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 در ایران19 تحلیل تماتیک کووید

چكیده

 در ایران می19  به بررسی معنایی طیفی از تحلیلهای ارائه شده پیرامون کووید،•پژوهش حاضر با رویکردی تماتیک
. سازمان دهنده و پایه انجام گرفته است، بر اساس سه مضمون فراگیر، نوع کدگذاری در تحلیل تماتیک.پردازد
 در ایران19 •مجموع واکنشهای تحلیلی در دو سطح فراگیر شامل خوانش پایداری و خوانش ناپایداری از بحران کووید
.مورد بررسی قرار گرفته است
 مضامين سازمان دهنده بررسي.•منظور از خوانش پایداری اشاره به قدرت ماندگاری و تأثیرگذاری این پدیده در جامعه است
 عرصه معنایی، عرصه خوانش اجتماعی،19  تفسیر مناسبات سیاسی ویروس کووید:شده در این خوانش عبارتند از
.مناسبات فرهنگی و خوانشهای حوزه اقتصاد سیاسی
 مسئله رانتی و مفهوم نارضایتی عمومی، بی اعتمادی نهادی،ایجاد فضای امنیتی:•مضامین پایه تفسیر مناسبات سیاسی شامل
 خوانش مسئولیت گریزی اجتماعی و زوال سرمایه، افزایش تنش های اجتماعی، سه مضمون پایه یعنی.را شامل می شود
 دو مضمون، در سطح عرصه معنایی مناسبات فرهنگی. مضامین عرصه خوانش اجتماعی را تشکیل می دهند،اجتماعی
 بی عدالتی و، مضمون گسترش فقر.دینی و خوانش افراط گرایی مذهبی کشف گردید- تعارضات سیاسی،پایه شامل
. به عنوان خوانش های حوزه اقتصاد سیاسی شناسایی شدند،نابرابری و خوانش شوک اقتصادی
 عدم ماندگاری این پدیده در جامعه، منظور از مقوله ناپایداری. است19  خوانش ناپایداری از کووید،•دومین مضمون فراگیر
 دو خوانش سازمان دهنده برداشت معنای حاکمیتی و خوانش مدافعان وضعیت موجود مورد، در این مضمون فراگیر.است
.بررسی قرار گرفته است
•مضامین پایه در برداشت معنای حاکمیتی در برگیرنده کرونا به مثابه فرصت احیاء نهادی و کرونا به مثابه توطئه آمریکایی
. باال بودن آستانه تحمل جامعه ایرانی است،و مهمترین مضمون پایه در خوانش مدافعان وضعیت موجود
 نظام اجتماعی، نظام سیاسی، خوانش تماتیک، ایران،19 کووید:كلید واژه ها

Özet
•	 Bu çalışma tematik bir yaklaşımla İran’da COVID-19 üzerine ileri sürülmüş bir dizi analizin
anlamsallığını incelemektedir. Tematik çözümlemede yapılan kodlama işlemi yaygın söylemler,
örgütleyiciler ve özgül temellendirmeler olmak üzere üç ayrı tematik düzlemde kategorize edildi.
•	 Veri analizleri İran’da COVID-19 krizine yönelik yaklaşımların süreklilik ve geçicilik olmak
üzere iki yaygın okuma üzerinden yorumlandığını gösterdi.
•	 Süreklilik okuması COVID-19 olgusunun toplum üzerinde kalıcı etki gücünün olduğu anlamında
kullanıldı. Siyasal, toplumsal, politik ekonomi ve kültürel ilişki alanları süreklilik okumasının
örgütlendiği tematik alanlar olarak saptandı.
•	 Siyasal ilişkiler alanında güvenlikçi ortamın oluşturulması, kurumlara güvenmeme, rantçılık ve
genel memnuniyetsizlik gibi okumalar; toplumsal ilişkiler alanında artan toplumsal çekişmeler,
toplumsal sorumluluktan kaçınma ve toplumsal sermayenin çöküşü gibi okumalar; kültürel
ilişkiler alanında dinî-siyasi çatışmalar ve mezhepsel aşırıcılık gibi okumalar; politik ekonomi
alanında yaygınlaşan yoksulluk, adaletsizlik ve ekonomik şok gibi okumalar özgül temellendirme
temaları olarak kodlandı.
•	 Diğer yaygın tema COVID-19 olgusunun geçici olma okumasıdır. Geçicilik okuması COVID-19
olgusunun toplum üzerinde kalıcı etki gücünün olmadığı anlamında kullanıldı. Hâkimiyetin
anlamsal algısı ve mevcut durumu savunanlar, bu yaygın temada yer alan okumalar ve aynı
zamanda örgütleyici unsurlar olarak saptandı.
•	 Örgütleyici unsurlar olarak hâkimiyetin anlamsal algısında COVID-19 kurumsal canlanma
fırsatı ve bir Amerikan komplosu anlamında okunurken mevcut durumu savunanlar için İran
toplumunun direnç seviyesinin yüksekliği anlamında okundu.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, İran, Tematik Okuma, Siyasal Sistem, Sosyal Sistem
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Summary
•	 This study examines the semantics of a series of analyses with a thematic approach put forth on
the COVID-19 in Iran. The coding process in this thematic analysis was categorized into three
separate thematic planes: common discourses, organizers, and specific justifications.
•	 The data analyses demonstrated that the approaches towards the COVID-19 crisis in Iran were
interpreted over two common readings: continuity and impermanence.
•	 The continuity reading was used in the way that the COVID-19 phenomenon has a long lasting
effect power on society. The areas of political, social, political economy, and cultural relations
were identified as the thematic areas in which the continuity reading was organized.
•	 As for the specific justification themes; establishment of a safe environment, distrust of
institutions, profiteering, and general dissatisfaction were coded in the field of political relations.
Readings such as the increasing social strife, avoidance of social responsibility, and the collapse
of social capital were used in the arena of social relations. Religious-political conflicts and
sectarian extremism were the readings that were used in the domain of cultural relations.
Furthermore, readings such as increased poverty, injustice, and economic shock were utilized in
the field of political economy.
•	 The other common theme is the reading of the COVID-19 phenomenon as being transient. The
impermanence reading was used in the manner that COVID-19 had no lasting effect power on
society. The semantic perception of dominance and the proponents of the present situation were
the readings included in this common theme, as well as the organizing elements.
•	 In the semantic perception of dominance as organizing elements, COVID-19 was read in the
sense of an opportunity for institutional revival and an American conspiracy, while for those
defending the current situation; it was read in the sense of the extent of the resistance level of
the Iranian society.
Keywords: COVID-19, Iran, Thematic Reading, Political System, Social System
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 .1طرح مسئله
ویروس کرونا ،نخستین بار در دسامبر  2019در شهر ووهان چین شناسایی شد .این ویروس در مدت
کوتاهی در سراسر جهان گسترش یافت .همانند سایر نقاط جهان ،در ایران پیامدهای اولیه شیوع بیماری،
قبل از ورود به داخل کشور از سوی منابع رسمی و غیررسمی پیش بینی شده بود .پس از تأیید رسمی ورود
کرونا به ایران ،در آخرین روزهای بهمن ماه  1398از سوی وزارت بهداشت ،بسیاری از اثرات اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،روانی و منطقهای این پاندمی ،بیش از پیش نمایان شد .این در حالی است که
از بَدو درگیری جامعه ایرانی با آن ،واکنشهای متعددی از زوایای رسمی و غیررسمی بدان صورت گرفته
است .از زاویه رسمی ،مسئوالن داخلی ،نخست با بی اعتنایی و یا کم اهمیت جلوه دادن موضوع ،تالش
کردند که بر هیاهوها و التهابات شکل گرفته پیرامون آن در جامعه غالب آمده و به نحوی ،در پی «القاء
فضای امن» برای برگزاری راهپیمایی  22بهمن و همچنین یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
در دوم اسفند  1398بودند .اما پس از رشد تصاعدی تعداد مبتالیان در کشور ،مسئوالن مجبور به اعالم
وضعیت بحرانی شدند و در این راستا ،با اعمال سیاست فاصلهگذاری اجتماعی و انجام اقداماتی از جمله
محدودیت عبور و مرور ،تعطیلی برخی از مراکز و نهادها ،کاهش زمان حضور کارمندان و شاغالن در
محیطهای کاری ،تعطیلی دانشگاه ها ،مدارس و نهادهای آموزشی و غیره ،سعی بر این کردند که بحران
را کنترل کنند.
ورود پدیده کرونا به جامعه ایرانی ،آنچنان گسترده و فراگیر شد که به طرز شگفت انگیزی بسیاری از
مناسبات را در سطح کالن و ُخرد متأثر کرده و به باور بسیاری از تحلیلگران "بحران مضاعفی" را در
شرایط فعلی بر جامعه تحمیل کرده است .کرونا در ایران نشان داد که صرفا ً یک بیماری نیست که تنها بر
سالمت عمومی تأثیر بگذارد ،بلکه به شکل وسیعی عرصه های اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی ،فعالیتهای
مدنی و بنیادهای زندگی را متأثر کرده و در مدت زمانی اندک ،به شکلی عمیق ضعفها ،تهدیدها و در
مواقعی قوتها و فرصتهایی را برای کلیت نظام اجتماعی و سیاسی ایران آشکار نمود.
ورود کرونا به عرصه عمومی ،واکنشهای مختلفی را در میان تحلیلگران ،محققان ،روشنفکران ،انجمنها
و نهادهای علمی و تحقیقاتی به عنوان بخش قابل توجه جامعه ایرانی در پی داشته است که محققان از زوایای
گوناگون به آن در سطحی کالن پرداخته و اثرات و تبعات احتمالی آن را در نظام اجتماعی مورد بررسی
قرار داده اند.

 .2مروری بر پیشینه نظری-تجربی
سرعت باالی شیوع ویروس کرونا و تبدیل شدن آن به بحرانی جهانی ،هنوز فرصت کافی برای بررسی
آثار و پیامدهای آن در قالب بررسی منسجم فراهم نکرده است .ضمن اینکه مدت زمان زیادی از ورود کرونا
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به جامعه ایران نمیگذرد ،اندک پژوهشها و مطالعات موجود هم بیشتر در قالب نظرسنجی صورت پذیرفته
است .در اینجا به چند نمونه کلی از مطالعات تجربی انجام شده در متون فارسی و انگلیسی اشاره میشود.
1
در ادامه این بخش ،کلیاتی از دیدگاه جامعهشناسی تفسیری-برساختگرا و نظریه جامعه ریسک اولریش بک
برای بخش پیشینه نظری که در تحلیل یافتهها مورد استفاده قرار گرفته است ،اشاراتی می شود.

