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چکیده
شکل گیری پاندمی کووید  19و چگونگی مقابله دولت ها با آن پرسششه هششای می ل ششی را در
حوزه توانایی دول ها با توجه به ماهیت و شکل دولت ها و رابطه آنها با جامعه برانگیی ه است.
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در این پژوهه با بررسی سه کشور آمریکا ،چین و ایران که از نظر نوع نظششاس سیاسششی ،می ش ان
تمرک اداری و مدل اق صادی ،ت اوت های چشمگیر و تجربه های می ل ی در مواجهه بششا ایششن
بحران دارند ،این پرسه مطرح شده که چه عواملی با عث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و
ناکامی نسبی آمریکا و ایران در مقابله با این اپیدمی شده است؟ یاف ههای پژوهه حاکی از این
است که مول ه های دولت اق دارگرای توسعه گرا در چین به ویژه نیبگان مصمم ،دیوان ساالری
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رغم ت اوت های چشمگیر موجود ،عدس واکنه منسجم؛ معضل تصمیم گیری و شششکاه هششای
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سیاسی؛ و ماهیت اق دارگری جامعه ایران و قدرتمندی جامعه مدنی آمریکا ،زمینه تداوس بحران
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را فراهم آورده است .الب ه بحران کرونا در ایاالت م حده که قدرتمندترین اق صاد جهانی است با
وضعیت ایران که به دلیل مشکالت مدیری ی و تحریم ها ،از مدتها قبل نی دس ش یوب بحششران
چشمگیر و رشد اق صادی من ی بوده ،ت اوت هششای قابششل مالحظششه ای دارنششد .روب پششژوهه،
بررسی تطبیقی و روب جمع آوری دادهها ،ک ابیانه ای است .این تحقیق براساس آمار رسششمی
انجاس شده و وضعیت این کشورها از آغاز پاندمی تا  10آگوست  2021را مورد توجه قرار داده
است.
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مقدمه
شکل گیری پاندومی کرونا ،پرسشهای می ل ی را در رابطه با چگونگی مواجه دول های
می لف و می ان ناکامی و موفقیت آنها برانگیی ه است .این پرسشها که آیا حکوم های
دموکراتیک عملکرد به ری داش هاند و یا رژیم های اق دارگرا ؟ نظامهای لیبرالی موفقتر
42

بودهاند یا کشورهایی که در آنها گرایشهای سوسیالیس ی و دولتگرایی به چشم
مییورد؟ وضعیت کشورهایی که در قالب دول های توسعهگرا ارزیابی میشوند (اعم از
اق دارگرا و یا دموکراتیک) به چه صورت بوده است؟ و چه عواملی بر تجربههای
م اوت فوق تاثیر داش ه اند؟ در محافل علوس سیاسی مورد توجه قرار گرف هاند .ح ی
برخی از منظری فمینیس ی ،مواجهه با این بحران را از منظر جنسی ی مورد پرسه قرار
داده و این فرضیه را مطرح کردهاند که در کشورهایی که مناصب سیاسی عمده در اخ یار
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زنان است تجربههای موفق تری در مواجهه با این پاندمی به چشم میخورد .پرسشهای
فوق دریچههای جدیدی را در مطالعات علوس سیاسی پیرامون این پاندمی میگشاید ،با
این حال ،بررسی کالن مواجهه با بحران کرونا بر اساس دوگانههای فوق به عنوان مثال
دوگانه دموکراسی /اق دارگرایی دشوار است .گذش ه از نمونههای مطالعاتی زیاد ،می وان
به کمبود اطالعات برای انجاس چنین پژوهشی نی اشاره داشت .تنوعهای میان کشورها
مهم است و م غیرهای واسط زیادی وجود دارند که باید لحاظ شوند .به عنوان مثال
فوکویاما در پاسخ به این پرسه که دموکراسی ها برای مقابله با این تهدیدات جدید
مناسب ترند یا رژیمهای اق دارگرا؟ به ظرفیت دولت و می ان اع ماد به حکومت اشاره
میکند و نه نوع رژیم .در کشورهای می لف ،عوامل م اوتی تاثیر گذارند و تماس موارد
مطالعاتی را نی نمی توان با توجه به م غیرهای گ ه شده تحلیل کرد .یکی از موارد
تاثیرگذار ،نوع واکنه و سیاس های نیبگان حاکم است .در حالی که روسای جمهور
دموکراتیک در ایاالت م حده و برزیل عمدتا نسبت به بحران کرونا بیتوجهی نموده و
ح ی سیاس هایی چون ماسک یا فاصله گذاری اج ماعی را هم زیر سوال بردند ،حکومت
