا  های اجتماعی دریکی از دالیل موثر در بروز ناآرامی

های  د در مقایسه با تصمیممهای ناکارآاخذ تصمیم قضاوت بر های جهان با مردم خود بر سر دولت

  . ها برشمردکارآمد دیگر دولت 

 اجتماعی هایشبکه و ماهواره  و هارسانه اخبار  دریچه از  م جهاناثنا بحران جهانی کرونا، مرد در

  بررسی  این کردند که کسب هاییآگاهی کرونا در قبال  دیگر کشورهای سیاستگذاری درباره 

خود   هایدولت عملکرد از مقایسه این  در مردم یا خواهد داشت، یعنی  متفاوت سویه دو تطبیقی 

یا این که رضایت ندارند که این مورد دومی به ایجاد بحران لیاقت   رضایت خاطر خواهند داشت و

 های ناکارآمد زیر سوال خواهد رفت و شایستگی دولت ها در پساکرونا خواهد انجامید وبرای دولت

 .های پساکرونا ایفا خواهد کردمتغیری موثر در روند ناآرامی

-قهرآمیز دولت   چنین اخبار یا شایعاتی درباره سیاست تشویقی یا سیاست  برای مثال مردم جهان 

  بودن   اساس  و  پایهبی  که  هایشایعه) کردند  دنبال  هاو رسانه  اجتماعی  هایشبکه  در  اشتیاق  با  را  اه

 هست(: پذیرامکان عقلی تشخیص با آنها از  بعضی

o کویت  در قرنطینه قانون از  متخلفان برای شدن زندانی سال 10 تصویب جریمه  

o هاخانه به بازگشت به مجبور نمودن  کتک کاری پلیس هند برای 

o   به    صنایع  کاربری  تغییر  برای  دولت،   سوی  از  در فرانسه  صنایعتحت فشار قراردادن صاحبان  

های تنفسی برای بیماران کرونایی  ساخت دستگاه  مشخصاً د محصوالت بیمارستانی وتولی

 ...و

-مشیخط  های اجتماعی درباره ها وشبکهجهان با مقایسه و رصد لحظه به لحظه در رسانهمردم  

  شرایط  ادامه خانگی یا قرنطینه شکستن لغو و در هادولت دیگر با خودشان هایدولت ذاریگ
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 فصل اول: دیباچه ای بر پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ویروس کرونا

 

سرانجام در یک بررسی تطبیقی در دوره پساکرونا    اثنا بحران مشغول هستند و  درخانگی    قرنطینه

تجدیدنظر    مختلف، به  کشورهای  در  نحوه مدیریت بحران  ها وگذاری نتایج عینی سیاست  با مشاهده 

   و پرداخت خواهند بحران در قبال خود دولت ناکارآمدی عملکرد و یا هاکارآمدی دولت درباره 

 . دور از انتظار نیست پساکرونا ها درنتایج این مقایسه های سیاسی ازبرداریهره ب انواع احتمال

 و حقوق اجتماعی مطالبات  تحقق برای جهانی  قوانین در بازنگری احتمالی ضریب  افزایش 

  های آتی رانبح  در شهروندی 

  ها و المللی، دولتهای جدیدی از نهادهای بینمطالبه رسد که در پسا کرونا انتظار وبه نظر می

سالمتی   های معیشتی وو سیاست محیطیالگوهای رفتاری زیست مدیران ارشد اداری برای تغییر

 .های اجتماعی طرح خواهد شدشبکه ها ورسانه در به ویژه در کشورهای درگیر با کرونا، 

  حقوق  افزایش برای بشری حقوق نهادهای سوی از فشارهایی بینی خواهد بودهمچنین قابل پیش

 در اثنا زنان بدن بر کنترل  حق جمله از. شود وارد جهان هایدولت به کرونا در پسا شهروندی

 .هستند روبرو زمینه  این در محدودیت با که کشورهایی در باند پهنای آتی، حق هایبحران

   خانگی قرنطینه دوره های عاطفی و روانی حاصل از انتشار ویروس و آسیب

قرنطینه خانگی  دوره  های اجتماعی انسان درواره انسان موجودی اجتماعی است و تغییر عادت

  میر گسترده، نشر اخبار  مرگ و. عاطفی پیش برد و  را تا مرز بحران روحی پذیرای آسیبهانسان

  طوری   به  افزودمی  ها اضطراب  و شدت  بر دامنه  پیش  از  بیشهای اجتماعی  شبکه  ها ومنفی در رسانه

احساس   روحی هایدیده  آسیب به خدمات ارائه ضرورت کشورها در کرونا بحران اثنا همان در که

  عبارت  گراعاطفه کشورهای در روانی هایآسیب ابعاد از برخی. شد لحاظ راهکارهایی آن و برای

 از:  بودند

o جهان  در ومیر مرگ  وقوع یک بحران انسانی ناشی از  

شهروندان  های که تجیزات پزشکی ناکافی، به خصوص در برخی از مکان  این بحران انسانی،  

-مانند اجتماعات آیینی، پادگان  تراکم انسانی بیشتر  یا در فضاهایی با  غیرمسئول آن بیشتر بوده و

بین آوارگان احتمال بروز بیشتری داشته    در  های پناهندگان وهای معتادان و کمپها، کمپها، زندان

  عاطفی   بحران  این  هایسویه  دیگر  از  مجازی  سوگواری  بودن  ناکافی  و  ناقص  سوگواری  بحران است.  

 .است جهانی
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o  و دوستان خانواده،   دلبندان با عینی دیدار برایدلتنگی.. 

ا بحران آمار  اثن و در آمدند محصورشده  صنعتی عصر انسان کمک به اجتماعی  هایشبکه گرچه

ها که  کرد به خصوص برای ایرانیگذاشت ولی کفایت دلتنگی را نمی به تزاید تماس تصویری رو 

  مجازی،   تماس  هر بار  شد و قطع  همزمان  نوروز   عید  سنتی  مراسم  قرنطینه خانگی با  بحران کرونا و 

ولوژی تکن  ارتقا لزوم گیری، ساز شکلزمینه گروهی،  چت در خصوص به  تصویر نامناسب کیفیت

ا بنده از سوی دیگر انسان تنها شده خود ر  کرد ومندی کامل از این فرصت را فراهم میبرای بهره 

کرد و انسان خود  دید که قطع آن تو گویی مجاری تنفسی فرد را تهدید می این تکنولوژی می

 کرد. می حس اجتماعی هایو شبکه هارسانه قدرت چمبره  و در تکنولوژی سیطره  زیر  را

  را خود درونی  جهان زندگی  دوره  طول در های کهبحبوحه قرنطینه خانگی، آن دسته از انسان در

 پناه  بیرون به  خود مسائل  ختم  برای  همواره  یا داشتند بیشتری گرایی و برون بودند نکرده  تقویت

بردن    پناه   این  از  شانخلق  بیش  از  بیش  بودند و  شده   رفتار  تغییر  از  ناگزیر  بحران  اثنا  در  بردند، می

به دنیای خالی درون خود تنگ شده بود. بسته شدن تقریبا همه یا اکثریت مراکز شادی بخش  

 غیرمذهبی و مراکز تفریحی و مزید بر  فودها، اماکن گردشگری مذهبی وها وفستحتی رستوران

  تعطیلی  این که این درباره  ابهام و افزون بر آن گی شده بودکالفه علت این انباشت خشم و 

 . مغموم نموده بود چگونه تمام خواهد شد؟ انسان عصر صنعتی را درمانده و وشایند کی؟ وخنا

رسانی به بیماران  پذیر، ناآمادگی برای خدمتهای آسیبها در برخی خانواده شدت یافتن اختالف

 .دیگر بیمارانی که ناگزیر از ادامه درمان در خانه شده بودند کرونایی و

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 فصل

 دوم

دهد که ویروس  ه اعتقاد محققان دانشگاهی مطالعه جغرافیایی ویروس کرونا نشان میب

و پس   «ووهان چین»است که وطن اول آن  "1جهان وطنی "کرونا همانند بیماری وبا دارای 

را به عنوان کشورهای خود  « کره جنوبی، ایران و ایتالیا»از آن این ویروس کشورهای 

 .انتخاب کرده است

 

 وسعت و مخاطبین
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 وسعت جغرافیای ویروس کرونا

دهد که ویروس کرونا ه اعتقاد محققان دانشگاهی مطالعه جغرافیایی ویروس کرونا نشان میب

و پس از آن این   «ووهان چین » است که وطن اول آن  "4جهان وطنی "همانند بیماری وبا دارای 

 . را به عنوان کشورهای خود انتخاب کرده است« کره جنوبی، ایران و ایتالیا »ویروس کشورهای 

تا حدودی سازگاری کرد؛ اما سوال   19  -با ویروس کرونا و فرم جدید آن کووید  اذعان نمود که  باید

 با این ویروس تا کجاست؟  «5آستانه سازگاری »مهم در این زمینه آن است که 

Coronavirus: Upward Trajectory or Flattened Curve? 

Source: https://www.statista.com/chart/21112/ 

covid-19-growth-curve-selected-countries/ 
 

 :آستانه سازگاری با این ویروس در چهار مورد نهفته است در پاسخ باید گفت که 

اکنون در بیش به لحاظ جغرافیایی، این ویروس تقریبا فاتح جهان شده و هم  کهمورد اول این  .1

کشور جهان حضور دارد و در بعضی کشورها که گزارشی از انتشار این ویروس در   120از 

دهی مناسبی  اختیار نداریم یا واقعا این ویروس به این کشورها وارد نشده است و یا گزارش 

میلیارد نفر   ۶یی که گزارشی از آنها وجود دارد، حدود کشورها .از آن کشورها نداریم

 
4- Cosmopolitan 

5- Compatibility threshold 

https://www.statista.com/chart/21112/
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 فصل دوم: وسعت و مخاطبین 

 

هزار نفر از این جمعیت آلوده به ویروس کرونا شدند  100اما تاکنون بیش از . جمعیت دارند

دلیل   هزار نفر در سطح جهان به 20درصد از مبتالیان هم فوت کرده باشند، حدود  2و اگر 

 .اندآلوده شدن به این ویروس فوت کرده 

صورت انبوهی و تشدیدی و  تواند به ین مورد عامل جغرافیایی این ویروس است که میدوم .2

در زمان بسیار کم جمعیت کثیری را در سطح جهان در برگیرد. ممکن است در موج بعدی  

آلودگی در جهان در ماه آینده به صورت تصاعدی افزایش یابد و چند صد هزار نفر را در بر  

 . گیرد

ار در توسعه ویروس کرونا را ماندگاری و رشد ژنتیکی این ویروس  ومین عامل اثرگذس  .3

درجه   90دانست و یادآور شد: این ویروس در یک عنصر اقلیمی به نام دما با میدان تغییر 

تواند حیات داشته باشد. بنابراین  درجه باالی صفر می  30درجه زیر صفر تا  ۶0دما، یعنی 

  40خود را سازگار کند؛ از طرفی با دمای خفاشی  تواند با تغییرات دمایی کره زمینمی

 .ها( زایش یافته که باالتر از دمای عادی بدن انسان استای )دمای بدن خفاش درجه

مورد چهارم در این است گرچه دانشمندان به دنبال کشف داروی درمان این ویروس   .4

گیریم داروی  هستند، ولی هنوز داروی موثر برای درمان آن یافت نشده است. فرض می 

 "وبا"درمان این بیماری هم کشف شود، اما ویروس همچنان به عنوان یک پتانسیل مانند 

دنبال انتخاب کشور و افراد خود خواهد بود. پس جغرافیای ویروس  وجود خواهد داشت و به 

 . ای است که باید با آن سازگاری کردکرونا به گونه
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The global spread of the coronavirus 

© AFP/File / John SAEKI 

Source: https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/02/ 

saudi-bans-pilgrims-from-holy-sites-over-virus-as-iran-deaths-jump 

با توجه به حیات این ویروس در برودت تا ها تاکید دارد که واقعیتاین  بربینی جغرافیایی پیش لذا 

های  درجه دما، این ویروس مثل دیگر ویروس   90  درجه باالی صفر و شناوری  30درجه زیر صفر و   ۶0

نوع کرونایی، در بسیاری از کشورهای جهان و ایران ماندگار خواهد بود و تراکم و تاثیرگذاری آن 

های آذر، دی، بهمن و  در اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر و آبان کمتر است و در ماه 

اشت. حتی اگر دانشمندان جهان داروی مناسب درمان  مجددا افزایش خواهد د  1399اسفند سال 

ریزی مناسب برای نیاز از خود مراقبتی، برنامهاین بیماری را کشف کنند، باز ایران و جهان بی 

 . نخواهد بود 1399ها، آموزش و دارو و درمان برای سال وکارها، فعالیت کسب

 مخاطبین پیامدهای ویروس کرونا

،  هایی تاثیرگذار استپیامد ویروس کرونا بر چه کسانی و چه سازمانه برای پاسخ به این پرسش ک

های احتمالی  باید این پدیده را در چند وجه تفکیک کرد و توضیح داد تا به روایتی از چگونگی پیامد

 کرونا در جامعه امروز ایران رسید. 

https://www.capitalfm.co.ke/news/2020/02/
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 فصل دوم: وسعت و مخاطبین 

 

« یا »زیست شده بیماری«، یعنی تعداد مبتالیان و قربانیان است که در ۶نخست، »کرونای سخت 

« یا »مدیریت شده«، یعنی  7های دیگر گسترش یافته است. دوم، »سیاست کرونایی ایران و در کشور 

های بهداشتی، نظام سالمت و  هایی است که دولت، سازمان ها و برنامه مشیای از خط مجموعه 

« است  8کنند. سوم، »کرونای نرم« یا »کرونای بازنمایی شده زمینه اتخاذ می های مدنی در این نهاد

شود. نهایتا  های گوناگون روایت می های اجتماعی در قالب متن ای و شبکه که در فضای رسانه 

«. درگیری با کرونا محدود به ایران نیست، بلکه کرونا به مثابه »نشانه جهانی« 9»کرونای جهانی شده 

ها و ذهن و زبان ما نفوذ کرده است. کرونا اکنون به زبان جهانی تبدیل شده است و  ا، بدنهدر خانه

الملل و  همه جوامع کمابیش در حال اندیشیدن و سخن گفتن با زبان کرونا درباره جهان، روابط بین

 اند. موضوعات انسانی و جهانی شده 

های مردم ایران درگیر این تجربه  بدن شده این است که تمامویژگی مهم کرونای زیست الف:       

های درگیر بیماری و چه  هایی که بیمار نشدند؛ چه اهالی شهر زیسته هستند؛ چه مبتالیان، چه آن

کنند. این همگانی شدن کرونا و اثرگذاری  غیر از آنها، همه بدن خود را در معرض ویروس احساس می 

های بزرگی  های اخیر با بحراندر دهه   ما  .پدیده است  وار ویژگی خاص اینها به شیوه توده آن بر بدن 

ایم، اما هیچ یک  زیست مواجه بوده های آلودگی محیطها و بحرانمثل زلزله، سیل، جنگ، حمله ملخ 

ها تأثیرگذار است  اما کرونا چند ویژگی دارد. اوالً بر همه بدن  از این بالیا و فجایع شبیه کرونا نبودند

ستقیم، فوری و عریان است. دیگر این این ویروس ابعاد کامال ملی و سراسری  و ثانیا تأثیر آن م

 .دارد. نهایتا این که هنوز برای پیشگیری و درمان راه حلی پیدا نشده است

جانبه برای مبارزه واداشته است؛ و درگیری  کرونا به طور طبیعی دولت را به درگیری همهب:       

های شهروندان است. معنای درگیری همه جانبه سیاست با بدن جانبه سیاست با کرونا به همه

های شهروندان برخورد ندارد.  های سیاست به طور مستقیم با بدن کار   دستور  که معموالًبرخالف این 

واسطه، تواند در درازمدت و با فاصله با بدن ما پیوند بخورند، اما اینکه بی ها می اما این سیاست 

گیری بیماری واگیردار فراگیر  هایی مانند شکل یر آن شود در فضا عریان و فوری جسم درگ

هایی به این گستردگی  های طوالنی از تجربه طاعون، وبا و شیوع بیماری دهه  .پذیر استامکان

 
6- Hard Corona 

7- Managed corona 

8- Representative corona 

9- Globalized corona 
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های های سیاستگزاری گذرد. در حال حاضر، سیاست نه فقط در حوزه سالمت بلکه در تمام حوزه می

و گفتگو توسط شهروندان قرار گرفته است. در فضای کرونایی شده،   عمومی مورد نقد، بازاندیشی

ها درباره های جمعی حول بدن و سیاست از اهمیت باالی برخوردار است. تا به حال، گفتگوگفتگو 

های تاریخ، مذهب، امنیت و مقوالت اینچنین از سیاست و حکمرانی مربوط بود.  سیاست به پیوند 

ها با حکومت حداقل در دوره معاصر بود، مان و سالمت موضوع گفتگو اگر چه همیشه بهداشت و در

کرد و فقط شامل فعاالن سیاسی و اجتماعی  ها اغلب همه شهروندان را درگیر نمیاما این گفتگو 

شدند. اما در فضای کرونایی  زنی می شد که به نمایندگی جامعه با حکومت وارد گفتگو یا چانه می

اند. احساس خطر درباره سالمتی  رگیر گفتگوی جدی با سامان سیاسی شده کنونی تمام شهروندان د

ها در مشی، سیاست و خط10های حکمرانی ها را ناگزیر از توجه و بحث درباره شیوه شان، آنو جان

 . الملل کرده استهای مختلف از تغذیه، امنیت سالمت و بهداشت تا اقتصاد و روابط بین زمینه 

هایی همراه کرده است در  ها و اجتماعات را تعطیل یا با محدودیت دانشگاه  وقتی حکومت، مدارس، 

بینند. به هر حال همیشه جمعیت محدودی  عمل همه شهروندان به نوعی خود را درگیر حکمرانی می

درصد برای مشارکت در بحث سیاسی و درگیری با حکمرانی آمادگی دارند، اما در   20تا  15بین 

هایی درباره کیفیت  ، چون موقعیت کرونایی، همه به میزان متفاوتی با پرسشهای اضطراریموقعیت 

اند. این وضعیت جدید که باعث احیای  ها مواجه شده حکمرانی، عملکرد کارگزاران و سیاست 

گفتگوی سیاسی میان شهروندان عادی شده است در صورت تداوم موقعیت کرونایی، شیوه یا نوع  

 .وندان را به طور عمیقی تحت تأثیر قرار خواهد دادپیوند حکمرانان را با شهر 

ها و مطبوعات به طور یکپارچه در خدمت  های اجتماعی، رسانهر وجه سوم کرونا، شبکه ج: د    

ها متن تصویری و مکتوب درباره کرونا و ابعاد گوناگونش  بازنمایی کرونا هستند. در این فضا میلیون 

ای از تاریخ، فرهنگ و سیاست  اجتماعی« شهروندان با ابعاد تازه شود. در این فضا، »مخیله  خلق می

شناسان، اکنون نه تنها پزشکان و محققان علوم بهداشتی، بلکه مورخان، جامعه  شود. و بدن آشنا می 

هنرمندان و تمام شهروندان آگاه جامعه، به روایت کردن و مستندسازی تجربه زیسته و  

 های کرونایی مشغول هستند. سیاست 

ها به وجود آورده است. این زبان مشترک، شکلی از  کرونا در جهان، زبان مشترکی میان ملت د:     

داند. از این منظر،  دهد که کرونا را دشمن مشترک بشریت میهمدلی و یکپارچگی را شکل می 
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، چون شرق و غرب که جمهوری اسالمی برآن تکیه دارد با 11سازی های سیاسی غیریت بندیطبقه 

شود. در این فضا، کرونا به عنوان ویروس از مفهومی خنثی، های جدی مواجه میچالش 

های جدیدی ای پیچیده، شیوه طرفانه برخوردار است، اما این ویروس به شیوه غیرایدئولوژیک و بی

های گوناگون را موجب لی و روابط جهانی در حوزه الملهای بین از رمزگذاری و رمزگشایی سیاست 

 شود. می

های اجتماعی که این مفهوم را تولید، ترویج و های گسترده در شبکهکرونای جهانی شده و گفتگو

المللی را به شیوه نامتعارفی در مقابل تواند ایرانِ در معرض تحریم و انزوای بین دهند میتوسعه می 

عمومی جهانی را متوجه زندگی روزمره و سالمت شهروندان ایرانی کند. جهان قرار دهد و افکار 

های دیگر بر وخامت موقعیت جهانی شده کرونای همچنین گسترش کروناویروس از ایران به کشور 

 رود. ای می ای در فضای محلی و منطقهرو، احتمال تغییرات همه جانبهافزاید. از این ایران می 

 باشند؟هایی متولی رفع این پیامد میچه نهادها و وزارتخانه

ترین نهاد  با بررسی آثار و پیامدهای ویروس کرونا در کشور، در وهله اول آنچه که به عنوان شاخص 

شود مجموعه سیستم  متولی و موثر برای رفع پیامدهای این ویروس در سطح کشور مطرح می

باشد که با توجه به موضوع  می جمهورو در راس آن هیئت دولت و شخص رئیس 12حکمرانی کشور 

از همان ابتدای  جمهوری رئیساز طرف  دستور تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونافوق، 

 با و سپسد، شبهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده محترم وزیر به  پیدایش بحران در کشور، 

جلسات مستمر این ستاد، از تمام   تشکیل ضمن تا داد ماموریت وی به جدیدی ابالغ و حکم صدور

تر این  کنی هر چه سریع ربط به منظور کمک به جلوگیری از شیوع و ریشه های ذی توان مجموعه 

 داده شود. گزارش  ریاست جمهوریبیماری بهره گرفته و به طور مستمر به 

مقابله با آن های اجرایی برای  همچین در جلسه هیات دولت نیز عوامل بروز کرونا و وظایف دستگاه 

های همکار با های درمانی، وظایف دستگاه عوامل بروز کرونا، پروتکل ه که بر طبق آنبررسی شد

راه و شهرسازی، صنعت، کشور، های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله وزارتخانه

ی و صنایع  معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگر

دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهور و سخنگوی دولت، رییس سازمان مدیریت بحران    ، دستی
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ها و افراد متولی رفع این  ها و سازمانبه عنوان وزراتخانه کشور و رییس سازمان پدافند غیرعامل

 پیامد مشخص شدند. 

امور اقتصادی    وزیر ر و با عضویت  جمهوکارگروهی با مسئولیت معاون اقتصادی رییس و در ادامه نیز  

صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و ریاست بانک مرکزی و وزاری    و دارایی

جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور  

شده است که بر اساس آن،  ل ربط تشکی های اجرایی ذی و سخنگوی دولت و سایر روسای دستگاه 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید تدابیر  

الزم را به منظور تولید و تامین لوازم بهداشتی مربوط به پیشگیری از انتشار ویروس کرونا و مقابله  

 . با آن را اتخاذ کنند

سازمان تعزیرات حکومتی با گرانفروشی و احتکار   ریقط از باید نیز دادگستری وزارتهمچنین 

 . لوازم مربوط به پیشگیری از انتشار ویروس مذکور به طور جدی مقابله کند

رسانی عمومی در خصوص  ریزی برای اطالع گذاری و برنامهبر اساس این مصوبه مسئولیت سیاست 

تخصصی بر عهده وزارت رسانی مسائل مربوط به ویروس یادشده با سخنگوی دولت و اطالع 

 . بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

و نهادهای حاکمیتی و   هاهای رهبر معظم انقالب به تمامی ارگاناما در وهله دوم با توجه به توصیه 

همچنین ستاد کل نیروهای مسلح جهت مشارکت فعال در رفع پیامدهای ویروس کرونا در کشور، 

در این  قاطبه نیروهای مسلح و نهادها و بنیادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری، پای کار آمده و 

ستاد کل نیروهای مسلح قرارگاه پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در با تشکیل راستا بالفاصله 

های تابعه اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع متناظر با آن، قرارگاهی در همه سازمان 

از جمله تامین  پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا  تشکیل و مقرر شد تا خدمات خود را در زمینه 

انورهای پدافندی و مقابله با بحران نظم و انضباط محیط اجتماعی و نیز اطالع رسانی، برگزاری م

های بهداشتی و درمانی  های نطامی و صحرایی، استفاده از ظرفیتزیستی و نیز احداث بیمارستان

 . ارائه دهندو لجستیک نیروهای مسلح 
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 مجموعه متولیان رفع پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از ویروس کرونا در ج.ا.ایران 

 عنوان  جایگاه ردیف 

 شورای عالی انقالب فرهنگی  ساز گزار و تصمیمسیاست 1

 مجلس شورای اسالمی  ساز گزار و تصمیمسیاست 2

 ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا  ساز گزار و تصمیمسیاست 3

 شورای عالی امنیت ملی  ساز گزار و تصمیمسیاست 4

 هیئت وزیران  ساز گزار و تصمیمسیاست 5

 مجمع تشخیص مصلحت نظام  ساز گزار و تصمیمسیاست ۶

 گزاری حوزه شورای عالی سیاست ساز گزار و تصمیمسیاست 7

 عالی فضای مجازی شورای   ساز گزار و تصمیمسیاست 8

 های مجلس شورای اسالمی مرکز پژوهش مطالعاتی و مشورتی  9

 مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری  مطالعاتی و مشورتی  10

 های اجرایی های وابسته به دستگاهها و پژوهشگاهاندیشکده مطالعاتی و مشورتی  11

 مرکز پژوهش های صداوسیما  مطالعاتی و مشورتی  12

 های مرجع و تخصصی دانشگاه مطالعاتی و مشورتی  13

 تحلیلی  -خبرگزاری ها و وبسایت های خبری مطالعاتی و مشورتی  14

 اجرایی  15

خانه های متولی و مجری امور فرهنگ از جمله: وزارت فرهنگ و  وزارت 

ارشاد اسالمی، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و علوم پزشکی،  

وزارت ورزش و ، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

، وزارت وزارت اطالعات ، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ، جوانان

   سازمان حج و زیارت ش، وزارت آموزش و پرور ی،علوم، تحقیقات و فناور

 سازمان صدا و سیما  اجرایی  1۶

 های تحت امر ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه اجرایی  17

 سارمان بسیج مستضعفین و مجموعه تحت امر   اجرایی  18

 بنیاد مستضعفان و مجموعه نهادهای زیردست بنیاد  اجرایی  19

 نماز کشور ستاد اقامه  اجرایی  20

 سازمان اوقاف و امور خیریه  اجرایی  21

 مرکز رسیدگی به امور مساجد  اجرایی  22

  



 

  

 سوم

شیوع ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان و من جمله ایران موجی از حواشی و اتفاقات عجیب را  

را به شدت تغییر داده، مناسک عبادی   مردمدر پی داشته است. این ویروس، سبک زندگی 

های مذهبی را ها و مشاهد مشرّفه را بسته، آیین مساجد، حرم هایجمعی را تعطیل کرده، درب 

 .های زیادی را برای مردم پدید آورده استلغو یا محدود کرده است و این اتفاقات پرسش 

 

 سیره نظری و عملی امامین انقالب اسالمی

 فصل

https://khabarban.com/a/27887033
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ها و مروری بر سیره نظری و عملی امامین انقالب اسالمی در خصوص بحران

 پیشامدهای ناگوار

در اقصی نقاط جهان و من جمله ایران موجی از حواشی و اتفاقات عجیب را در    شیوع ویروس کرونا

را به شدت تغییر داده، مناسک عبادی جمعی را   مردمپی داشته است. این ویروس، سبک زندگی 

های مذهبی را لغو یا محدود  ه، آیین ها و مشاهد مشرّفه را بستهای مساجد، حرمتعطیل کرده، درب

 .های زیادی را برای مردم پدید آورده استکرده است و این اتفاقات پرسش

و اتفاقات عجیب و غریب و   گیریبرخی موضع  حواشی عجیب نسبت به موضوع کرونا، از جمله 

خالف عقل و نسبت دادن آن به دین و مذهب است. دیری نگذشته از انتشار ویدئو فردی منتسب  

های ضریح امام رضا علیه السالم را برخالف آداب یاد  به شیعه انگلیسی و فرقه شیرازی که شبکه

 !ونا را من گرفتمشود تمام کرلیسد و مدعی میها با زبان خود می نامهشده در زیارت 

امامین انقالب  به دستورات و سیره  بدان اشاره گردد،  شایسته استموضوع در همین آنچه که 

اند و زمانی که کرده های مشابهی چه مینگاه شده و بررسی شود که آنها در چنین موقعیت  اسالمی 

کردند توصیه می   داده است، عمل کردن به دستورات پزشک راپزشک دستور به اجتناب از امری می 

 .کردندا فشاری میپ   آن خالف بر و یا لجوجانه

 ا... نفس الزکیه( امام خمینی)قدس

خمینی)س( است.   امام کتبی و  شفاهی بیانات کلیه  شامل جلد دو  و  بیست در «صحیفه امام»کتاب 

هجری شمسی نوشته شده آغاز   1312در سال  این مجموعه از نخستین نامه موجود از ایشان که

، حدود دو هفته قبل از ارتحالشان،  13۶8اردیبهشت  28شود و به آخرین نامه که در تاریخ می

ای خطاب به آقای پسندیده برادر امام گردد و در جلد بیستم آن نامهاند ختم میمرقوم فرموده 

 . ستراحل و توصیه به عمل کردن به دستورات پزشک آمده ا

های به حرف ددهجدی برادر را به خدای متعال قسم می امام راحل )ره( در این نامه با لحنی کامالً

 : دکتر ترتیب اثر دهد. متن این نامه بدین شرح است

 برادر بزرگوارم، قربانت شوم

نگرانی همه  های دکتر ترتیب اثر دهید. چرا موجب دهم به حرفشما را به خدای متعال قسم می

آنچه موجب است اجتناب   شوید؟ خداوند الزم نموده است که در مواقع احتمال ضرر، انسان از می

https://khabarban.com/a/27887033
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موافق حکم خدا عمل کنید، کاری   خواهید کند، اگر چه ترک حج و صوم و صلوة باشد. شما می

الف شرع است و الزم است  احتیاطات شما برخ  نکنید که خداوند نعوذباهلل از شما ناراضی باشد. این 

 از آن اجتناب فرمایید. والسالم. 