 .2-1پیشینه تجربی
در میان مطالعات متون فارسی مرتبط با موضوع ،تا لحظه نگارش این مقاله ،ایسپا تعداد سه موج
از نظرسنجی از مردم درباره کووید  19انجام داده است .این نظرسنجیها دربرگیرنده میزان رضایت از
اقدامات نهادهای دولتی و واکنشهای شهروندان به این اقدامات بوده است .در موجهای دوم و سوم نیز
خدمات دولتی ،میزان رضایت از عملکرد دولت ،میزان پایبندی به دستورالعملهای بهداشتی و میزان اعتماد
به آمارهای ارائه شده توسط نهادهای رسمی مورد ارزیابی قرار گرفته است .نتایج کلی نشان از نارضایتی
 66درصد ایرانیها از عملکرد دولت در بحران کرونا دارد (اسکندریان .)1399 ،در مطالعه ای دیگر،
محمد فاضلی برای فراهم کردن داده های مورد نیاز فضای سیاستگذاری کشور ،دو گزارش درباره ابعاد
اجتماعی کرونا در اسفند  1398و فروردین  1399انجام داده است .در این گزارشها ارزیابی مردم از
بحران کرونا و عملکرد دولت مورد پرسش بوده است .نتایج پژوهش فاضلی بیانگر این است که میزان
اعتماد به مدیریت بحران از سوی دولت کمتر از  50درصد است .در نتیجه دیگری ،بیش از  63درصد
پاسخ گویان «اصالح سیاستها و رویه های اطالع رسانی به نحوی که مولد اعتماد شود ،بر کلیت ارتقای
اعتماد در کشور» را تأثیرگذار دانسته اند .ضمن اینکه بیش از  52درصد نیز تأکید داشتند که جلب مشارکت
بیشتر نیازمند شفافیت بیشتر از سوی نهادهای دولتی است (کانال تلگرامی دغدغه ایران.)1398 ،
محمد و احمد بوهیجی (بوهیجی )2020 ،در مقالهای با عنوان «آیند ه نگری فرصتهای ویروس کووید
 19برای یک جهان بهتر» ،از طریق مرور ادبیات پژوهش ،فرصتهای مختلفی که ویروس در زندگی
انسانها ایجاد کرده ،پرداختند .آنها نادیده گرفته شدن جریان توسعه را در مواجهه با بحران مد نظر قرار
دادند .بر اساس نتایج آنها ،تلفیق آیند ه نگری با تالشهای دولت-ملتها جهت حل مسئله بسیار ضروری است.
این محققان به عالوه ،واکنش جامعه را از منظر ظرفیت مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار دادند ،بدین
معنی که سرمایه اجتماعی باال در حل بحران کووید  19نقش و ظرفیت باالیی دارد .در این بررسی اعتماد
نهادی ،نقش مؤثر سازمانهای غیردولتی و اهمیت حکمرانی محلی مورد تأکید بوده است.
جاسپرت و جاگاندا (سینگ )2020 ،هم در یک بررسی ،به ارزیابی و تحلیل واکنشهای متعدد یا استفاده
از گزارشات روزنامه ها ،اخبار روزمره ،گفتگوهای مقامات سازمان بهداشت جهانی پرداخته است .در
بررسی این محقق واکنشهای اجتماعی به مثابه برساختی از تعامالت در نظر گرفته شده است .منظور
Ulrich Bek
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از برساخت ،تفسیرهایی است که از سوی اجتماع پیرامون گسترش کرونا در جوامع وجود دارد .در این
بررسی ،اثرات مثبت ،منفی و پیامدی در سطح تعامالت اجتماعی مد نظر بوده است .به باور این محقق،
اقدامات دولتی به عنوان متغیر امر سیاسی در یک سو و واکنشهای نظام اجتماعی در سمتی دیگر ،نهایتا ً
منجر به تولید همزمان مسائل-راه حلها شده است.
آنچه در همه این متون تحقیقی محرز است ،تأکید یکپارچه آنها بر به هم ریختگی نظم اجتماعی پیشین در
مناسبات اجتماعی است .بخش اصلی این متون اشاره به این موضوع دارد که پدیده کرونا در سطوح کالن
(دولتها) ،میانی (گروه ها و نهادها) و خرد (مناسبات فردی و روانی) آثاری دارد و یقینا ً تغییراتی را در
آن به وجود میآورد .به همین اعتبار ،هر نوع تحلیل ساختاری و غیرساختاری (کنشی) از پدیده کرونا در
ایران ،با در نظر گرفتن ابعاد مهمی همچون تغییرات در مناسبات دینی ،زیست محیطی ،فرهنگی ،روابط
اجتماعی ،همبستگی و اعتماد نهادی و غیره و در ارتباطی تنگاتنگ با حوزه سیاست مد نظر خواهد بود.
به عبارتی ،ارزیابی و واکاوی معنای ساختاری/کنشی تحلیلها ،در چارچوب مناسبات میان دو حوزه «امر
سیاسی با امر اجتماعی» صورت گرفته است.

 .2-2ادبیات نظری
در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از رویکرد جامعهشناسی تفسیری ،معنای اصلی واکنشهای
نظام اجتماعی به اقدامات و کنشگری نظام سیاسی در جامعه کرونا گرفته ایرانی مورد تبیین قرار گیرد.
در بین رویکردهای رایج علوم اجتماعی ،رویکرد تفسیری-برساختگرایی مناسبت قابل توجهی با تحلیل
موضوعاتی دارد که به حوزه عمومی جامعه کشانده می شود و افراد ،گروه ها و نهادها آن را تفسیر و
بازخوانی میکنند .در واقع شکل گیری شناخت علمی از واقعیت اجتماعی موجود ،به واسطه تعامالتی که
در روابط جامعه تفسیر و بازخوانی می شود ،به عنوان گزاره مطلوب این رویکرد به شمار می آید .این
تعامالت در نهایت به ما نشان می دهند که چگونه مناسبتهای اجتماعی در جامعه ایرانی ،سازنده واقعیت
افکار عمومی است.
ضمن اینکه تحلیل و معناکاوی پدیده کرونا در عرصه عمومی جامعه بحران زده ایران امروز ،با
در نظر گرفتن «نظریه جامعه ریسکی»  2اولریش بک  3گشایش نظری مهمی تلقی می شود .به باور
بک ،پیدایش مخاطرات اجتماعی را می باید با اقتصاد جهانی نوین مرتبط دانست .جامعه مخاطره آمیز
جهانی ،انسانها را به نحوی فزاینده ،درگیر مخاطرات محلی ،ملی و جهانی زندگی شخصی و حرفه
ای شان نموده و هم بر شدت آسیبپذیری آنها در جامعه افزوده است .امروزه ما با مخاطراتی سروکار
داریم که به لحاظ اجتماعی ،فضایی ،اخالقی و از حیث نظام و پیامدها با مخاطراتی که نسلهای پیشین
Risk Society theory
Ulrich Beck
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با آنها مواجه بودند ،تفاوت دارند .میزان آسیب پذیرى انسانها در جامعه امروزى که به تعبیر اولریش
ِبک جامعه مخاطرآمیز ،بیم زده یا ریسکی است ،بیشتر شده است .وضعیت جامعه ایران ،با مجموعی
از بحرانهای انباشت شده داخلی و خارجی در آستانه تجربه تغییرات مهمی است .مناقشه میان نظام
اجتماعی با نظام سیاسی در معنای عام ،در چرخه ای از مقاومت/سرکوب ،باعث شده است که کماکان
تضادهای این کشمکش با بحرانهای ساختاری ایران پیوند خورده و بر التهابات و مخاطرات جامعه
ایران بیافزاید .نظریه بک ،از آن رو مورد توجه است که بنیاد نظری مشترک در اکثر این تحلیلها بوده
است .به این معنی که این نظریه ،پیش از هر نوع تحلیل پسینی و پیش از به وجود آمدن پدیده کووید
 19در سطح جهانی ،چنین مخاطراتی را در عرصه اجتماعی پیش بینی کرده بود و از این منظر،
حاوی مفاهیم تحلیلی ارزنده ای است که در تبیین یافته ها از آن استفاده شده است.

 .2-3نکات روش شناختی
روش مورد استفاده در این بررسی ،بهره گیری از چارچوب پارادایم تفسیری-برساختی است .برای
بررسی و دسته بندی الگوها ،از روش تحلیل تماتیک 4استفاده گردیده است .منظور از مفهوم تماتیک در
ی شود و حداقل به توصیف و سازماندهی مشاهدات و حداکثر به
اینجا ،یعنی الگویی که در دادهها یافت م 
تفسیر جنبههایی از پدیده می پردازد .این الگو در واقع ،یک ویژگی متمایز در متن است که به تجربه خاصی
در مورد پرسش تحقیق میپردازد (عابدی.)1390 ،
در روش تماتیک ،مضمون و معنای پدیده مورد بررسی از این نظر حائز اهمیت است که تا چه حدی
مضمون یا معنای مورد نظر به پرسش تحقیق پاسخ داده است .در این زمینه ،موضوع در سطح جامعه
شناختی به درک واکنشهای نظام اجتماعی (در اینجا مبتنی بر آراء تحلیلگران و مراکز علمی-تحقیقاتی
معتبر) ارتباط دارد .برای تشخیص الگوی داده ها از مراحل فراگیر ،سازمان دهنده و پایه در دستیابی
ی گیرد و به مضامین عالی
به مقوالت استفاده شده است .مرحله فراگیر در کانون شبکه مضامین قرار م 
دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل اشاره دارد .بخش سازمان دهنده ،واسط مضامین فراگیر و پایه
است که از تلخیص و ترکیب مضامین پایه ساخته میشود و در نهایت ،قسمت پایهُ ،مبین نکته مهم و اساسی
در متن است که به عنوان ُکدهای کلیدی از آن نام برده میشود.
داده های این تحقیق از تحلیلها ،سخنرانیها ،مقاالت و تحقیقات پژوهشگران دانشگاهی ،روشنفکران،
روزنامه نگاران و مراکز تحقیقاتی در رابطه با «پدیده کووید  19در ایران» که در بازه چهار ماهه (از
بهمن  1398تا اردیبهشت  )1399منتشر شده ،به دست آمده است.
Thematic Analysis
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 .3داده ها
 .1-3مالحظات اولیه
پیش از ورود به تحلیل داده های اصلی ،چند مالحظه نظری مهم که بی تردید ابعاد قابل توجهی از
چیستی وضعیت موجود در جامعه ایران را آشکار میکند ،آورده شده است .این مالحظات تا حدود زیادی
تصویری کلی ،مستند و معتبر از مجموع «شرایط حاکم در ایران کرونایی شده» را نمایان می کند که به
شکل زنجیروار ،بافت عمده عرصه عمومی جامعه ایرانی را تشکیل می دهد .این مالحظات ،الزامات
و وضعیت امر نهادی ،مختصات جامعه ایرانی در شرایط فعلی (اقتصادی/سیاسی/فرهنگی/اجتماعی) و
می شود.
ارزیابی از وضعیت جامعه را شامل 

 .1-1-3دوگانه رهبری و نهادها در مدیریت
در معنای کنشگری در جامعه ایران ،دو ویژگی رهبری و نهادها حائز اهمیت هستند .به طور قابل
توجهی هر نوع کنش رسمی (اعم از کنش سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی) در جامعه ایران ،با
دامنه گسترده ای از موضوعات مرتبط با حاکمیت و قدرت معنا پیدا می کند .در واقع ،وضعیت نهادی
گونه ای شکل گرفته است که در آن کنشگری مؤثر ،قدرتمند و فراگیر حتی اگر در

در جامعه ایران به
راستای موضوع مهمی چون سالمت عمومی در جامعه باشد ،متأثر از کنشگری رهبری است .این شیوه
از حکمرانی در وضعیتهای بحرانی مخاطره ساز است ،زیرا هر گونه اقدامی که با مطالبات نهاد اصلی و
منویات رهبری در تضاد قرار گیرد ،آن نهاد و فعالیتهای آن (با وجود قانونی بودن) سرانجام مطلوبی پیدا
نمیکند .در موضوع کرونا نیز ،اقتدار نهادهای دینی (برای مثال حوزه علمیه) متکی بر منویات رهبری،
بر مطالبات و محاسبات نهاد علمی (برای مثال وزارت بهداشت) برتری داشت که به نوعی ،بیانگر قدرت
سلسله مراتبی نهادها در ایران است .این شیوه از حکمرانی در جامعه ایران امری فراگیر ،قدرتمند و نهادینه
شده است و قواعد آن ،به گونهای سامان یافته است که حتی در بدترین شرایط ممکن (شیوع پاندمی) اعمال
تغییرات در آن به نفع عرصه عمومی ،با موانع بسیار زیادی همراه است.

 .2-3مختصات جامعه ایرانی در شرایط فعلی (تجمیع بحرانها)
جامعه ایران در طی چند سال اخیر با مشکالت عدیده ای مواجه بوده است .این مسائل در حوزه ساختاری
و غیرساختاری (کنشی) خود را نشان داده است .در چنین شرایطی ،جامعه ایرانی ،با ویژگیهایی همراه شده
است .این ویژگیها به عنوان وضعیتی پایدار ،حیات اجتماعی را متأثر کرده است .در یک تصویر عمومی
و قابل درک ،این مختصات پایدار در چهارچوبهای فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی خود را نشان می
دهند .اما این ویژگیهای پایدار مسئلهساز چه مفاهیمی هستند؟
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. 1-2-3مختصات اقتصادی
اقتصاد ایران در کنار وابستگی به منابع زیرزمینی و در پی سالها ناکارآمدی با ویژگیهایی از قبیل
ضعف بخش خصوصی ،عدم توجه به مسئله مالکیت ،فقدان ارتباط ارگانیک با نظام جهانی ،وضعیت رکود
و تورمی ،فضای کسب و کار نامناسب ،نرخ پایین سرمایه گذاری و وجود فساد سازمان یافته در بخشهای
اقتصادی مواجه است.