دموکراتیک هند حداقل در مراحل اب دایی بحران با توجه جدیتر به این پاندمی و اعمال

سیاس های قرنطینه ،موفقتر از آمریکا و برزیل عمل نمود .بررسی تعداد مرگ و میر و
اب الها در هند با در نظر گرف ن جمعیت بیش ر و سیس م بهداش ی ضعیفتر این کشور در
مقایسه با ایاالت م حده ،موفقیت نسبی هند را در قیاس با ایاالت م حده و همچنین
برزیل نشان میدهد .از طره دیگر ،در میان دموکراسیهای اروپایی ،آلمان موفقتر از
انگلس ان و فرانسه و ای الیا عمل کرده که چرایی آن مجال دیگری را میطلبد .درصد
جمعیت کهنسال در هر کشور ،وضعیت نظاس بهداش ی ،ظرفیت دولت ،سن های تارییی،
عملکرد نیبگان ،می ان تجانس و همگونی جمعی ی و موقعیت جغرافی ایی برخی عواملی
هس ند که در مناطق می لف تاثیرگذار بودهاند.
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در این پژوهه تالب شده که از تعمیم پرهی گردد و تجربه برخی از کشورهای درگیر
این بحران به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرف ه و علل موفقیت و یا ناکامی آنها نی
واکاوی شود .در این راس ا به تجربه سه ک شور آمریکا ،چین و ایران پرداخ ه شده که از
نظر نوع نظاس سیاسی ،می ان تمرک اداری و ماهیت اق صادی ،ت اوتهای بارزی دارند.
دلیل گ ینه این سه کشور عالوه بر تنوعهای مطرح شده فوق ،جایگاه این کشورها و
داعیه آنها در نظاس بین الملل است .ایاالت م حده قدرتمندترین کشور جهان از نظر
اق صادی ،فن آوری ،نظامی و قدرت نرس است .چین نی اق صاد دوس جهان است و خی ب
آن با سرع ی باورنکردنی تداوس دارد طوری که بسیاری بر پ انسیلهای این کشور برای
جایگ ینی ایاالت م حده در سالهای آتی سین می گویند .ایران نی اگرچه از نظر
اق صادی و سیاسی ،همردیف کشورهای فوق قرار نمیگیرد ،اما خود را الگویی برای
جهان اسالس معرفی کرده و ح ی در بحران کرونا ،رییس جمهور ایران ادعا نمود که یکی
از موفق رین الگوهای مقابله با کرونا را داش ه و برخی از رهبران کشورها خواهان
الگوبرداری از ایران بودهاند( .خبرگ اری ایسنا  4 :شهریور  )1399با این حال نگاهی
دقیقتر به تجربه این کشورها ،واقعی های دیگری را نشان میدهد و ت اوتهای بارزی در
مواجه و مدیریت این کشورها با این پاندمی مشاهده میگردد.
بحران کرونا از ووهان چین آغاز شد و چین اولین کشور درگیر با این بحران بود طوری
که در ماههای اب دایی بحران با کاهه شدید رشد اق صادی مواجه شد ،با این حال ،چین
به سرعت موفق به مهار بحران گشت .چین علی رغم اینکه پرجمعیتترین کشور جهان
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است ،تعداد موارد اب الی آن تا  10آگوست سال  2021میالدی کم ر از  95000مورد و
تعداد موارد فوتی نی کم ر از  4700مورد بوده است .الزس به ذکر است که ح ی افرادی
که بر غیرقابل اع ماد بودن آمارهای دول ی در چین تاکید می کنند و از اح مال 45000
کش ه در ووهان سین می گویند ،تاکید دارند که این کشور پس از موج اول کرونا ،موفق
به مهار آن شد و این پاندمی کل کشور را فرا نگرفت .آمار ادعایی فوق نی به فرض
صحت ،با لحاظ نمودن جمعیت این کشور و اینکه چین اولین مورد اب الها را داش ه،
حاکی از موفقیت دولت چین در مقابله با این بحران است .در واقع موج گس رده کرونا
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بج ووه ان و نواحی همجوار در سایر مناطق گس رب چشمگیری نیافت و این کشور
پس از فروکه موج اول کرونا ،عمال دس یوب موج دیگری نشد و ماهها است که
مرگ و میری در این کشور ثبت نشده و اب الها پس از آپریل  2020بسیار محدود بوده
است .چین همچنین برنامه واکسیناسیون موفق و بسیار گس ردهای را مدیریت نموده
است .این کشور هم اکنون با سرعت شگ ت انگی ی رشد صادرات خود را ادامه میدهد
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و به باور بسیاری از محققان به سرعت فاصله خود را از سایر رقبای اق صادی بیش ر
میکند و به ایاالت م حده ن دیک ر میشود.