13  /1  /۶5 

 اهلل الموسوی الخمینی روح

پسندیده عالقۀ   آقای بزرگشان برادر به ا...(خمینی)قدس امام در توضیح این نامه نیز آمده است، 

امور مربوط به   آقای پسندیده در. خاصی داشتند و برای سالمت ایشان اهمیت زیادی قائل بودند

طهارت و نجاست دچار احتیاط بیش از حد وسواس بوده و طبعاً این امر با توجه به کهولت سن  

ایشان، و استحمام مکرر در آب سرد و یا گرم و موارد مشابه آن احتمال بروز بیماری را افزایش  

 . داد، تأکید امام خمینی در همین رابطه استمی

دهد که بایستی در مواقعی که احتمال ضرر  آن به نیکویی نشان می متن این نامه و مالحظه توصیه

 . وجود دارد، دستورات پزشکان مورد تامل قرار گرفته و اجرا شود

 مقام معظم رهبری)دامت برکاته( 

که به صورت محدود در کشور رخ داد، رهبر معظم انقالب  از همان ابتدا شیوع ویروس کرونااما 

ترین نکات را درباره این ویروس  های مختلف صحبت کردند و مهم با آحاد مردم در زمان نیز  اسالمی  

 .به ایرانیان اعالم کردند

بار به صورت کوتاه و تفصیلی با مردم درباره شیوع ویروس کرونا و نحوه    ۶ای  اهلل خامنه حضرت آیت 

ترین نکات رهبر معظم انقالب اسالمی درباره مبارزه با مبارزه با این ویروس صحبت کردند که مهم

 .های ایشان در ذیل آمده استکرونا و توصیه 

انقالب اسالمی طی سخنانی در ارتباط با ستاد ملی مبارزه با کرونا ضمن اشاره به فرزانه رهبر 

ها در این غربی : »ها در این ماجرا پرداختندکامی غربیی کُرونا به نای تمدن غرب در قضیه تجربه

پیش آمد، در چند عرصه شکست خوردند:    -از شرق و غرب دنیا-  ی دنیاامتحان بزرگی که در همه

... ی اجتماعی هم شکست خوردنددر فلسفه... شان شکست خوردندهای مدیریّتیاواّلً در توانایی 

  21/ 02/ 1399«نددر نمایش اخالق عمومی هم شکست خورد

ای در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت والدت حضرت امام اهلل خامنهپیش از این نیز حضرت آیت 

های غربی با ملت و حاکمیت ایران اسالمی در  ها و دولتی عملکرد ملتزمان)عج( به مقایسه
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ی منطقی آن را نتیجه   ها، ی کرونا پرداخته بودند و با ذکر مصادیق و مواردی از رفتارهای غربی قضیه 

معرفی کرده و در سوی مقابل، رفتارهای ایثارگرانه و   «ی حاکم بر تمدن غربیو طبیعیِ »فلسفه 

 .های اسالمی« دانستندجهادی مردم در ایران را ناشی از »تفکر و فرهنگ و ارزش 

نین از پیچ  در تحلیل قضیه کرونا نباید آن را از گذشته خودش یعنی فراز و فرود تمدن غرب، همچ 

تاریخی و عصر جدیدی که طلوع کرده است، تفکیک نمود؛ رهبر انقالب فرمودند: »انقالب اسالمی  

بشریت را به عصر جدیدی وارد کرده و عصر جدید، عصر امام خمینی )ره( است، امام جهان را وارد  

ر جدید و  دهد در امتداد همین عصعصر جدیدی کرد، آنچه در فضای کرونا و پسا کرونا رخ می 

های حاکم بر تمدن غرب قابل تحلیل است. نشانی این دوران  پیمودن پیچ تاریخی و ناهنجاری 

عبارت است از توجه به خدای متعال و استمداد از قدرت الیزال الهی و تکیه به وحی و اینکه بشریت 

 . «ای ندارند های مادی عبور کرده است و دیگر برای او جاذبه یژاز مکاتب و ایدئولو 

ی کرونا دو رویکرد اصلی  در قضیهدر تحلیل بیانات حکیمانه رهبر معظم انقالب، باید اذعان نمود که  

های مختلف ساز بشر است که در این رویکرد قرائترویکرد اول این است که کرونا دست:  وجود دارد

ه فضای مجازی بخشی بداریم: آیا این کار برای به زانو در آوردن چین است؟ آیا با هدف حاکمیت

است؟ آیا ایجاد مرگ و میر آگاهانه و هدایت شده برای حذف طیف سنی خاصی از وبال گردن نظام  

 داری است؟ سرمایه

ی طبیعی است و از حیوان به انسان منتقل و اپیدمی جهانی  رویکرد دوم این است کرونا یک واقعه 

-ست. آثاری هم دارد که اجتنابشده است و چون از آن شناختی نداشتند در حال جوالن دادن ا

 ...بیند وبیند، روابط لطمه می ناپذیر است، اقتصاد لطمه می

کنیم طبیعی اتفاق افتاده باشد. اما همین کنیم و فرض می ما تحلیل خود را بر رویکرد دوم متکی می 

دست پیدا کرده است   هاییهای ترکیبی را دارد و به چنین فناوری که بشر قدرت ساخت ویروس 

قابل تأمل است. با این فرض، اگر چند مقدمه را کنار هم بگذاریم آنگاه خطر ناامنیِ فراگیر، بشریت  

تواند آن را فراگیر کند. دوم، در شرایط آورد: اول، بشر قدرت این کار را دارد و میرا به ستوه می

ن حاکمان جهان است. حاکمانی که  طلبی، محور رفتار اقتصادی و جهانی سردمدارافعلی منفعت 

اند که به راحتی انسان  های مختلف نشان داده اخالق و تعهدی نسبت به سایر ملل ندارند و در صحنه

ویژه که اخالق صهیونیستی بر آن ی جهانی خود برسند بهکنند تا به سلطهکُشی میکُشند، نسلمی

 . ی خاطیان نیستلیتی هم متوجه ی جهانی هستند. سوم، مسئوحاکم است و بدنبال سلطه 
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توان نتیجه گرفت که بشریت به دلیل راه غلطی که تمدن غرب طی کرده، در معرض  از این قضیه می 

بر فرض که قضیه کرونا تعمدی  . ای اندیشیدخطر و نابودی است؛ باید آن را احساس کرد و چاره 

دست  ار باشد این فناوری به دهد که امنیت بسیار شکننده است و اگر قر نباشد اما نشان می 

ای بدتر  دست دارند، آینده عقلی باشد که فعالً حکومت جهانی را به اخالق و بی های سفاک، بی انسان

 . در پیش است

ر تمدن غرب اخالق از عقالنیت گرفته شده و از اخالق، هم معنویت الهی گرفته شده است؛ حاصل  د

 . آن هم اوضاع فعلی تمدن غرب است

تهدیدها ناشی از فرهنگی است که از عقالنیت عنان گسیخته نشأت گرفته است. عنان   ی اینهمه

گسیخته بودن یعنی مقید به اخالق نبودن، اخالق را مقید به معنویت الهی نکردن و در نهایت مسلط  

ترین تهدیدِ  شدن صاحبان قدرت و ثروتی که نه اخالق دارند و نه خداوند را بنده هستند؛ این مهم

 . ناک برای بشر امروز استخطر

ی مقاومت جهانی این است که نسبت به تمدن غرب افشاگری کرده و به بشریت  رسالت جبهه 

ی غرب چیست و اگر قرار باشد این وضعیت ادامه پیدا کند چه بالیی  بفهماند که واقعیت در جامعه

 .کندبشریت را تهدید می 

ی مقاومت  بیشترین عبرت را در راستای تقویت و همگرا نمودن جبهه  باید از شیوع ویروس کرونا

ی فرهنگی با ای از جنس چین و آمریکا بلکه برای مقابلهجهانی گرفت. اما این بار نه برای مقابله

خواهی نسبت به حاکمیتِ معنویت و اخالق در حکمرانی جهانی و پذیرفتن  تمدن مادی و سهم

 . الزامات آن

 در شرایط پسا کروناچهار سناریو 

ی خویش تفکیک شود، چند گونه تحلیل را مشاهده نسبت به جهان پسا کرونا که نباید از گذشته 

 :کنیممی

گرایی  رود زیرا این اپیدمی حاصل جهانی می  « گراییملی »یک تحلیل این است که جهان به سمت 

جوامع باقی نمانده است. هر است، یعنی پیوندها آن قدر زیاد شده که هیچ حریمی برای افراد و 

ای محکوم به اتفاقی است که در سایر نقاط جهان افتاده است، این وضعیت حاصل ارتباطات  جامعه

 .سازی سرچشمه گرفته است، باید به عقب برگشت و ارتباطات را کم کردخاصی است که از جهانی 
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سازی در همان  رونا جهانیتحلیل و واکنش دیگر در مقابل تحلیل اول، معتقد است که در پسا ک

حکمرانی از  »شود و آن ی جدیدی از آن رونمایی می شود اما نسخهجهت سابق خود تشدید می

 .است «طریق فضای مجازی

گرایی  رود یعنی، بین ملی پیش می   « سازی معتدلجهانی »تحلیل سوم معتقد است که بشر به سوی  

گذشته که چنین آثاری سوئی را از خود بر جای گذاشته، راه دیگری را بشر در   سازیو جهانی 

کند؛ محور تعریفِ اعتدال نیز منافع زندگی مادی است نه زندگی بر محور تعالیم  اعتدال انتخاب می 

 .انبیاء الهی

-ل تحلیل چهارم معتقد است که شرایط پسا کرونا ظرفیت مناسبی برای عبور از پیچ تاریخی و شک

اینکه در شرایط فعلی بشر به دعا، خدا و کلیسا روی  .  است  « سازی از جنس توحیدیجهانی »گیری  

خوانند و تمسک به آیات قرآن  گویند، به همراه مسلمانان نماز می آورد، در کلیسا اذان میمی

غرب   ی کانونی انحراف تمدنهای کوچک، این پیام مهم را دارد که آن نقطه کنند ولو در مقیاس می

در حال عوض شدن است. کانون انحراف همان کنار گذاشتن دین و معنویتِ ناب توحیدی بود که  

 .وجود آوردی آن، این عقالنیتِ سرکش شد و در نهایت تمدن غرب را به نتیجه

 سازی بر محور معنویت، اخالق و عقالنیت توحیدی نوید جهانی الف: 

 فرض استوار است که: رویکرد چهارم بر این پیش . اید برای تحقق سناریوی چهارم تالش کردب

کند. این تحلیل  ی آن تغییر میشود و نه کُند بلکه، مبنا، مقصد و شیوه سازی نه متوقف میجهانی

پذیر نیست ولی  سازی توقفشود، اصل جهانی سازی و کیفیت آن تفاوت قائل می بین اصل جهانی 

شود. به همین خاطر انقالب ها دگرگون میمیم ملت سازی تحت اراده، انتخاب و تص کیفیت جهانی 

تر معرفی  گیری تمدن غرب، توانست خودش را به عنوان الگوی انسانی اسالمی که در دوران اوج 

شود تا جایی که توانست  تر می هایی را به خود ضمیمه کند، هر روز بزرگها و سرمایهکرده و اراده 

شدن بر مبنا ر و کمتر نموده و جلو شتاب فرایند جهانیتعلقات بشری را نسبت به تمدن غرب کمت

ی خود  شدن، فضای مجازی را نیز آرام آرام تحت سیطره و مقصد مادی را بگیرد. این نوع از جهانی 

خواهد گرفت لذا، از گسترش مشروط فضای مجازی خیلی نگران نیست بلکه، به اصالح کیفیت آن  

حکمرانی آن است نه فقط کاربر فضای مجازی بودن. گسترش دنبال سهم خواهی در  اندیشید و به می

 .سازی، مقارن با گسترش فضای مجازی است و این غیر قابل اجتناب استجهانی
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 سازی توحیدی راهبردِ گام جدید در جهانی ب: 

المللی و جهانی در راستای تمدن جدید  های جدیدی در روابط بینباید منتظر رویش و جوشش

 اسالمی بود. اما سؤال این است آیا موحدین و ملل مستضعف جهان توان چنین کاری را دارند؟ 

پذیری تمدن جدید  کنیم که امکان در پاسخ به این سؤال، به بیانات رهبر انقالب اسالمی تمسک می 

ها ها و عزم ی اراده ین مسیر، مبارزه، مبارزه در ا فرماینکنند. ایشان می را به سنت الهی مرتبط می

تری داشته باشد غالب است. کسانی که دلشان متکی به  ی قوی ها است و هر طرف که اراده و همت 

خدای متعال باشد، غالب خواهند بود »ان ینصرکم اهلل فال غالب لکم« این همان سنت الهی است.  

ر جدید، همین سنت الهی است یعنی ایجاد و تقویت  ی کانونی ایجاد و امتداد عصبه هرحال، نقطه 

های موحدین و مستضعفین در مقابل  های مستکبرین بلکه اراده ها نه اراده همبستگی بین اراده 

 .سازی مادی؛ جهانی سازی توحیدی نیز دارای ساختار و پیام مختص به خود استجهانی

 در فضای کرونا  ظهور سه نوع مدیریت جهادی، اقتدارگرا و دموکراتیکج: 

ی کرونا، مدیریت اقتدارگرای چین و دموکراتیک آمریکا را مقایسه  فوکویاما در تحلیل خود درباره 

کرده و در عین اینکه معتقد است مدیریت اقتدارگرا بهتر قضیه را جمع کرده است ولی طوری به  

یگری در حکمرانی  ی دبررسی مسئله پرداخته که هنوز دموکراسی زنده است! امثال ایشان شیوه 

گیرند؛ مدیریتی که نه اقتدارگراست و نه دموکراتیک )از نوع  نوین را مطلع نیستند یا نادیده می

های زیبای حضور  ساالری دینی و مدیریت جهادی است که در صحنهغربی(، بلکه مبتنی بر مردم

یعنی مشارکت واقعیِ   توان آثار آن را مشاهده و به جهان صادر کرد. مردم ساالری دینیمردمی می

مردم از سر ایمان و اخالص و در پیوند با یک رهبر دینی. کشوری که در اوج فشار و تحریم است با 

های عظیم اجتماعی ایجاد کند  ها، جوشش استفاده از چنین روشی توانسته است برای عبور از بحران

مواسات به تولید و توزیع کاالهای  ی صادرات برساند و مبتنی بر اخالق، ایثار وو خود را به مرحله 

مورد نیاز جامعه بپردازند. اگر چنین مدیریتی ساختار متناسب جهانی پیدا کند، خواهد توانست  

 نیروهای ذخیره شده در باطن جوامع بشری را استحصال و تبدیل به حرکت بزرگ تمدنی کند 
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 مهارچ

در کشور تدابیر  کرونا ویروس یکباره شیوع پی در به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه سالمت

بهداشتی و درمانی به سرعت برای مواجهه با آن اندیشیده و اتخاذ شد، تدابیری که همچنان نیز 

درمانی و بیمارستانی برای بیماران کرونایی، تالش برای یافتن   مراکز  تجهیز  از ادامه دارد و گستره آن

 .گذاری متنوع استرح فاصلهداروی موثر، غربالگری سالمت شهروندان، تعطیلی اصناف و اجرای ط

 

 راهکارها و راهبردها

 فصل
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 عنوان راهکار ردیف

 آوری اجتماعی در بین آحاد مردم و صنوف مختلفلزوم تقویت تاب 1

 های سیاسی و فرهنگیها در دو حوزه داخلی و خارجی در عرصههای دولتبازبینی سیاست 2

 دهی به رفتار مردمورود نهادهای مرجع و افراد تاثیرگذار و کاریزما در جهت 3

 تاکید بر همگرایی ذهنی بین دولت و مردم در شرایط کنونی 4

 شهرها به ویژه ساکنین روستاها و مناطق کمتر توسعه یافتهلزوم تمرکز بر تقویت فضای فرهنگی حواشی  5

 های علمی و دانشی برای رفع پیامدهای ناشی از ویروسلزوم استفاده از تکنولوژی و نوآوری 6

 نهاد در آموزش همگانیهای مردمهای مردمی از جمله سازمانآفرینی گروههای گروهی و نقشتاکید بر جنبه 7

 ایدیپلماسی رسانهآفرینی در مجازی(در داخل و نقشهای رسانه)صداوسیما و فضایاستفاده از ظرفیت 8

 المللیهای بیناستفاده از امکانات مالی و تجهیزاتی سازمان 9

-ای و بینزیست در سه سطح داخلی، منطقهمحیطاستفاده از فرصت ویژه برای بازیابی رفتارهای اثرگذار به  10

 الملل

 های ضدانقالبتزریق روحیه آرامش و اعتماد ملی در قالب ارائه خدمات نظام به مردم در مقابل هجمه رسانه 11

فراهم نمودن زیرساخت های فرهنگی و فناوری و ایجاد قوانین و مقررات رفتار فرهنگی در »فضای دوم«  12

 حداقل برای فوریت های اجتماعی اینچنینی

ی توسعه و سیاستگذاری خرد و کالن های مختلف و بازبینی برنامهبازساماندهی نظام سالمت به مدد رشته 13

 فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی و محلی

های امامین المللی در پرتو بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ذیل اندیشهاجتماعی بین -اندازی نهضت علمیراه 14

 دای انقالبانقالب اسالمی و سیره شه

های تلویزیونی به نفع محتوای سینمایی کشور برای تغییر فضای برنامه -ایهای رسانهاستفاده از ظرفیت 15

 کنندهجذاب و سرگرم

پایش مستمر رفتار و نحوه نگرش فرهنگی و اجتماعی مردم نسبت به اثرات بحران کرونا در جامعه مدنی و  16

 های منطقی به سیاستگذاران ارائه تحلیل

بینی منطقی و عالمانه و احصاء راهکار انسانی در جهت پیشنظران علومآفرینی اندیشمندان و صاحبنقش 17

 برای مدیریت و یا کاهش پیامدهای منفی ناشی از ویروس کرونا

زیرساختی و آموزشی تا اوخر سال ریزی کوتاه و بلندمدت مراکز آموزش تحصیلی و عالی در سطح برنامه 18

 تقویمی و سال آموزشی برای برقراری قرآیند آموزشی

های دینی و افراد ها و شخصیتهای متعدد در عملکرد خطاب دینی، جریانحل و رفع تناقضات و اختالل 19

 های دینی در برخورد با بحران کرونا در ایران و جهان اسالمنفع در فعالیتذی
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ها و اجتماعی در ایران و غرب آسیا توسط دولت _استفاده از فرصت بحران کرونا برای بازسازی اعتمادملی 20

 هاحاکمیت
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 راهبرد عنوان 

 آوری اجتماعی در بین آحاد مردم و صنوف مختلف لزوم تقویت تاب
 

در کشور تدابیر   کرونا ویروس یکباره  شیوع پی در سالمتبه عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه 

بهداشتی و درمانی به سرعت برای مواجهه با آن اندیشیده و اتخاذ شد، تدابیری که همچنان نیز 

درمانی و بیمارستانی برای بیماران کرونایی، تالش برای   مراکز تجهیز از ادامه دارد و گستره آن

گذاری متنوع  رح فاصلهیافتن داروی موثر، غربالگری سالمت شهروندان، تعطیلی اصناف و اجرای ط

 .است

ای که است، مساله "سالمت روان"با این وجود موضوعی که کمتر در این میان به آن پرداخته شده  

 اصناف  برخی و هادانشگاه  مدارس،  تعطیلی آن دنبال به و خانگی قرنطینه روزهای با طوالنی شدن

تری تبدیل  روانی تبعات اقتصادی کرونا هر روز به موضوع مهم  و روحی هایاسترس همچنین و

 .گیرندگان ملی استاندرکاران و تصمیمشود که نیازمند توجه جدی دست می

  در  های روحی و روانی ناشی از کرونا وبه گفته کارشناسان انزوای افراد و دلهره و استرس و آسیب 

تر از ویروس کروناست و در چنین شرایطی  خطرناک بسیار جامعه افراد روان  سالمت تهدید نهایت

شان را افزایش داده و با مشکالت بهتر مقابله و در برابر آنها آوریافراد باید یاد بگیرند که تاب

 .مقاومت کنند

شناختی در مواجه با بحران به گفته مسووالن بهزیستی در روزهای اخیر سامانه خودارزیابی روان

های ازی شد تا با غربالگری هوشمند افراد جامعه و پیشگیری از آسیب اندویروس کرونا راه 

 .شود گرفتهاجتماعی ناشی از این بحران _روانی

  ویروس کرونا  شیوع از ناشی آمده  پیش بحران و اپیدمی معتقدند،  متخصصان حوزه سالمت روان

محیطی، اجتماعی و فرهنگی  های مختلف اقتصادی، زیستپیامدهای پیچیده و چند الیه در زمینه

-روحی و روانی را باید به عنوان یکی از مهم مسائل  و مشکالت  و به دنبال داشته و خواهد داشت

 . ها که باید برای کاهش آن راهکارهای الزم را اندیشید، دانستترین این پدیده 

  « سرمایه اجتماعی »کند سطح  های جمعی میماعی آنچه جوامع را آماده مقابله با بحرانبه لحاظ اجت

ولیت اجتماعی دارد پیش زمینه  ئاست و این مفهوم که رابطه تنگاتنگی با مفهوم اعتماد و مس

  سطح   رسمی،   آمارهای  گواه   به در کشور ما به دالیل مختلف  و  است  جمعی  هایبحران  با  موفق مقابله

 .وضعیت قابل قبولی نیست  در اجتماعی  سرمایه
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توانیم خیر فردی را در راستای خیر عمومی قرار دهیم  این وضعیت نشان از آن دارد که ما نمی 

 .و گسترده را در اختیار نداریم جمعی هایبحران  برابر مناسب آمادگی بنابراین پیش فرض اولیه

از سطح ایمن فراتر رود و بخش زیادی از ابهام در  شود که ابهام هراس و اضطراب زمانی ایجاد می

این موضوع به اعتماد متقابل و   شودنتیجه فقدان دسترسی شفاف و آزاد به اطالعات ایجاد می

  اطالعات  ارایه زند و باید اذعان کردسرمایه اجتماعی هم آسیب زده و هراس اجتماعی را دامن می

 .تماد اجتماعی و کاهش هراس اجتماعی استراه بازگشت اع تنها  نظارت قابل و روز به

خصوص آن بحث  در بسیار که است موضوعی اهمیت فاصله گذاری اجتماعی برای مقابلع با کرونا

شده و اهمیت آن ثابت شده و غیرقابل انکار است اما بحثی که امروز داغ شده نام گذاری این فرایند  

 .است

آنچه اهمیت دارد فاصله گذاری فیزیکی و تجربه نوع دیگری از ارتباط اجتماعی در این دوران است  

 فاصله رودررو فراهم نیست لزوماو باید توجه داشت در شرایطی که امکان ارتباط نزدیک و 

نیاز به آن امروزه  دیگری امتداد پیدا می کند و اتفاقاً مدلهای  در بلکه شود نمی ایجاد اجتماعی

 .شود گرفته های دیگربیش از هر زمان دیگری احساس می شود تا جلوی آسیب

انوادگی و به دنبال  ها که به راحتی در کوتاه مدت شاهد آن هستیم اختالفات خیکی از این آسیب

ی های خانگی و خشونت علیه کودکان است و بدون شک چنین پیامدهایی در فاصلهآن خشونت

  .گذاردتری برجای می کوتاه مدت به دنبال خود در جهان پساکرونا اثرات گسترده 

ود و های فردی و جمعی خواهیم ب پس از این دوران شاهد تاثیرات ناشی از قرنطینه بر رفتار و کنش

های روانشناختی و مددکاری اجتماعی در حال حاضر و به صورت سیستماتیک پس از لزوم مشاوره 

 .عبور از بحران نیاز فوری حفظ سالمت فردی و روانی اعضای جامعه است

  کرده   عبور از سویی دیگر، فقر و بیکاری ناشی از بحران اقتصادی دوران کرونا در کوتاه مدت جامعه

آن افزایش سطح بزه، اعتیاد و خشونت   مهمترین که کند می تریجدی  هایبحران وارد را بحران از

تری در سطح جامعه و متفکران صورت گیرد تا بتوان  های گسترده است و در این حوزه باید بحث

سازان از  راهکارهای کاهش آسیب را به گفت و گو گذاشت و امید داشت سیاستمداران و تصمیم

 .ه کنندنتایج آن استفاد
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ای برای مقابله با این بحران دارند ه برنامهچ  گیریتصمیم  و  حکومتی  ساختارهای   باید اذعان کردلذا  

هستند راه چاره کار در مهار این ویروس   آگاه  همه که همانطور ای ونه اینکه مردم چه توان بالقوه 

 .کنترل جمعیت در فضاهای عمومی است

گذاری اجتماعی یک غلط مصطلح مفهوم فاصله م که اساساًینپیش از هر چیز الزم است تاکید ک

است، به این معنی که در علم اجتماعی این مفهوم داللت بر ایجاد فاصله بر مبنای نژاد و منزلت و  

اجتماعی در   گذاریدر حالی که آنچه از فاصله  های اجتماعی و طبقاتی در جامعه دارد، بندیتقسیم

ی  اجتماع نه و فیزیکی اذهان عمومی و متولیان بهداشت و درمان مدنظر قرار گرفته است، فاصله

 .است

پس از رسانه باید خواهش کرد که تالش خود را برای رفع این اشتباه معناشناختی بکند بنابراین  

ه نیست که ویروس کرونا  نیز بر کسی پوشید  باره   این  در  و باید از تاثیر فاصله فیزیکی صحبت کنیم

میزبان پرولع جمعیت است و هرچه خود را از جمعیت دور کنیم و بتوانیم در سبک زندگی جدیدمان  

تری با وضعیت فعلی داشته باشیم بیشتر در امان خواهیم  تر و منطبق های ارتباطی متفاوتشیوه 

 .بود

کاهش پیامدهای منفی کرونا بر به عنوان راهکاری برای  «آوری اجتماعیتاب» لذا باید گفت که

های الزم در این خصوص و باال ها و مشاوره ارایه آموزشاست که اجتماعی  فرهنگی و هایعرصه

آوری اجتماعی به ویژه به افرادی که سالمت روان آنها در پی شیوع این ویروس آسیب بردن تاب

 باشد. میدیده، ضروری 
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 عنوان راهبرد 

 19-مواجهه دین و دین داران با کووید راهکارهای 
 

ر و همهگیرى بیمارى کرونا در دنیا با متوقف شدن فعالیت کارخانههاى بزرگ صنعتی، مراکز ظهو

اقتصادى، دانشگاهها، توریسم و تعطیلی بسیارى از رویدادها و برنامههاى هنرى و اجتماعی، همراه  

اشت شاید فقط با جنگهاى جهانی قابل مقایسه بود. تاثیرى که ویروس کرونا بر اقتصاد جهانی گذ

باشد. اما در کنار اقتصاد و سیاست، یکی از موضوعاتی که از روزهاى اولیه ظهور کرونا بر سر زبان  

بود. پیروان ادیان، مساجد و معابد خود را که برخی معتقد بودند هرگز به  «دین و مذهب»ها افتاد، 

خاموشی  ”گزارشی از این تعطیلیها با تیتر  CNNردند. روى بندگان خدا بسته نشده، تعطیل ک

، ”: آنچه کلیساها، مساجد و معابد براى مبارزه با گسترش ویروس کرونا انجام میدهند. 2020بزرگ  

 منتشر کرده است. در این گزارش آمده است: 

کنیسه، کلیسا، مسجد،  هانمانند لیگهاى ورزشی، موزهها و سایر موسسات فرهنگی، میلیو ”

ها( به طور موقت بسته  ها(، معابد و گورداوارا )محل عبادت سیک)مجامع عبادى بودایی هانگسا

میشوند تا از انتشار ویروس جلوگیرى کنند. براى بسیارى از رهبران معنوى، تصمیم براى بسته  

 ”شدن درهایشان دشوار است. 

در برخی کشورها حاشیههایی ایجاد   دشوارى در تصمیم به بستن و تعطیل کردن مراکز دینی  همین

 کرد که اوج آنها در ایران و کره بود.

-در ایران، اینکه اولین موارد ابتال به کرونا در شهر مقدس قم شناسایی شد، یک دلیل این حاشیه

سازىها بود. اما دلیل مهمتر آن، واکنش برخی افراد و مقامات تولیت آستان حضرت فاطمه  

 ن حرم، بود. معصومه)س( نسبت به بست

اطالعی از آثار این  شیوع کرونا بیشتر شد، حواشی اینچنین که ناشی از جدى نگرفتن و بی هرچه

از بین رفت    ”شبه مسالهها”غالب شد. در واقع    ”متن”بیمارى همهگیر بود، کمتر شد. اما در عوض  

ت مراکز دینی،  بروز پیدا کرد. همه فهمیدند که مساله اصلی در این موضوع، مقاوم ”مسالهها ”و 

مساله اصلی در این بحران است. سواالتی اینچنین به سرعت مقابل جوامع    ”دین”نبوده بلکه خود  

اجتماعات مذهبی، چه بر سر  با تعطیل شدن مراکز دینی و”دیندار و بلکه کل دنیا قرار گرفت: 

تکلیف ”،  ”تا چه زمانی ممکن است این تعطیلی ادامه پیدا کند؟”،  ”جامعه دیندار می آید؟

 ”آیا در این شرایط باورهاى دینی تضعیف نمیشود؟ ”،   ”فرائضی مثل حج تمتع چه خواهد شد؟
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رحمت الهی چرا شامل حال مومنین  ”در کنار اینها شبهات یا سواالت عمیق تر هم بوجود آمد: 

کارى خداوند آیا از این رنجهاى بشریت آگاه است یا نه و اگر هست چرا ”یا اینکه  ”نمیشود 

 ”نمیکند؟ 

-شامل عوامل و مولفه های مبتنی بر پیامدهای اثرگذار بر موضوع دین بوده؛که در تحلیلآنچه اما 

هایی بود که به ترتیب تاثیر منفی و مثبت روى باورهاى دینی مردم در دوره شیوع کرونا داشته و  

ناسک و تعارض علم و دین  هایی که بار منفی دارند، مساله شر، تعطیل شدن مدارد. مهمترین مولفه

مساله بود که به خاطر برخی  ، یک شبهتعارض علم و دینمساله شود که البته خاطر نشان می بود. 

اى، به عنوان مساله در افکار عمومی  هاى نادرست رسانههاى اشتباه و همچنین بازتابگیرىموضع

-سایر عامل منفی، قلمداد نمیچه به لحاظ تحلیلی موضع چندان مهمی درکنار  بازنمایی شد. اگر

هاى ذهنی در این  صورت تاثیر خود را گذاشته است و الزم است تبیین شده و گره  هر  شود ولی در

 مورد باز شود.   