 .2-2-3مختصات اجتماعی
در جامعه ایران سرمایه اجتماعی رو به زوال است .وضعیت در کشور به گونه ای است که برای
بهره برداری از شبکه نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی ضعیف عمل کرده
مدتهای طوالنی ،حاکمیت از 
است .تداوم این وضعیت و مداخله سیاست در زندگی روزمره مردم ،باعث شکل گیری ویژگیهایی چون
بی توجهی به مطالبات عمومی و بی توجهی به سطح انتظارات
ضعف اعتمادی نهادی ،احساس فقر نسبی ،
نسلهای جدید ،تضعیف طبقه متوسط ،عدم پذیرش تفاوتهای سبک زندگی ایدئولوژیک با سکوالر ،ناکارآمدی
در شناخت مسائل زنان ،جامعه مدنی مؤثر ،غیروابسته و مستقل شده است.

 .3-2-3مختصات فرهنگی
جامعه ایران در نوع مناسبات با مفاهیم مدرن ،سنت ،مذهب و تاریخ سرزمینی دچار نوعی سردرگمی
و بحران معرفت شناختی قابل اعتماد و اطمینان است .فقدان مراجع اجتماعی اطمینانبخش و به دنبال آن
بحران هویت در رفتارهای روزمره ،باعث شکلگیری ارزشها و مناسبات ریاکارانه ،متضاد ،نامشخص
و چندگون شده است .نتیجه و محصول حداقلی این مناقشات به لحاظ فرهنگی ،پیدایش خألهایی در رابطه با
ارزشهای اخالقی و انسانی در جامعه است .دو مفهوم فرهنگی ،انفعال یا ناامیدی و همچنین فردگرایی منفی
(عدم گرایش به راه حلها و کنش جمعی) از دیگر نتایج پایدار این فرهنگ است.

 .4-2-3مختصات سیاسی
در ایران سیاست در معنای اعمال قدرت بیشتر در اختیار نهادهای غیرانتخابی است ،لذا نهادهای
انتخابی از قدرت کافی و کارآمدی برخوردار نیستند .بر این اساس ویژگیهای ماندگاری چون :دخالت
نهادهای حاکمیتی در انتخابات ،فقدان شفافیت ،حضور نهادهای نظامی در مناسبات سیاسی ،نبود بروکراسی
کارآمد ،فقر قواعد دموکراتیک مانند توجه به احزاب ،فقدان فضای رقابت سیاسی ،امنیتیسازی فضای هر
گونه مطالبهگری اعم از مطالبات اقوام ،محیط زیست ،زنان و ..و ویژگیهای شبیه اینها باعث شده است تا
در مشخصه سیاسی ،جامعه ایران از داشتن یک حکمرانی مؤثر و مطلوب محروم باشد.
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ضمن اینکه کلیه ویژگیهای مذکور ،به عنوان مجموعهای از متغیرها ،در افزایش نگرانیهای عمومی
و تجمیع بحرانها از پایایی و پایداری مؤثر بوده اند .یعنی در بروز هر بحران آتی ،این مسائل هم خود
را نشان می دهند و در نهایت ،تجمیع بحرانها شکل می گیرد .به عبارتی دیگر ،این مختصات به شکل
زنجیره ای و به هم پیوسته بوده و در تولید و بازتولید مسائل نقش ایفا می کنند .این صورت بندی از
مختصات مهم در کشور تا حدودی زیادی ،بازتاب دهنده تصویر عمومی از وضعیت فعلی در جامعه
ایران امروز است .به نظر می رسد داشتن این تصویر از جامعه ،در شرایط ورود یک بحران عمومی
جدید ،مانند کرونا ،می تواند شناخت بهتری ارائه داده و شکاف یا خأل ارتباطی میان داده-تحلیل را در
ایران تا حدودی جبران کند.

 .4وضعیت کرونایی شدن جامعه ایرانی (تداوم بحرانها)
وقتی مسئلهای در سطح کالن ،اکثریت افراد جامعه را مستقیم یا غیرمستقیم تحت تأثیر قرار میدهد،
احتمال بروز رفتارها و نگرشهایی که نشان دهنده نگرش عمومی جامعه هستند ،تقویت می شود .پیش آمدن
چنین شرایطی برای پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی حائز اهمیت است (عبداللهی و رحیمی.)1399 ،
زیرا امکان شناسایی و مطالعه ُخلقیات و رفتارهای جمعی فراهم میشود .برای درک این موضوع و برای
به دست آوردن تصویری کلی از وضعیت کرونایی شده جامعه ایرانی به چهار فکت مهم اشاره میشود.
یک ،نخستین واکنشها در رابطه با ورود کرونا به ایران با برخودهای ایدئولوژیک و سیاسی همراه بود
و میتوان گفت که مسئله سالمت عمومی یک ملت ،نگرانی جدی برای مقامات کشور ایجاد نکرده بود .این
در حالی است که برعکس این نگرش و برخالف واکنشهای مقامات ،به استناد نتایج ایسپا در اسفند ،1398
مردم نسبت به شیوع کرونا ،نگرانیهای جدی داشتند و  63درصد از پاسخگویان به میزان خیلی زیاد و زیاد،
نگران ابتالی خود یا یکی از اعضای خانواده خود به این ویروس بودند (ایسپا.)1398 ،
دو ،زندگی عمومی مردم ایران تا پیش از وضعیت کرونایی هم ،به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و روانی
حاکم دشوار بود .با ورود کووید  ،19یک شوک شدیدی بر وضعیت نیروی کار ،صنایع تولیدی ،بازارهای
مالی در ایران وارد آمد .به استناد پیش بینی صندوق اقتصاد جهانی ،گزارش اقتصاد ایران در 2020
نشان می داد که اقتصاد این کشور رشد منفی  6درصد را تجربه خواهد کرد .نکته قابل توجه افزایش تعداد
بیکاران و ورشکست شدن بیش از  40درصد کسب و کارهای کوچک در دوران پاندمی کروناست که بر
حجم بیکاران افزوده است و چهره عمومی را دگرگون خواهد کرد.
سه ،کنش-واکنش روحانیت در رابطه با بیماری کرونا بر وضعیت عمومی بیماری در ایران تأثیر
گذاشت .فهم این موضوع تا حدود زیادی ،نیازمند فهم نوع مناسبات «امر دینی» با «امر اجتماعی» است.
از این حیث ،وضعیت کرونایی شده جامعه ایران ،متأثر از نوع موضعگیری بخش ایدئولوژیک حکومت
(نفی شیوع ویروس کرونا) به ویژه پیش از مراسم  22بهمن  1398بود .در واقع ،مخالفت مقامات
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تحلیل تماتیک کووید  19در ایران

سیاسی و همچنین نیروهای ایدئولوژیک با اطالع رسانی اخبار شیوع این بیماری در کشور و مخالفت
با قرنطینه کردن شهر قم به خاطر اهمیت مذهبی و سیاسی آن سبب شد تا بخش نسبتا ً غیر ایدئولوژیک
حکومت (با محوریت قوه مجریه و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی) اطالع رسانی قطره ای
و ضعیفی را انجام دهد و مستقیم بر شرایط جامعه تأثیر بگذارد.
چهار ،تصویر عمومی از وضعیت کشاکش آرا در رابطه با کرونا در ایران ،بیانگر چهار روایت است.
می توان این وضعیت عمومی را در این چهار روایت که در ارتباط با یکدیگر هستند ،به تصویر کشید.
در روایت دینی که اعتبار خود را از مرجعیت دینی به دست می آورد ،نهادهای مذهبی از قدرت
ایدئولوژیک استفاده می کنند و در مناسبات و منازعات با سایر روایتها از هژمونی باالیی برخوردارند.
در روایت دولتی ،هدف مجموعه قوه مجریه و عملکرد نهادهای دولتی ،رساندن جامعه به شرایط عادی
است .در این روایت ،دولت تمام تالش خود را می کند تا به هر طریق ممکن ،شرایط را به سمت عادی
سازی مناسبات در کشور هدایت کند .در روایت پزشکی ،مسئله بر سر ظرفیت جامعه پزشکی و تنهایی
وصف ناپذیر کادر درمان در ایران پیرامون مسئله بیماری و سالمت عمومی است که با آگاهی از این
وضعیت ،ناگزیر از همراهی و اطاعت از دو روایت باالتر (روایت ایدئولوژیک و روایت دولتی) است.
روایت چهارم ،روایت بازار از وضعیت عمومی کرونا در جامعه است .شرایط اقتصادی بد در این
زمینه ،یک متغیر علّی مهم به شمار می آید .در این روایت ،بازار در معنای اقتصادی آن ،در تالش و
سر گرفته شدن مناسبات تجاری
تقالست تا کمترین آسیب را متحمل شود .دغدغه روایت بازاری ،از َ
است .جدا از مناسبات میان این گفتارها و منازعاتی که در آن برقرار است ،به نظر می رسد شرایط
کرونایی عمومی در ایران ،گرفتار این روایتهاست .تعامالت و چانه زنیها در هر کدام از روایتهای فوق،
بسیار پیچیده ،پرتنش و سودگرایانه است .نکته قابل توجه این است که استمرار وضعیت فعلی ،در هر
چهار روایت ممکن ،تشدید بحران را در فضای عمومی به دنبال دارد.

 .5تحلیل تماتیک دادهها
در این بخش سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که تحلیل و بررسی شیوع کووید  19در ایران از
زبان تحلیلگران این عرصه ،چه معنا و پیامی را در بر دارد .برای مستندسازی ادعاهای مرتبط با این مفاهیم
و مقوالت ،نقل قولهای مرتبط آورده شده است .با توجه به نتایج به دست آمده ،بر اساس تحلیل مضمونی داده
های پژوهشی ،دو مضمون فراگیر زیر شناسایی شدهاند:
 .1-5مضمون خوانش پایایی (ماندگاری)
این مضمون دربرگیرنده چهار مضمون انتقادی سازمان دهنده است :تفسیر مناسبات سیاسی ویروس
کووید 19؛ عرصه خوانش اجتماعی؛ عرصه معنایی مناسبات فرهنگی و خوانشهای حوزه اقتصاد سیاسی.
هر کدام از این مقوالت عمده نیز خود شامل خرده مقوالت و مفاهیمی متعدد هستند که در جدول زیر با
جزئیات آمده است.
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مضامین فراگیر

مضامین سازمان
دهنده

مضامین پایه

کدها
دستگیری خبرنگاران محلی (زهره بهبودی خبرنگار روزنامه خراسان)
و افراد مشهور (محمود شهریاری ،مجری اسبق صدا و سیما)

فضای امنیتی

دادن احضاریه (حسین دهباشی و مصطفی فقیهی) به اطالعات سپاه
استفاده از آژیر قرمز (همچون دوران  8ساله جنگ توسط سپاه و بسیج)
تفویض اختیارات ویژه (به طالب ،بسیج ،امامان جمعه)
مخالفت با قرنطینه (شهر قم).
پنهان کاری سیستماتیک (تغییر رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم پس از
آشکار کردن تاریخ ورود کرونا به شهر قم)

تصمیمات ناهماهنگ (نژاد بهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر با
بی اعتمادی نهادی علیرضا زالی فرمانده ستاد مبارزه با کرونا در تهران)
تأخیر در تخصیص منابع مالی (تعلل 11روزه رهبر ایران)
عدم برخورد با هواپیمای ماهان (به علت نادیده گرفتن تصمیمات شورای
عالی مبارزه با کرونا)

تفسیر
مناسبات سیاسی

تبعیض (استفاده نمایندگان مجلس از کیت تشخیص کرونا)
فساد سازمان یافته (هیات امنای ارزی و سازمان غذا وزارت بهداشت)
مسئله رانتی

کرونا یاب سپاه (سامانه تشخیص مستعان)
ورود ارگانهای حکومتی در ساخت کیت کرونا برای دریافت تسهیالت
ارزی
ناتوانی سیاست در حل مسئله عمومی (عدم توجه به هشدارهای سازمان
بهداشت جهانی)

مضمون خوانش
پایداری (ماندگاری)

نارضایتی عمومی

افزایش ناامیدی اجتماعی در میان گروه های متوسط و پایین جامعه
افزایش گسست اجتماعی میان مردم و حاکمیت
سندرمهای تاخیر (تأخیر در اعالم قرنطینه عمومی و)...
ضعف مدیریتی (فقدان آینده نگری در ستاد مدیریت بحران)
بی توجهی به جایگاه سرمایه اجتماعی سلبریتی ها در حل مسئله (تعطیلی
برنامه نود عادل فردوسی پور با  30میلیون بیننده تلویزیونی)

زوال سرمایه
اجتماعی

بی توجهی به هشدار رئیس مؤسسه ملی تحقیقات سالمت (اکبر فتوحی)
نادیده گرفتن هشدار نخبگان (مانند کامیار عالیی متخصص مدیریت
بحرانهای سالمت سازمان بهداشت جهانی)
بی اعتبار کردن فعالیت نهادهای علمی (انجمن فیزیک ایران)

عرصه خوانش
اجتماعی

تنشهای خانوادگی (افزایش تنش  46درصدی میان زن و شوهر در
دوران قرنطینه)
افزایش تنشهای
اجتماعی

بستن جاده ها (شهرهای آبسرد ،کالردشت و ..توسط شهروندان).
شکل گیری روحیه خستگی اجتماعی (خستگی جامعه از سردرگمی
مقامات در حل بحران)
شهروند علیه شهروند (اخراج شهروندان تهرانی دارای ویال و خانه در
شهر کالردشت و)..

