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ی با و تقابل رسم رسمیت شناختبه را ویروس کروناشیوع دولت ایران علناً که از زمانی

 به ایدب که منتشر شده است «کرونا» درباره یبهداشت یهاامیپ یقدربه ،کردآغاز را آن 

ر بهداشت، هوزارت . شد مشکوک ،روسیو نیااز اپیدمی  صرف« شدنیپزشک» یتلق

به امری  ه تبدیلفرستد کمیخطوط تلفن همراه روز یک پیام بهداشتی برای کاربران 

 عقب مانده است و ضای مجازیاز فچون  رسدبه نظر می نحوی کهتکراری شده است. به

وع این شی یه. اما هدف آن، سیطره بر اخبار دربارکنداشباع کند این شکاف را تلاش می

دید ج ویروس کروناهای پیشگیری و آخرین وضعیت برای آگاهی از راه»ویروس است: 

)پیام  «های وزارت بهداشت کشور توجه کنید.ها و پیام(، فقط به اطلاعیه02)کووید  9102

  (.0921اسفند  6شنبه بهداشت به کاربران خطوط تلفن همراه، سهت وزار

تقابل  .دکنناوانی به ذهن مخاطب ارسال میهای تبلیغاتی فرمجریان تلویزیون پیام

تبلیغ  برایای آمادهجوّ ها، ها در رسانهمتقابل آن اعتبارسازیپزشکی سنتی و مدرن و بی

مردم در نصیحت  یههای عاماستوری مدهای مختلف پزشکی فراهم ساخته است.

هایی از رویکرد همه نمونه با آن، 0تمسخرآمیز یهگاه مواجه مخاطبین و تقبیح محتکران و

ر فضای د «بهداشتی» یهمواجه یهسیطر یهدهندنشاناست که  ویروس کروناپزشکی به 

 سازی را در کمپینتوان فاز جدید این جریاناست. حتی میاجتماعی 

عنوان ها، بهکه پای سلبریتی مشاهده کرد «دهیممی_شکست_را_کرونا_ما#»

 میان کشیده است.ها بهدر رسانه را فیگورهای مقبول اجتماعی «تأثیرگذارترین»

زیگران، فرستند؛ بامیبهداشتی کنند؛ وزرا پیغام رهبران سیاسی نطق بهداشتی می

بهداشت عمل  یهگران فعال عرصمردم، همه در مقام کنش یهها، ورزشکاران و عامشومن

 که شودیم گونههچ کهنیا باب در ؛دیشیاند هادهیپد نیا یهدربار دیباکنند. می

                                                      

براش   یانپسوور ا اع داعل ته ه یرا ا ترم  ف مک ید  مت»برای مثال یه این شووی ت جی ه ید:    .1 

س:   ا یاعه ا اع داعل برای جس یهیه به بوا  «نسو ان جسس:  یدنف ع اال بوی ه بیعن موی  بی:رب:مار

 عارع.« مرهدگ»غ:را  هادت  یهم رس
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ی پزشکی عنوان یک مسألهی اجتماعی بلکه بهنه در مقام یک مسأله ،نیچن نیا ییهادهیپد

 یکش است، ریپذانتقال سرعتبه سرویو نیا کهنیا در ؟شودی مردم بدل به مسأله ،صرف

آن وجود  تری امکان کنترلشد با سهولت بیشی امنیتی بدل نمیاگر به مسأله اما ست؛ین

  .است تها مطمئناً هنگفهرچند هزینه -داشت

یاری  الذکرفوقلوژیک وایدئبه تقلیل ها از مسأله در این میان برخی صورتبندی

حاکمیت  یشیوع کورونا فقط مسأله»برآن است که  فاضلیمحمد برای مثال . رسانده است

کند. وبیش دموکراتیک عمل میو دولت نیست. کورونا از جنس مخاطراتی است که کم

ای واقعی برای کورونا است )اولریش بک ویروس دموکرات وصف تلخ و تا اندازه

دانست(. تبعیض قائل شناس آلمانی، دود و آلودگی هوا را دموکراتیک میجامعه

طلب، کند مسئول، اصلاحکشد و فرقی نمییشود، هر کسی را که مستعد باشد منمی

ق شناسد. کورونا به همه حگرا، در قدرت یا بیرون قدرت باشد. فقیر و غنی هم نمیاصول

« ماند.اش برای مشارکت در کشتن هم نمیدهد. منتظر تأیید صلاحیتبرابر برای مردن می

 تراست، کم «کراتیکدمو»که شیوع کرونا در این .(0921اسفند  6تسنیم، خبرگزاری )