کند. جا دارد به این  مهمترى است و افراد بیشترى را درگیر کرده و می مساله شرور موضوع نسبتاً

نی استاد بازنشسته گروه فلسفه علم دانشگاه شریف موضوع بیشتر پرداخته شود. دکتر مهدى گلش

شرایط    و عضو شوراى عالی انقالب فرهنگی در مصاحبه اختصاصی براى این تحقیق، به مساله شر در

 شیوع کرونا تاکید کردند و فرمودند:  

” نکتۀ دیگر تبیین مسالۀ شر است ، چنانکه من در کتاب ” علم ودین در افق جهان بینی توحیدى  

ام. این شرى که االن اتفاق افتاد زنگ هشیارى است براى بشر مغرور غربی، که باید انجام داده ” 

تواند پاسخگوى همۀ سؤاالت  دهد، چون علم روز نمی بیدار شوند که فقط علم آنها را نجات نمی

 بشرى باشد، چنانکه من در فصل چهارم کتاب علم و دین توضیح داده ام”   

همترین مساله که بیشترین بار منفی را خواهد داشت، ”تعطیل شدن مراکز و  اما در این میان، م

از کنار این موضوع به سادگی عبور کرد. بخش مهم و  توانمراسم مذهبی” است. به هیچ وجه نمی

ترین جنبه اتصال به دین در اکثر مردم حضور در مراسم و مراکز دینی است. در شرایط  شاید پررنگ 

ها و مرگ و میرهاى همنوعان و اطرافیان، نیاز  و آزردگی خاطر مردم از بیمارى  گیریک بحران همه

توان به  راى این مورد نمیبها، بیش از پیش است. لذا عاطفی و روحی براى حضور در این برنامه

 برداشته شود.   هاى اجرایی در جهت پرکردن این خالاقدامات تبیینی اکتفا کرد و الزم است گام
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 گام هاى تبیینى 

هاى مختلف صوتی، تصویرى  در این زمینه سه مساله باید محور اصلی محتواهایی باشد که در قالب

 شود:  و... به مردم عرضه می

تذکر این موضوع مهم تبیین مساله علم و دین و همچنین مساله شر به عنوان شبهه:  .1

، شبهه نیستند بلکه خود و علم و دین در جایگاه اصلی خود است که شر به خودى

مسائل واقعی هستند. اما در موضوع خاص شیوع کرونا براساس توضیحات مبسوطی  

مقابل علم قرار  دین در این موضوع در که بیان شد، علم و دین مساله نیست، اساساً

گیرى بخش کوچکی نگرفته است. سوءتفاهم و برداشت غلطی بود که به خاطر موضع

. باید مشابه آنچه گفته شد، توضیح داد که جنس مسائل از جامعه دینی ایجاد شد

ها و بخشی از علم و دین متفاوت است. مساله شر نیز نیاز به توضیح دارد، رسانه

بزرگ جلوه دهند و  متفکرین اصرار دارند که این موضوع را بیش از حدى که هست، 

-ین موضوع و پاسخ هاى ا به بهانه آن الهیات را در معرض خطر جلوه دهند. باید ریشه

 هاى آن، بخصوص از سوى متفکرین مسلمان آشنا با ادبیات روز، تشریح شود.  

اى سازى دوره فعلی به دوره در شبیه  :تبیین ناتوانی علم در پاسخ به همه سواالت بشر .2

هاى رنسانس که طاعون در جهان شیوع پیدا کرده بود، ادعا شده بود که یکی از ریشه

تر کرد. بود. رنسانس منجر به تضعیف نهاد کلیسا شد و جایگاه علم را برجسته  همین

این اتفاق به دلیل این بود که نهاد کلیسا متصدى همه امور بود. چه در حیطه علم و 

چه در حیطه عمل، همه چیز به کلیسا وابسته بود. ناکارآمدى کلیسا در بحران بزرگی 

 ر به نارضایتی مردم شد.  که گریبان بشر را گرفته بود، منج 

-را جهان یبینی دینی در دوره قرون وسط توان گفت جاى جهاندر دوره مدرن می 

نهادهاى علمی متصدى همه چیز هستند. ولذا  هم اکنونبینی علمی گرفته است. 

 تواند به صحنه محاکمه علم تبدیل شود. بحران فعلی می

علم نیست. علوم تجربی خدمات بیشمارى براى   اعتبار کردنالبته این به معناى بی 

اند. بدون علم و بدون تعقل و تجربه، دین به همان سمت و سویی  بشر فراهم کرده 

اند. هاى افراطی مثل داعش رفتهخواهد رفت که کلیساى قرون وسطی رفت و جریان 
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ادعاى    پس ما نیاز به علم داریم ولی باید قلمرو آن مشخص و محدود شود. علم به رغم

شناسی، هاى غیرتجربی مثل اخالق، فلسفه، زیبایی”تبیین همه چیز” و تعدى به حوزه 

شناسی، تااالن ناتوان  تجربی یعنی ویروس  شناسی، در یک حوزه کامالًمعنویت و روان

 عمل کرده است.  

این مساله حتما باید به خوبی توضیح داده شود. شاید در هیچ زمانی به خوبی االن  

بینی علمی محدود است. تکیه مطلق بشریت  این مطلب را جا انداخت که جهان  نتوان

رساند که گاهی نیازهاى عادى او مثل  بینی، نه تنها او را به سعادت نمیبر این جهان

 کند.  سالمتی و امنیت را هم مرتفع نمی

. دین فقط مناسک نیست هاى مختلف دین و وظایف متفاوت مومنین:تبیین جنبه .3

کردن خال عدم امکان شرکت  شد، باید به سرعت براى پر اگرچه همان طور که گفته

هایی پیشنهاد کرد، اما در عین حال  در مراسم و اماکن مذهبی فکرى کرد و جایگزین

هاى بیشترى که مردم دارند بهترین زمان است که آنها با ابعاد دیگر االن و در فرصت

 دین هم ارتباط بگیرند. 

 ى اجرایىگام ها

هاى ذهنی و تبیین مواردى که منجر به تقویت باورهاى  در کنار مسائل محتوایی و بازکردن گره 

هاى عینی و عملی هم در این جهت برداشته شود. در ادامه  مذهبی شود، باید در اپیدمی کرونا گام

 گردد: به چند مورد آنها اشاره می

1. Trade-of  اگرچه بازگشایی اماکن  ها:زیارتگاهمذهب و سالمت در بازگشایی

مذهبی خطرناک است ولی تعطیلی بلندمدت آنها هم با توضیحاتی که بیان شد، آثار 

مخربی بر باورهاى دینی عده کثیرى از مردم خواهد داشت. باید همان طور که بیشتر  

کنند، ( اتخاذ میTrade-offدولت ها بین سالمتی و اقتصاد یک تصمیم دوجانبه )

مدت و با فروکش کردن موج ابتال  در میان  دو جنبه توجه شود. مثالً  اینجا هم به هر  در

  توان بصورت محدود و با تدابیر خاص، در این اماکن را به روى مردم باز کرد. مثالًمی

هایی براى ثبت نام در نظر گرفت و هر روز تعداد محدودى را در زمان توان سامانهمی

 کان مقدس راه داد. محدود به داخل این ام
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هاى دانشگاه در برنامه ایجاد بسترهاى مجازى براى رویدادهاى و مراسم دینی: .2

هاى مدارس دیدند و مدارس هم آسیب  دوره شیوع کرونا آسیب کمترى از برنامه

ها براى تغییر  هاى مذهبی دیدند. دلیل آن بسترهاى آماده دانشگاه کمترى از برنامه

ى آموزشی با شرایط پیش آمده بود. برخی از مدارس هم در هاخود و تطبیق برنامه

هاى دانشجویی( این کار موفق بودند. اما رویدادهاى مذهبی )به جز برخی از هیات

ها بیشتر ها قرار نگرفت. این مساله هم به دلیل این بود که خود هیاتاکثر در این قالب

هاى خود را  ر مجازى فعالیتهاى سنتی خو کرده بودند و نتوانستند در بستبه سبک

ها مهارت کمترى براى استفاده از این ابزار  عرضه کنند، و هم اینکه مخاطبان آن

هاى ها و مجموعهداشتند. الزم است امکانات و تسهیالت مناسب در اختیار هیات

 مذهبی براى توسعه بسترهاى مجازى خود، قرار گیرد.  

دارى  هاى مهم دینیکی از جنبه ستانه:هاى اجتماعی و بشردوساماندهی فعالیت  .3

جنبه اجتماعی آن است. انسان مومن به هم نوع خود کمک  همان طور که گفته شد، 

می کند و با این کمک هم مشکلی را برطرف می کند و هم بخشی از وظایف دینی  

خود را انجام می دهد. در شرایط که جامعه به شدت نیاز به کمک دارد، باید شرایط  

گونه اى فراهم کرد، که این کمک ها به عنوان وظیفه دینی و نه منتی بر سر   را به

 دیگران، تلقی شود.  

 هاراهکارها و سیاست

ماه( و 10تا 3ماه(، میان مدت) 3تا 1براساس آنچه بیان شد، راهکارهایی در سه سطح کوتاه مدت)

-اجرایی و نهادهاى مردمی، پیشنهاد میهاى  ماه( با توجه به ظرفیت دستگاه   10بلندمدت )بیش از  

 ردد. گ

 راهکارهاى کوتاه مدت

o هاى مذهبی در بستر فضاى مجازى و ارائه خدمات فنی و علمی  تاسیس مرکزى ویژه فعالیت

 هاى مذهبی در سازمان تبلیغات اسالمی  به هیات

o خدمات اجتماعی    ها و ارائه محتواهاى دیجیتال و همچنینهاى مجازى در هیاتایجاد موکب

 و بهداشتی به مردم 
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o پسند در جهت توضیح مساله شرور، علم و دین،  تولید محتواهاى کوتاه، ساده و عامه

 اى مثل اوج هاى رسانهسیما و مجموعه هاى صدا وهاى علم و.. در شبکهمحدودیت

o جهت  اى با محوریت اساتید فلسفه علم و اساتید علوم طبیعی درهاى رسانهتولید برنامه

 تبیین جایگاه و قلمرو علم 

o اى با محوریت اساتید فلسفه دین و روحانیون براى تبیین ابعاد  هاى رسانهتولید برنامه

 معرفتی و اخالقی دین  

o  هاى مجازى در ماه رمضان به سمت  هاى مذهبی در صدا و سیما و هیاتسوق دادن سخنرانی

 مبانی اعتقادى و تفسیر قرآن

o رنت در استفاده از محتواهاى مذهبی توسط اپراتورها در ماه مبارک هاى اینتکاهش هزینه

 رمضان  

o هاى آنها و تبلیغ مناسب از طریق صدا و سیما  هاى مجازى و تنوع قالبتوسعه زیارت 

o  هاى خالقانه جمعی مذهبی توسط روحانیون شناخته شده مثل حجت االسالم  ایجاد حرکت

راى دعاى دسته جمعی، قران دسته جمعی، مناجات پناهیان، قاسمیان، شهاب مرادى و.. ب

 و... از طریق فضاى مجازى و ارتباط مستقیم با مردم

o   ایجاد جریانی با عنوان ”جهادگران فضاى مجازى” براى ارائه خدماتی مانند برنامه نویسی

 هاى مذهبی وب رایگان در سازمان بسیج دانشجویی براى فعالیت

 راهکارهاى میان مدت

o ها” که شامل محتواى جدید  شن و سایتی به عنوان ”سامانه جامع مجازى هیاتییک تولید اپل

 ها، زیارت مجازى و.. باشد.  و غنی مذهبی، ایجاد بستر ارتباطی براى هیات

o هاى مذهبی به سامانه ارتباطات مجازى با حمایت سازمان تبلیغات و  مجهز شدن همه هیات

 پژوهشگاه فضاى مجازى   

o   ها و بقاع متبرکه با شرایط خاص و بصورت محدود مطابق آنچه در گام رمبازکردن در ح

 هاى عملی بیان شد.  

o الذکر و ارائه آنها تولید محتواهاى تصویرى و صوتی)پادکست( با رویکردهاى محتوایی فوق

هاى ( یا کانالclosertotruth.comهایی مانند هایی اختصاصی )طراحی سایتدر سایت

 هاى مشابه مجازى، با مشارکت سازمان اوج و مجموعهموجود در فضاى 
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 راهکارهاى بلند مدت

o هاى آموزش آنالین تخصصی دینی با کیفیت باال با حمایت مرکز ملی فضاى  ایجاد سایت

 مجازى و مشارکت بخش خصوصی  

o   تربیت تخصصی افرادى در حوزه و دانشگاه با رویکردهاى محتوایی فوق الذکر به عنوان

 مبلغ  

o ی و  هاى اطالعاتهایی با رویکرد اثرگذارى دینی با استفاده از فناورىتعریف و انجام پژوهش

 ارتباطی 

o وب ی هاى مجازى خارجی مثل یوتالمللی در شبکهتولید محتواى وسیع براى اثرگذارى بین

که شاید تنها محل مراجعه بسیارى از مسلمانان خارج از کشور باشد و دچار فقر محتوایی  

 از این جهت است.  

o ونا آموختیم  هایی که در دوره کرها در دروس حوزوى با توجه به تجربهتغییر برخی سرفصل

 با توجه به مسائل محتوایی فوق الذکر.  
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 برد عنوان راه

 19- مردم ساالری دینی در مواجهه با کووید 
 

دلیل موجه به عنوان یکی از  همچنان که در ایده انقالب اسالمی، نفی هرگونه طاغوت و تبعیت بی

فقیه نیز خود تابع احکام توجه داشت حتی ولی هاى اساسی مطرح بوده )به نحوى که بایدخواسته

و اهداف اسالم است(، باید توجه داشت این آزادگی از بندگی غیر و رهایی از تحت سلطه مطلق  

 ین برود.  ببودن ذیل ساختارهاى بروکراتیک، نباید به دالیل واهی  از 

ب اسالمی است. مردم نیز پشتیبان ایجابی این اصل انقال «ساالرى دینی مردم»از طرفی ایده 

ها  گذاشتن مردم و اعمال زور بر آن کند که احکام و اهداف اسالم با کنارساالرى دینی بیان می

اجراشدنی نیستند و براى نیل به اسالم حقیقی مردم باید در صحنه حاضر بوده و خود با فهم و درک 

اى  فقیه در صحنهقع نقش ولیپیشرو، مدیریت شرایط مختلف کشور را در دست داشته باشند. در وا

گر روابط مردم و نظام گر و تنظیمبخش، هدایتدار تحوالت هستند، نقش آگاهیکه مردم میدان

 سیاسی است.  

هاى موجود در فلسفه سیاسی، از این زاویه، انتخاب چارچوب تحلیلی آنارشیسم از میان چارچوب

در موضوع کرونا  «حکمرانی و مردم»سبت ابزارى منطقی براى به دست آوردن تحلیلی درست از ن

هاى مختلفی دارند. و  است، رویکردهاى آنارشیستی توصیف  منابع آمده باشد. همانطور که در می

ساالرى دینی داراى سازگارى نسبی  ها، دو امر است که با ایده مردمالبته محور مشترک میان آن

 هستند. 

افراد بر اعمال زور و قدرت بر هم )اصل نفی طواغیت. چرا که در اسالم نیز   اول عدم حق ابتدایی 

پذیرفتن حرفی که منشأ الهی نداشته باشد، مشابه بندگی صاحب آن حرف دانسته شده(، و دوم  

لزوم وجود دلیل براى اعمال قدرت )که این دلیل موجه در ساختار مردم ساالرى دینی به واسطه  

شود(. این دو اصل با ایده انقالب اسالمی داراى اشتراک مفهومی  میحضور ولی فقیه مشخص 

هستند؛ همچنین حضور ولی فقیه، ضامن پویایی این نظام، حفظ شأن مردم و در صحنه نگه داشتن 

 و هدایت آنان و تنظیم روابط آنان با ساختار حکمرانی مدرن است. 

ن نتیجه شود که این دو خواسته اصیل موجود  با توجه به آنچه گذشت پدیده کرونا نباید منجر به ای 

دهد  در ایده انقالب اسالمی و ساختار کلی این نظام پویا تضعیف شود. مطالعات تاریخی نشان می

شود، به ساختار دولت مدرن در اتفاقات مختلفی که منجر به بسط قدرتش در شرایط اضطرارى می

ود را از دست بدهد. به همین دلیل یکی  یست قدرت تجمیع شده و شرایط جدید خ نراحتی حاضر 
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ها سوءاستفاده کرده ها از بحرانها، این است که دولتاز مخاطرات در مناسبات قدرت زمان بحران

و توان اعمال قدرت خود را بدون دالیل موجه افزایش دهند و مردم را بیشتر تحت سلطه خود قرار  

 دهند. 

ولی فقیه و بر مبناى مصالح اسالم و ایران و ذیل دو   تا زمانی که میزان اعمال قدرت به تشخیص 

شود که ساختارى گیرد، بحرانی در کار نیست. مسأله از آن جا آغاز میصورت می اصل پیش گفته، 

هاى پیشین را براى مقابله با بحران تغییر داده و توان  گیرد که تعادلمتفاوت در حکمرانی شکل می

 یابد.  ادى میاعمال قدرتی متفاوت با شرایط ع

 هایی را اتخاذ کرد ین شرایط جدید باید سیاستا شدن  براى به تعادل کشیده

محوریت سیاست هاى پیشنهادى بر مبناى: مردمی سازى مدیریت بحران، اولویت تنظیم گیرى و  

  ی ا )مردمی( و منطقه  یهمراهی با  فعالیت مردم در نقش حاکمیت، ایجاد مدیریت هاى هوشمند محل

 تی( بیمارى،  )حاکمی

هاى مختلف حافظ حقوق مردم در شرایط  شفافیت قوانین مرتبط با وضع بحرانی، وجود پروتکل

بحرانی، پاسخگویی و شفافیت مسئولین در مقابل مردم و تعیین حدود حقوقی و سیاسی اعمال  

 قدرت توسط حکمرانی در زمان بحران است.  

 ها، راهبردها و اقدامات پیشنهادىسیاست

ها، راهبردها و اقدامات زیر  با توجه به این محورها و بر مبناى حفظ ایده انقالب اسالمی، سیاست

شود که براى  ها، منجر به این نتیجه میفرصت محدود در بازطراحی آن گردد. طبیعتاًپیشنهاد می

بیشتر  ها، نیاز به زمانیتکمیل و دقیق کردن پیشنهادات و مشخص شدن میزان عملیاتی بودن آن

 . باشد)ولو اندک( می

 تحول نحوه اعمال قدرت حاکمیت و استفاده از ظرفیت هاى مردمى و محلى

هاى خودجوش مردمی به صحنه  با استراتژى ورود تشکل  90ایده مردم ساالرى دینی، در دهه 

قرار   90خدمات اجتماعی و اقتصادى رنگ و بوى جدیدى به خود گرفت. اکنون که در پایان دهه 

هاى یک دهه اخیر براى توانمندسازى مردم در مشارکت گیرى از تالشریم، به نحوى زمان نتیجهدا

اجتماعی و اقتصادى است. بسیارى از امور مانند تولید محصوالت پیشگیرى، توزیع مویرگی و  

دیده از بحران کرونا، شناسایی مویرگی فقراى نیازمند به کمک  هوشمند آن، شناسایی اقشار آسیب

  . یابد تواند سامانامورى از این دست، تنها با بسیج ملّیّ و حضور مردم در منطقه و محله خود میو 

شود که حمایت   ترى حاصل میاین کار به نحو خودجوش در حال انجام است. اما زمانی نتیجه درست
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ها  لاى میان حاکمیت و این تشک گیرى شبکهیافته حاکمیت از آن نیز شکل بگیرد. شکلسازمان

ها، از ملزومات رخ دادن هاى جارى فعالیتبراى تبادل اطالعات، تأمین مواد اولیه و بودجه هزینه

 نتیجه بهتر است.  

در این میان حاکمیت نیز باید در امورى از این دست، ساختارهاى مستهلک دولتی را کنار نهاده و 

-گیرى چنین شبکهورود کند. شکل ها گر و ارائه خدمات به این تشکلگر و تسهیلدر نقش تنظیم

هاى کشور، مختلف به طور مجزا رخ دهد. سازمان بسیج، وزارتخانه تواند در موضوعاتهایی می 

بهداشت، صنعت، ارشاد، راه و شهرسازى در کنار نهادهایی همچون بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، 

ها و مدیریت کشورى آن  ین شبکها  با  توانند مسئولیت همکارىستاد اجرایی و سازمان تبلیغات می

 . را بر عهده بگیرند

پذیرى و کنشگرى  یجاد فرهنگ مسئولیت او  در این حالت عالوه بر افزایش مشارکت مردمی

-یابد. مضاف به این که شکلاى بهینه شده و سرعت عمل نیز افزایش می عمومی، مصارف بودجه

داد. در این میان،  با حضور مردم رخ خواهد گیرى شبکه مویرگی و هوشمند شناسایی نیازها، تنها

ها را تأمین  یاز این شبکهنافزارى مورد افزارى و نرمهاى سخت تواند زیرساختوزارت ارتباطات می

 کند. 

توانند کارکرد خود را پس از اتمام بحران نیز ادامه ها پس از تشکیل، می الزم به ذکر است این شبکه

توان از بسترهاى آماده ها میگیرى سریع این شبکهتحوالت مثبت باشند. براى شکل مایه دهند و

مردمی موجود استفاده کرد. به عنوان مثال فعالیت آقاى مهدى مسکنی در زمینه کمک به محرومین  

هاى  تواند با همراهی سایر خیریه هاى موجود است که میو اپلیکیشن مرتبط با آن، از نمونه شبکه

تواند مرجعیت حمایت  ى قدرتمند را تشکیل دهد که با حمایت نهادهاى حاکمیتی، می اشبکه  محلی، 

 یابد. ب از محرومین را 

 هاى آنتر کارویژهبازطراحى ساختار ستاد و تعریف جامع

سپارى صورت بگیرد، حجم کارهاى اجراییِ در سطح وسیعِ دولت، کاهش ین بروناکه  در صورتی

کننده  گر و البته هماهنگها تبدیل به نقش نظارتی، تنظیمش ستاد در این حوزه یابد و  البته نقمی

 شود.  می

بخش دیگرى از مسائل مرتبط با شرایط متفاوت بوم و اقلیم مناطق مختلف و مسائل خاص آن منطقه  

هاى مرتبط با گیرىاست. در کنار شبکه مویرگی و مردمی شکل گرفته، مطلوب است تا تصمیم

ین مناطق را همان  ااتوان اى و  محلی نیز به خود مناطق سپرده شوند. میاص منطقه شرایط خ
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ها دانست و مسئولیت این مدیریت یکپارچه محلی بر عهده استاندارى، یا شورایی متشکل  استان

ى، در عین چابکی و  ا منطقه  فقیه و فرمانده سپاه استان باشد. این ساختار از استاندار، نماینده ولی

 صله کم با بدنه عملیاتی، توان تحلیل هوشمند شرایط منطقه را نیز دارد.  فا

، ساختار اصلی خود ستاد  «اى مدیریت هوشمند منطقه»و  «شبکه مویرگی مردمی»تکمیل کننده 

هاى محلی و مویرگی،  گیرى درباره مسائل غیر محلی، نظارت بر مدیریتاست که وظایف آن، تصمیم

-مسئولیت ساختارهاى حاکمیتی و تنظیم مقررات فوریتی مرتبط با بحران و ابالغ آنگرى تنظیم

 هاست. 

از طرفی وظیفه ستاد، صرفاً اقتصادى و بهداشتی و اعالم قرنطینه نیست. با توجه به ابعاد پیچیده 

باال را انجام   تأثیرات این بیمارى، کارگروه هاى ویژه مختلفی در ستاد باید شکل بگیرند و وظایف

هاى مردمی، کارگروه اقتصادى و حمایت  دهند. کارگروه هاى فرهنگی و تبیینی، ساماندهی مشارکت

یشگیرى و درمان، و کارگروه نظارت و  پدیدگان، کارگروه مسائل استراتژیک،  کارگروه از آسیب

 توان در ستاد مورد توجه قرار داد.  بازرسی را می

-هاى مختلف به بخشت مردمى و اعطاى مسئولیتپررنگ شدن ساختارى مشارک

 پذیر و   چند پیشنهاد جزئىهاى مسئولیت

o به عنوان مثال طرح    پذیر در نظارت همگانى:مشارکت دادن تمامى اقشار مسئولیت

تواند شکل بگیرد. به این نحو که با همیار سالمت ) مشابه طرح همیار پلیس( می

هاى کودکانه از طریق رسانه به کودکان و طراحی چنین مفهومی و ارائه آموزش

اى مجازى به  عنوان مدافعان سالمت، وظایفی در ها در سامانهنام آننوجوانان و ثبت

ها سپرد. وظایفی همچون تذکر نکات بهداشتی و  پیشگیرى حوزه پیشگیرى به آن

بدنه، مایه ین  ادر    پذیرىبه اعضاى خانواده. این کمپین عالوه بر ایجاد حس مسئولیت 

نجا مسئولیت، آها در ها شده، و با توجه به شوق آناحساس نشاط و هویت در آن

شود. تجربه مثبت همیار پلیس، ها فعال میها و خانواده ابزارى نظارتی در خانه

 تواند باشد. نشانگر صحت این مدعا می

o  اینکه اولویت  با توجه به    هاى کامل مراقبت از بیمار کرونایى در خانه:طراحى بسته

هایی شامل توان بستهیمار در خانه است، میبدولت به خوددرمانی و پرستارى از 

کاالی مراقبتی الزم را تدارک دید و در اختیار   هاى مهارتی الزم و بستهآموزش

تواند شامل هاى بیماران کرونایی قرار داد. هم چنین آموزش یاد شده که میخانواده 
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ملی   مسائل مانند نحوه غذا دادن و... باشد، قابل ارائه در رسانهترین  ریزترین و جزئی

 هاى اجتماعی نیز هست. و شبکه

o االمکان با با قوت بیشتر و حتی دیده:هاى همدلى و کمک به اقشار آسیبپویش

-هاى جهادى برگزار شوند. مساجد و هیئات میهاى مرتبط و جمعهمکارى سمن 

-توان سیستمتی و در ارتباط با مردم عمل کنند. میتوانند به عنوان نهادهاى عملیا

آزمایی وضعیت  رسانی و درخواست مساعدت مجازى ایجاد نمود و راستیهاى اطالع

 ها باشد. تواند با مساجد و خیریه دیدگان نیز میمالی آسیب

o افزار و یا  یمارى کرونا به صورت آنالین و آفالین تحت نرمب مستمر  سیستم پایش

تواند براى هر فرد پرونده درست کند و سواالت مشخص را  این سامانه می  بستر وب:

دهنده بیمارى فرد ها نشانبه طور مستمر از افراد بپرسد. در صورتی که الگوریتم

هاى بهداشتی و درمانی الزم فعال شوند. به این شکل شناسایی بیمار  باشد، پروتکل

 گیرد. تر صورت میسریع 

o براى پیشگیرى بهتر از سرایت بیمارى،  دمى از مشاغل:بازرسى نهادى و مر

ها براى بررسی رعایت نکات بهداشتی و   ها از مشاغل و صنوف و کارگاه بازرسی

هاى ناشناس مردمی فعال هایی براى ارائه گزارشگذارى شدت بگیرد و سامانهفاصله

 صورت بگیرد.  یز برخورد سریعنهاى  متخلف شود. با بخش
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 راهکار عنوان 

 و بازسازی بسترهای فضای مجازی   19-کووید 
 

لودگی اطالعاتی بحران کرونا واقعاً غیر قابل تصور است. این اکوسیستم اطالعاتی روز به روز  آحجم  

 شناسد. تر شده و ابعاد متنوعی پیدا کرده است و تقریباً هیچ حد و مرزى نمی تر و پیچیده گسترده 

اکوسیستم آلودگی اطالعاتی خاص خود را دارد. شاید به عنوان یکی از   ، در بحران کرونا ایران نیز

ها  موارد مهم بتوان به اطالعات غلطی اشاره کرد که توسط شخص رئیس جمهور ایران در مصاحبه

شود. در کالم ایشان هم اشتباهات آمارى وجود دارد و هم اشتباهات هاى منتشر میو سخنرانی

هاى پیشگیرى از آن. حجم این اشتباهات آنقدر شده است  در مورد ماهیت بیمارى و راه محتوایی 

هاى علوم پزشکی و نظام  که جمعی از مدیران اسبق حوزه سالمت و اعضاء هیات علمی دانشگاه 

اى خطاب به روحانی، از سخنان اخیر وى درباره وضعیت کرونا در  پزشکی با انتشار نامه سرگشاده 

 اد کردند. ایران انتق

توان مشاهده کرد اکوسیستم آلودگی اطالعاتی بحران کرونا در ایران ماهیتی  که میچنان 

 هاى فرهنگی و مذهبی.   هاى سیاسی و اقتصادى گرفته تا الیهاز الیه چندوجهی و پیچیده دارد. 

 تجویزهاى سیاستگذارانه

نیاز براى ورود به تحلیل  از مباحث اصلی و به عنوان پیش تواندهاى رسانه، میبحث درباره آلودگی 

توان به پدیده رسانه در زمانه کرونا  اى، می صحیح از نسبت مردم و رسانه تلقی شود. با چنین زمینه

 ورودهایی داشت.  

مشخصاً از آنجا که کرونا ساختار زندگی اجتماعی و فردى انسان را مختل کرده، باید از رسانه و 

هاى این اختالل زیستی بشر و به  عنوان بسترى براى به حداقل رساندن آسیب جازى بهفضاى م

ها حول این استراتژى  ها استفاده کرد. پس سیاستهاى جدید براى انساندست آوردن فرصت 

 اصلی و درون این چارچوب کلی باید عمل بکنند.  

 :هاى کلىسیاست

در   ر جهان واقعى، در فضاى مجازى:هاى مختلف یک فرد د بازسازى و بازطراحى نقش .1

تواند بدون اینکه بخشی از هویت خود در دوران پیشاکرونا را  این صورت است که فرد می

از دست بدهد و دچار خأل هویتی شود، به زندگی ادامه دهد. البته باید توجه داشت این  
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واقعی افراد در  هاى ها نباید به نحوى باشد که به طور دائم جایگزین نقشبازطراحی نقش

 دنیاى واقعی شود. 

توجه به روابط  و  معنایى و پوچى و بحران هویت در افرادجلوگیرى از ایجاد حس بى .2

ت شدید زیست اجتماعی،  با اختالال دوران کرونا که معموالً  درونى فرد با خود و جهان:

تواند براى افرادى،  دست مشحون است، به راحتی می  گذارى و قرنطینه و امورى از اینفاصله

ها تا معنایی زندگی را رقم بزند. بازسازى نقشبودن و بی زمینه ایجاد حس پوچی و نامفید

تواند از این اتفاق جلوگیرى کند، اما حقیقت آن است که شرایط قرنطینه و تنهایی  حدى می 

خاص   افراد گردد. از این جهت به شکل تواند باعث بروز مشکالت درونی درها، میانسان

ترین ابزارها براى حفظ  باید به فکر روابط فرد با خود در این دوران بود. رسانه یکی از مهم

 شرایط متعادل در این دوران نامتعادل است. 