خوانش مسئولیت
گریزی اجتماعی
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بی اخالقی اجتماعی (رشد بازار شیادی های غیرعلمی با ابزار قرار
دادن دین)
افزایش بی تفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی (رشد بازارهای سیاه
فروش داروی کرونا در فضای مدیریت بحران)
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تأکید به تقدیرگرایی در برابر استفاده از الگوی عقالنی (نعمت الهی
خواندن کرونا توسط علم الهدی امام جمعه مشهد)
تعارضات سیاسی -اتخاذ رویه غیرعلمی (توصیه رهبر ایران به خواندن دعای هفتم صحیفه
سجادیه برای مقابله با کرونا)
دینی
توصیه های دارویی غیرپزشکی (خوردن ادرار شتر و استفاده از روغن
بنفشه توسط شاگردان تبریزیان)

عرصه معنایی
مناسبات فرهنگی

نادیده گرفتن توصیه های پزشکی (تجمع گروه های هیاتی و شکستن
درب حرم معصومه در قم)
هژمونی مداحان (اجرای مراسم مذهبی علیرغم هشدارهای بهداشتی در
افراط گرایی مذهبی مکانهای عمومی .مداحی سعید حدادیان در پارک ارم)
ورود روحانیت به بیمارستان و دخالت در روند درمان برخالف
دستورالعملهای پزشکی و تأکید بر برداشت آخرالزمانی از کرونا (حجت
االسالم پناهیان)
تراکم لشگر گرسنگان 20میلیونی (حاشیه های خوزستان ،سیستان)
گسترش فقر در پنج دهک جامعه شامل  42میلیون نفر

خوانش گسترش فقر،
بی عدالتی و
نابرابری
افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه سالمت (با توجه به اینکه  90درصد
کادر پرستاری در ایران را زنان تشکیل می دهند ،کشور با کمبود
150هزار پرستار مواجه است)
افزایش شکاف طبقاتی؛ آسیب پذیری اقشار کم درآمد

خوانش حوزه
اقتصاد سیاسی

تأثیرپذیری مستقیم  40درصد از کسب و کارهای اقتصاد کشور از
کرونا
شوک اقتصادی

توقف فعالیت اقتصادی (پیش بینی توقف فعالیت یک تا یک و نیم میلیون
کارگاه رسمی و غیررسمی در کشور)
کاهش شدید تولید محصوالت به دلیل کمبود مواد اولیه تولید

جدول شماره  .1واکاوی معنایی خوانش پایداری ویروس کووید 19

 .1-1-5تفسیر مناسبات سیاسی کووید 19
بر مبنای تحلیل دادهها ،می توان این مناسبات را در چهار مورد زیر بررسی کرد:

 .1ایجاد فضای امنیتی
در مواقعی که ساختار نظام سیاسی در ایران از حل یا پاسخگویی به مسئلهای ناتوان باشد ،نخستین گزینه آن
پلیسی کردن و ایجاد فضای ترس بوده است .رویه امنیتی کردن فضا ،عمده الگوی مواجهه با بحران طی چند سال
ی گوید:
اخیر بوده است .فاضلی در این زمینه م 
کرونا نشان داد که اعمال قرنطینه بدون تأمین مالی قرنطینه شدگان ضعیف ،تن دادن به احتمال بی ثباتی
سیاسی و مرگ ناشی از خشونت است .امنیتی کردن ایجاد و فعالیت سمنها در کشور این روزها افسوس بر دل
می گذارد (کانال تلگرامی دغدغه ایران.)1399 ،
16
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در همین زمینه یکی دیگر از تحلیلگران ،ایجاد فضای صرف امنیتی را عامل اصلی سلب استفاده از ظرفیت
ی داند ،چراکه باعث دلسردی این گروه ها میشود .انجمن جامعه
سازمانهای مرتبط با مدیریت بحران در جامعه م 
شناسی ایران در نامهای به رئیس جمهور حسن روحانی می نویسد:
امنیتی سلبی ،مانع ورود
درخواست میشود سازوکاری جدّی با قابلیّت تشخیص تعریف شود ،تا صرفا ً نگاه
ِ
سازمانهای بینالمللی مرتبط با مدیریّت بحران و مسأله کرونا نگردد و چنین نگاهی به فعالیتهای انسانی و مردمی
سازمانهای مرد منهاد و خیری ههای داخلی نیز رفع گردد (انجمن جامعه شناسی.)1399 ،
نکته برجسته دیگر در این زمینه ،پیامدهای بی توجهی نهادهای حاکمتیی به درخواست و مطالبات مردم
در دوران بحران کروناست .حاتم قادری در این باره معتقد است که اگر ساختار نظام در شرایط فعلی و پس
از کرونا ،اصالحات بسیار ضروری را انجام ندهد ،احتمال بروز ناآرامیهای خیابانی و طغیانهای مردمی
باال میرود .به اعتقاد او:
حکومت بعدی اگر نخواهد اصالحات بسیار عاجل و ضروری انجام دهد ،به سختی می تواند خودش را
حفظ کند و ناگزیر است که با شدت بیشتر از قبل ،به سمت حکومت پلیسی و امنیی روی بیاورد و مرتب هم
آماده باش داشته باشد ،به خاطر بحرانها ،ناآرامیهای خیابانی و طغیانهای مردمی و بسیاری اتفاقات دیگر
(قادری.)2020 ،

 .2بی اعتمادی نهادی
پنهان کاری نهادهای حکمرانی در رابطه با زمان شروع بیماری و عدم شفافیت در ارائه آمار مرگ و
میر باعث گردید که مسئله قدیمی عدم اعتماد به نهادهای حکمرانی ،اینجا هم نمایان شود .عباس عبدی در
این باره می گوید:
اعتماد عمومی ،نه تنها به دولت ،بلکه به نظام به طور عام ،نقش عمده ای بازی می کند .این اعتماد
به خصوص پس از ناآرامیهای آبان ماه ،قطع اینترنت ،کشتار معترضان در سکوت خبری و بعد ماجرای
افزایش بنزین و اظهارات حسن روحانی ،رئیس جمهور ایران مبنی بر عدم اطالع از موضوع و سپس
ماجرای پنهان کاری سقوط هواپیمای اوکراینی و بدتر از همه اظهاراتی از همین دست مانند سخنان حسین
سالمی فرمانده سپاه که «ما خودمان منشأ این فرضیه بودیم که موشک ما ،هواپیما را ساقط کرده است.
اگر ما مطرح نمی کردیم هیچ کس نمیتوانست متوجه شود» ،در عمل تتمه اعتماد عمومی به سیستم را هم
ویران کرد (کانال تلگرامی عباس عبدی.)1398 ،
ی اعتمادی نهادی تحت عنوان خود آیینی جامعه در برابر تصمیمات حاکمیت نام می برد:
جنادله از موضوع ب 
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زنجیره رخدادهایی همچون زلزله کرمانشاه ،سیلهای  ،۹۸اعتراضات آبان ماه ،سقوط هواپیمای اکراینی
ی اعتمادی و ناکارآمدی منجر به رفتار خاصی در جامعه شده است که میتوان از
و ..که در آنها ترکیبی از ب 
آن تحت عنوان «خود آیینی جامعه» در برابر تصمیمات و برنامههای نهاد قدرت نام برد (جنادله.)1389 ،
ی اعتمادی جامعه به عملکرد دولت در ارائه آمار ،عاملی برای بروز احساس خشم است .سیمین کاظمی
ب
در این زمینه میگوید:
در شرایط اپیدمی ،جامعه از دولت انتظار دارد ...آن را از میزان واقعی خطر و اطالعات مرتبط با آن
آگاه نماید .در ایران این توقعات برآورده نشده و آنچه اکنون در رابطه جامعه با دولت دیده می شود ،شامل
«بی اعتمادی» به آمار و اطالعات منتشر شده و «احساس خشم» نسبت به اهمال در پیشگیری از بیماری
کروناویروس  19است (کانال تلگرامی جامعه شناسی عالمه.)1389 ،

 .3مسئله رانت
استفاده از فضای رانت در دوره بحران کرونا تقویت شده است .در این باره ،شتابزدگی در استفاده از
شبکه ارتباطات رانت به قدری شگفت انگیز بود که حتی فرمانده باالترین مقام لشکری کشور (سرلشکر
حسین سالمی) در آن درگیر شدند .به طور مشخص ،سامانه تشخیص ویروس کرونا تحت عنوان مستعان،
در یک فضای فاقد نظارت ابزار علمی و تأییدات پزشکی ،زمینه رانتی باالیی را در زمینه تولید داشت.
مهران صولتی در این زمینه تأکید دارد که.
معافیت عملکرد شورای عالی امنیت ملی از نظارت توسط قوه قضائیه باعث گردیده است تا برخی از
شرکتهای وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام و سپاه پاسداران مانند شرکت کارما آزاداندیش ،علیرغم نداشتن
مجوز تولید دارو از انستیتو پاستور برای تولید کیتهای کرونا ،با استفاده از رانت خواری و جلب رضایت
اعضای اتاق بازرگانی توانسته است از بیمارستان بقیه الله وابسته به سپاه تأیید گرفته تا منافع شرکت را در
دوران بحران کرونا تأمین کند (همان).
در شرایطی که بیماران بسیاری در بیمارستانها ،منتظر ورود کیت از خارج از کشور بودند،
برخورداری از رانت باعث گردید که نمایندگان مجلس به راحتی در خانه تست بدهند .پدرام سلطانی در
این زمینه می نویسد:
کرونا نشان داد که مسئولیت داشتن فی ذاته در کشور ما رانت آور است .یک مسئول در اوج کمبود کیت
کرونا می توانست به جای قرنطینه شدن در خانه ،تست کرونا بدهد و اعالم کند که کرونا گرفته یا نگرفته،
اما یک بیمار تنها در وضعیت بسیار وخیم امکان دادن تست کرونا را داشت (سلطانی.)1398 ،