این  .ضرورتاً چنین نیست پیشگیری از آن یهتوان شک کرد؛ اما فرآیند درمان و نحومی

لکه آن را تنها دهد، بتنها به جامعه نهیبی در برابر ایدئولوژی پزشکی نمینوع صورتبندی نه

سأله این م یههای مختلف دربارداند و پرسشپیامد و راهکار در برابر وضعیت حاضر می

 راند.را به حاشیه می

 هاآن هب که تاکنون تلاش شده است، است ای با وجوه مختلفدهیپد ویروس کرونا

آزگار در دو یادداشت به وجوه طبقاتی و مناسبات پزشکی کانال تلگرامی  اندیشیده شود.

بقاتی که افراد از نظر طکه به ازای این خوانیمدر این کانال میدر باب کرونا پرداخته است. 

ز تر در معرض ابتلا و شیوع این بیماری هستند، مراکتری باشند، بیشدر وضعیت ضعیف

ن بوددلیل پایینها بهآن یهتر و همچنین میزان مراجعها ضعیفدرمانی مختص به آن

دولتی  یهیرانهای بهداشتی و پیشگفعالیت»معتقد است، نویسنده تر است. درآمد، کم

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AF%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/06/2210615
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نسبت ر دهمچنین نویسنده « عمدتاً در سطح شهر متوجه مناطق متوسط و بالای شهری است.
د ساختاری جامعه با نظام پزشکی پرداخته است، هرچنارتباط  یه، به مسألما و نظام پزشکی

« کردنبازحک»آن را در نسبت با کرونا بررسی نکرده است. او در این یادداشت، در پی 

است. او  بر آن« شدیدترین کنترل دموکراتیک اجتماعی»پزشکی در جامعه و ایجاد  نظام

شده کفشده در اقتصاد و عبارتی حکنظام پزشکی را در حال حاضر تابع قواعد بازار یا به

مشتری،  یهمثاببهاز نظام اجتماعی دانسته و معتقد است، در این نظام، برای پزشک، بیمار 

  0.است شده« کِیس»بدل به 

رس ت یهنحوی مسألاند بههایی تلگرامی تلاش کردهدر یادداشت 9و رمضانی 9اردبیلی

نحوی که رمضانی آن را تا را در نسبت با شیوع این ویروس محل بحث قرار دهند، به

و « آگاه مای اجتماعی»و معتقد است برای بازیابی یک  ای انتزاعی بالا کشیده استمقوله

  .ه شودرسمیت شناختباید به« خود و دیگری»در دیالکتیک 

، «ریخود و دیگ»نسبت  یهکنندهای روشنواسطهشناختن، بدون رسمیتاین نوع به

« اقعیشرایط و»دادن به تنکند که در برابر انتزاعی می یهرا بدل به قسمی مقول« رست»

دهد. این نوع تلقی از ترس، چه بسا کند و تن به امر انضمامی نمیهمواره مقاومت می

 کند.گذاری میکه مقولات را جای شودتبدیل به بخشی از سازوکار ایدئولوژیکی می

 در این باب [های ضعیف]چنین طرح کرد: آیا فقط دولتاینمسأله را شاید باید 

 یههای ترس را باید چگونه جستجو کرد و آیا ترس یک مواجهکاری کردند؟ ریشهپنهان

یوع آن ش و ویروس کروناتوان اصرار کرد که طبیعی در این شرایط است؟ از این نظر می

                                                      

 با ددیان آ تار Azegaar@ ف عر یا ال جلیرامتنسبت ما و نظام پزشکی. بدیری  به 1 

های با ددیان عر گ MMArdebili@عر یا ال جلیرامت ما و کرونا   به یاععاشت بدیری. 2 

 ملسهت

 در کانال تلگرامی« ما»ترسِ مبارک و گامی در راستای آگاهی جمعی  به  یبدیر. 3 

@F_Notes  با ددیانQuasi una Fantasia 
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 درحال که ستینگر یادهیپد مثابهبهد یبا را آنمواجهه با  یهشیوای سیاسی است و مسأله

چه  -از طریق سعی برای به انقیاد درآوردن حقیقت است ،قتیحق میرژ کی گسترش

 یامیپ درکاری. اندرکاران پنهانها و چه خود دستها در مرز دولتکاریمخالفان پنهان

 از هاآن «دیشد یخودمراقبت» که اندشده حساس یقدربه ژاپن در مردم که میخواند

لیغ بیش نظر نوعی تبهرچند به -است کرده یریجلوگ گرید رداریواگ یهایماریب یاریبس

 0«خود» یوژدئولیا شیپ از شیب د،یشد یخودمراقبت نیا. ستین نیا هیقض کل اما نیست.