ها و فضاى مجازى، و احیا و حفظ امکان خشى از واقعیات در رسانهبمقابله با حذف  .3

شرایط بحرانی کرونا عمال منجر شده تا تمامی نظرها   انفرادى مجازى:کنشگرى جمعى و 

این تمرکز اذهان، منجر به نتایجی همچون امکان   معطوف به خبرهاى مرتبط با کرونا باشد. 

 رخ دادن اتفاقات بزرگ سیاسی و  

اقتصادى در خفا و غفلت مردم، و دور شدن مردم از مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی  

یک سیاست مهم دوران کرونا این است که واقعیات با همان ضریب واقعی خودشان  شود. 

در پیش از کرونا به مردم نشان داده شوند. چرا که کرونا مسأله اى مقطعی به نظر می رسد، 

در حالی که امکان دارد وقایع سیاسی و اجتماعی و اقتصادى بزرگی در این روزها، تأثیرى  

راد و جامعه بگذارد. به همین دلیل باید ظرفیت هاى کنشگرى  زندگی اف  طوالنی مدت در

 جمعی و انفرادى و فرهنگ آن نیز، حفظ و تقویت شود.  

دوران کرونا و شرایط خاص آن هر مقدار که طول   ایجاد بسترهاى رشد افراد و جامعه: .4

و   بکشد، می تواند منجر به عقب گرد هاى فرهنگی اجتماعی مختلفی شود. باید راهبردها

اقداماتی در نظر گرفت که افراد و جامعه در همین ایام نیز به رشد خود ادامه دهند. در این  

 بخش نیز رسانه ها، می توانند پیشرو باشند. 

 رسانه در این بخش نیز می تواند نقشی محورى داشته باشد.   کمک به مبارزه با کرونا: .5
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این   آلودگى هاى رسانه اى:در برابر  افزایش عمومى سطح سواد رسانه اى، خصوصا   .6

سیاست به عنوان سیاست مکمل سایر سیاست ها عمل می کند. چرا که نوع حضور درست  

 و آسیب ندیدن در فضاى مازى را به افراد آموزش می دهد. 

 :راهبردها و اقدامات

سرعت عمل در   مدت هستند کهپیشنهادهاى زیر به طور عمده پیشنهادهایی براى بازه کوتاه 

ها از اهمیت وافرى برخوردار است. در پایان پیشنهادها، محورهاى سیاستی  سازى آناجرایی

 شود.  بلندمدت نیز ذکر می

توان متذکر شد که عمده پیش از ذکر اقدامات و راهبردها به عنوان یک نکته و مالحظه مهم می 

. براى این کار، دو ابزار محورى وجود دارد که  سازى دارندسازى و جریان این اقدامات نیاز به گفتمان

الزم را اندیشید. این دو ابزار، عمالً دو مرجع مهم   توان براى استفاده از هر دو ابزار تمهیداتمی

 اجتماعی هستند.  

هاى پرمخاطب و...(، ها و سایتهایی همچون کانالهاى مرجع )شامل صدا و سیما، رسانهاولی رسانه

ها، مفاخر، افراد مشهور، صاحب نفوذ اجتماعی و مردمی، و...( مرجع )مانند سلبریتیو دومی افراد 

هاى مرجع  توان از هر دو ابزار استفاده کرد. استفاده از رسانهها، میسازىباشند. در عموم جریان می

امل و  هاى مرجع، باید از راه گفتگو و تعکه امرى متداول است. اما براى استفاده از ظرفیت انسان

 ها وارد شد. هاى آموزشی و یا تبیینی به آنمشورت، در کنار ارائه بسته

ها، حفظ شفافیت و صداقت  همچنین ذکر این نکته نیز کامال مهم است که براى موفقیت این سیاست

 تعاملی غیرمصنوعی در فضاى مجازى باید مورد توجه اکید قرارگیرد.  رسانه و البته فضاهاى

 بخش قابل عرضه است:   4بردهاى مدنظر در اقدامات و راه

 رسانه و روابط فرد:   .1

o :معنایی  باید مراقب بود که افراد دچار حس پوچی و بی رابطه درونی فرد با خود

شکل  « ناامیدى»و   «نشوند. شاید عمده مسائل حول دو محور »اضطراب درونی 

از اهمیت خاصی  تواندهمچنین مسأله فراغت و تفریحات فرد نیز می گیرد. می

 برخوردار باشد. 

هاى اضطراب و ناامیدى، باید محتواهاى مناسب دینی، براى پاسخگویی به بحران
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هاى مختلف منتشر شود. همچنین براى  حکمی، ادبی و روانشناسی تولید و در قالب

هاى  هاى مطالعه و فکر، کمپینتوان به کمپین تفریحات فرد و آثار دورنی آن، می 

 یرى در دوران قرنطینه و امورى از این دست توجه داشت.  یادگ

o :و   «دوستان» ، «خانواده و اقوام » این روابط در سطوح مختلف  روابط فرد با دیگران

وجود دارد. صله ارحام،  «باشدها عضو میهایی که فرد در آننهادها و جامعه»

روابط بودند که در دوران   هاى برقرارى اینهاى اجتماعی افراد، قالبها و نقشگعده 

هاى مختلف بازسازى اند. باید از طریق آموزش راه شیوع کرونا دچار اختالل شده 

 این روابط، مردم را در بازطراحی این روابط کمک کرد. 

 رسانه و جامعه:   .2

o دوران کرونا برخی از اجتماعات تقریبا بی جایگزین:رسانه و اجتماعات تقریبا  بی-

ها، مراسمات عزا، مراسمات عبادى و امورى از این دست را شنایگزین مانند جج

سازى و آموزش  مختل کرده است. ترویج الگوهاى مجازى مناسب از طریق جریان

-تواند تا حدى نبود این اجتماعات را جبران کند. به عنوان مثال برگزارى زیارتمی

توان ند. یا می هایی از این دست هستازى، مراسمات نیایش مجازى نمونهج هاى م

هاى حسنه، مایه  از  مراسمات ختم مجازى نیز نام برد که عالوه بر حفظ سنت

 کند. گردد و به حفظ روابط اجتماعی کمک میتسکین داغ دیدگان نیز می

o با  هاى اجتماعی که معموالًکمپین هاى اجتماعی:هاى مدنی و مسئولیترسانه و مشارکت

هاى مجازى و تعاملی قابل تکثیر  یرند، در قالبگدوستانه شکل میاهداف انسان

باشند. به عنوان مثال الگوهاى مجازى خوبی براى همدلی و کمک به محرومین می

هاى هاى مجازى و اپلیکیشنگان از کرونا قابل طرح هستند. کمپین ددیو یا آسیب

کمک   تواند به رشد این وجه از جامعهمرتبط در کنار ساختارهاى مردمی موجود می 

 کند. 

o توان از این دوران به عنوان فرصتی براى  می هاى رشد افراد و جامعه:رسانه و امکان

هاى آموزشی عمومی، گیرى سامانهاجتماعی استفاده نمود. شکل رشد فردى و

تواند به رشد فردى و اجتماعی کمک شایانی کند. تخصصی، مهارتی و بینشی می

ها از دو طریق ذکر مور، تبلیغ و ترویج این بخشاختصاص اینترنت ارزان براى این ا
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تواند مردم را به سمت استفاده از این  هاى معتبر آموزشی می شده، و ارائه گواهی

هاى مجازى مشاوره در امور مختلف اندازى سامانهبسترها سوق دهد. همچنین راه 

هایی  سامانههاى احتمالی این دوران بکاهد. چنین تواند از استهالکزندگی نیز می

 گیرى هستند.  ذیل وزارت ارشاد و نهادهاى تبلیغاتی حاکمیتی قابل شکل

o برخی نیازهاى افراد در این بازه به سختی   سازى نیازهاى ضرورى:رسانه و برطرف

تر افراد به توان از دسترسی سختشود. در این میان به طور خاص می برطرف می

هاى آنالین یا  نام برد.  ایجاد سامانه یا بازارپزشکان متخصص و یا خدمات دولتی و 

ایجاد سامانه  مدت مناسبی باشد. البته در این میانتواند راهکار کوتاه تعاملی می 

 هاى آنالین خدماتی پزشکی و سالمت از اولویت بیشترى برخوردار است. 

 رسانه و سیاست:   .3

o اخبار مرتبط با کرونا  شدت زیاد خبرى عمومی از وقایع مهم و تأثیرگذار:امکان بی

شود. اما این مسأله خوبی  منجر به به حاشیه رانده شدن سایر اخبار می محتمالً

نیست. ممکن است برخی اتفاقات مهم و اساسی دور از دیدگان مردم رخ دهد و  

هاى مختلف سیاسی، تواند در حوزه ها نشوند. این اتفاقات میمتوجه آن   مردم اصالً

هاى حاکمیتی باید ل و جهان اسالم باشد. به همین خاطر رسانهالمل اقتصادى، بین 

سیاست تعادل خبرى را پیش بگیرند. به این معنا که به اخبار مهم گوناگون به نحو 

جدى و عیان پرداخته شود و این اخبار در میانه اخبار بیمارى گم نشوند. ایجاد 

اگانه به این اتفاقات، هاى تحلیل و خبرى جدتعادل در اخبار یا اختصاص برنامه

 مدت باشد. تواند راهکارى کوتاه می

o ها به عنوان یک رسانه  گرى و فراموش نشدن مسائل سیاسی:ایجاد فضاهاى تعاملی مطالبه

گرانه در صحنه حاضر باشند. ساالرى دینی باید همچنان مطالبهرکن مهم مردم

-یغات و خبرگزارىهمچون سازمان تبل  همچنین بسترهاى مجازى توسط نهادهایی

تواند محلی براى کنشگرى تعاملی و یا کمپینی افراد جامعه باشند. هاى رسمی، می 

هاى امنیتی نیز با حساسیت کمترى به کنشگرى مجازى باشد دستگاه  زمشاید ال

افراد معمولی جامعه نظر کنند )در عین حساسیت بجا در قبال تحرکات مشکوک  

ایطی گذراست و ممکن است افراد به خاطر مجازى(. چرا که شرایط فعلی، شر
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ناآشنایی با شرایط دنیاى مجازى، دچار اشتباهات سهوى شوند. اگر تسامحات در 

بر خالف   این سطح رخ ندهد، ممکن است ترس عمومی از کنشگرى رخ دهد که

 ساالرى دینی و مشارکت مردم در امور کشور و انقالب اسالمی است.  ایده مردم

o ضامن اعتماد مردم به رسانه،  هاى بهداشتی مسئولین و مردم:وتکلیکسان بودن پر

 ت رسانی، نقد منصفانه مسئولین و الپوشانی نکردن ایراداصداقت آن در اطالع

توان این را متذکر شد که اگر مسئولین  باشد. به عنوان یک مثال میواضح می

انند ماسک زدن کنند )مهاى بهداشتی متفاوتی نسبت به مردم رعایت میپروتکل 

مسئولین سالم(، رسانه موظف است یا صادقانه بیان کند که ماسک زدن نیاز است، 

گرانه این حرکت مسئولین را نقد کرده و مطالبه رفتار در سطح مردم را  و یا مطالبه

تر  تواند صحنه سیاست را مردمیاز مسئولین داشته باشد. به این نحو رسانه می

 شده و اعتماد عمومی بیشترى جلب کند.    ترکند و یا خود مردمی

 رسانه و مبارزه با کرونا   .4

o اى  افزایش سطح سواد رسانه   پراکنی در رسانه:شایعه  اى، خصوصا مبارزه با آلودگی رسانه

اى آموزشی و جذاب در صدا و سیما(، و ایجاد یک  از طرق مختلف )مانند برنامه

در موضوع کرونا و ارجاع همه به آن، از اقدامات  اى جامع حاکمیتیمرجع رسانه

 باشد. ممکن در این بخش می

o :هاى تعاملی مردمی از طریق سامانه ایجاد نظارت همگانی و گزارش تخلفات و خطرات 

o دهی به تیم رصد شایعات و پاسخگویی به شکل آزمایی اخبار کرونا:سامانه راستی

 بود.  مدت مثمر ثمر خواهدکوتاه ها نیز به عنوان یک کار آن

o هاى مراقبت از  هاى مختلف ساده )از ساخت وسایل پیشگیرى گرفته تا مهارتسامانه آموزش

-ایجاد چنین محتواهایی ذیل ساختارهایی مانند آپارات یا روبیکا امکان  بیمار و...(:

تجارب   اشتراک گذاشتن انواع مطالب و  باشد. محتواهایی از این دست و بهپذیر می

هایی مانند یوتیوب  جالب و مفید، می تواند نیاز عمومی به کسب اطالعات از پلتفرم

 را جبران کند.  

 سیاست هاى بلندمدت رسانه منبعث از فعالیت هاى دوران کرونا: 

ن این نکته بود که در نهایت فضاى مجازى نباید جایگزین فضاى واقعی شود. به همین  ضمباید مت
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در کوتاه مدت داراى اهمیت زیاد   هاى پیش گفته، صرفاًهایی از اقدمات و طرحبخشدلیل شاید 

 تواند مثمر ثمر باشد. باشند. اما حفظ و تقویت دو بخش خاص می

هاى اولی تقویت بسترهاى مجازى رشد، و دومی تقویت ساختارهاى مشارکتی تعاملی در حوزه  

 اجتماعی و سیاسی است.  
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 برد عنوان راه

 راهکارهای تقویت کسب و کارهای مرتبط با صنایع دستی و فرهنگی 
 

صنایع دستى نه صرفاً با رویکردهاى فرهنگى که با رویکردهاى اقتصادى و اجتماعى مورد   امروزه 

توجه جوامع مختلف قرار گرفته است؛ بهگونهاى که به ادعاى سازمانهاى متولى فرش دستباف و  

میلیون نفر کارگر ماهر )بهصورت رسمى و غیررسمى( در این بخش   5/2دستى در حدود صنایع

 فعالیت مىکنند. 

درصد شاغالن در حوزه صنایع دستى را زنان نشان مىدهند   70ت نشان مىدهد که بیش از مطالعا

که با توجه به اقتضائات فرهنگى و اجتماعى جامعه ایران، رونق صنایع دستى مهمترین ابزار براى  

 و زندگى در جامعه زنان محسوب مىشود. تعادل بین کار  

ان کرونا تأثیرات فروانى بر مشاغل و کسبوکارهاى حوزه صنایع دستى داشته و موجب شده بحر

کارگاه شناسایى شده و داراى مجوز از معاونت صنایع دستى   535,144است که فعالیت رسمى 

غل رسمى را ایجاد نموده  هزار ش 450وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى که حدود 

 اند با مخاطره جدى روبهرو شود. 

فروشگاه صنایع دستى قرار دارد که نقش  2500کالنشهر اصلى کشور بیش از  ۶در  همچنین

بسزایى در عرضه محصوالت صنایع دستى دارند که این فروشگاهها نیز تعطیل شدهاند. بررسىها  

  90باعث از دست دادن فروش حدود    1399سال  نشان مىدهد که لغو بازارچههاى موقت نوروزى در  

میلیارد تومانى فروش و درآمد کسبوکارهاى این هنر ـ صنعت در دوران کرونا شده است بهعالوه 

اینکه بهواسطه بسته شدن مرزها، صادرات صنایع دستى )اعم از رسمى و چمدانى( به میزان حدود  

( با کاهش چشمگیرى مواجه شده  1399و فروردین  1398ماهه اسفند  2میلیون دالر ) فقط  90

است. شواهد نشان مىدهد ایجاد اشتغال جدید در صنوف تولیدى کوچک و کارخانههاى مقیاس  

آنجا که مشاغل و کسبوکارهاى حوزه    پایین حداقل تا دو سال پس از تعطیلى امکانپذیر نیست و از

حرانى موجود باعث شود که  صنایع دستى از این جنس هستند، بیم آن مىرود که استمرار وضع ب

بسیارى از مشاغل و کسبوکارهاى وابسته این حوزه براى همیشه از گردش فعالیت اقتصادى کشور  

 خارج شده و تعطیل شوند. 

  



 

62 
 

 فصل چهارم: راهکارها و راهبردها

 ارزیابی اقدامهای دولت در حوزه صنایع دستی

 

سامانه  توجه به آمار مجوزهاى صادره از وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در  با

مورد مجوز براى مشاغل خانگى صادر شده است   51092سال گذشته تعداد  5مشاغل خانگى، در 

اساس   طرف دیگر بر درصد از مجوزهاى صادره جهت فعالیت زنان، بوده است. از 77که حدود 

براساس پروانههاى   1398آمارهاى ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستى براى زنان تا انتهاى سال 

نفر از زنان کشور    299هزار و    3۶9یدى انفرادى،کارگاهى و کارتهاى شناسایى صادر شده تعداد  تول

بهصورت مستقیم در حوزه صنایع دستى اشتغال داشته که درصد قابل توجهى از آنان زنان 

سرپرست خانوار و از طبقه متوسط به پایین جامعه محسوب مىشوند. با توجه به موارد مذکور  

که تدابیر حمایتى دولت براى کسبوکارها نمىتواند براى بخش صنایع دستى و  مىتوان گفت 

شاغالن و فعاالن این حوزه نتایج مؤثر داشته باشد، زیرا غالب افراد شاغل در حوزه صنایع دستى 

بهصورت انفرادى و در محیط خانه به فعالیت مىپردازند درحالى که جنس حمایتهاى دولت غالباً  

 دف قرار داده است. بنگاهها را مورد ه

 

 ارد پیشنهادی برای مدیریت حوزه صنایع دستی:مو

 

هدایت کارگاههاى تولیدى صنایع دستى و مشاغل خانگى مرتبط، در جهت تولیدات سالمت   .1

 محور مورد نیاز شرایط فعلى کشور )مانند تولید ماسک، دستکش و ...(؛

فعاالن صنایع دستى توسط وزارت  درصد از تولیدات خانگى هنرمندان و  30خرید تضمنى  .2

دستى، وزارت صمت و وزارت تعاون، کار و رفاه  صنایع میراث فرهنگى، گردشگرى و

 و حفظ اشتغال؛   »در خانه بمانیم«اجتماعى جهت حمایت از طرح 

تدوین سازوکارهاى مناسب براى تأمین مواد اولیه مورد نیاز کارگاهها و افراد فعال و   .3

نایع دستى با استفاده از ظرفیت تعاونىهاى صنایع دستى، با  شناسهدار حوزه فرش و ص

کار و رفاه اجتماعى و وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع  همکارى وزارت تعاون، 

 دستى؛ 

 درصدى تولیدات صنایع دستى مرسوله )ارسال شده( از طریق پست؛  50تخفیف  .4

زیع و فروش صنایع دستى با برقرارى امکان برگزارى نمایشگاه مجازى توسط سایتهاى تو .5
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 حمایت دولت؛ 

دریافت مالیات بر درآمد دولت از کلیه فروشگاههاى صنایعدستى تولید داخل در   تعلیق .6

 مناطق هدف به مدت یکسال بعد از بحران؛ 

استمهال اقساط بانکى کارگاهها و افراد داراى پروانه فعالیت صنایع دستى تا پایان   .7

 ؛  1399شهریورماه 

محل فعالیت صنعتگران و هنرمندان   1399ماهه اول سال  ۶اجارهبهاى عدم دریافت  .8

صنایعدستى که در اماکن با مالکیت سازمان اوقاف و امور خیریه و سایر نهادهاى اجرایى  

 فعالیت مىکنند؛ 

مشارکت دستگاههاى اجرایى در پیشخرید محصوالت صنایع دستى فعاالن و هنرمندان  .9

 شناسهدار این حوزه؛ 

رى نمایشگاههاى موقت در تمامى دستگاههاى اجرایى بهویژه سایتها و اماکن امکان برگزا .10

 تاریخى و فرهنگى و موزهها بهصورت رایگان بعد از عادى شدن شرایط؛ 

 ؛ 1399معافیت کارگاههاى تولیدى صنایع دستى از عوارض شهرى در سال   .11

فرهنگى، گردشگرى و صنایع  ایجاد فروشگاههاى دائمى صنایع دستى توسط وزارت میراث    .12

 دستى با همکارى وزارت صمت و شهردارىها در دوران پساکرونا؛ 

آهن و ترمینالهاى  مکلف شدن پایانههاى مسافرى )فرودگاهها، ایستگاههاى راه   .13

مستقیم صنایع دستى بهصورت رایگان    عرضه  اتوبوسرانى( به تخصیص مکانى براى تولید و

 پس از عادى شدن شرایط 

در کشورهاى خارجى جهت صادرات صنایع دستى، پس   «خانههاى ایران »ظرفیت احیاى   .14

 از بحران. 

درحال حاضر، خانههاى ایران )خانه فرهنگ( در خارج از کشور در اختیار وزارت خارجه، )

سازمان هواپیمایى و سازمان فرهنگ و ارتباطات و سازمان تبلیغات اسالمى است که قرار  

میراث فرهنگى، صنایع دستى و گردشگرى براى عرضه بود بخشى از آن به وزارت 

محصوالت صنایعدستى فاخر ایران در خارج از کشور اختصاص یابد که همچنان تحقق  

 (نیافته است.. 
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 برد عنوان راه

 های شهرنشینیلزوم تقویت شاخص
 

استقرار خدمات، به در دهههاى اخیر با گذار از توسعه کشاورزى و صنعتى، شهرها بهعنوان عرصه 

اند. موتور محرک اقتصاد کشورها و اصلىترین جایگاه زیست و استقرار جوامع بشرى تبدیل شده 

چرخه دائمى انباشت سرمایه و تمرکز بهخصوص در کالنشهرها و مناطق کالنشهرى، به مانند 

ن انباشت و  اند. اگر چه ایجاذبه مغناطیسى، جمعیت و فعالیت را هر چه بیشتر به خود جذب کرده 

تراکم فزاینده، مزیت و صرفههاى اقتصادى فراوانى براى کسبوکارها و اقتصاد ملى داشته است.  

اما تبعات تراکم فزاینده در ابعاد گوناگون اجتماعى، اقتصادى و زیستمحیطى و بهداشت و سالمت 

 جامعه به مرور از مزایاى آن پیشى گرفته است. 

شهرهاى جهان این است که چه الزاماتى موجبات درگیرى مردم با از دغدغههاى کنونى  یکى 

مىشود. از طرفى مردم درگیر این هستند که مکانهایى که در   19-یدو تهدیدهایى نظیر بیمارى کو

آن زندگى و تفرج مىکنند چگونه بر سالمت و رفاه آنها تأثیر مىگذارد. آیا براى جلوگیرى از تراکم  

، منطقه روستایى ایمنتر است؟ یا ایمنى در منطقهاى از شهر که به ظاهر خطرناک یک کالنشهر

در سطح  19-یدو خدمات درمانى و سایر منابع نزدیک به هم هستند؟ درحال حاضر بیمارى کو

جمله ایران همهگیر شده و گسترش یافته است. حال پرسش این است که زندگى در   کشورها از

در آن کمتر است مطلوبتر و ایمنتر است و یا زندگى  مناطق متراکم شهرى که نیاز به رفت و آمد 

در سکونتهاى دورافتاده از هم؟ براى این پرسشها پاسخهاى رضایتبخش چندانى وجود ندارد، 

اما با توجه به تجربیات اخیر مىتوان آسیبها و راهنمایىهایى را برداشت کرد. براساس گزارشها، 

کاربرد فناورى، امنیت  مباحث فرهنگی،  راکم جمعیت،  اساسىترین انتقادها در نظام شهرسازى، به ت

 غذایى و مسکن ناکافى وارد شده است. 

این واقعیت مهم است که انتشار این ویروس تا حد زیادى بر محمل جهانى شدن و رشد سریع  

حالى که این امر باعث    شهرى و توسعه حملونقل ملى و بینالمللى شیوع و گسترش یافته است. در 

ههراسى و انتقاد از زندگى متراکم شده است و ارتباط مردم و مکانها را تهدید مىکند  رواج بیگان

اینرو بیش از هر زمان دیگرى پرداختن به موضوع شیوه ارتباط واقعى مردم با هم اهمیت دارد.   از

هاى موضعى به همهگیرى نشان مىدهد که با در نظر گرفتن فاصلهگذارى اجتماعى،  پاسخ 

بر قابلیت مکانهاى  ر قابل توجهى مبتنىبهطو ادى، اجتماعى و مدنى جوامعساختارهاى اقتص
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شهرى، براى مقابله با بحران هستند. بنابر برخى یافتهها و محتواى تحلیلى این روزهاى اندیشمندان  

عات فرهنگی و مبتنی بر  موضو CityLab  استفاده از مطالب تحلیلى وبسایت  و متخصصان و

 چالش جدى بین صاحبنظران مبدل شده است. به رفتارهای اجتماعی 

 راهکار و پیشنهادها

o   ارائه گزینههاى مختلف حمایتى، معافیت، تخفیف، تعلیق، تنفس و تقسیط براى

 : کسبوکارهاى شهرى )بهخصوص کسبوکارهاى خرد و محلى( متناسب با شدت اثرپذیرى

 افزوده  بیمه، عوارض شهردارى، مالیات و مالیات بر ارزش حق ▪

 امکان پرداخت وام استیجارى به واحدهاى تجارى و ادارى استیجارى؛  ▪

o   ،)توسعه خدمات شهرى الکترونیک )دولت، شهردارى،بانکها، خدمات قضایى و ثبتى

 مبتنىبر اینترنت و در بستر اپلیکیشنهاى تلفن هوشمند؛ 

 

o لیکیشنهاى  حمایت از توسعه و ایجاد پلتفرمهاى ارائه کاال و خدمات اینترنتى و در بستر اپ

 تلفن هوشمند؛  

o  ،ونقل حمل فرهنگسازى، ترویج و عملیاتى کردن فاصلهگذارى اجتماعى در فضاى شهرى

 عمومى، فضاهاى کسبوکار؛ 

o   حمایت از توسعه دورکارى بهصورت مستمر )و پس از کاهش شیوع بیمارى( با توجه به آثار

 مثبت بر حملونقل؛ 

o یکپارچه شهرى،  /راى تحقق مدیریت واحد پیگیرى اقدامات چندبعدى قانونى و اجرایى ب 

  در کنار ضرورت و الزام در شرایط عادى، در شرایط اینچنینى از حیث مقابله با بحرانها که

 آسیبها اثربخشى و کارآمدى دوچندان دارد؛ و 

o محلى حرکت به سمت محلهمحورى و اعمال سیاستهاى حمایتى در مورد کسبوکارهاى 

به مراکز خرید محلى و سیاستهاى حمایتى از کسبوکارهاى  با هدف ترغیب رجوع مردم 

  به رسمیت شناختن و ارتقاى جایگاه نهادهاى محلى، برقرارى ارتباط مداوم و مؤثر با   محلى

مدیریتى، تقویت هماهنگى میان نهادهاى دولتى و حاکمیتى سطح محله با مدیریت   بدنه

 آورى محالت؛ شهرى و آموزش مؤثر و افزایش تاب

o راى تغییر ساختار شهرى از تکمرکزیت یا مرکزیت قوى به سمت ساختار  تالش ب
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 چندمرکزى در شهرهاى بزرگ و کالنشهرها؛ 

o   ترویج و توسعه بام سبز، در نظر گرفتن بالکن در تمامى واحدهاى مسکونى با دسترسى به

ر  فضاى کامالً باز، مشاعات با دسترسى باز با محیط بیرون، دسترسى به نور خورشید در اکث

 فضاهاى معمارى و همچنین فضاى امن بازى کودک با چرخش هواى طبیعى؛ 

o ى؛  شهر توسعه و افزایش سهم پیاده و دوچرخهسوارى بهعنوان راهبرد پابرجاى حملونقل

روها در مکانهاى شلوغ و  بازطراحى خیابان با هدف ترویج فاصله اجتماعى، تعریض پیاده 

 توسعه دوچرخه سوارى و برنامههاى اشتراک دوچرخه؛ روهاى جدید،  تجارى و ساخت پیاده 

o  رو در مراکز شهرى، برحسب تراکم تردد عابران و افزایش عرض  بازطراحى محورهاى پیاده

 و سهم پیاده؛ 

o آپها براى برگزارى مجازى رویدادهاى آموزشى فرهنگى مذهبى هنرى تشویق استارت 

o شهرى و سکونتگاههاى   توسعه حمایتهاى بهداشتى و درمانى در مناطق فرودست

 حاشیهاى و غیررسمى؛ 

o  ایجاد فضاهاى شهرى باز و مناسب در مقیاس محالت بهصورت شبکهاى از فضاهاى باز  

 راه سرسبز(؛ بههم )ترجیحاً از طریق پیاده  متصل

o مدنى و شبکههاى اجتماعى، نظیر معهاستفاده از ظرفیت اجتماعى و قدرت کنشگرى جا  

جمنهاى صنفى و حرفهاى، خیریهها و... بهمنظور پذیرش  و نهاد بسیج محالت، ان مساجد

 بخشى از مسئولیت دولت؛ 

o مدیریت  استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهى، شرکتهاى دانشبنیان در ایجاد سامانههاى  

هوشمند بیمارىهاى مسرى بهمنظور شناسایى هوشمند بیماران و ارائه خدمات درمان در 

 مکان مورد نیاز؛ 

o  مکانیابى بیمارستانهاى صحرایى در برنامهریزىهاى پیش از وقوع شناسایى اراضى و  

ان و آمادهسازى کامل پایگاههاى پشتیبانى مدیریت بحران و درمانگاهها و سایر  بحر

کاربرىها و مراکزى که در صورت نیاز مىتواند مورد استفاده قرار گیرد از قبیل نمایشگاه، 

 مصلى، ورزشگاه، تاالرها و...؛

o و ی امانههاى کنترل سالمت هوشمند در مبادى ورودى شهرى، مراکز تجاراستفاده از س

 مراکز پر تردد و ازدحام شهرى نظیر مترو؛ 
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o آپها براى سامانههاى کنترل و نظارت هوشمند شهرى؛ استفاده از استارت 

o  بازنگرى در سطوح و سرانه کاربرى درمانى و بهداشتى در برنامهریزى شهرى؛ 

o بر تجارب  ند غیرعامل در برنامهریزى و طراحى شهرى مبتنىبهروزرسانى مالحظات پداف

 اخیر گسترش و شیوع بیمارى کرونا بر توسعه جوامع شهرى؛ 

o   توسعه حیات شبانه شهرى، افزایش درآمد، رونق کسبوکار، کاهش ازدحام ساعات شلوغى

 با افزایش اجازه ساعات فعالیت و روزهاى تعطیل بهخصوص در تابستان؛ 

o استهاى توسعه متراکم شوراىعالى شهرسازى و معمارى ایران و فرایند بازنگرى در سی

 تصویب طرحهاى توسعه شهرى. 
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 برد عنوان راه

 و بازاحیای صنعت گردشگری  19-کووید 
 

در ایران نیز شیوع قابلتوجه ویروس کرونا باعث تنش در بازار خدمات مسافرتى و گردشگرى شامل  

خدماتدهندهها شده است. در شرایط فعلى برخى از مسافران به علت ترس  مسافران، آژانسها و 

ابتال شدن به بیمارى کرونا اقدام به لغو سفر خود کرده که همین امر موجب ایجاد تنش و چالش  

میان آژانسهاى هواپیمایى و مسافران شده است. از سوى دیگر در آستانه شروع فصل تعطیالت  

کشور، موجب لغو بسیارى از   هایانیروسى کرونا در اغلب است نوروزى، شیوع جهانى بیمارى و

سفرها شده است. این وضعیت در کنار لغو اکثریت قریب به اتفاق سفرهاى گردشگران خارجى به  

کشور در نتیجه حوادث پیاپى اخیر، بحران در صنعت گردشگرى را به جایى رسانده است که در 

که عالوه بر از کار انداختن سیستم گردشگرى کشور رود اندیشى، بیم آن مىصورت عدم چاره 

هاى هنگفت بر کسب و کارهاى مرتبط با این صنعت، اعتبار و تصویر ذهنى  ها و زیانتحمیل هزینه

مقصد گردشگرى ایران را در ذهن گردشگران داخلى و خارجى براى مدت ها تحت تاثیر قرار داده  

شیوه نامه اجرایى ذخیره و ابطال اتاق در  12ماده دار کند. همچنین با توجه به و آن را خدشه

واحدهاى اقامتى و دستورالعمل پیشگیرى و کنترل شیوع ویروس کرونا در تاسیسات گردشگرى 

و کارهاى مرتبط با گردشگرى در تمامى    کسب  تمامى 4/12/1398مورخ    983400/78379به شماره  

 بازپرداخت کلیه وجوه دریافتى به مسافران اقدام نمایند. هاى سفر و  ها باید نسبت به لغو برنامهبخش

بحران در صنعت گردشگرى با دارا بودن ویژگىهایى که آن را از سایر صنعتها متمایز   مدیریت

مىکند، حائز اهمیت است. کسب و کارها و فعاالن حوزه گردشگرى نمىتوانند در مقابل برخى  

وص زمانى که مقامات رسمى خبر از شیوع مجدد و  تفاوت باشند، به خصاحتمالها و اتفاقها بى

افزایش بیمارىهاى واگیردار ویروسى و میکروبى را مىدهند، بیمارىهایى که قلمرو آنها از حدود  

مرزهاى داخلى و منطقهاى فراتر خواهد رفت. انجام اقدامات بازدارنده و پیشگیرانه مىتواند مانع 

شود. با توجه به آنچه گفته شد، فعاالن صنعت گردشگرى  از وقوع بحرانى بزرگ و با ابعادى وسیع 

و سرمایهگذاران باید اقداماتى در جهت بهبود اوضاع سالمتى و بهداشتى مقصدها انجام دهند، البته 

 در این میان مشارکت و همکارى دولتها و حتى گردشگران نیز ضرورى است. 