 .4نارضایتی عمومی
در این زمینه نارضایتی در حل مسائل عمومی ،افزایش گسست اجتماعی ،افزایش ناامیدی و ضعف
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مداوم مدیریتی بیشترین مفاهیم مورد تأکید هستند .مسئله عدم رضایت از عملکرد نهادهای دولتی در نحوه
برخورد با موضوع کرونا حتی در نظرسنجی مراکز علمی درون حاکمیتی هم قابل ردیابی است .گزارش
ایسپا در این باره نشان میدهد که:
نارضایتی عمومی از عملکرد دولت و نهادهای عمومی در مهار کرونا در نظرسنجیهای مختلف مشهود
است .این نارضایتی خصوصا ً در کسانی که کرونا بر درآمد خانوارشان اثر منفی گذاشته بیشتر است .در
حالی که  ۵۶درصد از پاسخگویان میزان رضایت خود را از عملکرد نهادهای دولتی و عمومی در مدیریت
کرونا را «کم» ۳۱ ،درصد «متوسط» و ۱۳درصد «زیاد» اعالم کردهاند (جوادی یگانه.)1389 ،
سراج زاده ،رئیس انجمن جامعهشناسی در این زمینه میگوید:
تأخیر به وجود آمده در واکنش به موضوع و تردیدها و حرفهای متفاوت مسئوالن در خصوص بیماری،
موجب شد تا مردم هم برداشتهای دوگانهای از موضوع داشته باشند .این مسئله به نظر من بسیار مهم است
چراکه اگر حکومت برداشت روشن و واحدی در رابطه با کرونا داشت ،و به موقع ،منسجم ،مصمم و شفاف
ی توانست از نظر تشویق و حتی وادار کردن مردم به رعایت توصی ه های بهداشتی الزم اثر
وارد میشد ،م 
زیادی داشته باشد (سراج زاده.)1399 ،
غالمرضاکاشی ،با انتقاد از وضعیت مدیریت بحران کرونا در شرایطی که میزان عدم رضایت به
باالترین حد خود رسیده است ،از روال متعارف سیاست اینگونه انتقاد میکند:
رئیس جمهور گفته :اقدامات دولت علیه کرونا با وجود تحریمها نسبت به دیگر کشورها افتخار آفرین
بوده است .ما ایرانیها به چه کسی پناه ببریم به چه نهادی شکایت کنیم که فعال نمیخواهیم به چیزی افتخار
کنیم .خریدار افتخارآفرینیهای حکومت کنندگان هم نیستیم (غالمرضاکاشی.)1389 ،
استمرار وضعیت سیاست عمومی و مشارکت پایین مردم در انتخابات  2اسفند نیز نشان داد که اساسا
مسئله نارضایتی عمومی برای نظام سیاسی ،از حیث مسئله مند بودن خارج گردیده است و می توان به
کردن
توان نمایندگی
یقین بیان کرد که انگار دیگر هیچ جریانی در درون ساختار نظام جمهوری اسالمی،
ِ
ِ
خواستههای مردم را ندارد.
محمدرضا جالیی پور در تشریح این حجم گسترده از نارضایتی در ایران میگوید:
بحرانهای همافزا و سوء حکمرانیها و دروغها و عدم شفافیتهای پیاپی ،به ویژه در اعتراضات آبان ،۹۸
سقوط هواپیمای اوکراینی با اشتباه پدافند خودی ،مرگ ده ها نفر از حاضران مراسم تشییع سردار قاسم
سلیمانی در کرمان به خاطر سوء مدیریت جمعیت ،رد صالحیتهای گسترده در انتخابات مجلس و مشارکت
پایین شهروندان در انتخابات ،و تداوم تحریمهای شدید و رکود تورمی ،اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی و
سرمایه اجتماعی دولت را بیش از پیش فرسوده است (جالیی پور.)1399 ،
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مهران صولتی مناقشه میان جمهوریت و اسالمیت را حتی در دوره گرفتاری به بحران کرونا ،به مثابه
ی کند:
زمینهای برای نارضایتی تلقی م 
دو پایه بودن قانون اساسی که موجب مناقشه ای بلندمدت میان ابعاد جمهوریت و اسالمیت در نظام
سیاسی شده است ،در حقیقت منازعه میان نهادهای انتخابی و انتصابی در چهار دهه گذشته به شدت فرساینده
و موجد ناکارآمدی گسترده در نظم سیاسی موجود بوده است (صولتی.)1399 ،

 .2-1-5عرصه خوانش اجتماعی
در این عرصه سه مضمون پایهای زیر به دست آمده است.

 .1زوال سرمایه اجتماعی
این پرسش همواره در تحلیلهای بسیاری از محققان وجود دارد که چرا در جامعه ایران ،شهروندان
قادر نیستند گروه های اجتماعی خود را مثل انجمنهای صنفی ،انجمنهای محله ای و سازمانهای مستقل
از دولت را ایجاد کنند؟ اساسا ً کنشگری این گروه ها در هر جامعه ای در مواقع بحران می تواند فشار
مهمی را از دوش دولت بردارد .بر اساس برخی تحلیلها ،تهدید و تشکیک امنیتی ،امکان قدرت گیری
سرمایه اجتماعی را سلب کرده است .فاضلی در این باره می نویسد:
ما هنوز به نظام ارتباطی و هماهنگ همکاری بین نهادهای دولتی و سمنها نرسیدهایم و متأسفانه سمنها هنوز
به عنوان تهدید امنیتی زیر ضرب تردید و تشکیک و تهدید قرار میگیرند (فاضلی.)1398 ،
او با انتقاد از نقش مخرب رسانه ملی در سرکوب وجدان و به سخره گرفتن ظرفیت سرمایه اجتماعی
می گوید:
نباید سرمایه اجتماعی افراد مهم و تأثیرگذار و ظرفیتهای فکری و فرهنگی را به سخره گرفت و نابود
کرد .اینها در لحظاتی به شدت کارآمد می شوند .یعنی نباید برنامه نود و عادل فرودسی پور را نابود کنید،
بلکه باید حفظ کنید تا در این لحظات بتوانید ده ها میلیون بیننده را پای تلویزیون بنشانید و پیام ملی را به
آنها منتقل کنید( .همان)
زندرضوی نیز با تأکید بر دشواری فعالیت سرمایه های اجتماعی در کشور می گوید:
واقعیت این است که کنش این گروه ها (سازمانهای غیردولتی) به تأمین معیشت موقت تهی دستان
محدود شده است و عموما ً فراتر از آن برای خود نقشی را تعریف نکرده اند (زندرضوی.)1399 ،

 .2افزایش تنشهای اجتماعی
تنش در جامعه ایران ،حتی پیش از ورود کووید  19نیز سیر صعودی داشت .بر اساس گزارش سال
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 2017مؤسسه گالوپ ،مردم ایران در کنار عراق و سودان جنوبی ،جزو عصبانی ترین مردمان جهان
هستند (اقتصاد آنالین .)1396 ،در واقع نتیجه فقدان ساماندهی سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
جامعه ،ناکامی مردم و به وجود آمدن «جامعه عصبی» است .ورود کرونا به ایران در احیاء دوباره این
تنشها نقش مهمی دارد .سیدحسن موسوی ،رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این زمینه میگوید:
اگرچه خودقرنطینگی خانگی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی یکی از راه های پیشگیری از ابتال به
ویروس کروناست ،ولی یک پیام مشخص برای بخش مهمی از جامعه داشت و مشخص شد که بخش مهمی
از جامعه ما «خانواده بودن» را خیلی بلد نیست و اگر مشغول کار و فعالیتی نباشیم و فضای مجازی هم
نباشد ،نمی توانیم از کنار هم بودن در یک بازه زمانی لذت ببریم و حتی موضوع را به فرصتی برای
همبستگی بیشتر خانواده تبدیل کنیم (تقوی راد.)1399 ،
در سطحی دیگر ،سردرگمی جامعه ایران و تجربه بحرانهای پی در پی ،روحیه خستگی اجتماعی را
میان گروه های اجتماعی شکل داده است .فاضلی در این زمینه می گوید:
یو
کرونا به ما آموخت یک کشور نباید همواره در شرایط برهه حساس و پیچ تاریخی باشد .نباید بیکار 
ش نشان ایفا کنند .همواره در یک پیچ
تورم و رکودش در مرزهای بحران باشد و دولتهایش همیشه نقش آت 
تاریخی و برهه حساس بودن افتخار نیست ،خطرناک است .فشار مضاعف یک بحران فراگیر مثل کرونا،
مردم زیر ضرب را خستهتر می کند (فاضلی.)1398 ،
ملیحه شیبانی ،مسئله تنشهای اجتماعی در فضای بحرانی کووید  19را در فضای نهاد خانواده مد نظر
داشته و در این زمینه میگوید:
در شرایط شیوع کرونا ،خانه نشینی و قرنطینه ،طبق گزارش مدیر کل مشاوره و امور روانشناختی
سازمان بهزیستی اختالفات میان زوجین را سه برابر افزایش داده است (کانال تلگرامی جامعه شناسی
عالمه.)1398 ،

 .3مسئولیت گریزی اجتماعی
به وجود آمدن برخی بیاخالقیهای اجتماعی و افزایش بیتفاوتی نسبت به سرنوشت عمومی در دوره
کرونا ،موضوع اصلی بسیاری از تحلیلهاست .محسنی تبریزی در این باره میگوید:
در شرایط بی تفاوتی اجتماعی ،افراد به واسطه عدم اتصال ذهنی و عینی با جامعه ،با بی عالقگی و
بی اعتنایی به واقعیتهای پیرامون ،از انجام مشارکت اجتماعی-سیاسی ،مسئولیتهای اجتماعی ،فعالیتهای
دگرخواهانه و درگیری فعال و مدنی در مسائل اجتماعی پرهیز می کنند (نوری.)1398 ،
در تحلیلی دیگر ،محمد فاضلی از این بابت نگران است که در صورت استمرار شرایط بیتوجهی به طبقه
ی تواند تبعات امنیتی و سیاسی را در پی داشته باشد .از دیدگاه وی:
متوسط ،موضوع مسئولیتگریزی م 
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این طبقه متوسطی که اغلب سبک زندگی و مطالباتش را قدرت نمی پسندد ،اگر ضعیفتر از این حد
بود ،اگر این میزان حس مسئولیت اجتماعی نداشت ،اگر شبک ه های ارتباطات خانوادگی این طبقه نبود و به
ب دیدگان کرونا کاری نمیکردند ،بحران به سرعت به فقر گستردهتر
یکدیگر اعتماد نداشتند و برای آسی 
و تبعات اجتماعی ،سیاسی و امنیتی منتهی می شد (فاضلی.)1399 ،
برخی از تحلیلگران ،شرایط را به قدری شکننده می بینند که استفاده از قوای قهریه را به عنوان راهی
برای مسئولیت پذیر کردن افرد می دانند .محمود شارع پور در این باره میگوید:
دولت باید استفاده از قوای قهریه برای اجبار افراد بیتفاوت و بیمسئولیت به رعایت سیاست محدودسازی
استفاده نماید و در صورت عدم همراهی این افراد از انواع مجازاتهای قانونی بهره گیرد .اکثریت جامعه
قادر به فهم این نکته هستند که استفاده از زور و قوای قهریه در این شرایط خاص برای یکجانشینی مردم
در جهت منافع تمام مردم کشور است (ایرنا.)1398 ،
به هر حال ،افزایش مسئولیت گریزی در جامعه در سطوحی به مسئله اخالق و مناسبات سودجویانه نیز
ارتقا یافت .در این رابطه فروش داروهای تقلبی به قیمت چندین برابر برای خانوادههایی که بیمار کرونایی
داشتند ،یک نمونه بارز است.

 .3-1-5عرصه مناسبات فرهنگی
مضامین پایه این عرصه در برگیرنده دو مضمون زیر است.