پیه بینی صندوق بین المللی پول حاکی از این است که چین یکی از معدود
اق صادهایی است که نرخ رشد مثبت را در طی سال  2020تجربه کرده است .بانک
جهانی رشد اق صادی این کشور در سال  2020را معادل  2.3ارزیابی نموده که در
مقایسه با کشورهای دیگر بسیار مناسب به نظر میرسد .گ ه میشود که رشد اق صادی
این کشور در دوره کرو نا م اثر از اف ایه تقاضای جهانی برای دس گاههای پ شکی،
منسوجات مانند ماسک و دس گاههای الک رونیکی خانگی است .همچنین تیصیص
بس ههای کمکی در حوزههای آیتی و مالی و سرمایهگذاری هنگ ت در بیه تحقیقات
و توسعه را نی باید مورد توجه قرار داد .از سوی دیگر به نظر میرسد که ایاالت م حده
آمریکا ،تراژیک ترین وضعیت را تجربه کرده است .آمریکا تا آغاز مارس  2020دارای
مب الهای بسیار محدودی بود ولی از آپریل به بعد شمار مرگهای تایید شده در این
کشور چندین برابر بیش ر از چین بوده است .آمریکا با بیه از  633ه ار کش ه و حدود
 37میلیون اب ال تا پایان دهه اول آگوست سال  ،2021وضعیت وخیمی را تجربه کرده

است پاندمی کرونا ح ی بر ان یابات ریاست جمهوری کشور تاثیر شگرفی داشت و به
مهم رین موضوع مجادله تبدیل شد .میتوان تصور نمود که بدون شیوع این اپیدمی،
ترامپ به راح ی قادر به غلبه بر رقیب دموکرات خود میشد .در آمریکا موج کرونا از
ایال ی به ایالت دیگر سرایت و چندین موج کشور را فراگرف ه طوری که در برخی
روزهای ماه نوامبر و دسامبر  2020آمار کش هها از  2000کش ه در روز و صدها ه ار
اب ال نی فراتر رفت .در ژانویه سال  2021نی برخی روزها با بیه از  4000کش ه و
صدها ه ار اب ال ثبت شده است .الب ه آمریکا از نظر سرعت واکسیناسیون در مجموع
موفق بوده و با گس رب واکسیناسیون ،سرعت مرگ و میر در این کشور به شدت کاهه
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یاف ه طوری که این شاخص در جوالی و اوایل آگوست  2021به یک دهم دوره بحرانی
ژانویه تقلیل یافت .پاندمی کرونا همچنین بر شاخصهایی چون بیکاری و رشد اق صادی
تاثیر جدی داشت طوری که این کشور در سال  2020رشد اق صادی  - 3.5را تجربه
نمود که کامال م اثر از پاندمی کرونا بوده است .همچنین بسیاری از مشاغل در ایاالت
م حده با آسیب جدی مواجه شدند که الب ه با بس ههای حمای ی دولت چه در دوران
ترامپ و چه بایدن ،تاحدودی زمینه بازیابی اق صادی کشور فراهم شده است .به هر
حال ،چگونگی مواجهه با پیامدهای کرونا در آمریکا خود به موضوع مجادله برانگی ی
بین جمهوریخواهان و دموکراتها؛ کنگره و کاخ س ید؛ و همچنین دولت مرک ی و ایال ها
تبدیل شده و این وضعیت خود به پیچیدگی های مواجهه با پیامدهای این ویروس در
آمریکا اف وده است.