گردشگرى به طور کامل در  2003سال  البته در برابر شیوع بیمارىهاى واگیردار مانند سارس در

دفاع بود و در بسیارى از مواقع ناچار به اجراى  برابر نیروها و عوامل بیرونى تسلیم و بى
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اى بود که تمامى فعاالن صنعت، موظف به پیروى از آن بودند. بنابراین  دستورالعملهاى دیکتهشده 

این   هایتى رونق بخشیدن به فعالیدر زمان بروز این بحرانها اقدامات مبتکرانه محدودى برا 

صنعت صورت مىگیرد. بعد از فروکش کردن بحرانهاى بهداشتى و سالمتى، فعاالن بخش تبلیغات 

و بازاریابى و تولیدکنندگان محصوالت، به دستاوردها و نتایج درخور توجهى نائل مىگردند که در 

خلى متمرکز شده و محصوالت  چنین شرایطى باید فعاالن اقتصادى گردشگرى بر روى بازارهاى دا

خود را با تخفیفهاى قابل توجهى عرضه کنند که در نهایت انجام این اقدامات موجب آغاز فرآیند  

بازسازى مقصد و کسب درآمد گردد. در ادامه به ارائه پیشنهادات و راهکارهایى در جهت مدیریت  

 این بحران مىپردازیم:

o تهدیداتى که در آن وجود دارد طبقهبندى کرد  را نیز مىتوان بر مبناى خطرات و  مقصدها

 و آگاهى جمعى و عمومى را از طریق آموزش افزایش داد. 

o اى و آموزشى و حمایتى در قالب اعطاى تسهیالت مناسب به جوامع محلى  هاى مشاوره بسته

 مقصد گردشگرى جهت ایجاد و راه اندازى کسب و کارهاى جایگزین تدوین گردد. 

o همکارى بیشتر بین فعاالن بخش پزشکى، مربیان بهداشت و سالمت و فعاالن  ى فرصتها

اقتصادى گردشگرى در جهت ارائه توصیهها و دستورالعملهاى بهداشتى و سالمت سفر  

 توسط دفاتر و آژانسهاى مسافرتى ایجاد گردد. 

o دشگران بایستى پیش از انجام سفرهاى خود در خصوص مشکالت بهداشتى و سالمتى  گر

 اطالعات کاملى کسب کنند.  در مقصدها

o د مىشود که گردشگران اقدامات پیشگیرانه و احتیاطى در پیش گیرند و در صورت  پیشنها

 اضطرار به سفر، خود را در هنگام سفر بیمه کنند. 

o د بحران با دبیرى وزیر میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى و ریاست معاون اول  ستا

مات مسئول مرتبط با صنعت گردشگرى و نمایندگان  رییس جمهور و با حضور وزرا و مقا

 صنفى مرتبط با حوزه گردشگرى تشکیل گردد.  هایلتمام تشک

o ها در زمینه اعطاى مجوز تاخیر  دولت، سازمان تأمین اجتماعى، نهادهاى مربوطه و شهردارى

هاى هاى تاسیسات گردشگرى و سایر بخشدر پرداخت حق بیمه، هرگونه عوارض و مالیات

اراى مجوز از وزارت میراث فرهنگى، گردشگرى و صنایع دستى در دوره زمانى بحران د

ساله پس  فعلى همکارىهاى الزم را داشته باشد و یا امکان تقسیط آن در زمان حداقل یک
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 از بازگشت به وضعیت عادى وجود داشته باشد. 

o و هزینههاى ثابت    وامهاى اضطرارى براى پرداخت حقوق و مزایاى پرسنل و شاغالن رسمى

 تمامى تاسیسات، موسسات مرتبط با گردشگرى پرداخت گردد. 

o وکارهاى مرتبط با  امکان استمهال پرداخت اقساط وامهاى فعلى اعطاء شده به تمامى کسب

 بدون اخذ جریمه دیرکرد ایجاد گردد.  یک سالگردشگرى، حداقل براى  

o  یان تور با مدنظر قراردادن  از کسب و کارهاى فردى فعاالن گردشگرى مانند راهنما

 هاى حمایتى مانند بیمههاى بیکارى، حمایت صورت گیرد. برخوردارى از بیمه

o مندى از هاى حمایتى براى تشویق شهروندان به سفر در دوران پسابحران مانند بهره برنامه

-مرخصى تشویقى، تسهیالت سفر، سهمیه بنزین تشویقى، کارت سفر و... تدوین و آماده 

 ردد. سازى گ

o   در نهایت بستر و زیرساختهاى الزم براى برقرارى گردشگرى مجازى و الکترونیکى یعنى

-معرفى ظرفیتها و قابلیتهاى صنعت گردشگرى، از طریق ابزارهاى هوشمندانه و مالتى

 مهیا گردد.  ICT)مدیاى فناورى اطالعات و ارتباطات)
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 برد عنوان راه

 و نسخه ای برای ورزش  ویروس کرونا 
 

ویروس بدون مرز کرونا، جهان ورزش را به تعطیلى کشاند. از باشگاههاى ورزشى محلهمحور گرفته 

تا رقابتهاى ملى و بینالمللى همگى تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتهاند بهگونهاى که حتى  

از ابهام فرو برده است.  بزرگترین اجتماع بشرى ورزش یعنى بازىهاى المپیک را در هالهاى

پاندومى و اپیدمى شدن این بیمارى حدت و شدت تأثیرات مخرب اقتصادى آن بسیارى از  

عرصههاى تولیدى و خدماتى در ایران و جهان را با چالشهاى و پیامدهایى مواجه کرده است.  

ویت سیستم  فعالیتهاى ورزشى که از حیث آثار فیزیولوژیکى و ایمونولوژیکى مىتوانند موجب تق

ایمنى و دفاعى بدن، خاصه بهبود ظرفیتهاى تنفسى و عملکرد ریوى شوند، امروز خود گرفتار 

اند. لذا، پیکر کرونازده ورزش کشور امروز نیازمند نسخه حمایتى موج تعطیلى ناشى از کرونا شده 

آوران و  و تقویتى است. موضوعى که تاکنون ازسوى متولیان امر براى باشگاهداران یعنى پیام

سفیران تندرستى و نشاط اجتماعى مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین آنچه در این گزارش  

اشاره مىشود بسته حمایتى و جبران تعطیلى اماکن و تأسیسات ورزشى کشور و بیکارى خیل 

 عظیم جوانان شاغل در باشگاههاى ورزشى محالت و ضرر و زیان ایشان از این محل است. 

 ی پیشنهادیراهکارها

کلیه اماکن، تأسیسات و  1398( قانون مدیریت بحران کشور مصوب 14استناد ماده ) به .1

سالنهاى ورزشى دستگاههاى اجرایى ازجمله وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و  

پرورش و شهردارىهاى سراسر کشور در اختیار قرارگاه بهداشتى و درمانى ستاد کل 

 سازماندهى خدمات به مردم قرار گیرد. نیروهاى مسلح براى 

؛ سازمان 13۶9مصوب    1( قانون بیمه بیکارى2ماده )  »2«با توجه به مفاد حکم قانونى تبصره   .2

تأمین اجتماعى نسبت به پرداخت بیمه بیکارى کلیه بیمهشدگان ورزشى شاغل در  

ار  باشگاههاى ورزشى که بهعلت شیوع و گسترش کرونا و تعطیلى مکان ورزشى، بیک

 شدهاند، اقدام نماید. این حکم قانونى نیز قابل تسرى به دیگر مشاغل موضوعه است. 

مشترکان اماکن و تأسیسات ورزشى که زیرساختهاى خود را در اختیار ستاد کل نیروهاى   .3

مسلح یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى جهت مقابله با کرونا و مدیریت وضعیت  

داخت بهاى مصرفى آب، برق و گاز در دوره مذکور معاف هستند.  موجود قرار مىدهند از پر 
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همچنین وزارت نیرو مىتواند نسبت به تقسیط در پرداخت بهاى قبوض آب، برق و گاز 

 اقدام کند.   1399مصرفى مشترکان تأسیسات و امکان ورزشى براى سال مالى 

از برنامههاى ورزشى  توجه به پیامدهاى تندرستى خانهنشینى و احتمال استقبال مردم  با .4

پس از سپرى شدن بحران، پیشنهاد مىشود نرخ مالیات بر ارزشافزوده اماکن و باشگاههاى 

ماه بعد از بحران صفر تعیین شود. همچنین تعرفه خدمات ورزشى اماکن    ۶ورزشى به مدت  

ماه  ۶و باشگاههاى ورزشى متعلق به وزارتخانهها و شهردارىهاى سراسر کشور براى مدت 

 مبها محاسبه شود. نی

حق بیمه کلیه بیمهشدگان ورزشى )سهم کارفرما( شاغل در باشگاههاى ورزشى در دوره  .5

صدم درصد و درآمدهاى   27تعطیلى اماکن مزبور را وزارت ورزش و جوانان از محل اعتبارات  

 اختصاصى پرداخت نماید. 

اران نسبت به  فدراسیون پزشکى ورزشى مکلف شود از محل عواید حاصل از بیمه ورزشک .6

درصد از حق بیمه هر فرد ورزشکار به باشگاه متبوع جهت جبران بخشى از  20بازپرداخت 

 حقوق از دست رفته باشگاهداران اقدام کند. 

کمیته ملى المپیک، پارالمپیک و فدراسیونهاى ورزشى براى تمامى ورزشکاران عضو    .7

رصد وضعیت سالمتى جانبازان  تیمهاى ملى بستههاى بهداشتى و مراقبتى تدارک ببینند، 

در شرایط موجود   و معلوالن ورزشکار و رفع نیازهاى ایشان ازسوى کمیته ملى پارالمپیک

 اکیداً ضرورى است. 

وزارت ورزش و جوانان نسبت به تشویق و تقدیم تندیس مالک منصف باشگاههاى ورزشى   .8

شگاه رفتار حسنه اتخاذ که مطابق دستورالعمل آن وزارت با مستأجران، مدیران و کارکنان با

 . مىنمایند، اقدام کند

دوره تعطیلى کلیه اماکن ورزشى )دو ماه(، بهعنوان ضمیمه به تمامى قراردادهاى واگذارى   .9

دستگاههاى اجرایى )دولتى و عمومى غیردولتى(  باشگاهها و اماکن ورزشى وابسته به

میزان اجاره الحاق شود ازجمله وزارت ورزش و جوانان و شهردارىها بدون افزایش میزان 

بهگونهاى که به پایان مدت قراردادهاى مذکور دو ماه اضافه شود و دریافت اجاره بهاى اماکن 

سوى وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه،   ماه از 2ورزشى از بخش غیردولتى براى 

شهردارىها و کلیه دستگاههاى اجرایى داراى اماکن ورزشى واگذارکننده به بخش 
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 ردولتى ممنوع شود. غی

( وزارت ورزش و جوانان و ادارات تابعه اجازه داده شود با رعایت قواعد  5به کمیسیون ماده ) .10

  1398ترک تشریفات نسبت به تمدید قراردادهاى واگذارى اماکن و مؤسسات ورزشى سال  

 براى یکسال بدون افزایش نرخ اجاره، براى کلیه اشخاص حقیقى و حقوقى اقدام کنند. 

رنامه ورزش در خانه با تأکید بر برنامههاى ورزشى تقویت عملکرد ریوى و ظرفیتهاى  ب  .11

سوى صدا و سیما تولید و پخش شود. آموزش برخى از رشتههاى ورزشى مانند   تنفسى از 

شطرنج نیز مىتواند به ماندن در خانه و فراغت اعضاى خانوارها کمک کند. در این راستا  

 رمانان ورزشى نیز مىتواند مفید باشد. برنامههاى تلویزیونى با قه 
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 عنوان راهکار 

 و مواجهه نظام آموزشی  19- پاندمی کووید 
 

جمله ایران را درگیر کرده است. اگرچه همه  کشور از 120ویروس کرونا تاکنون در جهان حدود 

باالى اقشار و گروههاى سنى در معرض خطر این بیمارى قرار دارند، اما با توجه به جمعیت 

دانشآموزان و دانشجویان، تراکم کالسهاى درسى و دانشگاهى، استفاده از امکانات و فضاهاى  

عمومى و مشترک و درنتیجه آن پیامدهاى سالمتى و احتمال باالى انتقال ویروس از طریق این دو  

ن  گروه به آحاد جامعه، مراقبت و کنترل فضاهاى آموزشى از نخستین اقدامات کشورهاى مبتال به ای 

 بیمارى است. 

ا در ادامه براى یافتن راهکارهاى مواجهه کشورمان با ویروس کرونا در فضاى مدارس و دانشگاهها، لذ

ابتدا تجربه مواجهه نظام آموزشى کشور چین با این ویروس از نظر گذرانده مىشود و در ادامه به 

 دانشگاههاى کشورمان پرداخته مىشود. بررسى ضرورتهاى اتخاذ اقدام مناسب در مدارس و 

 اجهه نظام آموزشی چین با ویروس کرونامو

حدى رسید که مدارس و   در شهر ووهان چین به  2019آغاز شیوع ویروس کرونا در دسامبر 

دانشگاهها ازجمله اولین نهادهایى بودند که ازسوى دولت چین تعطیل شدند. با توجه به خطر انتقال  

خصوص در مکانهاى پرازدحام و با عنایت به حجم گسترده جمعیت  سریع این ویروس به

ژانویه( از تعطیلى مدارس    22دانشآموزى و دانشجویى در کشور چین، با گذشت حدود یک ماه )از  

و دانشگاهها دولت چین تاکنون نیز اجازه بازگشایى به آنها نداده است. گفتنى است که مقرر گردیده 

)یک هفته دیگر( نیز ادامه یابد. اما سیاست دولت چین در این مدت  2020این روند تا پایان فوریه 

بر  ».مدارس و دانشگاهها تعطیل است؛ لکن آموزش و یادگیرى تعطیل نیست«این بوده است که 

اى براى پیشبرد امور آموزشى و تحقیقاتى با تمرکز بر  همین اساس سازوکارهاى بسیار گسترده 

اند. ازجمله سازوکارهاى جدى دولت  از راه دور طراحى و تدوین نموده بستر فضاى مجازى و آموزش  

 چین در این خصوص عبارتند از:

o کمیتهاى در هر دانشگاه براى پیگیرىهاى فعالیتهاى آن دانشگاه درخصوص   تشکیل

مواجهه با ویروس کرونا. این کمیتهها امور آموزشى، رفتوآمد دانشجویان داخلى و خارجى  

دانشجویانى که در فضاهاى خوابگاهى زندگى مىکنند حق خروج از فضاهاى  )تمامى 

خوابگاهى را ندارند(، بخشنامههاى صادره و تمام اتفاقاتى که در آن دانشگاه رخ مىدهد  
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اقدام مىکنند. قابل ذکر است مقرر گردید تعداد روزهاى تعطیل در این   پیگیرى، گزارش

 ایام از تعطیالت تابستان کم شود. 

o جمله:  ارى کالسهاى درس در بستر فضاى مجازى )اززبرگonline meeting  ،

TencentMeeting ،.(WeChat   خصوص براى دروس تئورى، فعالیتهاى    این سازوکار به

تحقیقاتى، پایاننامهها و رسالهها که نیاز کمترى به فعالیتهاى آزمایشگاهى دارند، کارایى  

 بیشترى دارد. 

o االت، کتابها، پایاننامهها براى دانشآموزان، دانشجویان و  دسترسى رایگان به محتواى مق

اساتید؛ اکثر دانشگاههاى کشور چین جزوات آموزشى که سابقاً براى دریافت آنها نیاز به 

پرداخت هزینه بوده است، در این ایام بهصورت رایگان در اختیار مخاطبان قرار داده است. 

ا، فایل الکترونیکى کتابها را بهصورت رایگان  فروشىهدر کنار دانشگاهها بسیارى از کتاب

 ند.ن قرار داده مخاطبا در دسترس

o   ارائه محتوى و تکالیف درسى ویژه دانشآموزان در بستر فضاى مجازى ازسوى دولت و

 ایجاد امکان ارتباط دانشآموزان و اولیاى آنها با مدیران و معلمان مدارس. 

o گزارى مسابقات تلویزیونى: براى جلوگیرى از  ر کردن اوقات دانشآموزان در منزل با برپ

رخوت کودکان و نوجوانان از طریق شبکههاى تلویزیونى انواع مسابقات )ورزشى،  

 خاطرهنویسى، نقاشى و... نوآورىها و خالقیتها(. 

o  دسترسى آزاد به بازىهاى رایگان: با توجه به عالقه زیاد کودکان و نوجوانان چین به انجام

دولت چین در زمان کنونى دسترسى عموم را براى انجام بازىهاى رایگان   بازىهاى رایانهاى، 

 تسهیل نموده است. 

 ورتهای تعطیلی مدارس و دانشگاهها در ایرانضر

o شیوع بیمارىهایى نظیر آنفلوانزا در مدارس و دانشگاهها نشان مىدهد که محیط  تجربه

شیوع بیمارى همچون کرونا متراکم کالسهاى درسى مدارس و دانشگاهها محلى براى 

مىباشد بهنحوى که در کوتاهترین زمان، این قبیل بیمارىها به همه افراد سرایت خواهد  

مورد مبتالیان به این ویروس نشان مىدهد که    425کرد. یک مطالعه جدید در چین بر روى  

 انتقال ویروس از انسان به انسان در تماس نزدیک رخ داده است. 

o کانات و تجهیزات بهداشتى در مدارس و دانشگاهها و استفاده مشترک بودن سطح ام  پایین
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از سرویسهاى بهداشتى، سالنهاى غذاخورى، امکانات خوابگاهى، کتابخانهها، تجهیزات 

ورزشى و... شیوع و گسترش ویروس کرونا در اینگونه فضاهاى آموزشى را سرعت  

 مىبخشد.

o این بیمارى توصیه اکید شده است، در  روش خودمراقبتى که براى پیشگیرى از ابتالى به

جمعیت دانشآموزى اساساً قابل اتکا نیست. لذا عالوهبر احتمال ابتالى دانشآموزان و  

 پیامدهاى سالمتى براى آنان مىتواند زمینهساز انتقال ویروس به دیگر اعضاى خانواده شود. 

o   تنگى نفس است.  روز مىباشد و عالئم بیمارى شامل تب، سرفه و    14-2دوره کمون بیمارى

به تعبیرى دیگر، ممکن است دانشآموز یا دانشجویى مبتال به ویروس کرونا بوده و بهسبب  

در حالى که ویروس کرونا    باشد  طوالنى بودن دوره کمون، مراقبتهاى ضرورى را انجام نداده 

طى همین دوره کمون بهویژه در جمعیت متراکم دانشآموزان و دانشجویان مىتواند  

 عدى چند هزار فرد را آلوده کند. بهصورت تصا 

o  اند  از توصیههاى مراقبتى جدى که مراجع دانشگاهى درخصوص ویروس کرونا ارائه داده

عبارتند از: حتىاالمکان از منزل خارج نشوید، در منزل از اتاق خود خارج نشوید و از  

ون  میلی 13سرویس بهداشتى مجزا استفاده کنید. همه اینها در صورتى است که حدود 

میلیون نفر روزانه از   5/1۶میلیون دانشجو، یعنى جمعیتى حدود  5/3دانشآموز و بیش از 

منزل خارج مىشوند، از وسایل و امکانات عمومى استفاده مىکنند و بدون داشتن تجهیزات 

 بهداشتى اولیه با دیگران ارتباط برقرار مىکنند. 

o  وزارتین متولى آموزش عالى و  راهکارهاى ارائه شده ازسوى وزارت آموزش و پرورش و

آموزش پزشکى به دانشآموزان و دانشجویان بیشتر از جنس توصیههاى رعایت بهداشت  

فردى همچون شستوشوى دست، عدم تجمع در یک مکان واحد، تعطیلى فعالیتهاى  

ورزشى، توزیع بروشورهاى مورد نیاز و مواردى از این دست است. این در حالى است که از  

زات مراقبت بهداشتى همچون ماسک و محلولهاى ضدعفونىکننده در  یکسو تجهی

مدارس و دانشگاه یافت نمىشود و دوم آنکه حضور دانشآموزان و دانشجویان در کالس  

درس و محوطه مدارس و دانشگاهها، خود بهمعناى تجمع در مکان واحد است. بنابراین  

روس کرونا بههیچوجه  چنین توصیههایى بهویژه با توجه بهشدت شیوع تصاعدى وی

 عملیاتى نخواهد بود. 
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o توجه به طول دوره کمون ویروس کرونا از یکسو و در اختیار نبودن کیتهاى تشخیصى   با

در مدارس و دانشگاهها و نیز جمعیت باالى دانشآموزان و دانشجویان، امکان رصد و پایش 

 لحظهاى شیوع این ویروس در مدارس و دانشگاه وجود ندارد. 

o  ارتخانههاى متولى حوزه آموزش و پرورش عمومى و آموزش عالى به خانوادهها  وز  توصیه

مبنىبر عدم حضور فرزندانشان در مدارس و دانشگاهها در صورت بروز عالئم بیمارى، 

توصیهاى غیرمنطقى و کارشناسى نشده است، زیرا بروز عالئم بیمارى بهمعناى آن است که 

را طى کرده است و در طول آن مدت در کالسهاى  فرد بیمار دوره کمون و نهفتگى بیمارى 

درس حضور یافته است که این خود بهمعناى امکان انتقال بیمارى به دیگر افراد استمضافاً.  

اینکه واسپارى اختیار به خانوادهها در این خصوص باعث نیمهتعطیلى مدارس و عدم امکان 

 اددهى مىشود. ارائه خدمات آموزشى و ایجاد اختالف در روند یادگیرى ـ ی

o   در پیشگیرى از کرونا فاصله یک مترى از افراد و در مواجهه با فرد تبدار و مشکوک به

متر باید رعایت شود. ازسوى دیگر، یکى از راهکارهاى وزارت    2تا    5/1کرونا فاصله در سطح  

آموزش و پرورش در مواجهه با ویروس کرونا آن است که فاصله دانشآموزان به حد ایمن  

مترى در  2تا  1برسد. درخصوص ناکارآمدى این راهکار باید اشاره کرد؛ رعایت فاصله 

  3نفرى با وجود نیمکتهاى یک مترى براى  45و   40کالسهاى با تراکم دانشآموزى باالى 

دانشآموز اساساً امکانپذیر نیست. همچنین در مدارس با جمعیت دانشآموزى باال، حضور  

در حیاط مدرسه و سایر فضاهاى مشترک غیرقابل کنترل  دانشآموزان در ساعات تفریح 

 است. 

o توجه به استفاده عموم از سرویسهاى حملونقل دانشآموزان، عدم امکان رعایت فاصله   با

افزایش امکان آلودگى و سرایت ویروس از این طریق به   ایمن در هنگام تردد از این طریق

اى آموزشى و رعایت مراقبتهاى  دانشآموزان، اساساً پاکسازى و ضدعفونى نمودن فض

 بهداشتى در مدارس بالاثر مىشود. 

 راهکارهای پیشنهادی

o هدف کنترل و مقابله بهینه با شیوع و گسترش این بیماری در جامعه و ایجاد وحدت رویه    با

در مدیریت نظام آموزشی کشور، کلیه مدارس و دانشگاههای دولتی و غیردولتی کشور به  

اسفندماه تعطیل شوند و برای جبران عقبماندگیهای تحصیلی به   مدت سه هفته تا پایان
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 میزان روزهای تعطیلشده به سال تحصیلی افزوده شود. 

o زمان صداوسیما برنامههاى رایج شبکه آموزش را متوقف کند و متناسب با شرایط کنونى  سا

وزشى  کشور درخصوص ویروس کرونا و تعطیلى نظام آموزشى، به تهیه و پخش برنامههاى آم

و پرورشى ویژه دانشآموزان )بهخصوص در مقاطع دبستان که امکان خودخوانى کتابهاى 

 درسى وجود ندارد( اقدام کند. 

o  وزارت آموزش و پرورش محتوى چندرسانهاى آموزش کتابهاى درسى دانشآموزان در

پایههاى مختلف تحصیلى را براى استفاده دانشآموزان بهصورت رایگان در پورتال خود  

 ار دهد. قر

o   وزارت آموزش و پرورش مدیران مدارس و معلمان را مکلف نماید تا در راستاى ارائه محتواى

 رسانهاى اجتماعى داخلى استفاده نمایند. کتب درسى به دانشآموزان از بستر پیام

o منظور پایش و ارزیابى   کمیته هماهنگى مقابله با کرونا در تمامى دانشگاهها به تشکیل

و سالمتى دانشجویان دانشگاه و تصمیمگیرى درخصوص ضرورت حضور  وضعیت آموزشى 

 معدود دانشجویان داراى پروژههاى تحقیقاتى در دانشگاه و خوابگاه. 
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 برد عنوان راه

 و نحوه مواجهه نظام آموزش عالی   19-کووید 
 

چالـش  نداشـته اسـت؛ دامنـه ایـن  چالشـی اسـت کـه تاکنـون سـابقه 91-ویـروس کوویـد

-زمانـی  فعالیت ها در امریـکا  نمیداننـد چـههـا و  دانشـگاه هنـوز مشـخص نیسـت.  کالج 

هایشـان بـه روال عـادی بـاز خواهـد گشـت و یـا تـا چـه حـد امـکان از سـر گرفتـن فعالیـت  

ا  ها ر موزش عالی پاسـخ این پرسـشآ  مـوزش وجـود خواهد داشـت. گرچـه مدیران آ  همیشـگی

انداز اقتصادی و اپیدمولـوژی مبهـم، بایـد سـؤاالتی  چشـم امـا با عنایـت به داننـد، مین

مـوزش، یادگیـری و تجربـه آت ایـن پاندمـی در دمـدت و بلندمـدرخصـوص پیامدهـای  کوتاه 

دانشـجویان، زیرسـاخت، عملکردهـا و کارکنـان از خـود بپرسـند. برای پاسـخگویی بـه این   

توانـد کارسـاز باشـد. در ایـن  شـده میریزیسـناریوی منظـم و  برنامه ها طراحی یکؤالسـ

شده   را بررسـی  مقالـه، سـه سـناریوی گسـترده اپیدمولوژیکـی و مبتنـی بـر سـالمت عمومـی

تجربـه ن را  آحـال امریـکا    به  هر سـناریو بازنمای بخشـی از اختالالت اقتصادی اسـت که تا  است. 

 نکـرده اسـت. 