 .1تعارضات سیاسی-دینی
از همان آغاز ورود کرونا به ایران ،مناقشه میان طرفداران الگوی علمی-عقالنی یا مدافعان مذهبی و سنتی
در سطح باالیی قرار داشت .این تعارضات غالبا ً با صورتبندی فقهی-سیاسی همراه است .این موضوع تا
جایی باال گرفت که حتی رهبر ایران ،موضع کرونا را آنچنان کوچک در نظر گرفت و خواندن دعای هفتم
صحیفه سجادیه را برای مقابله با آن توصیه کرد.
زند رضوی در این زمینه معتقد است که امروزه پس از تجربه کووید  19بخش قابل توجهی از جامعه
ایران ،به تفاوت امر دینی با امر سیاسی و حتی تضاد این دو ،در حکمرانی خوب یک جامعه طی دو ماه
دست یافتند ،امری که در اروپا یک یا دو سده است که تمام شده است:
در بلندمدت هم به نظر من تأثیر کووید 19بر حاکمیت دینی است .در این دو ماه تمام شهروندان به یک
نتیجه واحد رسیدند که حاکمیت دینی از یک طرف نگاهش به دین سیاسی است و از طرف دیگر نگاهش به
امر بهداشت و درمان ،دینی است .امری که در اروپا یک یا دو سده است که تمام شد ه است .در اینجا جامعه
ما به فاصله دو ماه به این نتیجه دو صد ساله رسید .گروههای مختلف سنی و موقعیتهای مختلف این امر را
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تجربه کردند (زندرضوی.)1399 ،
به تعلیق درآمدن مناسبات مذهبی با ورود کووید  19خواه ناخواه تقابل میان نیروهای دینی و سیاسی را
افزایش داده است .سراج زاده در این زمینه میگوید:
در این دوره با دو نوع رویکرد مواجه بودیم .یکی رویکردهای عقالنی و علمی مردم به مسائل موجود
و دیگری رویکرد تقدیرگرایانه و سنتی است که در بسیاری از شرایط در برابر یکدیگر قرار می گیرند
(سراج زاده.)1399 ،
توصی ه های دارویی غیر پزشکی مانند توصیه به «خوردن ادرار شتر و استفاده از روغن بنفشه» را که
ی شد ،باید در همین چارچوب تعارضات تفسیر کرد.
توسط شاگردان آیت الله تبریزیان در سطح گسترده تبلیغ م 

 .2افراط گرایی مذهبی
با توجه به قدرت قابل توجه نیروهای مذهبی و ایدئولوژیک در جامعه ایران ،کشف این معنا دور از ذهن
نبود .زمانی که بحث بستن حرم معصومه در شهر قم از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی
مطرح گردید ،نیروهای رادیکال مذهبی به شدت در برابر آن مقاومت کردند .موضوع تا جایی پیش رفت
که سیدمحمد سعیدی تولیت حرم ،آن را دارالشفا نام نهاد« :حرم دارالشفاست ،دارالشفا یعنی مردم بیایند و
از امراض روحی و جسمی شفا بگیرند .پس باید باز باشد و با قوت مردم بیایند» (انتخاب .)1399 ،فردین
علیخواه مفهوم رادیکالیسم مذهبی را دارای ریشه در سطح فرهنگ تقدیرگرایی می داند:
کرونا گویی تیر خالصی بر حوادث ،رخدادها و اتفاقات تلخ سال  98بود تا بخشهایی از جامعه را بیش
از پیش به سوی تقدیرگرایی سوق دهد (علیخواه.)1399 ،
ی داند:
محمد فاضلی ،رفتار گروه های مذهبی رادیکال را عاملی برای به سخره گرفتن دینداری مردم م 
همان که ضریح و در و دیوار حرم لیس میزند ،در واقع دینداری و اعصاب مردم را به سخره میگیرد،
ی کند (فاضلی.)2020 ،
همانی است که با تجویز روغن بنفشه ملتی را مسخره عام و خاص جهان م 
بر این اساس ،آزاد ارمکی کرونا را برای عرصه دینداری همچون فرصتی برای ظهور ورژن جدیدی از
ط گرایانه مذهبی باشد:
روشنفکری دینی می داند که مسئولیت آن میتواند تعدیل گرایشهای افرا 
کرونا این فرصت را در اختیار جامعه و دینداران میگذارد که فارغ از مراسمات و تجمعات به معنای
عمیق دین فکر کنند .مطمئن هستم در آیندهای نزدیک ،ورژن جدیدی از روشنفکری دینی را خواهیم داشت
(آزاد ارمکی.)1399 ،
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 .4-1-5خوانش حوزه اقتصاد سیاسی
این حوزه بر دو مضمون پایه زیر استوار است.

 .1گسترش فقر ،بی عدالتی و نابرابری
بخش گسترده ای از تحلیلهای نوشته شده درباره کووید  19اقتصادی بوده است .در این خوانشها،
افزایش شکاف طبقاتی ،آسیب پذیری اقشار کم درآمد جامعه مانند گرو ه های کارگری ،کارگران موقت و
فصلی همزمان با بیکاری گسترده به مثابه زمینه ای برای مخاطرات سیاسی نیز تحلیل شده است .سراج
زاده ،رئیس انجمن جامعه شناسی در این باره میگوید:
ی تواند موجب تشدید
چنانچه در نظریات جامعه شناسی هم با آن روبرو هستیم ،این رکود اقتصادی م 
بسیاری از رفتارهای نابهنجار اجتماعی شود .بی تردید رکود اقتصادی نخستین تأثیرش را بر روی اقشار
آسیب پذیر دارد .فقر و بیکاری پیامد رکود اقتصادی است ،ب ه ویژه اگر دولتها در چنین شرایطی برنامه
ی تواند بر
ب پذیر نداشته باشند ،...این فشارهای اقتصادی ناشی از رکود م 
مشخصی برای حمایت از اقشار آسی 
زندگی عمومی افراد تأثیرگذار و نگران کننده هم باشد (سراج زاده.)1399 ،
حاتم قادری معتقد است حکومت باید راهی پیدا کند و بخشی از فشار بر مردم را بردارد:
باید از منابع مالی دیگری کمک بگیرند .اقدامات نظامی را در سوریه و عراق رها بکنند .میزان
اقتصادی را که در اختیار بیت هست ،آشکار کنند .تولیتهایی مانند مشهد و قم به عنوان پول مردم هست،
به خودشان برگردانند .بودجه هایی که در دولت برای نهادها و سازمانهایی مانند بنیاد نشر آثار امام خمینی
و ...را برگردانند (قادری.)2020 ،
موضوع افزایش فقر گسترده به قدری قابل توجه و مخاطرهآمیز است که  ۵۰اقتصاددان شاخص ،اتاق
بازرگانی ایران ،معاونت رفاه وزارتکار ،تعدادی از سیاستمداران جنبش عدالتخواه در نام ه ای به دولت
روحانی پیشنهاد کرده اند که از «آسیب پذیرترین شهروندان حمایت مالی کند» (خبرگزاری مهر.)1399 ،

 .2شوک اقتصادی
پیش از بحران کرونا نیز و بنا به دالیلی متعددی از جمله تحریمهای بین المللی ،مسئله کاهش تولید
در ایران مطرح بود و بسیاری از تولیدکنندگان با مشکل کمبود مواد اولیه مواجه بودند .بحران کرونا
یک اثر شوک بر اقتصاد ایران داشت .آنطور که سخنگوی دولت می گوید:
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در حال حاضر نزدیک به  ۳.۳میلیون نفر از شاغلین رسمی کشور به طور مستقیم در معرض آسیب
قرار گرفتهاند .بیش از  ۱.۵میلیون کارگاه رسمی و غیر رسمی دچار توقف فعالیت شدند ۴ .میلیون شاغل
غیررسمی در کشور در معرض توقف یا کاهش فعالیت کاهش دستمزد و اخراج هستند (آفتاب نیوز،
.)1399
اثر شوک اقتصادی کرونا آنچنان جدی مورد بحث قرار گرفته است که سه نهاد معتبر علمی و تحقیقاتی،
صریحا ً نسبت به اثرات شوک وار آن به دولت و حاکمیت هشدار دادند .در نظرسنجی ایسپا و در خوانش
مرکز پژوهشهای اقتصادی مجلس و در بررسی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی ،کاهش درآمد و از
دست دادن شغل بیش از سایر متغیرهای اقتصادی مورد تأکید بودند .مسعود نیلی از اقتصاددانان شاخص
ایران در این باره معتقد است:
ادامه روند موجود میتواند منجر به آن شود که به ویژه بخش فقیر و کم درآمد جامعه ،هم به دلیل نوع
شغل ،هم فشار مخارج زندگی که امکان تقبل هزینههای بهداشتی مرتبط با کرونا را ندارند ،بهسرعت به
کانون اصلی ابتال و انتقال بیماری تبدیل شوند (نیلی.)1398 ،
در همین زمینه سعید معیدفر ،بخشی از خوانش شوک اقتصادی در جامعه پساکرونایی ایران را در
ی کند:
مفهوم لشکر گرسنگان و هجوم به کالنشهرها تفسیر م 
امروز ما مانده ایم با یک اقتصاد ورشکسته ،فسادها ،تبعیضها و سیاستهای غلطی که طی  ۳٠الی ٤٠
سال باعث تخلیه روستاها شد .در حاشیه کالنشهرهایی که در آنها ثروت و منابع اقتصادی متمرکز شده،
لشگر گرسنگانی شکل گرفته است که هر روز برای هجوم به کالنشهرها آماده تر و با انگیزه تر هستند
(معیدفر.)2019 ،

 .2-5مضمون ناپایداری (عدم پایایی)
این مضمون بر این معنا تأکید می کند که در ساختار حکمرانی از بسیاری جهات ،کووید  19دارای
اثرات ناپایایی است .منظور از ناپایی اثرات یعنی اینکه حاکمیت به بحرانی بودن وضعیت باور ندارد و
باالتر از آن ،بر عادی بودن وضعیت تأکید دارد .این مضمون هم در برگیرنده دو مضمون سازماندهنده
برداشت معنای حاکمیتی و خوانش مدافعان وضعیت موجود است که در جدول زیر به جزئیات کامل این
خوانش اشاره شده است.
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مضامین
فراگیر

مضامین سازمان
دهنده

کدها

مضامین پایه

کارزار نمایشی بسیج (ادعای ارسال کمک به مردم مستضعف
آمریکا)

برداشت معنای
حاکمیتی
درک
ناپایداری
(عدم پایایی)

خوانش کرونا به
مثابه فرصت احیاء
نهادها

خدمات رسانی (ادعای نقش آفرینی بسیج و هیئتهای مذهبی در
پاک سازی محالت از کرونا با استفاده از سمپاشی)
نوع دوستی (تبلیغ آمادگی روحانیون برای اعزام به اروپا جهت
مراقبت از سالمندان گرفتار کرونا)
ادعای افزایش انسجام و همبستگی میان مردم و حاکمیت

خوانش کرونا
به مثابه توطئه
(دسیسه آمریکایی)

پروژه نفوذ (توقف فعالیت سازمان پزشکان بدون مرز در
اصفهان)
جنگ بیولوژیک (ادعای تولید ویروس کووید  91توسط آمریکا
به منظور جنگ با ایران و چین)
مانور قدرت (برگزاری مانورهای نظامی در محالت)
تجربه مقاومت (ادعای تقویت جامعه ایران بر اثر بحرانهای پی
در پی)

خوانش مدافعان
وضعیت موجود

خوانش تابآوری
(آستانه تحمل باالی
جامعه ایرانی در
برابر بحرانها)

عادی سازی (تکذیب بحران و تأکید بر عادی بودن جامعه ایرانی)
جعل واقعیت (ارائه تحلیل و تحریف واقعیت)
تقلیل واقعیت (تأکید بر اینکه کرونا فرصتی فراهم کرد تا جامعه
ایرانی بیشتر با خانواده وقت بگذراند ،کتاب بخوانند )...
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 .1-2-5برداشت معنای حاکمیتی
بر دو مضمون پایه ای زی ر استوار است.