 لیلاد هاانسان ده،یپد نیا از پس اکنون، «انزوابخش» تیوضع در و بخشدیم قیتعم را

 ناخودآگاه کاملاً قضا از کهابند ییم شیخو افتهیدیتشد ییفردگرا هیتوج یبرا ینوی واقعی

 که ستا یجهان از شتریب شدن دور و ینییدگرآ طرد ت،یفرد نوع نیا اساس. کندیم عمل

 هک است خودمحور یانسان یسوبه رفتن و باشد آن اساس 9«پذیرانتقال»یا « ینیع تجارب»

  .شناسدیم را شیخو منافع فقط

                                                      

1. Self  

های مخ لهت آم ه است. برای عر اعب:ات  ظری م هکران م رنف به صیرجاد ی Erfahrung مهویم. 2 

( Erfahrungsurtileف بر آن است یه با جمایز م:ان اک  جوربت د:دت ) رع  ابمثال یا ت عر  ق  

سثری ید ف  ه به جف اثاات ید  یه این ااکام به د:دت ا  اد:ان علالت متاعرایت یا جوربت ذهدتا  اک  

ذهدت ا ا  سیی عییرف ص ق آن برای همه است ا شرط ا ق: ی سیبژی :ی عر آن  :ست یا به داارت 

ری با جاار عر اال ااضر یا (.171  1831است )بدیری  به ییر رف  مع ار« طیر یلت زع آتاهت به»عییرف 

اق:ق اً عر اال ااضر عا ش  -هیل ا...   اری  یههای م هاات آنف مثلًا عر ملسهاین مهویم ا علالت

رس ف بلکه برای ما جمایزی مو  است یه بد:ام:ن م:ان این مهویم ا  یار  ه به این  یع جاارشداست  مت

 سات این عا  یع جوربه را مطرح ف تیقصه یه و . اا عر مقال( متErlebnis یس ه ) یهمهویم جورب

امکان این جمایز را عارع ا عر  بان ا یل:ست  :زف همچین  بان  اته ه  ما   یه  بان آلما ت ید . الا ه مت

به هم:ن عل:ل ما موایری  همیاره برای جمایزتذاری  است. experience یهمارست برابر آن مقط ااژ

 حیی است این  یع جوربه به «.پذیرانتقال یهعینی یا تجرب یهتجرب»ای را اضامه ید:   این مهاه: ف ااژه

ع ا ا  جیان به عییری مد قل یرت:ری ا عریامت آن هس د . این جوربه را متیه عییران  :ز قاعر به بوره
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، دهداین امر موجب شده تا کنشگران صرفاً تجاربی ذهنی و درخود از آنچه رخ می

صرفاٌ  تا دارد یاجتماع -یاسیس وجوه کرونا که کرد تأکید دیبا زین نظر نیا از داشته باشند.

واسطهبه ات است، کیدئولوژیا لیتقل ینوع آن،صرف  کردنیپزشک که. درحالییپزشک

خویش را  ،اندیشیده و صرفاً برای مواجهه با مسألهدیگر  مسائل یاریبس به مینتوان آن ی

 یاصل رکنشگ که لیتقل نوع نیا. محور قرار داده و دیگران را همچون تهدید تلقی کنیم

                                                      

ف Erfahrung(؛ بلکه ا   ظر بد:ام:ن Science؛ اما  ه د:د:ت دلمت )است« د:د:ت»راست یه عارای این

ت    تت یل یهدلمت یه  یدت جورب یهپذیری یم رین عشیاری   ارع ا  ه  زی:ت جورباب ا  قالبمن

یا « تیهقص»ا  ف عق:قاٌ آن دملت یه جد: هپذیر ا یدش ا  قال عره ید  یه عر آنف امر ا  قالرا مد قل مت

تی مدیط است ا یست آن را به هم:ن اد اار عه  ا اقا :ت آن قصه به اق  ار م:ییر قصها وام مت«  قال»