ینـده کنتـرل آطـی دو یـا سـه مـاه  91ویـروس کوویـدـ ؛در سـناریوی اول کنتـرل ویـروس

تـری اسـت، حفظ  شـود؛ در سـناریوی دوم  بازگشـت ویـروس  کـه سـناریوی  بدبینانهمی

د مـاه مـدت چنـ فاصلـه فیزیکـی و سـایر اقدامـات محدودکننـده در برخـی مناطـق و  به

تـر از سـناریوی بدبینانه سـومین و آخریـن سـناریو کـه کنـد. دربیشـتر ادامـه پیـدا  می 

هداشـت و سـالمت عمومـی بـرای  ب گیـری ویـروس، اقدامـاتگسـترش همه قبلـی اسـت

تا دسترسـی گسـترده به واکسـن( جوابگـوی کنترل شـیوع   تـری )احتمـاال ًطوالنی مـدت

 .  یسـتویـروس ن

در هر اقدام خود احتماالت  دیدارند، با که یها با توجه به عملکرد و رسالت دانشگاه

 کنند. یرا بررس

توانند  ی م زییترم پا  یبرا  انیخواهد بود، اما دانشجو یضرور یشتریب یبهداشت  یهامراقبت گرچه

از   ی اریو بس یالمللن یب انیدانشجو  یبرخ یها برا تی حال، محدود نی ها بازگردند. با ا به کالس

رو  با اختالل روبه رستانیخود در مقطع دب لیتحص  یهاماه  نیکه در آخر دالورودیجد  انیدانشجو
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 یمهم  یهاچالش  احتماالً  نانهی خوشب  انداز نسبتاًچشم  نی ا  یاند، همچنان پابرجا خواهد بود. حتبوده 

هم  یآموزش مجاز ی مت و سوبه س یناگهان ر ییبه دنبال خواهد داشت. تغ  یآموزش عال یرا برا

  س یکه در تدر  یدیموجود را با چالش مواجه ساخته است؛ اسات  یشآموز یهارساختیاکنون ز 

ندارند، ممکن است دچار  یمجاز طیمح  تجربه آموزش دراصال ً ایدارند و  یتجربه کم یمجاز

  ی عمل  یهاتی است مثل فعال  شتریآنها ب  یو دست  یعمل  یکه کارها  یدرس  یشوند. واحدها  یمشکالت 

ها،  رشته  نی ا  انیدچار اختالل شده و احتمال دارد دانشجو  یشینما  یها، و هنرهاشگاه یآزما  ، ینیبال

 ی. امتحانات به صورت مجازاندازندیب  ریرشته به تأخ  نی تحقق الزامات ا  یخود را برا   یلیالتحصفارغ

 کرد.  ییکتاب بسته را اجرا  یتوان آزمون هایبرگزار خواهد شد و نم 

خواهند بود.   یمجاز 2021و  2020سال  یط هااکثر دانشگاه  گر، یتر دنانه یبدب یوی دو سنار  در

برگزار نخواهد شد.  2021بزرگ در سال  یدادهایمحدود خواهد شد، و رو  یادیز یمسافرت تا حد

و سال   دالورودیجد ان یجوشد. دانش لغو خواهند 2021خارج از کشور در سال  یلیتحص یبرنامه ها

 و تجربه کردن آن آغاز خواهند کرد.  ه دانشگا طیبا مح  ییخود را بدون آشنا التی تحص ، یاول 

  جاد یرا ا ی بلندمدت رات ییخود تغ یآموزش  یکردهایو رو  یدر مطالب درس  دیبا ی علم  ئتیه ی اعضا

 نخواهند شد.  لی فارغ التحص 2021در سال  یسال آخر  انیاز دانشجو یکنند. بخش بزرگ

 انیو تجربه دانشجو یمربوطه به ثبت نام، برابر مسائل

مقاومت و استمرار خواهد بود، چرا که  یبر رو ریتاث  نی ترمهم روس، یو کنترل یوی سنار در

  یی خواهند بود. نهادها یمجاز یبا واحد درس یدر کشاکش انطباق و سازگار دیو اسات انیدانشجو

شان    ان یدانشجو  تیندارند، در صورت عدم رضا   ن یآنال   یدرس   یواحدها   جاد یدر ا  یکه سابقه چندان 

صورت   نی خواهند شد. در ا بیدچار آس تال، ی ج یمطالب ارائه شده به صورت د و آموزش  تی فیاز ک

باشند.  نیگزیاه جارا ترک کرده و به دنبال دانشگ یدانشگاه فعل رندیگ یم می تصم انیدانشجو

 در بازگشت به دانشگاه تاخیر خواهند داشت.   ل، یتحص طیشدن شرا  یتا عاد  انیدانشجو  نیهمچن

ها تحت دانشگاه توسط  یو مجاز نی آنال یهاو ارائه دوره  جادیا یبرا دی اسات وها، ی سنار  یتمام در

ها که فرزند دارند در دانشگاه  یدیها، حضور اسات فشار خواهند بود. فراتر از آن، با لغو مهدکودک

و با  شود یمراجعه م  شتر یو سالمت روان ب یقرار خواهد گرفت. به منابع روان شناس  ر یتحت تأث

از جامعه دانشگاه بوده و   یعضو ینبوده ول یکه خدماتشان ضرور یها، پرسنلبسته شدن دانشگاه 

 شوند. یم  ییشناسا  یدرآمد آن شغل هستند به راحت  ازمندین
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دشوار خواهد بود    یو پزشک   یعلم  قاتیدوباره«، ادامه تحق  وعی ش  ای  روسی»بازگشت و  یوی سنار  در

اگر در   یحت ت، یبود. در نها خواهدر کمت یپژوهش یهاگرنت یبه معنا اقتصاد ناتوان احتماالً کیو 

-است و باالخره گرنت  ریناپذ اجتناب  وی سنار  نیها شد، اما در ابتوان مانع کاهش گرنت  تابستان  طول

در دانشگاه   ییدانشجو  چ یاگر ه  یآموزش عال  یاز نهادها   یاری. بسافتیکاهش خواهد    یپژوهش  یها

 پرسنل خود را بپردازند.  حقوق کامل توانند حق وی نداشته باشند، نم

 یرساخت یز مسائل

  تی خود اهم یبه حفظ سالمت دیمانند، بایدانشگاه م طیدر مح  انیموارد نادر که دانشجو یبرخ در

 چ یه  ایکه تعداد دانشجو کم و  یوقت  یفاصله داشته باشند. حت گریکدی از  یکی زی داده و از نظر ف

کنند. در هر دو   تیو پرسنل خود حما  دیاز اسات دیها بادر دانشگاه نباشد، دانشگاه  ییدانشجو

 یبا مراکز دانشگاه یی هاسالمت دانشگاه با استرس مواجه خواهند بود. دانشگاه  یهانظام ورت، ص

تعداد موارد    شیاجتماعات خود هستند. در صورت افزا  یدر خط مقدم مراقبت از سالمت برا  یپزشک 

مراکز با  نیهستند، ا یتنفس یهاو دستگاه  د یشد یهامراقبت ازمندیکه ن 19-دیبه کوومبتال 

 رو خواهند شد. روبه شکالتم

و   یا هیشهر یدرآمدها یبرا تیوضع  نی ا روس«، یدوباره و وعی ش ای روسی »بازگشت و  یوی سنار در

  ی هالغوشدن برنامه یالمللنیب انینام دانشجو ثبتبدتر خواهد بود. با کاهش  اریبس یاهیرشهر یغ

 ی هاتیکه قابل ییهادانشگاه  یبخصوص برا ، ی شیروند فرسا شیخارج از کشور و با افزا لی تحص

 یخواهد آمد. درآمدها نییها پااز دانشگاه  یاریبس هیشهر یدارند، درآمدها یکم یمجاز

  ی با افت مواجه خواهند شد؛ از جمله تمام انهمچن  زین هیاز شهر ریبه غ ییها از محل یدانشگاه

لغو شدند. جذب   که ی زیی پا  یهاورزش  موکول شدند و گر ید یکه به زمانیی  ها و کنفرانس دادهایرو

 فیسهام ضع  یگسترده با چالش روبه رو خواهد بود. اگر بازارها  یهم در بستر افول اقتصاد  هیسرما

 . افتیخواهد   شاهک زیبه دانشگاه ن یمال  یهاارزش کمک شوند، 
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 عنوان راهکار 

 های آنالین لزوم تقویت صنعت بازی و سرگرمی
 

ها و سایر  ها، موزه ها، هتل ها، پارک با شروع شیوع ویروس در کشورهای مختلف جهان، رستوران 

تعطیل و بسیاری از رویدادهای فرهنگی و ورزشی لغو شده است. تمامی  هاتفریحات و سرگرمی 

جلوگیری از شیوع    منظوراند به( از افراد خواسته 19-ویدوهای درگیر ویروس کرونای جدید )کدولت 

و گسترش ویروس در خانه بمانند و این امر بسیاری از صنایع را با رکود مواجه کرده است. در این 

گذاران میان یکی از صنایعی که با تقاضای رو به رشد مواجه شده و فرصت مناسبی جهت سرمایه 

دهد در دوران  ان می های آنالین بوده است. آمارها نشفراهم آورده است، صنعت بازی و سرگرمی 

های  های تلویزیونی و فیلم های آنالین، نمایش ، بازی آنالین، مشاهده فیلم 19-ویدوشیوع ویروس ک

 .کوتاه رشد چشمگیری را تجربه کرده است

صرف زمان بیشتری  ها نفر از مردم سراسر جهان را مجبور به، میلیارد19-ویدوگیر کبیماری همه 

ها، اجرای اپرا، های مربوط به سرگرمی همانند کنسرتکارو است، کسب  برای در خانه ماندن کرده 

توانند بستری  می  (Live Streaming) صورت پخش زنده اینترنتیتورهای موزه و غیره اکنون به

ی بازار، زمینه  ، یک شرکت تحقیقاتی در(Nielsen) توجه عموم ایجاد نمایند. نیلسنرا برای جلب 

درصد بیشتر وقت را در مقابل تلویزیون    ۶0ها  های گذشته آمریکایی بحران   معتقد است که در طول

روز    هایی از ایتالیا و کره جنوبی نیز حاکی از آن است که تعداد افرادی که هرگزارش .  اندصرف کرده 

یافته است. تأثیر بر صنعت   درصد افزایش 17درصد و  12کنند به ترتیب تلویزیون تماشا می 

ئویی ممکن است حتی بیشتر باشد، زیرا بسیاری از عموم در شرایط کنونی این نوع  های ویدبازی

گیرند افزایش  ها را به خود اختصاص و یا میزان زمانی را که برای بازی کردن به کار می سرگرمی 

ها در آمریکا میزان کلی ترافیک  ، از زمان اعمال محدودیت (Verizon)طبق گفته ورایزن.  دهندمی

 . یافته استدرصد افزایش  75های ویدئویی بازی اینترنت 

های خود زمان طوالنی در خانهمردم را برای مدت 19-فاصله اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کوید 

ها خواهد شد و برای  دارد اما به دالیل بسیار این موضوع منجر به صدمات روحی به آن نگه می

-با دیگران خواهد بود. با توجه به شیوع ویروس کوید جلوگیری از این امر نیاز به اتصال و ارتباط 

های دیجیتال، برای حفظ و خلق ارتباطات  های آنالین بیش از هر نوع دیگری از رسانهاکنون بازی  19

چهارم از کاربران بازی آنالین و ویدئویی با دیگر بازیکنان به  اجتماعی اثرگذار است زیرا یک 
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شود که کاربران  های آنالین و ویدئویی همچنین باعث مییپردازند. بازمعاشرت اجتماعی می 

آید به ابراز احساسات و ارتباط  ای که به نمایش درمی های نمایش بازی« در مورد بازی »پلتفرم 

 . اجتماعی با یکدیگر بپردازند

ها و همچنین  فروشی بازی، قطعاً باعث کاهش درآمد انتظاری بازار خرده 19-ید وشیوع ویروس کو 

ای برای ارائه  تواند موجب باز شدن پنجره های بزرگ خواهد شد، اما از طرفی میول بازی کنس

، افزایش شدید  ABIهای ابری نوپای گردد. با توجه به تحلیل شرکت تحقیقاتی خدمات بازی

های باعث افزایش درآمد بازی 19-خدمات آنالین و مصرف محتوا تحت تأثیر شیوع ویروس کوید

 شد.   خواهد 2024میلیارد دالر آمریکا تا سال  4.5به ابری در دنیا 

های آنالین فرصتی مناسب جهت  ی کنونی بازار سرگرمی توان گفت که در برهه بنابراین می 

توان به سه توصیه مهم و کلیدی مندان به این عرصه خواهد بود. در آخر میگذاری عالقه سرمایه 

 :وکار اشاره نموداز کسب گذاران در این نوع برای حضور موفق سرمایه 

های محتوای سرگرمی شریک  دهندگان، ناشران و پلتفرمبا توسعه ها: گسترش فرصت  .1

های جدید و  ها گسترش یابد. از نسخهترین سرگرمی شوید تا تعامل پیرامون محبوب

که اختصاصی استفاده کنید. اکنون  صورت تر کردن روابط کاربران بهقدیمی برای عمیق 

ها است، امکان حق رأی و نظرسنجی  زمان بیشتری برای بازی و سرگرمی در اختیار آن 

 شان را ایجاد کنید. در مورد نسخه موردعالقه

هایی برای کاربران به کار گرفته شود که در آن افراد  عامل سیستم  ایجاد بستر ارتباطی: .2

آنالین را داشته باشند. کاربران به   سرگرمیبه محتوای  امکان مکالمه و ارتباط راجع

ها حتی  عامل دار با سایرین خواهند بود و این سیستم دنبال پیدا کردن اتصاالت معنی 

 ها جدا از هم هستند برای اجتماعی ماندن ضروری است. که آندرحالی 

به مخاطبان ها باید در نظر بگیرند که چگونه شرکت  زیر نظر گرفتن کاربران جدید: .3

)سنتی و غیر سنتی( خود دسترسی پیدا کنند زیرا با توجه به شرایط کنونی و رشد  

های کاربران جدید در حال گسترش است و با  های آنالین، فرصن صنعت سرگرمی 

 ترین غفلتی ممکن است سهم چندانی را از بازار پیش رو نداشته باشند. کوچک 
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 برد عنوان راه

 زنان و مسائل   19-کووید 
 

اپیدمی سریع ویروس کرونا، سه رکن نظام جهانی یعنی سالمت، امنیت و اقتصاد را چنان به کما 

است که تاکنون تنفس مصنوعی سازمانها و صندوقهاى بینالمللی در قالب تزریق وامهاى  برده 

ضاعفی  چند صد میلیاردى نتوانسته آن را به حالت طبیعی بازگرداند. این بحران براى زنان، آسیب م 

را از سالمت روان و جسم گرفته تا سالمت شغلی آنان به بار داشتهاست. این امر از میانه منازعات 

سیاسی و اقتصادى قدرتهاى بزرگ و جنگ و کشتار ملتها سربرآورد و معادالت جهانی را به هم 

ندازى  حال خودنمایی و چنگا ریخت. همچنین با فروپاشی کسب وکارها، کمر اقتصاد دنیا را که در 

به حوزههاى بکر و بازاریابی از اقتصادهاى کمتوان بود خم کرد و حفظ جان و برآوردن نان، به 

مهمترین دغدغه موفقترین اقتصادهاى جهان بدل شد. از آن سو نبود رهبرى جهانی، فرو رفتن 

سیاسیون در الک ملیگرایی و رنجورى همیشگی سازمانهاى بینالمللی، پروژه پرطمطراق  

اى که هنوز در سایه اجماع قوىترین و ضعیفترین  زى را نیز به دیوار کوبید؛ پروژه جهانیسا

 قدرتهاى دنیا، میتواند براى بحران کرونا نسخهاى تجویز کند. 

رسانهها از وضع موجود جهان نشان میدهد که با سست شدن پایههاى نظم، امنیت و اقتصاد    تحلیل

اقتصادى، نیاز دارند. با  -اومسازى ساختارهاى سیاسیجهانی، تمامی کشورها به ساز و کارهاى مق

افزایش هراس در جامعه و مشاهده آسیبهاى ناشی از شیوع بیمارى کرونا، استرس، بیمارىهاى  

انگیزگی، بیاعتمادى، رقابت بر سر منابع کمیاب و آشوبهاى  روانتنی، پرخاشگرى و خشونت، بی 

خود عامل وقوع هرج و مرج و خشونت در سطوح  اجتماعی احتمال بروز بیشترى خواهد داشت که  

 فردى، خانوادگی و اجتماعی است. 

از طرف دیگر، تامین و تحقق سالمت، یکی از عوامل مهم ارزیابی شاخص توسعهیافتگی کشورها  

محسوب میشود. متأثر از تغییرات جوامع و اهمیت یافتن حقوق بشر و حقوق شهروندى، مطالعات 

اى داشته و به عنوان پیوستارى منبعث از شرایط بیولوژیکی،  شد گسترده ى سالمت زنان نیز رحوزه 

سبک زندگی فردى، شرایط اجتماعی و اقتصادى زنان باز تعریف میشود. با شیوع جهانی کووید  

، سالمت زنان نیز با چالشهاى جدى روبرو گردید. اگرچه آمارهاى جهانی میزان مرگ و میر 19

یدهد اما سالمت کیفی زنان به طورکلی نامطلوب ارزیابی میگردد. مردان را بیش از زنان نشان م

نوشته حاضر، به بررسی مسأله زنان و کرونا از ابعاد متعدد از جمله حق بر سالمت روان و امنیت  
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 جسمی و شغلی آنان میپردازد. 

 الف( زنان و حق بر سالمت

کشیدن کلیشههاى جنسیتی و  زمان بهداشت جهانی در راستاى تامین حق سالمت، با به چالش  سا

نابرابرى، یکی از اهداف خود را از بین بردن موانع مرتبط با جنسیت در مراقبتهاى بهداشتی و  

اجراى برنامهها در جهت برابرى سالمت اعالم میکند و تدوین سیاستها و برنامههاى بهداشتی در 

اثر از جنسیت و تجربه  زنان، مت جهت تحقق حقوق بشر را در اولویت قرار میدهد. حق بر سالمت

تغییرات متعدد در طول دورههاى زندگی آنان بوده و نیازمند ایجاد ساختار جدید مبتنی بر آگاهی 

دستاوردهاى محدودِ حاصل شده   ، 19دقیق بر نیازها و عوامل موثر بر آن میباشد. با گسترش کووید  

ر قرار گرفته و تعمیق  در راستاى کاهش شکاف جنسیتی طی دهههاى اخیر مجدداً در معرض خط

 است.  نابرابرىهاى موجود چند برابر گردیده 

ابرى جنسیتی، خشونت و فقر زنان که منجر به ایجاد مشکالت جسمی و روانی میگردد، از  نابر

عوامل مهم کاهش سالمت زنان میباشد. این موضوع نه تنها سالمت زنان را در ابعاد مختلف  

اولیهى کودکان نیز اثرگذار بوده و منجر به اختالل در رشد  تحتالشعاع قرار میدهد، بلکه بر محیط  

کودکان و کاهش رفاه و سالمت نسل بعد میگردد. از این رو دستیابی به برابرى جنسیتی با کمک  

فعاالن حقوق بشر، سیاستگذاران و متخصصان بهداشت، براى بهبود سالمت و رفاه نسلهاى آینده  

 اهمیت اساسی دارد. 

 نگىب( زنان و خشونت خا

است. مشکل از آنجایی   ونا، نزاعها و خشونتهاى خانگی را به میزان قابل توجهی افزایش داده کر

شروع شد که فراگیرى بیمارى، دولتها را واداشت تا مانع تردد آزادانه افراد در مکانهاى عمومی  

رفت و  راه حل اولیه مهار کرونا در بیشتر کشورهاست. خیابانها خلوت شد و  ”قرنطینه”شوند. 

آمدها به حداقل رسید. اما پشت دیوار خانهها خبرى بود که هفتهها بعد از آغاز قرنطینه، رسانهاى  

زوجهاى چینی پس از پایان  ”شد. در ابتدا به شوخیهاى همیشگی شبکههاى اجتماعی شبیه بود. 

ونا، جهانی  اما این طنز نبود، واقعیتی تلخ بود که همپاى ویروس کر  ”قرنطینه، قصد جدایی دارند. 

شد. به طورى که پاپ نیز از واتیکان هشدار داد تا حقوق زنان در خشونتهاىخانگیِ درون قرنطینه  

 حفظ شود. 
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هنوز آمار دقیقی از میزان خشونت بر زنان در دوران قرنطینه وجود ندارد اما ماهیت وجودى   هرچند

پیامی از کشورها خواسته تا در   ، درشآن با پیام دبیرکل سازمان ملل تأیید میشود. آنتونیو گوتر

دوران قرنطینه، بر میزان سرمایهگذارى براى سازمانهاى مردمنهاد و خدمات آنالین به خانوادهها  

اضافه کنند. او از دولتها خواست تا با ایجاد پناهگاه و محکوم کردن افرادى که زنان را مورد  

رها کشو ان قربانی حمایت کنند. برخیخشونت خانگی قرار میدهند، در دوران اپیدمی کرونا از زن

اند. براى مثال، دولت کانادا ضمن اعالم  و سازمانهاى بزرگ غیردولتی در این زمینه فعال شده 

اندازى پناهگاههاى مجهز براى میلیون دالر براى راه  50حمایت از قربانیان خشونت خانگی، 

است. انگلستان، فرانسه و  خانواده اختصاص داده نگهدارى از زنان و تمامی قربانیان خشونت در 

استرالیا نیز کشورهایی هستند که در این زمینه بودجههایی در نظر گرفتهاند و فرانسه با اختصاص  

 اتاقهاى خالی برخی هتلها از بهبودیافتگان بیپناهِ کرونا حمایت میکند. 

 ج( زنان و اقتصاد

خُرد  حالِ زنان در کسب و کارهاى نه بر اقتصاد کالن، گذشته از نکات منفی و مثبت کرونا و قرنطی

میلیون زن در جهان در بخشهاى غیررسمی اقتصاد فعالند. طبق   740چندان مساعد نیست. 

گزارش سازمان ملل، زنان بسیارى که در مشاغل نیمهوقت و حوزههاى خدمات اشتغال داشتهاند و  

میکنند، به دلیل آسیبدیدگی شدید حوزه بسیارى از زنان که دستمزدى بابت کارشان دریافت ن

خدمات در اقتصاد کشورها و کاهش درآمد سرپرستان خانوار، دچار بحران دیگرى عالوه بر بیمارى  

 اند و آن بیپولی است. و خشونت شده 

در ایران هر چند میزان اشتغال زنان پایین است، اما در همان حوزه آمارى محدود، باز هم زنان 

خدماتی مانند پرستارى و معلمی مشغول به کارند. قراردادهاى کارى زنان، بیشتر در مشاغل 

غیرقابل اطمینان، موقتی و بدون پیشبینی مرخصیهاى بیمارى و اطمینان از بازگشت به کار است.  

خطر از دست دادن کار براى همیشه، زنان ایرانی را نیز بیشتر از مردان تهدید میکند و آنها را به  

ر معرض خشونت اقتصادى قرار میدهد. احتمال طرد شدن و مورد خشونت قرار  طور مضاعفی د

 موقتاً از دست بدهد، در همه جوامع باالست.  گرفتن زنی که درآمد خود را براى همیشه یا

 د( زنان و سیاست

زنان از کرسیهاى سیاست در دنیا کم است و در ایران کمتر. اما کرونا به نقطه عطفی در   سهم
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مدیریت سیاسی زنان تبدیل شد. خبر موفقیت رهبران سیاسی زن، در مهار بیمارى کشنده کرونا  

به یکی از تیترهاى مهم خبرى رسانهها تبدیل گشت. زنان بر مسند قدرت در کشورهاى آلمان، 

نیوزیلند، ایسلند، فنالند، دانمارک، تایوان و سنگاپور توانستند بیشترین موفقیت و بهترین  

را در کاهش شمار مبتالیان و مرگ و میرهاى ناشی از کرونا داشته باشند. ویژگی مشترک  مدیریت 

مدیریت این کشورها در مهار بیمارى کرونا، تست سریع و فراگیر بیمارى و مراقبتهاى بهداشتی  

است به رغم نگاههاى  در کوتاهترین زمان ممکن است. آنچه منجر به چنین موفقیتی شده 

یهاى احساسی زنان و تمایل آنان به همدلی با بیماران و افراد ضعیف خالصه  جنسیتزده در ویژگ

نمیشود، بلکه زنان مجبورند بهترین باشند تا بتوانند رهبر باقی بمانند؛ اجبارى که در میان مردان 

سیاسی کمتر مشاهده میشود. همچنین، آنان باید ساعات بیشترى کار کنند و توانایی بیشترى از  

 ند تا در سمت سیاسی خود باقی بمانند. خود بروز ده 

 م به سیاستگذارانپیا

o  ایجاد سامانه جامع اطالعات زنان سرپرست خانوار به تفکیک مشاغل جهت تدوین

 19برنامهریزى دقیق و راهکارهاى حمایتی بویژه در مواقع بحران مانند شیوع کووید 

o  بیمه بیکارى براى زنان گسترش بیمههاى اجتماعی مبتنی بر مزایاى مشخص و بویژه

 سرپرست خانوار منطبق با استانداردهاى سازمان بینالمللی کار 

o  انتقال وجوه نقد مستمر تا زمان کاهش آسیبها و بازیابی مجدد

 مشاغل 

o اقساط بلندمدت اعطاى تسهیالت ویژه و مکفی با لحاظ مدت زمان تنفس بازپرداخت و 

o  زنان استفاده از ظرفیت سازمانهاى مردمنهاد ویژه(NGO)   و جامعه مدنی در شناسایی

 زنان آسیبپذیر و حمایتهاى غیردولتی 

o معافیت پرداخت حق تأمین اجتماعی، مالیات و قبوض تا مرحله عبور از بحران 

o همچون بورس    حمایت مالی درازمدت با رویکرد سرمایهگذارىهاى سودآور 

o  افراد بیکار، معلول و یا ازاستفاده از ظرفیت خیریهها براى ارائه خدمات حمایتمحور از  

 کارافتاده 
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 م به مردمپیا

o   تشکیل قرارگاه و شبکهسازى گسترده مردمی به منظور شناسایی زنان سرپرست خانوار در

قالب طرحهاى محلهمحور با هدف همافزایی و بهبود خدمات ارائه شده و جلوگیرى از  

 اقدامات موازى 

o   یکدیگر در جهت تبادل نظر و انتقال تجارب ارتباط راهبردى سرشبکههاى حمایت محلی با 

o   تقویت نهادهاى مردمی مرتبط با زنان در جهت نیازسنجی، شناسایی آسیبها و موانع و

 تسریع اقدامات حمایتی 

o   ایجاد سامانه تبلیغاتی مردمی در راستاى معرفی مشاغل خانگی زنان سرپرست خانوار و

 تسهیل فروش محصوالت

o زى و بالگرها براى شناساندن محصوالت تولیدى زناناستفاده از ظرفیت فضاى مجا 

o   به تولید محصول مورد    19تغییر کاربرى و هدایت برخی مشاغل خانگی آسیبدیده از کووید

 نیاز دوره بیمارى)تولید محصوالت بیمارستانی همچون شیلد و ماسک( 

o هاى  ارائه خدمات اجتماعی تلفنی مانند مشاوره، مددکارى و بهداشت عمومی توسط نیرو

 تشکیالت منسجم  قالب  مردمی داوطلب و در

o   ارائه خدمات مردمی رایگان جهت تعمیر و نگهدارى براى خانوادههاى آسیبپذیر با هدف

 کاهش هزینهها 

o بهداشتی   _ارائه خدمات مردمی، خودجوش و البته منسجم جهت تهیه محتواهاى آموزشی

شرایط بحران و کمک به تأمین مواد  کارآمد پیرامون کرونا با هدف کاهش آسیب بیشتر در 

 بهداشتی و ضدعفونی 

o  همراهی، همدلی و همکارى اعضاى خانواده در ایام قرنطینه در زمینه کار خانگی، مهار خشم

 و همراهی در امور مربوط به فرزندان، تدارک تفریحات خانگی و ....

o  ورزشهاى متنوع، برنامهریزىهاى منسجم و مرتب جهت انجام امور روزانه همانند انجام

مطالعه، ارتباط مجازى با سایر اعضاى خانواده و دوستان، تقویت امور معنوى به هر نحو 

 ممکن و آرامشبخش
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 برد عنوان راه

 راهکارهای حمایت از معتادین متهاجر در دوران پاندمی 
 

بیشترین قربانی خود را  جمله کروناویروس،    از  رىها، بهویژه بیمارىهاى واگیردار و سرایتپذیربیما

معموالً از طبقات پایین و گروههاى آسیبپذیر میگیرند. این گروهها بهواسطه تغذیه نامناسب و  

بهتبع آن ضعف سیستم ایمنی بدن، محدودیت دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی، شرایط  

دارند. ازاینرو، در  کار، محیط زندگی و مناسبات اجتماعی، استعداد بیشترى جهت ابتال به بیمارى 

مواقع شیوع بیمارىهاى همهگیر همانند وضعیت کنونی، اخذ تدابیر حمایتی و مراقبتی توسط دولت  

جهت حمایت و مراقبت ویژه از گروههاى محروم و آسیبپذیر جامعه در مقابل اپیدمی در اولویت  

دو وجه آسیبپذیرى و  از  است. در این میان رسیدگی به افراد بیخانمان ازجمله معتادین متجاهر

تحرک و پراکندهسازى بیمارى، حائز اهمیت است. در ادامه، سازوکارهاى حمایت و مراقبت از  

 معتادین متجاهر در برابر ویروس کرونا طی این روزها مورد بررسی قرار میگیرد:

 رسى اقدامات حمایتى برای معتادین متجاهربر

ون مبارزه با مواد مخدر معتادین متجاهر میبایست؛  ( اصالحیه قان1۶در شرایط عادى بهموجب ماده )

ماهه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهدارى و پس از  ۶ حداکثر طی یک دورة 

( قانون فوق قرار گیرند. لکن، در  15و ترک اعتیاد موضوع ماده )  ترخیص تحت پوشش مراکز درمان

بر ممنوعیت تجمعات  سوى مراجع پزشکی مبنی  ز ا شرایط بحرانی حاضر و تأکیدات صورت گرفته 

و فاصلهگذارى اجتماعی، روند جمعآورى و نگهدارى معتادین متجاهر از سطح شهر با اختالالتی 

مواجه شده است؛ تا جایی که برخی از مراکز نیز اقدام به آزادسازى و رها نمودن معتادین متجاهر  

 مسئولین، کارشناسان و مردم همراه شده است؛ اند. این مسئله با واکنشهاى مختلفی ازسوى  نموده 

( و رهاسازى معتادین متجاهر و برخی  1۶رى که برخی بر تعطیل نمودن مراکز موضوع ماده )بهطو

 دیگر بر ادامه روند جمعآورى، نگهدارى، درمان و بازتوانی و تقویت اثربخش این فرایند تأکید دارند. 