 .1کرونا به مثابه فرصت احیاء نهادها
در این برداشت ،شرایط بحرانی ایجاد شده ،به مثابه فرصت تلقی گردیده است .نوع دوستی ،خدمات
رسانی و احیاء برخی از نهادها در این برداشت حاکمیتی مد نظر است .اردشیر انتظاری در این زمینه،
کرونا را عامل انسجام و همبستگی می داند و معتقد است که نقش نیروهای بسیج و طالب در خدمات رسانی
بسیار مؤثر بوده و موجب باال رفتن سطح اعتماد عمومی به حاکمیت شده است:
کرونا ،نه تنها تأثیر منفی بر اعتماد عمومی نداشت ،بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت را بیشتر کرد.
می توان گفت بحران نشان داد که دولت می تواند نقش مؤثری در زندگی مردم داشته باشد و نقش دولت
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را پررنکتر کرد .مجموعه نهادهای حاکمیتی در جامعه ما در مقایسه با خیلی از کشورها بحران را خیلی
خوب مدیریت کردند و عملکرد قابل قبولی در نهادهای حاکمیتی از وزرات بهداشت گرفته تا نیروهای
نظامی و انتظامی را شاهد هستیم ...کارهای خیلی شایسته ای صورت گرفته که ایجاد امنیت کرد و اعتماد
مردم به حاکمیت را ارتقا داد (انتظاری.)1399 ،
مسعود فراستخواه نیز کرونا را عاملی برای همبستگی و انسجام اجتماعی قلمدد کرده و می گوید:
تا قبل از کرونا ارزشهای بقا برای مردم ایران دارای اهمیت شده بود و هر فردی تالش میکرد تنها گلیم
خود را از آب بیرون بکشد .با این وجود در شرایط موجود برخی افراد در جامعه هستند که تالش میکنند
زمینههای همبستگی و انسجام اجتماعی را ایجاد کنند تا جامعه از این بحران عبور کند (فراستخواه.)1398 ،
از طرفی ،در یک خوانش حاکمیتی دیگر ،درست در حالی که بسیاری از شهرهای ایران گرفتار بحران
کرونا است ،گروهی از دانشجویان بسیجی و طالب تهرانی ،در یک اقدامی نمادین و نمایشی به دنبال ارسال
کمک به «مردم مستضعف آمریکا» بودند (مشرق نیوز .)1399 ،همچنین در برداشت حاکمیتی دیگری،
خانه طالب جوان به عنوان نهادی مذهبی-ایدئولوژیک ،در نامهای از وزارت امورخارجهخواست تا زمینه
اعزام روحانیون جوان به اروپا جهت مراقبت از سالمندان اروپایی فراهم گردد .این در حالی است که بیش
از 60درصد جامعه ایران در زیرخط فقر قرار دارند و هنوز بعد از گذشت  2سال از زلزله کرمانشاه،
ی کنند .در نامه این کارزار نمایشی به وزارت امور خارجه آمده است:
مردم زلزله زده در کانکس زندگی م 
با توجه به عدم رسیدگی مناسب به سالمندان و نیازمندان مبتال به کرونا در آمریکا و برخی کشورهای
اروپایی به حکم وظیفه انسانی بر خود الزم می دانیم که به یاری این دسته از بیماران اقدام کنیم و از هر
گونه کمکی در جهت نجات جان آفریدگان آفریدگار مهربان دریغ نورزیم (خبرگزاری دانشجو.)1399 ،

 .2کرونا به مثابه توطئه (دسیسه آمریکایی)
از ابتدای ورود کرونا به ایران ،مقامات حاکمیتی در باالترین سطح آن را «بهانه تراشی دشمن»
دانستند .با توجه به همزمانی شیوع بحران کرونا و انتخابات مجلس یازدهم ،مقامات آن را ابزار دشمن در
تلقی و هدف آن را تالش برای کاهش میزان مشارکت در انتخابات معنا کردند .مهران صولتی با انتقاد از
این شیوه از برداشت در شرایط حساس و بحرانی مینویسد:
حل مسائل اجتماعی نیازمند پذیرش برخی نارساییها و وجود اراده ای برای حل آنها از سوی حکومت
است .در ایران اما دیری است که مسئوالن با اتکا به نظریه توطئه می کوشند تا بیگانگان را عامل بسیاری
از معضالت معرفی کرده و نقش خود را در پیدایش بحرانها انکار کنند .روشن است که با غلبه چنین نگاهی
نمی توان به حل مسائل امیدوار بود (صولتی.)1399 ،
موضوع توطئه خوانی کرونا آنچنان از سوی حاکمیت جدی دنبال شد که از ادامه فعالیت نهاد بین المللی
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پزشکان بدون مرز که با وزارت بهداشت و زیر نظر وزارت کشور ایران در شهر اصفهان خدمات رسانی
میکردند ،تحت عنوان پروژه نفوذ متوقف گردید .در موردی دیگر ،برداشت حاکمیت از کرونا در قالب
دسیسه آمریکایی و جنگ بیولوژیک تعبیر گردید و به این دلیل نیروهای مسلح ایران ،مانور نظامی آمادگی
در برابر جنگ بیولوژیک را برگزار کردند.

 .2-2-5خوانش مدافعان وضع موجود
این خوانش بر مضمون تاب آوری (آستانه تحمل) استوار است .در این مضمون ،از جامعه ایران به
عنوان جامعهای با آستانه تحمل باال نام برده و ادعا می شود که بحرانهای پی در پی طی  40سال اخیر،
مقاومت مردم را بیشتر کرده است .یکی از تحلیلگران ،تحریف واقعیت کرونایی جامعه از سوی صدا
و سیما را کار ویژه اصلی این نهاد حاکمیتی می داند که با هدف توجیه وضع موجود انجام میشود:
گ و میر و ابتال در
در بخشهای خبری صدا و سیما و رسانه های رسمی مدام روی آمار باالی مر 
ایتالیا و اسپانیا مانور داده می شود .حتی در گزارشی که در یک بخش خبری برای اینکه ثابت کند اوضاع
ایتالیاییها از ما بدتر است ،تصاویر مربوط به اسکان خیابانی بیماران یک بیمارستان در زلزله کرواسی را
به جای بیماران کرونایی ایتالیا پخش کردند! یا بعضی مقامات کلیدی مدام از دیگر کشورها مثال میآورند
(ایسنا.)1399 ،
از زاویهای دیگر ،محمد فاضلی نسبت به سوء استفاده نظام سیاسی از تاب آوری طبقه متوسط در جامعه
ایران هشدار میدهد:
حاکمان!! نگذارید سطح پایین کیفیت حکمرانی یا هر عامل دیگری ،طبقه متوسط را خرد و له کند .ستون
تابآوری نظام اجتماعی در فقدان نظامهای حمایت اجتماعی مدرن خواهد شکست .این طبقه که به تدریج
له شود و از میان برود ،سیاستهای اقتصادی ،سیاسی ،نظامی و امنیتی که بیش از گذشته این طبقه را خرد و
ضعیف کنند ،...این ستون تابآوری اجتماعی خواهد شکست (فاضلی.)1399 ،

 .6نتیجه گیری و رفتارشناسی نظام سیاسی و اجتماعی
ورود کرونا به ایران واکنشهای متعددی را در پی داشته است .بررسی تحلیلهای محققان ،متخصصان،
می توان "واکنشها" پیرامون کرونا
روشنفکران ،روزنامه نگاران و فعاالن نشان می دهد که به طور کلی 
در جامعه ایرانی را در دو طیف انتقادی (خوانش پایداری) و غیرانتقادی (خوانش ناپایداری) دسته بندی
کرد .در خوانش پایداری ،بیشتر از هر چیزی ،مخاطرات پیامدی کرونا مد نظر بوده است و در آن ،نظام
اجتماعی و جامعه روشنفکری صریحا ً از قدرت حاکم ،تقاضای انجام اقدامات فوری و مؤثر برای نجات
جامعه ایرانی را دارد .در این نوع واکنشها ،جنبه ها و تبعات منفی و همچنین مخاطرات امنیتی-سیاسی،
در کنار ابعاد اجتماعی -اقتصادی پدیده کرونا در نظام اجتماعی مورد تأکید قرار گرفته است .بر خالف این
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گروه ،در خوانش ناپایداری ،کووید  19به عنوان فرصتی برای احیاء نهادها و یا به مثابه توطئه آمریکایی
ی تواند شأنیت و اقتدار نظام
مطرح شده و در نتیجه پدیدهای نه چندان بزرگ تلقی شده است که به ندرت م 
سیاسی را زیر سئوال ببرد.
داده ها و یافتههای حاصل از آن ،به بررسی احتمال رخداد رفتارهای کوتاه مدت (منظور بازه
بر اساس 
زمانی 1تا  5ماه) و بلندمدت (1تا  5سال) در دو سطح نظام سیاسی و نظام اجتماعی از منظر نتایج خوانش
پایداری و ناپایداری می پردازیم.

 .1-6پیش بینی رفتارهای محتمل بر اساس نتایج خوانش پایداری
 .1-1-6رفتارهای کوتاه مدت
الف .در نظام سیاسی
 .1روزمرگی در سیاستها به عنوان کار اصلی نظام سیاسی.
 .2پایین آمدن فهم مشترک یا ذهنیت مشترک میان حکومت-مردم.
 .3شکاف بیشتر بین مردم-حکومت.
 .4از دست دادن قدرت ترمیم نظام سیاسی.
 .5افزایش سطح نارضایتی ها بر اثر بحران ناتوانی در حل مسائل زندگی روزمره.
ب .در نظام اجتماعی
 .1کوچکتر شدن سفره اقتصادی مردم به ویژه طبقات کم درآمد.
 .2تقویت تخاصمات ،خشمها و ناامیدی اجتماعی و افزایش عددی «شهروندان عاصی» در نظام اجتماعی.
 .3ناامیدی اکثریت مردم از بهبودی وضعیت و اصالح ساختارها.
 .4بی توجهی مردم به بازی سیاستمداران و تقویت رویه بی تفاوتی مدنی.
 .5ظهور شبکه ای بحرانها بر اثر تلنبار شدن مشکالت.
 .6شکننده تر شدن نظام اجتماعی در نتیجه ت َر ِکشهای بحران اقتصادی.

 .2-1-6رفتارهای بلندمدت
الف .در نظام سیاسی
 .1بی نظمی اجتماعی و شدت یافتن واگرایی میان مردم و حاکمیت.
 .2کاهش بیشتر مشروعیت نظام سیاسی.
 .3تقویت شکاف در درون قدرت (میان نیروهای نظامی-ایدئولوژیک/دینی) بر اثر فشار تحریمها و
فقدان درآمد (در صورت عدم بازگشت به نظم جهانی).
 .4افزایش وابستگی نظام سیاسی به نهادهای نظامی-ایدئولوژیک.
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 .5به بن بست رسیدن نظام سیاسی و نظام اجتماعی در دستیابی به اجماع.
 .6تبدیل شدن شورشهای کور و پراکنده به جنبشهای سازمان یافته تر.
ب .در نظام اجتماعي
 .1افزایش جمعیت گروه های درآمدی پایین بر اثر فساد ،تبعیض و ورشکستگی اقتصادی.
 .2بلند شدن صدای ُخرد شدن ساحتهای سنتی در جامعه.
 .3تقویت گرایش به سکوالریسم و دینداری فردی و افزایش گرایش به مذاهب یا ادیان نوظهور.
 .4تشدید مشکالت برای جامعه مدنی ،سازمانهای غیردولتی و سمنها.
 .5انتقال سطح تنشها و تضادهای درون گروه های اجتماعی از وضعیت نیمه آشکار به سمت تخاصم
آشکار.

 .2-6پیش بینی رفتارهای محتمل بر اساس نتایج خوانش ناپایداری
بر اساس نتایج به دست آمده بر اساس بررسی رفتارهای احتمالی بازیگران در دو سطح سیاسی و
اجتماعی ،در چارچوب نتایج خوانش ناپایداری می توان از دو نگرش بدبینانه و واقع گرایانه احتمال
رخداد رفتارها را پیش بینی کرد.