جرین ا است یه جوربه را عر سطحت« اطلادات»یا « ا اار» یع ا  قالف م مایز ا   نایت:رع. به پرسش  مت

ربت برای مخاطب استف ه ف عر ایدوا تی ه پ:ی   جوید  ا ماق  هرجرین شکل ممکن جحم:ل متتیمّ

سی:  شیعف عم جبهرا اد اار بای  عمت:رع. ا  اینتی را متقصه« اثاقت ا اق  ار» ای است یه پذیری ص ق

مضای ا  مادت ا جیا ایت عر یرعن ها برای امد: تپذیر است ا ا  قضا رسا هیه همیاره   شهعراالت

(ف بوره Possibilityلادات ا ا اار به ددیان قسمت مابل:ت )اط یها  این  ص:صعس کاری اق:قتف 

 جیا :  به مدابع  یر ر یع ید:  مت زع بد:ام:ن برای آشدایت با این مهویم  بر  .مت

ای از والتر بنیامین به گرشوم همراه نامهماخولیا، به یهفرشت( 1831آتامانف  یر ی ) -

 7 -ی تام  یهامری  برقعتف جوران   زاه یهف جر مشولم

ف مترجم( یهویرانی تجربه )مقدم یهکودکی و تاریخ: دربار( 1817 یر ی آتامان ) -

 یزپییا ایما تف جوران  مر یهجر م

 مرهاعپیرمراع  یهف جر ملسکیفگو: تأملاتی در آثار نیکلای قصه( 1811بد:ام:نف اال ر ) -

 11ا  1 یهف ارغدینف شمارالله پایزاعا مضل

- Pires, Iris Susana and Brenton Doecke (6112) Storytelling for 

ordinary, practical purposes (Walter Benjamin’s ‘The 

Storyteller’), Pedagogy Culture & Society: Vol. 62, No. 2, 735- 

725 

- Lindroos, Kia (1551) Now- Time; Image- Space: 

Temporalization of politics in Walter Benjamin’s Philosophy of 

History and Art, Jyvaskyla: Jyvaskyla Print House    
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 کیتکن .خواهندیم هارسانه که میشیندیب گونهآن ما تا شوندیم موجب هستند، هارسانه آن

 یمحور مفهومدر این باب،  «سازیبهداشتی». است «ییبزرگنما» باب، نیا در هارسانه

 سازیبهداشتی تیحقان از حفاظت یبرا آن ییهرو «ایجاد ترس» و استمذکور  کیتکن

 تا شودیم موجب آن، از حفاظت یهیرو و مفهوم نیا افتنی تیمحور. است« خود»و 

 باعث کیتکن نیا. میدهن شخیصت رااش سازیو فرآیند طبیعی آن بر حاکم یدئولوژیا

 یوسوسمت هارسانه رایز بروند، 0«تن» تیمحور و شیخو درون سمت به مردم که شده

 نیا رد کرونا دفعهکی چرا چون، ییهاپرسش طیشرا نیا در. اندکرده نییتع را هاآن ذهن

ها و مبتلایان ما کلیاتی از تعداد کشته .شودینم یریگیپ چندان افت،ی گسترش رانیا در حد

ضایی فدقیق ها و موقعیت ها داریم و هیچ اطلاعی از ترکیب طبقاتی آنو گروه سنی آن

دانیم این ویروس در چه ابعادی از فضاهای ومیر این بیماری نداریم. ما نمیشیوع و مرگ

  شهری درحال گسترش است.

 «یهلطس سازوکار» به معطوف بلکه ست،ین رسانه ابزار به نقد مطمئناً رسانه، به نقد

 و ادیانق سازوکار نقد، محل درواقع. است نهفتهها کاربرد ابزاری آن پس در که استهآن

معنای بهشدن ]میانجی دموکراتیک یهمثابا در همدستی با نظام سلطه یا بههرسانه سلطه

 استفاده آن از که یایش نه ،جاری شدن[ مناسبات قدرت در فضای اجتماعی است

 یهاهینظر هب دنیدرغلت و گذشته به بازگشت یقسمدر حکم  رسانه، ابزار زدن پس. شودیم

 یپ در قدرت، نهاد و هارسانه حاضر حال در. دهدیم سمیفاش یبو که است «انحطاط»

 در «یسیدگرد» جادیا یبرا تلاش یقسم آن، فیتعر هرگونه که هستند قتیحق فیتعر

 به نآ لیتبد و قتیحق ینیگزیجا از یاوهیش ،یسیدگرد هرگونه و است «قتیحق»