تجاهر و رهاسازى آنها و همچنین جمعآورى نکردن  افقان تعطیلی مراکز نگهدارى معتادین ممو

( بهدلیل مسائل بهداشتی، تغذیهاى و  1۶معتادان از سطح شهرها معتقدند؛ معتادین موضوع ماده )

اغلب دارا بودن بیمارىهاى زمینهاى بهشدت در برابر ویروس کرونا آسیبپذیر هستند. بنابراین، 

و کاهش آسیب مصلحت نیست؛ زیرا، در صورت   نگهدارى آنها بهصورت تجمعی در مراکز درمان

سرعت سایر معتادین نیز مبتال شده و با توجه به شدت آسیبپذیرى آنها،  ابتالى یک معتاد به
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آزادسازى و پراکنده شدن معتادین متجاهر   احتمال باال رفتن آمار فوتیها زیاد میشود. ازاینرو، 

معتادین متجاهر باشد و محیط امنترى   در سطح شهر، شاید اقدام مناسبترى در جهت مراقبت از

 براى آنها بسازد. 

در مقابل، مخالفان تعطیلی مراکز نگهدارى معتادین متجاهر و رهاسازى معتقدند؛ حضور در جامعه  

و تردد در سطح شهر مهمترین عامل ابتال و انتشار ویروس کروناست. بر همین اساس، تأکید و شعار  

  ».در خانه بمانیم تا با همدیگر کرونا را شکست دهیم«این است که  اصلی ستاد ملی مبارزه با کرونا  

حال با عنایت به بیخانمانی و آسیبپذیرى بیشتر معتادین متجاهر در برابر ویروس کرونا، توقف  

پذیرش جدید و آزادسازى معتادین متجاهر از مراکز درمان و نگهدارى بهمنزلۀ افزایش ضریب ابتال  

بر این، معتادین متجاهر پس از آزادى و برخالف   این قشر است. عالوه  به ویروس کرونا در میان

هم   تصور، براى تهیه و مصرف مواد یا خواب، بهدلیل نداشتن سرپناه مناسبی، نقاط مشخصی دور

جمع میشوند و برخی از آنها به گرمخانهها مراجعه میکنند؛ این امر باعث افزایش تقاضاى ورود به 

معتادین، کماکان  بیخانمان شده است. ازاینرو، در صورت ابتالى یکی از گرمخانهها ازسوى افراد

احتمال ابتالى سایر معتادین و شیوع آن در جامعه نیز باالست. همچنین، بهدلیل آزاد و رها بودن  

معتادین متجاهر در سطح شهر، در صورت ابتال امکان تشخیص و مراقبت از فرد مبتال توسط  

رد مبتال با پرسهزدن در مناطق مختلف شهر در راستاى تشدید  سیستم درمانی سلب میشود و ف

فرایند انتشار بیمارى در سطح کل جامعه عمل میکند. بنابراین، امنترین محیط براى معتادین  

متجاهر، مراکز درمان و نگهدارى با حفظ و رعایت مالحظات بهداشتی بهمثابه خانهاى امن براى  

 آنهاست. 

 دهاپیشنها

متجاهر ازجمله مهمترین گروههاى آسیبپذیرى هستند که این روزها بهدلیل برخی   معتادین

تصمیمها شاهد حضور و تجمع آنها در پارکها و معابر شهرى بهخصوص در مناطق آسیبخیز  

هستیم که اتفاقاً این مناطق نیز محل زندگی اقشار ضعیفتر هم هست، یعنی این افراد در اماکنی  

گی افراد سالم اقشار ضعیف است؛ اقشارى که توانایی کافی براى محافظت تحرک دارند که محل زند

از خود ندارند. این گزارش نیز همسو با دیدگاه مخالفان عدم پذیرش و آزادسازى معتادین متجاهر 

از مراکز درمان و نگهدارى، معتقد است؛ امنترین محیط براى مراقبت معتادین در برابر ویروس  

راقبت از جامعه در برابر این ویروس، مراکز نگهدارى است. مراکز نگهدارى  کرونا و بهتبع آن م
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معتادین متجاهر در شرایط حاضر میتوانند بهعنوان مرکز قرنطینه این افراد و جداسازى آنها از  

جامعه عمل کنند. بهدلیل حضور و تجمع معتادین در این مراکز امکان غربالگرى مستمر این افراد  

ه و امکانات فراهم میشود. با شناسایی بهموقع و جداسازى افراد مشکوک و مبتال  با کمترین هزین

به ویروس کرونا از جمع معتادین، نه تنها احتمال ابتالى سایر معتادین کاهش مییابد؛ بلکه از انتشار  

ویروس در سطح جامعه نیز جلوگیرى بهعمل میآید. نکته مهم دیگر، تداوم فرایند درمان معتادان  

 ظ و پذیرش آنها در مراکز مزبور و حتی گسترش این مراکز پیشنهاد میشود. با حف

در حال حاضر، یکی از چالشهاى اساسی مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان، عدم تداوم درمان 

و تکمیل فرایند بازتوانی معتادان است. حساسیت این ضعف در چرخه حمایتی در شرایط بحرانی  

بیشتر احساس میشود. آنچنان که شواهد تجربی نشان میدهد   شیوع کروناویروس در کشور

بیشترین تمرکز دستگاهها، معطوف به امر درمان و خودمراقبتی است که ماهیتی پزشکیشده دارد  

و بخش تکمیلی چرخه حمایتی که اصالح و بازتوانی اجتماعی است؛ کمتر محل توجه واقع شده 

درصدى( و بازگشت   80چرخه معیوب )در حدود است؛ تا حدى که گزارشهاى موجود حکایت از 

مجدد معتادان بهبودیافته به مصرف مواد مخدر دارد. این مسئله در تعارض با نص صریح قوانین و  

( اصالحیه قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده آییننامه اجرایی مراکز نگهدارى،  1۶مقررات )ماده )

بق با آن دستگاههایی از قبیل سازمان  درمان و کاهش آسیب معتادان( است؛ چراکه مطا

فنیوحرفهاى )موظف به ارائه دورههاى آموزش فنیوحرفهاى به مددجویان(، وزارت تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی با همکارى شهردارىها، کمیته امداد امام خمینی )ره( و سایر دستگاههاى اجرایی 

اجد صالحیت )موظف به ارائه اقدامات  حمایتی دولتی، مؤسسات و سازمانهاى مردمنهاد و اشخاص و

حمایتی، بازتوانی و مددکارى اجتماعی به افراد ترخیص شده از مراکز( و شهردارىها و سازمانهاى  

وابسته )موظف به ارائه حمایتهاى اجتماعی از معتادان بهبودیافته( و ستاد مبارزه با مواد مخدر 

رکدام بنابر وظایف خود مکلف به اجراى بهعنوان نهاد سیاستگذار و هماهنگکننده و ناظر، ه

 فرایندهاى بازتوانی معتادین هستند. 

بر این؛ قانونگذار، در راستاى قوانین و مقررات جارى، مطابق سنوات ردیفهاى اعتبارى حوزه    وه عال

طورى که در الیحه بودجه  لحاظ کرده است؛ به »درمان و بازتوانی«اعتیاد را متناسب با دو حوزه 

ارائه خدمات درمان و کاهش آسیب  «براى ستاد مبارزه با مواد مخدر ردیفهاى ، 1399سال 

را جهت تکمیل چرخه حمایت اجتماعی )درمان و   »توسعه خدمات بازتوانی معتادان «و  »معتادان
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ارائه  » بازتوانی( معتادان پیشبینی کرده است. همچنین براى سازمان بهزیستی کشور نیز ردیف 

در نظر گرفته شده است. اما آنچه در وضعیت   «ی و کاهش آسیب معتادانخدمات درمان، بازتوان

کنونی بیشتر نمایان است؛ ضعف چرخههاى حمایتی )در شناسایی، ایجاد انگیزه، دوره نگهدارى در 

مراکز و پس از ترخیص( و ضعف نظارت سازماندهی شده بر این مراکز نگهدارى، درمانی و بازتوانی  

 است. 

ایط بحرانی موجود الزم است نهادهاى نظارتی، ضمن بررسی سازوکارهاى اجرایی،  رو در شر این از

دستگاههاى مسئول را مکلف به پاسخگویی و اصالح رویهها براساس مفاد قانون و آییننامه اجرایی  

( ستاد مبارزه با مواد مخدر نمایند و  1393مراکز نگهدارى، درمان و کاهش آسیب معتادان مصوب )

ستگاههاى اجرایی نیز با مدد گرفتن از تمام نیروهاى اجتماعی دولتی و غیردولتی  از طرف دیگر د

و بسیج امکانات و همکارى بین دستگاهی، زمینههاى کنترل و کاهش شیوع ویروس کرونا در میان 

معتادین متجاهر را از طریق اقدام سریع در جهت جمعآورى و اسکان آنها در مراکز نگهدارى با 

بهداشتی و توقف فرایند آزادسازى آنها فراهم نمایند. در این راستا الزم است در  رعایت مالحظات 

شرایط شیوع ویروس کرونا، یک مرکز میانی بین چرخه غربالگرى و جمعآورى تا حضور در مراکز  

بازتوانی ایجاد شود و معتادین متجاهر به مدت دو هفته در آنجا ضمن بررسی وضعیت سالمتیشان،  

بر این،   به این منظور میتوان از ظرفیت نقاهتگاههاى آماده شده بهره گرفت. عالوه   اسکان یابند که

ضرورى است؛ مراکز نگهدارى و بازتوانی معتادان اقدامات خود را در قالب چارچوبی علمی و قابل 

سنجش براى حمایت اجتماعی و درمان و بازتوانی معتادان و جلوگیرى از شیوع ویروس کرونا در  

تنظیم نمایند تا ضمن هدفمندسازى و تسهیل برنامهریزىها، قابلیت ارزیابی و ارزشیابی   میان آنها

 را داشته باشند. 
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 عنوان راهکار 

 های اجتماعی در فضای واقعی و مجازی لزوم بسترسازی حرکت
 

به کشور، شاهد شرایط خاصی هستیم که نه فقط برای  با ورود بیماری کرونا 98در اوایل اسفند 

توان به عنوان بال و  تاثیر قرار داده است که از آن میشخص یا اشخاصی، بلکه تمام جامعه را تحت

کنند و  بیماری فراگیر یاد کرد. چه کسانی که به طور مستقیم با این بیماری دست و پنجه نرم می

های بهداشتی و  یکان، ترس از ابتال، رکود بازار کار، محدودیت چه کسانی که به واسطه ابتالء نزد 

شک در دایره مبتالیان به نزول بال  قرنطینه و یا هر علت دیگری متأثر از این بیماری هستند، بی 

 .اندقرار گرفته

سوره مبارکه   ۶2طور که در آیه  همان.  نتیجه گناهان افراد یا جامعه باشند  توانندها و بالیا می بیماری 

نساء آمده: »فَکَیفَ اِذا اِصاَبتهُم مُصیبَهٌ بِما قَدَّمَت اَیدیهِم ثُمَّ جاءُوکَ... « »پس چگونه است زمانی که 

د... .«، بعضی آینرسد و سپس نزد تو می ها میاند، مصیبتی به آنبه کیفر کارهایی که مرتکب شده 

سوره مبارکه مائده آمده   49همچنین در آیه  .  تواند خطرآفرین باشداز کارها و اشتباهات انسان می

خواهد آنان را به پاداش برخی  است که: »اِنَّما یُریدُ اهللُ اَن یُصیبَهُم بِبَعضِ ذُنُوبِهِم... « »خدا می 

خوانیم: »إِذا کَثُرَت ذُنُوُب گرامی اسالم می گناهانش، عقوبت کند...«؛ و نیز در حدیثی از پیامبر

هان مؤمن المُؤمِنِ وَ لَم یَکُن لَهُ مِنَ العَمَلِ مَا یُکَفِّرُهَا ابتاَلُه اللَّهُ بِالُحزنِ لِیُکَفِّرَهَا بِهِ عَنهُ «؛ »هرگاه گنا

پریشانی و اندوه  ها باشد، خداوند او را گرفتارزیاد گردند و عمل ]نیکی[ نداشته باشد که کفاره آن 

کند تا کفاره گناهان او باشد«؛ و بدیهی است که اگر بالی گناهان فردی، انفرادی و بالی گناهان  می

هرگاه بنده پنهانی گناه : که رسول خدا )ص( فرمودندجمعی، جامعه را در بر خواهد گرفت. چنان 

د و مورد نکوهش قرار نگیرد، همه  کار را آسیب نرساند؛ و هرگاه آشکارا آن را انجام دهکند، جز گنه

 .را آسیب رساند

اگر بال و بیماری به دلیل گناهان باشند، الزم است آن افراد یا جامعه از گناه خود دست بکشند و با  

توبه و استغفار به اصالح و جبران بپردازند تا خداوند هم از دید غفران و رحمت به آن فرد یا گروه 

 .علت نزول بال را رفع کرده و از بیماری و بال نجات یابندنگاه کند و به این ترتیب، 

گاه در شرایط معمولی  همچنین گاهی نزول بال به دلیل امتحان و آزمایش بندگان است. چرا که هیچ 

ها مشخص نخواهد شد و تنها کسانی به مراتب عالیه دست پیدا خواهند  و مساعدِ صِرف، عیار انسان

سوره   155طور که در آیه ها به سالمت عبور کنند. همان ها و بلندی کرد که با صبر از این پستی
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فرماید: »وَ لَنَبلُوَنَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الَخوفِ وَ الُجوعِ وَ  مبارکه بقره خداوند در مورد آزمایش و ابتال می 

را به اندکی ترس و گرسنگی و   نَقصٍ مِنَ االَموَالِ وَ االَنفُسی وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصّابِرینَ«»و البته شما

السالم آزماییم و شکیبایان را بشارت ده« و نیز امام هادیعلیه بیماری و نقصان در محصول می 

های دنیا برایش بسیار سبک فرمایند: »کسی که در راه خداپرستی محکم و استوار باشد، مصیبت می

 «. تکه شودو آسان خواهد بود، اگرچه تکه 

هایی شبیه کرونا، در کنار رعایت نکات بهداشتی شد، در هنگام نزول بال و بیماری   با تمام آنچه گفته

کند؛ و درمانی، تقویت معنویت و روح ایمانی، به کاستن رنج و سختی و همچنین درمان آن کمک می 

زیرا همچنان که علل نزول بال، مسائلی فرامادی است، علل رفع و دفع بال را نیز در بیش از 

 .بهداشتی و درمانی مادی، در معنویات بایستی جستجو کرد راهکارهای

توان به ایجاد همبستگی، همدلی، صبر و دعوت  در تکمیل تأثیر معنویت در هنگام بالیا و بیماری، می

به صبر، مراعات خانواده، نزدیکان و عموم مردم اشاره کرد. چنانچه فردی روح ایمان و انصاف را در  

شود که با رعایت اصول بهداشتی از  برای خود و دیگران قائل می ن حق رامراوداتش حاکم کند، ای

کند و عدول از مرزهای واقعی تعیین شده بهداشتی را ضایع کردن   ابتال به این بیماری جلوگیری

نسبت به برادران دینی، همدلی و درک شرایط   برخی حقوق بداند. همچنین با احساس وظیفه 

ها و غم  آید تا در مقابل گرفتاری شود و روح ایمانی به خروش می می  یکدیگر در این جامعه حاصل

 .ها بزندو اندوه اطرافیانش ساکت و ساکن ننشیند و دست به اقدام برای رفع آن 

اکنون با شرایط جدید پس از ورود بیماری کرونا به کشور، تعطیلی مراسمات مذهبی ایام ماه رجب  

های اعتکاف، اجتماع بزرگ راهیان نور، اعیاد شعبانیه و جشن ، از جمله تعطیلی و رمضان و شعبان

ها و مساجد و...، موجب ناراحتی و آزرده خاطر  ، تعطیلی زیارتگاه و مراسمات ماه رمضان  نیمه شعبان

ماه مبارک رمضان شده است، از سوی دیگر هم برای جامعه   با پایانشدن جامعه مؤمنین به ویژه 

طور کامل تعطیل کرده و زندگی و معنویات در آن  ه همه امور خود را به اسالمی اصالً زیبا نیست ک 

کنیم که ارتباطات از راه دور گسترش یافته است و  فشل شود، به ویژه آنکه در عصری زندگی می 

 .ها شدتوان از این طریق ادامه داد و مانع از لغو کامل آن بسیاری از امور را می 

هم از نوع ایرانی و بومی آن، پیشرفت خوبی داشته و زندگی  و آن   «فضای مجازی»های اخیر  در سال

توجهی به خود مشغول ساخته است. در ایام قرنطینه، نقش فضای مجازی و  مردم را به طرز قابل 

تر در این فضا کنیم و حضور بیشتر و فعالپیش مشاهده می ازجایگاه آن در زندگی روزانه را بیش
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توجه به آنچه درمورد علل بالیا و راهکار رفع و دفع این بالیا با تقویت روح  انکار نشدنی است. لذا با  

شود، های فضای مجازی برای این مهم نه تنها توصیه می ایمانی و معنوی ذکر شد، استفاده از ظرفیت 

 .بلکه الزم و ضروری است

شی از  قطعاً فضای مجازی انعکاس صددرصدی از فضای حقیقی نیست اما برخی کمبودهای نا

توان با فضای مجازی جبران کرد. در ادامه به طرح برخی از  های فضای حقیقی را می تعطیلی 

توان در بسترهای مختلف فضای مجازی در روزهای کرونایی به منظور تحقق  هایی که می فعالیت 

 :شودهمبستگی ایمانی پیش گرفت، پرداخته می 

 :محورهای زیر تولید و نشر حداکثری انواع محتوا با  .1

o ارتباط همبستگی ایمانی و دفع و رفع بالیا از جمله بلیه کرونا 

o دعوت به تفکر و بینش خدا محورانه در مواجهه با بال 

o  تأثیرات محاسبه نفس و استغفار 

o باوری و آرامش روحیمرگ 

o  پاسخ به شبهات رایج شرایط کرونایی 

o  احکام شرعی کرونایی 

o  تعمد در عدم رعایت موارد بهداشتی که آلوده  الناس بزرگ؛ با توجه به آنکهحق

الناس و حرام شرعی  آورد، نوعی حق ساختن دیگران به ویروس کرونا را پدید می 

 .ها و مرگ بسیاری از مردم باشدتواند ناخواسته دلیل بیماری است و یک نفر می 

لف از  های فراگیر در فضای مجازی با محوریت موضوعات مختاندازی و تقویت پویش راه .2

 :جمله

o  دوران قرنطینه، زمانی برای تالوت و تدبر در قرآن کریم 

قرائت ادعیه همچون دعای هفتم صحیفه سجادیه که از پیشنهادات رهبر معظم 

انقالب است و مضمونی بسیار متناسب با شرایط فعلی دارد، دعای توسل و دیگر 

 و تضرع  مصیبت و برای توسل ی وارده در هنگامادعیه 

o  ها به اذکاری چون صلوات بر حضرت محمد)ص( و خاندان مطهرش که در این ماه

 .المعظم سفارش شده و آثار و برکات بسیاری برای آن ذکر شده استرمضان خصوص  

o   هر خانه یک مسجد، هر خانه یک هیئت، هر خانه یک قرارگاه جهادی و یا امثال این
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گی معنوی و همچنین انجام که از حضور اعضای خانواده در منزل برای همبست 

معنویات جمعی چون نماز جماعت، مجالس ادعیه و جشن و سوگواری و کمک به 

 .بیماران و خسارت دیدگان شرایط کرونایی، در جمع کوچک خانواده استفاده شود

های جهادی و امدادی  تالش در جهت افزایش مشارکت عمومی در جهت همدلی و فعالیت  .3

 :ی موجود از جملهبرای برطرف ساختن خألها

o تغسیل، تجهیز و تدفین امواتی که بر اثر کرونا دار فانی را وداع گفتند. 

o  پرستاری بیماران کرونایی، پخت غذا، فعالیت فرهنگی، تقویت روحیه کادر درمانی

 ...و بیماران و

o های بندی و پخش بستهضد عفونی کردن محیط، معابر و... و همچنین تهیه و بسته

 بهداشتی 

o زاری و یا شرکت در مراسم ترحیم و یادبود از دنیا رفتگان در این ایام به صورت برگ

 مجازی

o  های دوخت ماسک و لباس مخصوص اندازی کارگاه راه 

o  و بازدید از افراد سالمند و ناتوان در این   های روزمره، خریدهااطالع، انجام فعالیت

 ایام به صورت مجازی 

های  تالش برای برگزاری پرشور جلسات و هیئات مذهبی، جلسات قرآنی، نشست  .4

 ...اندیشی وهم 

مختلف مورد   هایهای آموزشی در جهت تربیت نیروهای عامل در حوزه برگزاری دوره .5

 :نیاز در شرایط کرونایی، مانند

o وخت و دوز، برای دوختن ماسک و لباس مخصوص د 

o  مدیریت خانه در شرایط قرنطینه 

o احکام شرعی مربوط به ایام کرونا 

o  تغسیل و تکفین و تدفین )ویژه طالب و روحانیون( اموات مشکوک به کرونا 

 ی رحم از طریق فضای مجازبخشی صله تالش در جهت رونق  .6

آنچه پیشنهاد شد تنها بخشی از کارکردهای فضای مجازی در جهت همبستگی ایمانی در شرایط 
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های نخبگانی به آن پرداخته و بسط داده ها و تشکل کرونایی بود که الزم است در نهادها، سازمان

  شود شود. لکن آنچه که محرز است این است که از این فضا در جهت همبستگی ایمانی استفاده می 

های واهی تا آرامشی بدهد به انسانی که »وَ اِذا مَسَّهُ ها و استرس ای باشد با ایجاد تشویش تا مقابله

  ای زمینه  تا شود«الشَّرُ کانَ یَئُوساً «؛ »و هنگامی که به او آسیبی برسد، بسیار نومید و مأیوس می

شدن اسباب نزول بال تا   باشد برای برطرف  ایواسطه  تا بیماری با مآبانهحکمت  مواجهه برای باشد

تر از کرونا است  تر و مهلکای باشد با کمرنگ کردن معنویت و ایمان که خود عاملی کشنده مقابله

و تا به مدد خدا با این نوع از همبستگی، راه درمان و پیشگیری از این بیماری را بهتر از قبل فراهم  

 .کنیم
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 برد عنوان راه

 های اجرایی و نقش حاکمیتی دولت و دستگاه 19کووید 
 

سوى دیگر فشار مضاعف بر  توجه به روند تشدید ابتال به بیمارى و افزایش شمار مبتالیان و از با

نظام سالمت و تکمیل ظرفیت مراکز درمانى در پذیرش مبتالیان فضاى عمومى پذیراى اخبار  

چنین مسئلهاى مىتواند مخاطرات بسیار زیادى  ضدونقیض و مشتاق شایعات شده است. بروز 

ازجمله صدمه به امنیت روانى جامعه، موجسوارى براى ایجاد التهاب سیاسى و حتى اخالل در روند  

مدیریت ستاد ملى مبارزه با کرونا و کسب درآمدهاى سوداگرانه بههمراه داشته باشد. ازاینرو با  

مالحظات   »ریق کاهش تعامالت اجتماعى مردمپیشگیرى از ط «توجه به اولویت پیگیرى سیاست 

 رسانهاى زیر پیشنهاد مىگردد:

 رسانى مثابه جریان اصلى اطالع تمهیدات رسانهای ویژه صداوسیما به  .1

اوسیما بهعنوان رسانه اصلى کشور وظایف مهمى در قبال این موضوع دارد و انتظار مىرود نقش  صد

 : ازاینرو توجه به موارد زیر ضرورى بهنظر مىرسدمؤثرى در کنترل فضاى جامعه ایفا نماید. 

ضرورى است    الف( بهمنظور پرهیز از ارائه دادهها و اطالعات خالف واقع از طریق رسانه ملى، 

پخش برنامههاى زنده رادیویى و تلویزیونى درخصوص موضوع کرونا صرفاً با حضور 

 ول مجاز باشد. مقامات مسئول ستاد ملى مبارزه با کرونا و یا دیگر مراجع مسئ

 ب( توجه ویژه به گروههای اجتماعى آسیبپذیر بهمثابه خط مقدم مراقبت 

در شرایطى که تقاضا براى کاالها و خدمات بهداشتى در جامعه بسیار باالست، توجه  

به گروهها و اقشار آسیبپذیر بسیار ضرورى است. معلوالن، جانبازان و ایثارگران، 

مادران باردار، مددجویان کمیته امداد و بهزیستى و غیره سالمندان، بیماران خاص، 

 در چهار محور نیاز به مراقبت ویژه دارند که عبارتند از:

 الف( دسترسى به کاالها و خدمات بهداشتى  

 ب( حمایت مالى در شرایط کمبود کاالهاى بهداشتى مصرفى  

 ج( آموزشهاى ویژه 

 د( توانمندسازى روانى و احساس حمایتشدن 

بر کمک در محور آموزشهاى ویژه مىتوانند، هم فضاى مطالبه از دستگاهها   هها عالوه رسان

را براى این توجه ویژه، ایجاد و تقویت کنند و هم گروههاى داوطلب اجتماعى را به سمت  
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انعکاس این کمکها درنهایت باعث ایجاد   حمایت بیشتر از این اقشار هدایت نمایند. 

 د عمومى خواهد شد. آرامش روانى و افزایش اعتما

ج( استفاده از ظرفیت سینمایى کشور برای تغییر فضای برنامههای تلویزیون به نفع محتوای 

 جذاب و سرگرمکننده 

در حال حاضر مردم جز براى فعالیتهاى بسیار ضرورى نباید از خانهها خارج شوند؛  

ى گیرندهها لذا تلویزیون مىبایست فضاى مفرحى را براى ماندن افراد در خانه و پا

 بهوجود آورد. 

در همین زمینه چین برخى شبکههاى تلویزیونى پولى را رایگان کرده و حتى برخى  

از فیلمهاى در حال اکران بر پرده سینما را براى عموم پخش نموده است. در این  

خصوص مقتضى است وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى برخى فیلمهاى در حال اکران  

ز تعدادى از تولیدات جشنواره فیلم فجر را خریدارى و جهت روى پرده سینما و نی

 پخش سراسرى در اختیار صداوسیما قرار دهد. 

 د( تغییر زمان پخش برنامههای پرمخاطب برخالف روال عادی پخش

در روزهاى عادى، متناسب با سبک زندگى مخاطبان و بنابر اینکه چه زمانى 

هها هستند، کنداکتور طراحى مىشود.  مخاطبان بیشترى براى یک برنامه پاى گیرند

بهعبارتى زمان طالیى کنداکتور را ساعت بازگشت همه اعضاى خانواده به خانه رقم 

مىزند. حال، بهعکس، باید برنامههاىپرمخاطب در ساعاتى پخش شود که مانند 

ساعات صبحگاهى و عصرگاهى، مخاطب در حالت معمول در بیرون خانه حضور دارد. 

 بلى هم باعث مىشود تا مردم کمتر از خانه بیرون بروند. رسانى قاطالع

 ـ( ارائه روایت درست از دین و عقالنیت دینىه

با شیوع بیمارى کرونا در مراکز تجمع دینى مستلزم بستن درب زیارتگاهها و   مقابله

تعطیلى مناسک مذهبى جمعى شده است. با توجه به تأکید مقام معظم رهبرى به 

دستورالعملهاى مجموعههاى مسئول و توصیه ایشان به رعایت  عدم تخطى از 

مقررات وضع شده بهعنوان یک فرضیه و حسنه، این امر مىبایست بهمثابه عقالنیت  

دینى تفسیر شود. در عین حال تالش گردد این امر به شرایط عادى تسرى پیدا نکند 
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اى هم و یا مناسک مذهبى جمعى قابل برگزار شدن در فضاى مجازى و رسانه

 بىجهت تعطیل نشود؛ چراکه این هم بخشى از همان عقالنیت دینى است. 

ممنوعیت هرگونه اعالم آمار و اطالعات بجز از طریق رئیس ستاد ملى مبارزه با کرونا یا    .2

 سخنگوی ستاد ملى 

از اصلىترین راهبردها در این شرایط، بحث هماهنگى نهادهاى رسمى در اعالم اخبار و واحد    یکى

صداى خروجى از آنهاست. هرگونه دوگانگى یا چندگانگى در نظرات رسمى، منجر به از دست  بودن  

رفتن کنترل افکار عمومى و متعاقباً مهیا شدن فضاى مطلوب براى شایعات مىشود. در این زمان  

است که مخاطب خریدار روایتها و اخبار غیررسمى شده و به بخشى از شایعات اعتماد مىکند. 

در مدیریت بحران بسیار منفى است، زیرا اگرچه رجوع به رسانههاى رسمى افزایش این اتفاق 

مىیابد، اما در افکار عمومى نشانه آشکار ناتوانى و ناکارآمدى دولت در مدیریت بحران متبادر شده 

 و به ناامنى روانى دامن مىزند. 

اى هر بخشى از موضوع  این نیاز است در ستاد ملى که براى کنترل کرونا تشکیل شده، بربنابر

مرجع رسمى مشخصى تعیین شده و تمام اخبار مرتبط با آن بخش، به مرجع مربوطه ارجاع داده  

شود. آن مرجع هم در ارتباط با رسانههاى رسمى که در آنها سیاست خبرى صحت، عینیت و دقت  

یستى برعهده وزارت  اولویت دارد، مطالب را با جامعه در میان بگذارد. براى مثال آمار مبتالیان با

بهداشت، درمان و آموزش پزشکى گذاشته شود و دیگر مراجع رسمى در صورتى که مورد پرسش 

شده   هم قرار گرفتندو صرفاً به آمار وزارت بهداشت ارجاع دهند. حتى اگر مشکلى در آمار ارائه

دهاى دیگر و  رسمى مشاهده نمىشود، باز هم به هیچ عنوان دستگاهها و نها توسط دیگر نهادهاى

نداشته و مىبایست از طریق سازوکار ستاد ملى این مسئله رفع   حق اعالم مستقل دیگر مقامات

شود. هرگونه اظهارنظر در فضاى رسانهاى کشور درخصوص وضعیت موجود، آمار و اطالعات مربوط  

 ه بجز ازسوى رئیس ستاد یا سخنگوى ستاد ممنوع اعالم شود. شد و تصمیمات و مداخالت اتخاذ

 رصد فضای عمومى و شناسایى و مقابله با شایعات   .3

در ستاد ملى تشکیل شده، مقتضى است بخشى مأمور رصد فضاى عمومى و خبرى جامعه شده و  

شایعات را شناسایى نماید. پس از آن مىبایست دو اقدام صورت گیرد: در گام نخست بحث 

گیرد که در این جهت صداوسیما  پاسخگویى به شایعات شناسایى شده اصلى، در دستور کار قرار 

در خط مقدم بوده و ستاد بایستى اطالعات و اخبار مورد نیاز صداوسیما را تأمین کند و با آن  
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همکارى تنگاتنگى داشته باشد. پاسخ شایعه در وهله اول از طریق ستاد و صداوسیما و بعد از  

اخبار کرونا، تابع   طریق دیگر رسانههاى رسمى طرح شود تا رسانههاى غیررسمى در پوشش

رسانههاى رسمى شوند. این شیوه مدیریت افکار عمومى در شرایط بحران، اگرچه در سراسر دنیا 

 پذیرفته شده، اما در ایران، بهمثابه پنهانکارى تلقى مىشود. 