 .1-2-6از منظر بدبینانه
الف .نظام سیاسی
 .1افزایش وابستگی سیاسی به چین و روسیه در نتیجه عدم ارتباط با جهان.
 .2همراه شدن کنترل و سرکوب با خشونت بیشتر.
 .3تقویت احتمال قبضه تمام عیار قدرت توسط نهادهای نظامی.
 .4انکار واقعیت شکنندگی نهادهای سیاسی-ایدئولوژیک (مذهبی) از سوی نظام سیاسی.
 .5رادیکالتر شدن نظام سیاسی و تفسیر مشروعیت مردمی در ذیل مشروعیت الهی.
ب .نظام اجتماعی.
 .1شکل گیری لشگر گرسنگان  25میلیونی در حاشیه شهرها بر اثر بیکاری گسترده.
 .2هیجانی تر و غیرعقالنی تر شدن عملکرد نیروهای مدنی.
 .3اتمیزه تر شدن توده های اجتماعی تا بی مسئولیت تر شده و در نهایت توسط نظام سیاسی ،بی دردسر
کنترل شوند.
 .4بیکار شدن  12میلیون کارگر بخش خدمات در نتیجه ورشکستگی اقتصادی و احتمال شورشهای
گسترده.
 .2-2-6از منظر واقع گرایانه
الف .نظام سیاسی
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 .1تعقل بیشتر در سرکوب معترضان.
 .2قرار داشتن جامعه در شرایط استثنایی و تالش نظام سیاسی برای مدیریت وضعیت استثنایی.
 .3تحمیل هزینه های نظام سیاسی به مردم و دخالت بیشتر در شئونات و جنبه های زندگی مردم.
« .4مقاومت» خواندن «موقعیت تنش زا» توسط نظام سیاسی.
 .5تداوم ترجیحات سیاسی-ایدئولوژیک (نظیر انرژی هسته ای و مداخالت منطقه ای) علیرغم مشکالت
داخلی و ترجیح مصلحتی اندیشی های سیاسی بر تصمیمات تخصصی.
 .6یک دست تر شدن نظام سیاسی.
 .7رسیدن نظام سیاسی به این نتیجه که بخشهایی از نظام ناکارآمد هستند و تالش برای یافتن آلترناتیو
در داخل خودش.
ب .نظام اجتماعی
 .1بی تفاوت تر شدن کنشگری در گروه های اجتماعی.
 .2حرکت کردن طبقات متوسط با سرعت بیشتری به سمت عدم بردباری.
 .3افزایش تنش میان بخش ایدئولوژیک و غیرایدئولوژیک جامعه.
 .4اختالل بیشتر در نظام بروکراسی در نتیجه ناکارآمدی در بخشهای اقتصادی ،اداری و مدیریتی.
 .5حفظ ویژگی پرسشگرانه و جستجوگرانه توسط نظام اجتماعی.
 .6گسترده تر شدن اقشار حاشیه نشین و فقرای شهری و افزایش اعتیاد ،تبهکاری و هنجارشکنی در
نظام اجتماعی.
 .7افزایش گزارشهای دعاوی و شکایتهای شهروندی در نظام قضایی.
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منابع
منابع فارسی
•

آزاد ارمکی ،تقی 26( ،فروردین " ،)1399کرونا تغییرات بنیادینی در جامعه ایران ایجاد می کند" ،بازیابی شده از:
https://etemadonline.com/content/399833

•

آفتاب نیوز 23( ،فروردین " ،)1399سخنگوی دولت :در صورت تعطیلی درازمدت 4 ،میلیون نفر بیکار می شوند" ،بازیابی شده از:
https://aftabnews.ir/fa/news/646186/

• 		اسکندریان ،غالم رضا (" ،)1399ارزیابی پیامدهای ویروس کرونا بر سبک زندگی" ،ویژه نامه فصلنامه علمی تخصصی ارزیابی تأثیرات
اجتماعی ،تهران.
•

ی ترین مردم جهان معرفی شدهاند؟" ،بازیابی شده از:
اقتصاد آنالین 6( ،فروردین " ،)1396چرا ایرانیان عصبان 
https://www.eghtesadonline.com/n/1DTC

•

انتظاری ،علی 13( ،فروردین " ،)1399سرمایههایی که در بحران کرونا آشکار شدند" ،بازیابی شده از:
https://www.mehrnews.com/news/4889667

• 		انتخاب 7( ،اسفند " ،)1398تولیت حرم حضرت معصومه  ،"...بازیابی شده از:
https://www.entekhab.ir/fa/news/532283/
• 		انجمن جامعه شناسی 8( ،اردیبهشت " )1399نامه انجمن جامع ه شناسی ایران به رئیس جمهور در ارتباط با مبارزه با شیوع کرونا" ،بازیابی شده از:
https://cutt.us/S8Tnf
•

ایسپا 25( ،خرداد " ،)1399یافته ها و نتایج موج ششم نظرسنجی ابعاد شیوع ویروس کرونا در تهران" ،بازیابی شده از:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2210/

•

تقوی راد ،مهدیه 17( ،فروردین " ،) 1399تنش خانوادگی در قرنطینه کرونایی" ،بازیابی شده از:
https://www.hamshahrionline.ir/news/497853/

•

جالیی پور ،محمدرضا 18( ،فروردین " ،)1399سندرم تأخیر" ،بازیابی شده از :بازیابی شده از:
https://eslahaatpress.com/News/27244/

•

جنادله ،علی 22( ،اسفند " ،)1398بحران کرونا و خودآیینی جامعه در شرایط ،"...بازیابی شده از:
https://engare.net/corona-crisis/

• 		جوادی یگانه ،محمدرضا 29( ،اسفند " ،)1398چه کسانی از کرونا نمی ترسند" ،بازیابی شده از:
http://ispa.ir/Default/Details/fa/2167/
•

خبرگزاری ایرنا 25( ،اسفند " ،)1398تنیدگی مسئولیتپذیری عمومی و تدبیر دولتی برای عبور از کرونا" ،بازیابی شده از:
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https://www.irna.ir/news/83714878/
•

خبرگزاری ایسنا 7( ،فروردین " ،)1399ایتالیا رو رها کن ،فکری به حال ما کن" ،بازیابی شده از:
https://www.isna.ir/news/99010703340/

•

خبرگزاری دانشجو 6( ،فروردین " ،)1399طالب جهادی :حاضریم به سالمندان کرونایی در آمریکا و اروپا خدمت کنیم" ،بازیابی شده از:
https://snn.ir/fa/news/836894/

• 		خبرگزاری مهر 15( ،فروردین " ،)1399نامه  50اقتصاددان به روحانی برای مدیریت تبعات اقتصادی کرونا" ،بازیابی شده از:
https://www.mehrnews.com/news/4891301/
• 		زندرضوی ،سیامک 3( ،اردیبهشت " ،)1399آیا کرونا همه را به یک چشم می بیند؟" ،بازیابی شده از:
https://www.irna.ir/news/83758599/
•

سراج زاده ،سیدحسن 20( ،فروردین " ،)1399گسترش عقالنیت در سایه شرایط کرونایی" ،بازیابی شده از:
https://www.irna.ir/news/83742614/

• 		سلطانی ،پدرام 24( ،فروردین " ،)1398نشانگریهای کرونا" ،بازیابی شده از:
https://cutt.us/XKK6I
•

صولتی ،مهران 18( ،فروردین " ،)1399در ایران سیاست زده کنونی  ،"...بازیابی شده از:
http://www.nedayeazadi.net/1399/01/31462

• 		عابدی ،حسن و همکاران (" ،)1390تحلیل مضمون و شبکه مضامین :روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده های کیفی"،
مجله اندیشه مدیریت راهبردی ،سال پنجم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان .1390
• 		علیخواه ،فردین 16( ،اردیبهشت " ،)1399از تغییرگرایی به تقدیرگرایی" ،بازیابی شده از:
https://vaghayerooz.ir/fa/news/3115/
•

غالمرضاکاشی ،محمدجواد 24( ،اسفند " ،)1398عصبانیت مردم از لبخندهای رئیس جمهور در روزهای بحرانی" ،بازیابی شده از:
http://irdiplomacy.ir/fa/news/1990168/

• 		فاضلی ،محمد 15( ،فروردین " ،)1399حاکمان!! نگذارید طبقه متوسط بیشتر ُخرد شود" ،بازیابی شده از:
https://www.mokhbernews.ir/socialnetwork/showpost/2377167/
• 		فاضلی ،محمد 9( ،مارس " ،)2020کادر درمان را چرا می کشی؟" ،بازیابی شده از:
http://boyernews.com/317911/
• 		فاضلی ،محمد 21( ،اسفند " ،)1398کرونا و درس این قرن" ،بازیابی شده از:
https://www.khabaronline.ir/news/1363554/
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•

ی دهد" ،بازیابی شده از:
فراستخواه ،مقصود 19( ،اسفند «" ،)1398اعتماد اجتماعی» ما را از بحران کرونا عبور م 
https://www.irna.ir/news/83706619/

•

قادری ،حاتم 13( ،آوریل " ،) 2020شیوع کرونا در ایران ،حکومت ایران باید چه درسی از کرونا بگیرد" ،بازیابی شده از:
https://twitter.com/bbcpersian/status/1249770530577756161?lang=ar

• 		قدیری ،علی 2( ،اردیبهشت " ،)1399بحران کرونا و نقد مطالبات دولت از شهروندان  ،"...بازیابی شده از:
https://shahraranews.ir/fa/news/24513/
•

کانال تلگرامی “آینده (عباس عبدی)”abdiabbas@ ،

•

کانال تلگرامی “جامعه شناسی عالمه”Atu_Sociologier@ ،

•

کانال تلگرامی “دغدغه ایران”fazeli_mohammad@ ،

• 		مشرق نیوز 12( ،فروردین " ،)1399ارسال کمکهای انسان دوستانه دانشجویان برای مستضعفان آمریکا" ،بازیابی شده از:
https://www.mashreghnews.ir/news/1057054/
•

معیدفر ،سعید 29( ،نوامبر " ،)2019ارتش گرسنگان آماده قیام است!" ،بازیابی شده از:
https://www.sedayemardom.net/?p=76890

•

نوری ،علی 25( ،اسفند " ،)1398از ذخایر اجتماعی فرهنگی ایرانی در مواجهه با کرونا بهره ببریم" ،بازیابی شده از:
https://plus.irna.ir/news/83711708/

• 		نیلی ،مسعود 24( ،اسفند " ،)1398کرونا در بزنگاه حکمرانی" ،بازیابی شده از:
https://cutt.us/DQUr5
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درﺑﺎره ﻣﺎ
ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮاﻧﯽ آﻧﮑﺎرا )اﯾﺮام( ﺑﺎ ھﺪف ﭘﮋوھﺶ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ آن ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﺮام
در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﺮھﻨﮕﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ،ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوھﺸﮭﺎی ﺧﻮد را در
.اﺧﺘﯿﺎر اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ﭼﮫ داﺧﻞ ﺗﺮﮐﯿﮫ و ﭼﮫ ﺧﺎرج از آن ﻗﺮار دھﺪ
ﺗﺮﮐﯿﮫ و اﯾﺮان ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﺑﺎ ھﻤﺪﯾﮕﺮ دارﻧﺪ .اﻣﺎ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ رواﺑﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻋﻤﯿﻖ و ھﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﺣﻮزه ھﺎ رﻗﺎﺑﺖ
و ﺑﺮﺧﻮردی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،اﯾﺮام در ﺻﺪد اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی ﺧﻮد ،در ﺟﮭﺖ ﮐﺎھﺶ اﺧﺘﻼﻓﺎت
.و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ھﻤﮑﺎری ﮔﺎم ﺑﺮدارد
اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ھﻢ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ھﻢ
از ﻧﻈﺮ ﻓﺮھﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،دارای ﻣﺸﺎﺑﮭﺘﮭﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ھﻨﻮز آﺛﺎر زﯾﺎدی از ﻣﯿﺮاث
ﻓﺮھﻨﮕﯽ-ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،ﮐﺸﻒ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و وﯾﮋﮔﯿﮭﺎی ﻓﺮھﻨﮕﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﯾﺮان ﮐﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮫ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺸﯽ ﻓﻌﺎل دارد ،از اھﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮﺧﻮردار
.اﺳﺖ
اﮔﺮﭼﮫ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺑﺮﺧﯽ داﻧﺸﮕﺎھﯿﺎن ،ﭘﮋوھﺸﮕﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﺎ در ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ درﺑﺎرۀ اﯾﺮان ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ،و ﺑﺎ اﯾﻨﮑﮫ رﺷﺘﮥ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ در ﭘﻨﺞ داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻦ ﮐﺸﻮر آﻣﻮزش
داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﻧﯿﺎزھﺎ را ﺑﺮآورده ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﯾﺮان در ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد ﻗﺮار ﻧﺪارد.
در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺮاﮐﺰ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺟﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﮐﺰی در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ
و اﯾﺮام ﻗﺼﺪ دارد اﯾﻦ ﺧﻸ را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اھﺪاف اﯾﺮام ﺗﻮﺳﻌﮫ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺳﺎﯾﺮ
ﻧﮭﺎدھﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﮫ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎی داﻧﺸﮕﺎھﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص )دوره ھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن
.ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و…( اﺳﺖ
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