ایران نی در زمره اولین کشورهایی بود که پس از چین دس یوب کرونا شد .در این
کشور نی تاکنون پنج موج کرونا مشاهده شده و تقریبا تماس نقاط کشور تحت تاثیر قرار
گرف ه است .ایران با حدود  95ه ار کش ه و چهار میلیون و دویست ه ار اب ال ،در زمره
دوازده کشور اول از نظر می ان باالی تل ات تا پایان دهه اول آگوست سال  2021بوده
است .اگرچه نرخ مرگ و میر در ایران از ایاالت م حده و بسیاری از کشورهای اروپایی
به ر است ،اما بررسی وضعیت ایران ح ی در منطقه جنوب غربی آسیا و در مقایسه با
کشورهایی چون پاکس ان ،ترکیه ،عراق ،مونارشیهای ن ی خلیجفارس و کشورهای
آسیای مرک ی حاکی از ناکامی در مواجهه با این بیماری است .نک ه وخیم ر اینکه در
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حالی که نرخ مرگ و میر در کشورهای اروپایی و آمریکا در ماههای من هی به آگوست
 2021به دلیل برنامه واکسیناسیون گس رده ،بسیار کاهه یاف ه ،ایران با تجربه موج پنجم
کرونا و بیه از  500کش ه در روز در آگوست  2021مواجه است که چشم انداز بسیار
نامناسبی را نمایان میکند .سرعت پایین واکسیناسیون در کنار مسایلی چون کمبود
امکانات پ شکی حاکی از وضعیت وخیمی است .در این میان ،این ادعای برخی از
مسئوالن مبنی بر این که آمار واقعی بسی بیش ر از آمار رسمی است ،نی به ابهاسها دامن
زده است به عنوان مثال ایرج حریرچی تعداد واقعی قربانیان کرونا در ایران را دو برابر
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آمار رسمی دانست .مسعود مردانی عضو کمی ه علمی س اد مقابله با کرونا ،این رقم را دو
ونیم برابر و حسین قشالقی عضو شورای عالی نظاس پ شکی ایران  ،سه تا چهار برابر
دانست .گ ه شده که با توجه به تعداد کم تس های کرونا در ایران ،تعداد مب الیان به
درس ی مشیص نیست و نسبت مرگ و میر و آمار مب الیان ،ت اوت قایل توجهی با
کشورهای دیگر دارد.
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بررسی ت اثیر بحران کرونا بر رشد اق صادی و وضعیت شاخصهایی چون بیکاری و تورس
در ایران دشوار است .ایران در سالهای پیه از بحران کرونا نی

دس یوب رشد

اق صادی من ی ،تورس افسار گسیی ه ،افت ارزب پول ،ناکارآمدی مدیری ی و بیکاری
گس رده بوده و این بیماری در کنار نبود بس ههای حمای ی مناسب از سوی دولت،
وضعیت بغرنج تری را ایجاد کرده و بسیاری از مشاغل را تحت تاثیر قرار داده است.
عدس ارائه بس ه های مالی مناسب از سوی دولت و نبود راهکاری منسجم برای جبران
مشکالت این پاندمی نی اوضاع را نابسامان تر کرده است طوری که جامعه ایران عمال
م اثر از مثلث تحریمهای آمریکا ،بحران کرونا و حکمرانی نامناسب به طرز وخیمی م اثر
شده است .به هر حال همان طور که مالحظه میشود در حالی که چین تجربه موفقی در
مقابله با این بحران داش ه است ،ایران و ایاالت م حده به اشکال گوناگونی م اثر شده و
در مجموع تجربه چندان موفقی در مدیریت این بحران نداش هاند .با توجه به این
مباحث ،در این تحقیق تالب می شود به این پرسه پاسخ داده شود که چه عواملی
باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی ایاالت م حده و ایران در مقابله
با این اپیدمی شده است؟ برای پاسخ به این پرسه ،در بیه بعدی با گذاری بر مباحث

نظری پیرامون دولت و رابطه آن جامعه تالب می شود دریچه مناسبی برای تحلیل به ر
موارد مطالعاتی حاصل شود.
