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اورده ه روی نیی قرنطینکرونا در ایران هنوز به استراتژشیوع ویروس دولت در مواجهه با 

ها را در دستور مشیاقدامات و خطی ناهمگن و متناقضی از مجموعهدر عوض،  ،و است

به  نیل از باشددولت عبارت  استراتژیرسد به نظر میحتا  است و گاهکار قرار داده 

چرا؟ پاسخ قطعی را  .ابتلای دوسوم جمعیت به کرونا از طریق سازی جمعیتایمن

تا  یبارفاجعهاستراتژی از چرایی اتخاذ چنین  قرائن و اماراتبرخی حال، دانیم. باایننمی

 .دارندپرده برمیحدی 

نیز  یتریشببه میزان در دستور کار قرار گیرد تر ی قرنطینه هر چه جدیراتژاتخاذ است

ی خالی نه خزانه است. ی قرنطینهای برقراری لوازم لازمهرب ی دولتیدر گرو تأمین بودجه

 یکند، نه فرودستحکایت می در مقیاس ملی دولت از امکان تأمین مالی چنین راهبردی

نیادی ب از امکان تغییر هیئت حاکمدرون مند قدرتنامولدِ  یاسی دولت در برابر نیروهایس

تراتژی ، و نه اسالگوی توزیع مخارج دولت به نفع مخارج لازم برای استراتژی قرنطینه در

پیش ازاز راه استقراضِ بیش کسری بودجهتأمین مشی اتخاذ خطاحتمال اقتصادی دولت از 

 .از بانک مرکزی

نیز  ترییشب با شدتتر در دستور کار قرار گیرد ی قرنطینه هر چه جدیراتژاتخاذ است

صولات کمبود مح ی تولید ضربه وارد خواهد کرد.خوردههای پیشاپیش ضربهبر ظرفیت

ها هنوز در ایران شکل نگرفته است، عمدتاً یکی به علت فقدان مصرفی در سطح فروشگاه

صرفی و سازی محصولات مرای ذخیرههای وسیعی از جمعیت بقدرت خرید نزد بخش

ه ک صادرات غیرنفتی به داخل کشور سرازیرشدنمرزها و  انسداد دیگری نیز به علت

ینه اتخاذ استراتژی قرنطعجالتاً نقصان عرضه در سطح ملی را تا حدی جبران کرده است. 

 سازد.تر میعدم تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصاد کلان را هر چه عمیق

ی هاز مجرای ضرب گیرد قرار کار دستور در ترجدی چه هر استراتژی قرنطینهاتخاذ 

در اقتصادی هر چه  ستانیمالیاتامکان زند ی اقتصاد کلان میشدیدی که به عرضه

لت ودر شرایطی که درآمدهای نفتی د ستاند.تری از دولت میبا شدت بیشرا تر رکودزده
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رآمدهای دبرای جبران چنین نقصانی به سوی افزایش نیز و دولت  شدت کاهش یافتهبه

اتخاذ راهبردی که به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت اش خیز برداشته است، مالیاتی

 خواهد افزود. شدتبه ی دولتیشدگی مطلقِ مالیهازکارافتادگی و فشل بر احتمالبینجامد 

تری نیز شیگیرد با شدت ب قرار کار دستور در ترجدی چه هر اتخاذ استراتژی قرنطینه

ترین نهاد اِعمال زور قرنطینه نیاز دارد. اصلیآمیزِ موفقیتای ربه اِعمال زور برای اج

است. در شرایطی که نیروهای نظامی پیشاپیش در حال  نیروهای نظامینهاد مشخصاً 

رانی اند، نگی سیاست ایران بودهترِ قدرت سیاسی در عرصههر چه فزاینده کردنِقبضه

ی آفرینی نیروهای نظامی در صحنهترشدنِ حضور و نقشدولت دوازدهم از هر چه مرئی

ی از چنین نشیناز عقبال بسیار بالای اجتناب نظامیان در احتم کنترل و مراقبتِ اجتماعی

ی ی درجهنظامیان نیز دربارهیابد. ران کرونا بازتاب میبحیافتن در پیِ پایانای صحنه

ی ضهی قبدر آستانهشان در مبارزه با بحران کرونا رویکرد واحدی ندارند. آفرینینقش

کسب ز اهم هایی که شان فراکسیونپرشمارند میانعیار قدرت سیاسی در ایران بس تمام

رونا به ک یرخنه ازم اند هنگراندر مبارزه با کرونا  امتیاز منفی در پی شکست احتمالی

 شان و احتمال حدوث شکاف در ماشین کنترل و سرکوب.انیها و نیروهای انسپادگان

اد است برای عدم اتخترین دلایل دولت احتمالاً از اصلی گفتهی پیشچهار ملاحظه

 درصد بالایی از لایابت طریق از جمعی ایمنیاستراتژی ه و متقابلاً تشبث به قرنطیناستراتژی 

قاد کرونا که آماج انتشیوع ویروس ، نوعی استراتژی برای مبارزه با کرونا به جمعیت

 لامیدر نظام جمهوری اس پنج نفر از وزرای اسبق بهداشت بسیاری از متخصصان و از جمله

 تحقیقات لیی مقرار گرفته است. از باب نمونه، دکتر اکبر فتوحی، رئیس مؤسسه نیز

 و اید هدف و روش کنترل اپیدمی باشدکه این نوع استراتژی نبکند تأکید می، سلامت

هزار مورد مرگ و هشت میلیون  054 درگیری دوسوم مردم در بهترین حالت یعنی بیش از

رفیت یو که سرجمع بس فراتر از ظسیمورد نیز نیازمند آی ونیم میلیونمورد بستری و یک

 در کشور است. ت و درمانی بهداشبدنه
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رایط شسیاست در قالب اولاً نوع توازن قوا بین جناحین نظام جمهوری اسلامی و ثانیاً 

 یهای سازمانی در بدنهالمللی و ثالثاً ناکارآمدیبرآمده از تحریم اقتصادی بین

ی ایران های پیشاپیش موجودِ ساختاری در جامعهعمق بحرانتکنوکراتیک دولت و رابعاً 

د دید بایی دولت دوازدهم با بیماری کرونا را تعیّن بخشیده است. ی مواجههعجالتاً نحوه

نه  ایگونه مُهر خود را در آیندهای با کرونا چهی مقابلهگر چنین نحوهآمدهای ویرانپی

  .یاسی ایران خواهد زدی سچندان دور بر آرایش قوا در صحنه

 

 