مل منطقی ع یهنتیجاین . است کاری مرزهای حقیقت و ناحقیقتیا دست« قتیناحق»

 ییجوتقیحق از کنشگران گرداندن یرو یبرا قتیحق مغاک ینوع ساختن: هاسترسانه

 .عیمط ییهاسوژه به شدن لیتبد ای

                                                      

1. Body  
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)کرونا ویروس جدید( 11: آمار اعلامی کووید 1 یهتصویر شمار  

 
 www.behdasht.gov.irمنبع: 

 هارسانهدر کرونا ویروس بازنمایی 

 

ها رسانهشد. « هاامپراتوری رسانه»عمل  یهمتوجه شیو توانجاست که مییندر ا

 ضد حقیقت -حقیقتتبدیل به ها ملت -در مرز دولتکنند و ها را گزینش میبحران

ی ای متافیزیکهمچون مقوله ،های مولد آنرا بدون میانجی« ترس»ای . اینکه عدهکنندمی
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این کردن ییعنی بهداشت ،و مقولات اصلی آن« کردنپزشکی»اساسی برای ترویج  یهمثاببه

و  هدسازی ایدئولوژی غالب برآمطبیعیطور ناخودآگاه در راستای اند، بهمسأله برساخته

 -یقتها در حقدرواقع مرزبندی دولتکنند. سازی را بازتولید میسازوکار سلطه یا مطیع

ضد حقیقت، شیوع کرونا را بدل به امری امنیتی کرده است. برهمین اساس، رعایت نکردن 

 شود. یم -«جوحقیقت» -کنشگر« شدنمستثنی»بهداشتی، موجب قسمی  -امور امنیتی

را بدل به نوعی حق « سازیمستثنی»قرار است این  0محورطهی سلهاامپراتوری رسانه

کنند، ها مرزبندی میکنند. آن طور خاص، بههاطور کلی و دولتبه طبیعی نهادهای قدرت

جدی در روایت  یههای ترس هستند و با دستکاری حقیقت، از طریق مداخلمروج رویه

ت که اندیشد، متوجه هسکی میهستند و آنکه دیالکتی کردن فضاامنیتیمیانجی آن، 

نحوی ها نه صرفاً نماینده که بهیابند، پس میانجیسازوکارها بدون میانجی، فعلیت نمی

؛ بلکه نهاد قدرت نیستند یهها نیز صرفاً میانجی و نمایندخود سازوکارها هستند. این رسانه

  خود قدرت هستند.

محدود  «طلبحقیقت»صداهای که  کنند و این چنین استها پارازیت تولید میرسانه

 های نهادهایشدن ایدهتوان گفت، با نوعی دمکراتیکجاست که میشوند. در اینمی

نای معاست و دموکراسی به« ای شدنتوده»منطقی آن  یهقدرت مواجه هستیم که نتیج

شود. نا میمعپذیری است، بیابراز صداهای مختلف که مبنای آن صحت، اعتبار و استدلال

                                                      

ا یه هها ا ه  م مایز ید: .  یرا بخشت ا  رسا هدمل رسا ه یه. ضراری است یه این جمایز را عر ش:ی1 

صاعی ها چین رمق اق سا ی هس د ف بای  ا   ظام سلطه   ا شی  . مقط ایدکه این عست رسا هعر پت آتاه

 یهانر:سچد ا ت   ار   ا بلد ی ص اها بس ه به  ریان ترعش سرمایه استف همیاره  یر آاا  

 شی  . محیر ی  متهای سلطهرسا ه

 را لیا انم  یعف یاای  آاا  با یه بیع   باس ان ی انی ر:اساط عر  ف:میرس فایعر زعیا ع  ران هارن:س

 هرم   جوران فتس: ه  :سع ۀجر م سه،یاود( 1837) هیمر به.    :یشتم مرگ یام به ا عاعه بیمر

 ( یبدیر
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اشد. پراکنی بدر این شرایط نباید تعجب کرد که امپراتوری رسانه، نوعی قلمرو دروغ

مل ترس است، نه ترس وجودی اند، این امر عاهم گره خوردهپراکنی بهکرونا و دروغ

ی ی مقولاتسازمل پیگیری امور بهداشتی شده است. اینکه ترس و بهداشتیاعکه ها انسان

د یابند، نحوی تعمیدر فضای تولید حقیقت نهادهای قدرت، باید به اند و همگاندرهم تنیده