چارچوب مفهومی :گونه های مختلف دولت و تاثیر آن بر کارآمدی دولت و توسعه
کی از مهم ترین مباحث در علوس سیاسی ،اشکال می لف دولت و نهادهای سیاسی است
و بر این اساس طبقهبندی های می ل ی ارائه شده است به عنوان مثال نظامهای سیاسی را
می توان به نظامهای تک ساخت و فدرال؛ دموکراتیک و اق دارگرا؛ ریاس ی و پارلمانی
وغیره تقسیم نمودهاند .در رابطه با پیامدهای اشکال می لف دولت و نهادهای سیاسی آن
بر توسعه و کارآمدی یا توانایی دولت ،مباحث می ل ی مطرح و ادبیاتی غنی وجود دارد.
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برخی اس دالل می کنند که در نظامهای دموکراتیک به دلیل نقه جامعه مدنی و ش افیت
تصمیمگیریها ،تصمیم ها در روندی عقالنی و با خرد جمعی اتیاذ میگردد و از این
منظر ،تصمیمها کارشناسیتر و عقالنیتر است .با این حال ،برخی محققان به چالشهای
تصمیم سازی در نظامهای دموکراتیک و تضاد منافع بین گروههای می لف و همچنین
دشواری تصمیم گیری به موقع به دلیل روندهای بوروکراتیک طوالنی و رقاب های جناحی
پرداخ ه و بر این باورند که نظامهای اق دارگرا با چابکی به ری میتوانند کشور را به
سوی جلو سوق دهند و در مواجهه با بحرانها موفقتر عمل می کنند .از سوی دیگر ،در
نظامهای اق دارگرا به دلیل عدس ش افیت ،ممکن است بحرانها الپوشانی شوند و تنها پس
از اینکه ابعاد وسیعی پیدا نمودند ،مورد توجه قرار گیرند .الب ه در میان نظامهای اق داگرا
نی مانند نظامهای دموکراتیک ،گونه های می ل ی از جمله رژیمهای سلطانی وابس ه به
شیص ،و مونارشیهای خاندانی و نظامهای تکح بی م مرک را میتوان م مای نمود.
پیامد این نوع نظامهای سیاسی بر توانایی دولت و توسعه کشور نی عموما م اوت است.
نظامهای سلطانی عموما به دلیل اینکه کامال م کی بر فرد هس ند ،دارای آسیبپذیری
باالتری میباشند و مناسبات حامی پروری و وفاداری شیصی در این نظامها ،تاثیر من ی
بر توسعه کشور و کارآمدی دولت دارد ،حال آنکه نظامهای اق دارگرای مب نی بر ح ب
منضبط عموما وضعیت مناسبتری دارند .در این راس ا برخی به تجربه شوروی تحت
حکومت اس الین؛ و یا پیشرفت در دوران حکوم های فاشیس ی؛ و یا تجربه موفق چین
در دهههای اخیر اشاره میکنند.
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آمریکااا چاااین و
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در مقابل برخی دیگر اس دالل می کنند که رشد ذیل حکوم های غیردموکراتیک و تحت
لوای نهادهای اس ثماری ،تداوس نیوا هد داشت و مانند تجربه شوروی کوتاه مدت
خواهد بود .رابینسون و اوغلو از این منظر ،نهادهای سیاسی و اق صادی را به نهادهای
فراگیر و اس ثماری تقسیم کرده و بر این اساس چرایی پیشرفت برخی کشورها و ناکامی
کشورهای دیگر را تشریح میکنند .این نویسندگان اس دالل میکنند که این نهادهای
سیاسی و اق صادی فراگیر و رقاب ی هس ند که کلید موفقیت کشورهای توسعهیاف هاند و
در مقابل ،هر کجا اندک ساالری و نهادهای اس ثماری که امکان شکلگیری فرص های
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سیاسی و اق صادی برای پیشرفت جامعه را فراهم نمیآورد ،حاکم باشد ،توسعه و
پیشرفت رخ نمیدهد .رابینسون و اوغلو ،پیشرفت در ایاالت م حده ،آلمان و جوامع
غربی را با توجه به ماهیت نهادهای سیاسی و اق صادی این کشورها که به حقوق
مالکیت اح راس گذاش ه و به دلیل قانون و ش افیت ،بس ر مناسبی برای توسعه فراهم می -