م بعدى مربوط به جلوگیرى از انتشار شایعات است. در این بخش دو نوع منتشرکننده وجود دارد  گا

نحوه برخورد مقتضى خود را مىطلبد. نخست اشخاصى هستند که صرفاً بازنشرکننده  که هرکدام

شایعه هستند. براى مقابله با این طیف )البته فقط موارد پ رارجاع و تأثیرگذار مدنظر بوده و نه همه 

موارد( بایستى پس از شناسایى، توسط دستگاههاى مسئول نظیر پلیس فتا فرد یا افراد نسبت به  

ه توجیه شده و پاسخ مربوطه از طریق همان بازنشرکننده در اختیار عموم قرار گیرد. مورد شایع

دیگر عامالن شایعه و پخش اخبار غیرواقعى هستند که این موارد بایستى با همکارى ستاد و توسط  

دستگاههاى انتظامى و قضایى پیگیرى شده تا از فعالیت بیشتر کانونهاى شایعه جلوگیرى شود.  

ین دستگاه قضایى )همانند سایر کشورها(، مکلف به برخورد با اشخاصى هستند که مراجع همچن

رسمى اطالعرسانى را نادیده گرفته و ساًرأ اقدام به انتشار خبر در رسانههاى غیررسمى مىنمایند. 

شوراى عالى امنیت ملى یا شوراى اطالعرسانى دولت موظف هستند در اسرع وقت  

 تهیه و ابالغ کنند تا بستر حقوقى الزم در این زمینه مهیا باشد. دستورالعملهاى الزم را 

 پیگیری اجرای تصمیمات تسهیلگرانه برای مردم    .4

از موضوعاتى که این روزها رسانهها براى ایجاد امید و کاهش فشار روانى مردم انعکاس   یکى

سایر امتیازات   مىدهند، اخبار مربوط به وعدههاى مسئولین براى تسهیل پرداخت تعهدات مالى و

اقتصادى براى شهروندان مىباشد. این در حالى است که چنانچه به هر دلیل این وعدهها محقق  

نشود یا اندکى به تأخیر بیفتد، بار عدم تحقق آنها موجب بىاعتبارى رسانه خواهد شد. لذا الزم  

ر دستور کار قرار  رسانهها از طرف مردم انعکاس میزان تحقق این وعدهها را مستمراً داوالً است 

  ثانیاً، دستگاههاى نظارتى نیز براى تنویر افکار عمومى ضمن راهاندازى سامانه اجتماعى براى  داده 

دریافت نظرات مردم حسب مورد اقدامات نظارتى الزم را جهت پیادهسازى وعدههاى مسئولین  

 انجام داده و از طریق رسانهها به اطالع عموم برسانند. 
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 زدایى از اخبار ضدونقیضابهام   .5

روز خبر ابتال یا فوت یکى از مسئولین یا افراد مشهور بهدلیل ویروس کرونا منتشر مىشود و   هر

ساعتى بعد تکذیب شده و چهبسا اندکى بعد تأیید شود که این وضعیت خود موجب تشویش افکار  

 عمومى خواهد شد. 

رامش در جو عمومى جامعه، حقیقت  در این خصوص رسانههاى رسمى مىبایست بهمنظور ایجاد آ

 را کشف نموده و انعکاس دهند. 

 تقبیح رفتارهای خالف مقررات و دستورالعملهای متخذه  .6

اى با بىتوجهى به هشدارهاى سازمانهاى رسمى مبنىبر عدم مسافرت و خارج نشدن از  ه عد

خاطب این اقدام  منزل، اقدام به نقض سیاست عدم حضور و تردد داوطلبانه مىنمایند و براى جلب م

خود را با سایر کاربران هم به اشتراک مىگذارند که خود این موضوع موجب ایجاد حس بىتفاوتى  

در کاربران نسبت به هشدارهاى مراجع قانونى خواهد شد. در این خصوص ضرورى است رسانهها  

 اس دهند. ضمن تقبیح این گونه رفتارها، آثار و پیامدهاى زیانبار این اقدامات را نیز انعک
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 عنوان راهکار 

 گری مطلوب جامعه علوم انسانی کنشو    19-کووید 
 

گذاشته است؛ با یک   تأثیر هم جامعه هایحوزه  سایر بر که پزشکی،  نظام بر تنها نه  بیماری کرونا

دید که این بیماری فراتر از یک امر پزشکی، تبدیل به امری اقتصادی، سیاسی،   تواننگاه جامع می

فرهنگی شده است. در حقیقت بیماری کرونا تأثیراتی فراتر از ساحت پزشکی و  روانی و اجتماعی 

بهداشتی از خود نشان داده است و این بیماری وارد زندگی روزمره مردم شده و زندگی، روابط  

 .تأثیر قرار داده استها را تحت های اقتصادی آن یت اجتماعی و فعال

ها با توجه به شرایط و اقتضائات آنچه رسالت علوم انسانی و علوم اسالمی است، توصیف مساله

پژوهی و راهکارپژوهی است؛ به عبارت دیگر همانگونه که بینی و آینده جدید، تحلیل مساله، پیش

ه صورت محسوس با بیماری کرونا درگیر شده است و در  های علوم پزشکی کشور بامروز دانشگاه 

مامی صف و ستاد وزارت بهداشت به خط ت و  ذیل سیاست مبارزه و شکست با کرونا بسیج شده 

اند و از سوی دیگر رویکردهای جدید  اند و تمامی امکانات و ظرفیت های خود را بسیج کرده شده 

گری و... را به رسانی و غربالازی برای اطالعگیری از فضای مج همچون آموزش غیرحضوری، بهره 

های دقیق های علوم انسانی نیز برنامههای علمیه و دانشگاه اند، ضرورت دارد تا حوزه عهده گرفته

خود را بدون فوت وقت در حوزه مطالعات بنیادین و کاربردی در این موضوع اعالم کنند و با یک  

تر که خدمت علم و دانش به ابنای بشر همچنین هدف مهمتقسیم کارمشترک به روند تولید علم و  

 .برای سعادت دنیا و آخرت است کمک نمایند

گری مطلوب جامعه علوم انسانی  خالء مطالعات هدفمند و دقیق و عدم کنش رسدبه نظر می

ها و مطالب ژورنالیستی خام با  موجب شده است تا بیش از هر زمان دیگری ما شاهد موج گزاره

های حاصل از  این خالء موجب شده است تا برخی گزاره ؛ پردازی علمی باشیم نظریه لعاب

های پژوهشی و همچنین قبل از نقد و نظر در  ایی بدون گذر از اسلوب و روشپساکرون   پیامدسنجی

های نقد و نظر و آزاداندیشی، وارد صحنه عمومی جامعه شود. همچنین برخی با  های کرسیساحت

پژوهی به جامعه  اند آمال و آرزوهای خود را در قالب آینده ی و یا حزبی، تالش کرده های سیاسغرض

 .طلبدحقنه کنند که بررسی و نقد آن مجال دیگری می
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در این میان اما بدون شک یکی از وظایف جامعه علمی کشور به خصوص اندیشمندان علوم انسانی، 

نش عالمانه با موضوعات است و اینکه قبل از  دانشمندان علوم اسالمی و محققان و پژوهشگران، ک

های منطقی و عالمانه و همچنین بینیهای دیگر بحران شوییم، پیشاینکه وارد مرحله بعدی و الیه

 .ریزی شودپیامدهای منفی آن، اندیشیده و برنامه راهکارهایی برای مدیریت یا کاهش

در نظرگرفتن ابعاد مختلفی همچون ایجاد   شناسی علم نیازمندبدون شک تولید علم از منظر جامعه

این باره، ضروری  دهی مادی و معنوی و... است که درگری مراکز پژوهشی و نظام پاداشو تسهیل

های علمیه و وزارت علوم، اقدامات الزم را در بخش های متکفل امر پژوهش در حوزه است تا دستگاه 

عمال کنند و با اجرای تمهیدات الزم، به شکوفایی  های جدید الزامی یا تشویقی اصدور دستورالعمل

 .های انسانی و اسالمی در این موضوع کمک نمایندتحقیقات و پژوهش

ها و  توانند کمیتهروسای مراکز و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی با تشکیل شوراهای علمی می

وهشی را فراخوان کنند  ها را ترتیب داده و مقاالت علمی وپژهای علمی برای برگزاری همایشهسته

های دینی و فرهنگی و اجتماعی کرونا را جایگزین برخی  های علمی با موضوع بررسیو حتی همایش

 .موضوعات تکراری کنند

-توانند با درنظرگرفتن شرایط جدید، اولویت های مدیریت تحصیالت تکمیلی میها و بخشه دانشگا

ها، دانشجویان را ی اعالم کرده و اساتید دانشگاه های موضوعی خود را به دانشجویان ارشد و دکتر

  توانند می...  و  های عمومی، مراکز مردم نهاد، مراکز علمی و پژوهشیها، سازمانوزراتخانه  برای اخذ

های موضوعی خود را در موضوع  انضمامی خود در مساله کرونا، اولویت نیازهای به نظر عطف با

های  های واگیردار را مشخص کرده و حمایت از رساله مقابله با بیماریمقابله با سالمت عمومی و 

 .ارشد و دکتری را در دستور کار خود قرار دهند

ها در وضعیت فعلی، نیازمند تفکر راهبردی، گذر از قوانین  گیریبدیهی است که برخی از تصمیم

جهادی است تا مردم   گیری، اتخاذ منشکراسی اداری، شجاعت در تصمیمودست و پا گیر و بور

جامعه اسالمی ما، به شکل محسوس تاثیر دانشگاه و حوزه علمیه را در بهبود اوضاع جامعه مشاهده 

کنند تا پیوست فرهنگی مرحله گذار از مشکل و دوره پسا کرونا در قاب و قالب نظریه های علمی  

 .مدون شود
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 برد عنوان راه

 تبیین مدل کنش ایرانی اسالمی در مواجهه با کرونا  
 

از مسائلی است که نیازمند    "احسان اجتماعی"درگیر هستیم، ارزش    در روزهایی که با ویروس کرونا

هایی است  تتبع و تحقیق میدانی در کشورهای مختلف است. ایثار، از خودگذشتگی، انفاق از ارزش

بینیم  که در دین مبین اسالم بر اهمیت آن تاکید زیادی شده است. در سیره ائمه معصومین )ع ( می

م االسالم( تا چه اندازه به دستگیری از فقرا و مساکین و ایتام توجه  که حضرات معصومین)علیه

ای که داستان اطعام خانواده امیرالمومنین علیه السالم و حضرت زهرا) سالم اهلل اند به گونهداشته

یماً وَ  حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى ) آموزی ذکر شده استعلیها( در قرآن برای درس

 (« سوره انسان9« إِنَّما نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ال نُرِیدُ مِنْکُمْ جَزاءً وَ ال شُکُوراً »8أَسِیراً »

اند و امرار معاش آنان  در شرایط کنونی که بسیاری از افراد جامعه در وضعیت نامناسبی قرار گرفته 

ارای مشاغل روزمزد هستند و افرادی با مشکالت جدی مواجه شده است به خصوص افرادی که د

انداز و شوند و پسهای کم برخوردار شناخته میکه به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی جزء گروه 

ای برای گذران زندگی ندارند باید فکر جدی انجام داد. توجه به افرادی که در مجاورت ما اندوخته 

تواند الگویی  توجه مردم قرار بگیرد میهستند به خصوص همسایگان، اگر به صورت جدی مورد 

برای تمام مردم جهان باشد؛ در روایتی از حضرت زهرا سالم اهلل علیها وارده شده است که فرمودند: 

 در همسایگان الجار ثم الدار و این نشان می دهد که تا چه اندازه رعایت احوال و دستگیری از 

 .است اهمیت  دارای ما دینی ادبیات

های جدیدی هم  ا، دستگیری از افراد جامعه در اشکال اقتصادی اجتماعی دارای شکلاین روزه 

شده است، امروز بسیاری از سالخوردگان نیازمند همراهی اجتماعی هستند تا با رتق و فتق امور  

شان توسط افراد دیگر، محافظت خودشان را در مقابل ویروس کرونا جاری مثل انجام خریدهای

تواند  های پرخطر، می همچنین ضدعفونی کردن منازل، راهروها و اماکن تردد گروه افزایش بدهند؛ 

 .مورد توجه نوجوانان و جوانان قرار بگیرد

امروز در یک موقعیت جهانی در حال   مهم اینکه فرهنگ بسیجی، خیرخواهی عمومی و کار جهادی 

اثبات خود است؛ در حالی که در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکا مشکالت به شدت زیاد  

شده و تمام بار مدیریت اجرایی بر دوش مسئولین و حاکمیت قرار گرفته است، در ایران، مردم، 

ای هستند و کمک  حلی و منطقههای جهادی بسیج محالت و مساجد، در حال امداد رسانی مگروه 

https://rasanews.ir/fa/news/647032/تبیین-مدل-کنش-ایرانی-اسلامی-در-مواجهه-با-کرونا
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ریزی دقیق برای رفع مشکالت اند تا حد زیادی مشکالت مناطق شناسایی، رصد و با برنامهکرده 

 .اقدام شود

های جهادی  های مختلف رسمی و غیررسمی از فیلم و عکس و خبر از گروه آنچه امروز در رسانه

های عمومی شاید کمتر از  رد که رسانهتوان ادعا کمنتشر می شود، مشت نمونه خروار است و می 

های مردم اند پوشش دهند. این به معنای کم اهمیت بودن مدلدرصد اقدامات جهادی را توانسته  20

ها اقدام مناسب  ها نیست و یا اینکه خدایی نکرده رسانهنهاد و خدمات اجتماعی جهادی برای رسانه 

بی افتاده باشند بلکه به دلیل حجم وسیع اقدامات و  طلرا انجام نداده و در بحران کرونا به عافیت

های  هیئت، گروه  هایی است که به صورت آتش به اختیار در هر مسجد، حوزه علمیه، برنامه

دانشجویی و محافل مذهبی در حال انجام است. این اقدامات در یک شهر یا یک استان  

 جام است. ان لحا در مختلف روستاهای و مناطق شهرها،   در و نبوده  محصور 

ها داشته باشند  این مدل موجب شده است تا مردم تصویری دقیق و انضمامی از اقدامات این گروه 

ها در حال بازآفرینی اقدامات جهادی در کوی و برزن هستند و از سوی  به این معنا که هم رسانه

تکافل اجتماعی  دیگر همه مردم به عینه در محله، آپارتمان و ... در حال مشاهده این حماسه 

  تواند مورد مطالعه میدانی هستند. بدون شک این خرده رفتارها در هر شهر و محل و کوی و برزن می

شناسان و مردم شناسان قرار بگیرد و در قالب نظریات علوم اجتماعی بررسی گردد و از سوی  جامعه

ها مورد  دم در رفع بحراننگاران و اهالی رسانه و تاریخ نویسان، الگوی مشارکت مردیگر روزنامه

توجه قرار گرفته و به عنوان اسناد تاریخی ثبت و ضبط شود. این مطلب وقتی اهمیتش دو چندان  

های مختلف مواجهه با بحران کرونا شود که بحران کرونا را در ابعاد وسیع آن ترسیم کنیم و مدلمی

 دولتی همچون کشور چین تا برخی  های کامالًرا در کشورهای مختلف مورد مطالعه قرار دهیم، مدل 

ها درکشورهای غربی مثل ایتالیا که سالهاست در مورد مدل حکمرانی خوب بحث و تبلیغات مدل

 .اندوافری کرده 

بدون شک مدل جمهوری اسالمی ایران همان شیوه و روشی است که امام خمینیرحمت اهلل علیه   

ز نخست بر آن تاکید داشتند. ایشان به جای تکیه و  به عنوان بنیانگذار انقالب اسالمی ایران از رو

های خارجی و یا دول غربی و شرقی بر دو اصل، اسالم به عنوان ایدئولوژی و مردم اعتماد بر قدرت

های بزرگ دین مبین اسالم های عملیاتی و اجرایی و میدانی تحقق اهداف و آرمانبه عنوان پایه 

یانه میدان و مشارکت با مسئولین در حل مشکالت و معضالت  تاکید کردند؛ مدلی که مردم را در م
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کند و از سوی دیگر همواره مسئولین را به رعایت حقوق مردم توجه داده و  و پیشبرد امور نگاه می

کند. در مدل و شیوه رفتاری امام خمینی رحمۀ اهلل علیه همواره  آنان را صاحبان نعمت معرفی می

جمهوریت به حوزه سیاست محدود نشده و از سوی دیگر مردم به مردم حضور اثرگذار دارند و 

همچون انسان در مکانیسم لیبرال   برنده اقتصاد و ثروت عنوان نیروی ساکت و ابزار پیش 

پیشرفت اقتصادی    شود بلکه بر رشد و پیشرفت فکری و روحی مردم درکنار دموکراسی، معرفی نمی

و اجتماعی تاکید می شود و جامعه برای رشد خود، ناگزیر از رشد تمامی ابنای جامعه است؛ بر  

اساس همین ساختار بود که امام خمینی)ره( در ابتدای انقالب برخی از نهادها را بر اساس هسته  

 بر   عالوه   تواندمی  بسیج   مثل  نهادهایی.  کرد  اشاره  توان به بسیج  اصلی مردم بنیان گذاشتند که می

به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولین ایفای نقش کنند    است  شده   تشکیل   مردم  خود   از  اینکه

ها از کف جامعه برای پیشرفت امور در سطح جامعه از کمک و همراهی  و با درک مشکالت و آسیب

 .مند شوندمسئولین بهره 

نهاد تا چه اندازه به رفع موانع و مشکالت در عرصه متوان بیان کرد که مدل مرداز منظر دیگر می 

نظران  ای که نباید از نظر اندیشمندان، پژوهشگران و صاحب مبارزه با کرونا کمک کرده است، نکته 

و   NGOعلوم انسانی و اسالمی مغفول بماند؛ اینکه امروز بسیاری از مردم در قالبهای نهادها، 

ولید ماسک، تولید مواد ضدعفونی کننده، گندزدایی از محالت، همچون ت   ها در حوزه کارهاییهیئت

ها و کمک به کادر درمانی، ایجاد روحیه در میان بیماران  سمپاشی، غربالگری و حضور در بیمارستان

ها متوفیان  برخوردار و همچنین کمک به خانواده های کمهای بیماران و خانواده رسیدگی به خانواده 

لمان در غسل کفن و دفن از اموری است که امروز به دست جوانان این در جهت حفظ کرامت مس 

 .سرزمین در حال انجام است

رسد که جامعه علمی و پژوهشی ما به اندازه ضرورت و اهمیتی که این مسئله در جامعه  به نظر می 

م  یه بیان کنتوانیم این گوناند؛ اهمیت تبیین مساله را می دارد، به تبیین علمی و نظری آن نپرداخته 

-تحقیق و تدقیق مورد توجه بسیاری از جامعه  فحص وتکه خودکشی بعنوان موضوعی جهت بحث و  

شناس شهیر و فرزانه فرانسوی در جامعه (E. Durkheim) شناسان به خصوص امیل دورکهایم

رفتارها همچون رسوم شناسان برخی از خرده میالدی، درآمد یا در اندیشه برخی از مردم  1879سال  

ها و نشان از پیچیدگی فرهنگی و عقیدتی برخی  ها و مضموناعیاد یا نوع پوشش اقوام دارای پیام

دهنده اوج  ت دیگرخواهانه که نشاندهد؛ حال چگونه است که امروز اقدامااز اقوام خبر می
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خیرخواهی اجتماعی، همبستگی اجتماعی و درهم تنیدگی جامعه است کمتر مورد پژوهش قرار 

 فته است؟ گر قرار پژوهش  و تحقیق موردگرفته و به عنوان موضوع یا ابژه 

های واقعیتتواند فرصتی برای انعکاس مناسب و واقعی از حقایق و  رسد بحران کرونا میبه نظر می  

الملل باشد، امروز این سوژه تاریخی در معرض دید اندیشوران و  جامعه ایرانی به جامعه بین

پژوهشگران علوم انسانی است تا ابعاد مختلف آن را مورد توجه قرار دهند و محورهایی همچون  

دم نهاد های مرگذاری، چگونگی تاسیس، رشد، چگونگی مدیریت، تقسیم وظایف و... این گروه هدف

 .جهادی بررسی شود

محور  های بازارمحور و یا دولتها و سیستم تواند به عنوان رقیبی برای ایسمامروز مدل مردم نهاد می

 سمت  به را جهان کرونا،  بحران  باشد؛ توضیح اینکه امروز برخی از اندیشمندان اعتقاد دارند که

-موفقیت  و  کرونا  مهار  در  چین  کشور  رویکرد  دلیل  به  این  و  دهدمی  سوق  محور  دولت  هایسیستم

  توان نمی جهان، در هافرهنگ نوع و مردم تفاوت به توجه با رسدمی نظر به اما بود کشور این های

روی با شکست مواجه شده است و سیاست نظم  شو  در  هم  قبالً  که  کمونیست  خطی  کنترل  سیستم

 .باشد مختلف جوامع در تعالی و رشد استمرار و بحران از گذر  برای مطلوبی مدل  آهنین

شود دارای خاستگاه فکری عقیدتی است و اینکه در  بدون شک هر حرکتی که از هر فرد صادر می 

موقعیتی که حفظ جان انسان منوط به در خانه ماندن است اما برخی از افراد بدون هیچ گونه دریافت  

های پرخطر حضور پیدا کرده و خدمات اجتماعی مثل سمپاشی  مزد و حقوق، خطر کرده و در محل

دهند بر اساس کدام مبنا و منشأ فکری صادر شده است؟  و یا دستگیری از بیماران را انجام می

و رسیدگی به هر مسلم را ضرورت و واجب بر خود    "داندبنی آدم را اعضای یکدیگر می"الگویی که  

های علمی است. باید این رفتارها  نیازمند تحلیل  داند؛ قطعاًخرت میپندارد و دنیا را مقدمه برای آمی

های را تحلیل و بررسی کرد تا دانشمندان علوم اجتماعی به صورت عینی با برخی از واقعیت

های مختلف مردم ایران به عنوان یک جامعه مذهبی مسلمان و شیعه آشنا  اجتماعی نهفته در الیه

 .های رایج، مدل زندگی متعالی معرفی شودایسم شوند و در مصاف تاریخی با
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 بندی نهایی:جمع

ویروس کرونا اپیدمی است که نه تنها سالمت انسان و روابط اجتماعی او را تحت تاثیر قرار داده  

مهم زندگی را نیز دست خوش تغییر ساخته و مشخص نیست وضعیت   های است بلکه دیگر حوزه 

  سازی زندگی خصوصی، ها قادر به هماهنگکنونی جهان تا چه زمان ادامه خواهد یافت و آیا انسان

 کاری و اجتماعی خود با شرایط حال حاضر برای طوالنی مدت هستند یا خیر؟ 

ر چین و سایر کشورهای جهان، مردم به شکل ماه از شروع گسترش بیماری کرونا د   4اکنون پس از  

کنند و به صورت گیر در جهان مشاهده میای در تاریخ، خود را تحت تاثیر ویروسی همهسابقهکم

اجباری باید تعداد زیادی از رفتارهای خود در هنگام برقراری ارتباط با دیگران و رفع نیازهای  

 . روزمره انسانی را تغییر دهند

ین بار باشد که بر اثر شیوع یک اپیدمی پیامدهای فرهنگی و اجتماعی از پیامدهای  شاید برای اول

اند که این امر مستلزم تحقیق و بررسی از نگاه علوم رفتاری و ارائه  سیاسی و اقتصادی پیشی گرفته

 .راهکارها به منظور کاهش پیامدهای اجتماعی و فرهنگی منفی است

ایران و   ها از جمله مردمیرات چشمگیری در شیوه زندگی انسان باید قبول کرد که این ویروس، تغی 

بیشتر فرزندان بشر تغییر کرده است   «سبک زندگی»ایجاد کرده است؛ باید پذیرفت امروز،  جهان

های ناشی از و همه اینها نتیجه عملکرد این ویروس چرب و کوچک بنام کروناست به هرحال بحران

 . ای اندیشیدکه برای مقابله با آن باید چاره  شیوع کرونا متنوع و زیاد بوده 

های مدرنیته پسین  در نگاه نخست وضعیت بحرانی ناشی از پاندومی کرونا ضرب آهنگ رشد ویژگی 

را در همه جا شتابی کم نظیر بخشیده است. گسترش دیجیتالیسم، فشردگی دهکده جهانی، 

خرافات، چیرگی عصر تردید و برجسته شدن نظام کارشناسی، چیرگی نفوذ علم بر مذهب و 

های پیشین و قدرگرایانه، افزایش مسئولیت فردی، خودنگری و  ناروشنی و ناامنی از آینده بر یقین 

 .افزایش خالقیت و پویایی برخاسته از این همه

بااین همه، گذشته از پیامدهای منفی بهداشتی، اقتصادی و مرگ انسانها، عصر کرونا به تضعیف  

 .یکته تازی بازار نیز منجر خواهد شد  خرافات دینی و

در افکار عمومی جهان نه تنها نظام کارشناسی، نقش علم و به ویژه دانش پزشکی و بخش بهداشت 

گرایانه، برابری خواهانه، تقویت نقش  های مراقبت از جایگاه واالتری برخوردار شده، بلکه سیاست 
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های المللی و اندیشه تماعی و بین رفاهی دولت، افزایش توان جامعه مدنی، همبستگی اج

 .زیستی، گویی به تنها راه حل اضطراری و موثر برای چیرگی بر پاندومی کرونا بدل شده استمحیط

ای بیولوژیک به اقتصاد چین بوده  چه فرض بگیریم که این ویروس در آزمایشگاه ایجاد شده و حمله 

اثر نحوه تعامل خاصی میان انسان و حیوان  است و چه فرض کنیم که این ویروس به طور اتفاقی در  

در بازار فروش حیوانات زنده در شهری در چین ایجاد شده و یا حتی اگر داستان ایجاد این ویروس  

از طریق خوردنِ سوپ خفاش را بپذیریم، در همه این موارد پای مسئله به فراتر از علوم طبیعی  

 .آیدی علوم انسانی و اجتماعی به میان می رود و پاتجربی مانند پزشکی و زیست و شیمی می

اگر کرونا تا یکسال مهمان این سیاره باشد، ما شاهد تغییراتى شگرفت خواهیم بود. رخدادهایى که  

 .باشد آینده  انسانشاید رفتار تازه 

 دهدکرونا فرهنگ مراودات و تعامالت اجتماعى را تغییر می   .1

o  تر میشودهاى دوستانه کوچکجمع. 

o حضور و فیزیک افراد جاى خود را به تصاویر دیجیتال و مجازى میدهد. 

o  ها و دنیاى شود و آهسته آهسته این سیطره تلفن ها بیشتر می دلتنگى

 .اینترنت، جاى خالى افراد و عزیزانمان را پر خواهد کرد

o  به مراودات   اش، نیازست که در طول فرهیختگى اجتماعىانسان، موجودى

 .ها داردو ارتباطات حضورى و دیده شدن

o  های بسیار خالى از حضور خواهند  دنیاى بعد از کرونا، شاید میزها و صندلى

 .بود

ست. شاید انسانِ  روشن تکنولوژى چقدر حیاتى  جایگاهشود که  ویروس کرونا، به ما یادآور می. 2

 باشد  پس از کرونا باید بیش از هر چیز وامدار تکنولوژى

o هاى  ها و آموزشویدئو کنفرانس؛  سیستم آموزش انسانى تغییر خواهد کرد

 .ى علم و آموزش استاى از آینده تحت شبکه اینترنت، سرفصل تازه 

o   تمامى مدارس به ناچار به جدیدترین ابزار انتقال علم مجهز خواهند شد و

 .بزرگ خواهد بود تعاریف بسیارى از علوم آموزشى دچار تحولى

o  تواند به صورت غیر مستقیم و بعضأ مستقیم، از نابودى  این اتفاق می

هاى بسیارى جهت چاپ کتب درسى و آموزشى در سراسر سیاره جنگل
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 .محافظت کند

 .انگیزى میانگین مطالعه افراد سیاره را در یکسال افزایش خواهد دادکرونا، به طرز شگفت. 3

o زنده ماندن مجبور به یادگیرى و خواندن خواهند  هاى زیادى براى انسان

هاى دیجیتال و خاک هاى درمانى ویروس کرونا، کتاب شد. قرنطینه 

 .ها را جان دوباره خواهد دادى کتابخانهخورده 

o   ویروس کرونا، هنر و خالقیت فردى را به شکل قابل توجهى رشد خواهد

 .داد

o بر فرد، یک رنسانس تازه را  در یکسال، صنایع دستى و هنرهاى مبتنى

 .تجربه خواهد کرد

میلیون متر مکعب گازهای  200کاهش بیش از ویروس کرونا در مقطع کنونی باعث شده است که: 

حفظ بقای بیش از ، ی نزدیک ایین آمدن دمای کره زمین در آینده ، پای و دی اکسید کربنگل خانه

،  ترهای آبیآسمان، وضعیت به مدت یکسال ی گیاهی و جانوری در صورت حفظ این هفتصد گونه

اختصاص   گیر بهداشت عمومی، افزایش چشم ی پالستیکی، کاهش چند صد میلیون تن زباله 

 های هنگفت جهانی و احیای سندیکاها و مجامع بهداشت در سراسر جهان برای حفظ انسان، بودجه

ر نهایت باور پذیرتر بودن این  د تر کشورهای فقیر دنیا از بهداشت و آموزش، مندی عمومی بهره 

 را شاهد باشیم.  دیدگاه که انسان مالک این سیاره نیست

های به ویژه دمکراتیک به جای سپردن همه کارها به بخش اند دولت از این پس مردم جهان متوقع 

، دولت با اقدامات رفاهی بیشتر از آسیب  گریهای نجومی به نظامی خصوصی یا اختصاص بودجه

تر در جامعه کاسته و به ویژه با توسعه بخش مراقبت، بهداشت و درمان و  های ضعیف پذیری گروه 

  .های آن، امکان دسترسی همگانی به آن را تسهیل کندرایگان یا ارزان کردن هزینه
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 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی به آدرس تارنمای: .1

https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1490085 

 مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری به آدرس تارنمای: .2

https://b2n.ir/904410 

 تشخیص مصلحت نظام به آدرس تارنمای:پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع  .3

https://b2n.ir/348203 
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