 .راندامکان دیگر را به حاشیه میسازی ترس، عملاً هرگونه دهد که ضرورینشان می

جاست، گل همین: منطقی است یهیک نتیج« مدافعان سلامت»های امنیتی چون گذارینام

 .«Hic rhodus, hic salto»جا برقص! همین

 یهها، هرگونه تجربمفهومی مدنظر رسانه یهپس این ترس در شرایطی که منظوم

سازد، را ناممکن می« امر جمعی»گیری تنها امکان شکلعینی را ناممکن ساخته است، نه

های عظیم پس از آن، انسان جنگ جهانی و دیگر بحراندو بلکه پس از کرونا، همچون 

ل اطلاعات و خبر که جای هرگونه تأماز ای چیزی برای انتقال به دیگران ندارند، مگر توده

تازگی خویش  یهاطلاعات آن ارزشی را که در لحظ»اند: گرفتهعمیق در واقعیت را 

کند و فقط در آن لحظه زنده است و ناچار باید خود را تماماً به آن داراست حفظ نمی

(. 7: 0921)بنیامین، « لحظه واگذارد و بی فوت وقت هویت خویش را بر آن آشکار سازد.

گفت: خبر  یهشبک 91خبر ساعت در  0921اسفند  09معاون وزیر بهداشت در تاریخ 

بهبود  نفر 595، برابر 5 اند؛ اما بیش ازرونا فوت کردهنفر در اثر ابتلا به ک 77تاکنون 

ها مدعی بودند که درحال کنترل این ویروس هستند و نیازی نیست که انقدر آن« اند.یافته

جینیا از ویرگیر های همهدینگ، متخصص بیماری -بزرگ شود، در مقابل اریک فایگل

ود، که واکسن این ویروس کشف نشتازمانی»گوید، سی فارسی میبیدر مصاحبه با بی

  0«تواند صادق باشد.هیچ کشوری از آن مصون نیست و هرگونه ادعایی در این باب، نمی

ی و هایی آنهای عمیق انساااانی را بدل به تجربهکنند و تجربهساااازی میآمارها طبیعی

ن اند تا ایها در روزهای اخیر آمار را محور قرار دادهکنند. رسانهمی گذرا /ناپذیرانتقال
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که بل ،تیشناخهساتی یهکنند. مرگ دیگر نه یک تجرب «دموکراتیک»ساازی را طبیعی

که اشااباع از تبیین و  ،در لحظاتی از تجارب ما شااود.می «رصااد»رویدادی اساات که 

واساااطه بر وجهی از حالات توان بینمی، محور و خبری اساااتتوضااایحات اطلاعات

کرد. ما در زیر انباشت عظیم اخبار بهداشتی  تأکیدانسان  یهشاناساانوجودی یا هساتی

فضایی خبرها و اطلاعات  یهشاویم و هرروز در جای خودمان در گساترکرونا دفن می

 ن استآ لاعات، باورپذیر بودن و صدقاصلی اط یه. خصیصشویماز یکدیگر دور می

که به زده وحشااتدارند؛ زیرا زیسااتن در جهانی مردم نیز این خصااایص را پاس میو 

ترس  ها پیشاپیشرسانه -تر استهایش پیشااپیش پاسخ داده شده است، راحتپرساش

منطقی این فرآیند،  یهنتیج را اپیادمی کرده بودند.و محوریات بهاداشااات از کروناا 

 شدن است.ها پرداخته شاد و امنیتیتر به آنها که بالانیندیشایدن به بسایاری از پرساش

 سیاسی -های اقتصادی، باید به شوکسازیاین نوع امنیتی یهزیر سیطر رسد،نظر میبه

شیوع ویروس  یهبه دلیل/ بهان، 0921اسفند  09تاریخ  نهفته در آن نیز توجه داشت. در

حذف  0922 یهبودج یهیهمجلس از فرآیند تصاااویب لایحکرونا و تعطیلی مجلس، 

دانند که همه می. 0تواند به شورای نگهبان فرستاده شودشاد و این مصاوبه مستقیماً می

که تبدیل « یافتهتقدیس» بخش خصاوصینفع به « دولتی» عنوانبا اموال عمومی  حراج

لایحه ین اسااازی اجتماعی محرومفقط یکی از مفاد شااده اساات،  یافتهاتمیزنبه کلیتی 

 است.
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