آورند ،تبیین و در مورد تجربه چین هم ادعا میکنند که این کشور در دهههای اخیر به
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سمت فراگیرتر شدن نهادهای حرکت کرده با این حال همچنان ،رشد ذیل نهادهای
اس ثماری را تجربه می کند و در صورت عدس حرکت نهادها به سمت فراگیری ،رشد این
کشور م وقف خواهد شد( .رابینسون و اوغلو )1393 :
یکی دیگر از مباحثی که امروزه در حوزه رابطه دولت و توسعه به طور کلی مطرح است،
ادبیات دول های توسعه گرا است که در آنها عمدتا بین توسعه و دموکراسی ت کیک قائل
شده است .آدریان ل ویچ ،دولت توسعه گرا را براساس ظرفیت آن برای رشد اق صادی و
توسعه اج ماعی تعریف کرده و از منظر سیاست توسعه به این نوع دول ها میپردازد .او
بین توسعه و دموکراسی ،تمای قائل شده و اس دالل میکند که در عمل هم نظاس
دموکراتیک توسعهگرا و هم غیرتوسعهگرا یافت میشوند .همچنین نظامهای
غیردموکراتیک هم در دو شکل توسعهگرا و غیرتوسعهگرا وجود دارند .ل ویچ هنگامی
که به ویژگیهای نظامهای توسعهگرا میپردازد به مول ههایی چون نیبگان مصمم
توسعه گرا؛ اس قالل نسبی دولت؛ دیوان ساالری کارآمد ،رقاب ی و ن وذناپذیر؛ جامعه
مدنی ضعیف؛ توانمندی الزس برای مدیریت موثر منافع بیه خصوصی؛ و بهرهگیری از
اب ار سرکوب در پیشبرد توسعه همراه با کارآم دی و مشروعیت قانونی اشاره میکند.

ل ویچ تاکید میکند که در دول های توسعه گرا اعم از دموکراتیک و غیردموکراتیک،
نوعی تداوس نیبگان وجود دارد که در اشکال دموکراتیک دولت توسعهگرا عمدتا در
قالب نظاس مب نی بر ح ب مسلط یا دولت ائ الفی تحقق می یابد .نیبگان در این کشورها
مصمم و دور از فساد بوده و دیوانساالری شایس ه که برپایه کارآمدی و عقالنیت است
نی به چشم می خورد .همچنین اگر چه در اکثر دول های توسعهگرا ،تحقیر و ضعف
جامعه مدنی به چشم می خورد ،اما این حکوم ها دارای مشروعیت عملکردی بوده و قابل
قبول مردس هس ند( .ل ویچ)1385 :
در نهایت باید ادبیات مربوط به توانایی دولت را مورد توجه قرار داد که به طور خاص
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بر قابلی های دول ها تاکید می کند .برخی ،توانایی دولت را از منظر کارکرد نهادهای
سیاسی به ویژه دولتسازی بررسی کردهاند؛ و برخی ،توانایی دولت را از منظر
معیارهای وبری مورد توجه قرار داده است؛ در نهایت گروهی از محققان هم توانایی
دولت را عمدتا از منظر سیاست گذاری عمومی ،اداره نهاد دولت و حکمرانی ارزیابی
می کنند .با این همه ،لیندول و تئورل ،ادبیات مربوط به توانایی دولت را آش ه دانس ه و
بر این باورند که با م هوس سازی توانایی دولت به من له قدرت ،میتوان بر آش گی این
مباحث نظری غلبه کرد .در این راس ا ،توانایی دولت به صورت رابطه علی بین سیاس ها
و ن ایج تعریف و در قالب سه رکن ،م هوسسازی می شود .در رکن اول ،توانایی دولت
شکلی از قدرت در نظر گرف ه میشود و به عنوان مثال بر اجرای سازمانیاف ه تصمیم -
های سیاسی در سراسر قلمرو حاکمی ی و بر می ان کن رلی که کارگ اران دول ی بر افراد،
فعالی ها ،و منابع موجود در حوزه صالحی ها و اخ یارات قلمرو حکوم یشان اعمال می -
کنند ،تاکید میشود .اب ارهای سیاس ی ،رکن دوس توانایی دولت را شکل میدهد و شامل
اجبار ،مشوقهای اق صادی و تبلیغات است .رکن سوس ،منابع است که دولت از آنها بهره
می گیرد تا قدرت و شدت آثار سیاس هایه بر ن ایج را تقویت کنند و مهم رین آنها
عبارتند از درآمد دولت (سطح و می ان درآمدها و دریاف یهای دولت) ،سرمایه انسانی
(کی یت نیروی انسانی شاغل در سازمانها و موسسه های حکوم ی) و اطالعات ( به
منظور تعیین چگونگی اس اده موثرتر از اب ارهای سیاس ی) ( .حیدری )51- 57 : 1399
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پس از بررسی اجمالی مباحث نظری در رابطه با گونه های می لف دولت و تاثیر آن بر
توسعه کشور و به ویژه توانایی دولت ،تالب میشود که با بهره گیری از این مباحث،
ویژگی ها و مدل رژِیمهای سیاسی در کشورهای ایران ،چین و آمریکا دقیقتر مورد
بررسی قرار گیرد تا شباه ها و ت اوتهای آنها از منظر نهادهای سیاسی و کارکرد آنها
مشیص تر گردد .بر این اساس در بیشهای بعدی ،نگاهی دقیقتر به کشورهای من یب
از منظر مباحث نظری گ ه شده خواهیم داشت و سپس تجربههای می لف این کشورها
در مقابله با پاندمی کرونا را به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار خواهیم داد و به این
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پرسه خواهیم پرداخت که چگونه مدل دولت و ویژگیهای آن بر موفقیت نسبی چین
در مواجهه با این پا ندمی و ناکامی نسبی ایاالت م حده و ایران تاثیر داش ه و چگونه می -
توان تجربههای م اوت این کشورها را تبیین نمود.
گذاری بر ماهیت و مدل رژیمهای سیاسی در کشورهای منتخب و تاثیر آن بر
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توانایی و کارآمدی دولت
اگر بیواهیم ماهیت نظاس سیاسی چین را مورد توجه قرار دهیم ،گ ه می شود که چین
نظاس اق دارگرای م مرک ی است که توسعه اق صادی را هدایت میکند ،دس رسی به
فرآیند سیاست گذاری را محدود مینماید و از شکل گیری گروههای ذی ن ع مانند
اتحادیههای کارگری که می توانند توجهات را از اولویت رشد اق صادی منحره کنند،
ممانعت مینماید .از منظر رویکرد رابینسون و اوغلو ،این کشور فاقد نهادهای سیاسی و
اق صادی فراگیر است و سیطره ح ب کمونیست چین بر کشور و تمامی نهادها مس ولی
است .بسیاری بر این باورند که بنگاههای خصوصی و کارآفرینان در کن رل ح ب قرار
دارند و نهادها و بیه خصوصی ن وانس هاند آ ن طور که باید رشد نمایند .با توجه به
اهمیت مشارکت بیه دول ی و خصوصی برای توسعه و اینکه مدتها در چین نسبت به
بیه خصوصی بی توجهی شده ،برخی با تردید به نهادمندی و تداوس موفقیت چین می -
نگرند (Denap: 2017) .محققان چینی اما عموما رویکرد م اوتی دارند و به تجربه چین
به عنوان موفق ترین تجربه توسعه که باعث ثروتمندشدن صدها میلیون ن ر در کم ر از
چهار دهه شده اشاره می کنند .به عنوان مثال ،یکی از محققان چینی با موشکافی ساخ ار

نظاس تکح بی چین بیان میکند که " ا نعطاه پذیری ،شایس ه ساالری و مشروعیت سه
ویژگی نظاس تک ح بی چین هس ند و این ح ب یکی از شایس ه ساالرترین نهادهای
حکوم ی در جهان است .باالترین سطح حکوم ی در چین یعنی پولیت بورو  ،دارای 25
عضو است که تنها  5ن ر از آنان پیشینه شناخ ه شده دارند و  20ن ر دیگر از جمله
رییس جمهور از اقشار معمولی برخاس هاند .در کمی ه ی مرک ی ح ب که  300عضو یا
بیش ر دارد ،نسبت کسانی که از خانواده های قدرتمند و ثروتمند برخواس ه اند از این هم
کم ر است .راه پیشرفت اکثر رهبران چین از مسیر کار و تالب و رقابت گذش ه است.
در این کشور ،یک نهاد قدرتمند سیاسی به ناس دپارتمان تشکیالت ح ب نقه ای ا می -
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کند که به مثابه یک موتور قدرتمند تامین نیروی انسانی عمل میکند و شامل یک هرمی
سه وجهی شامل خدمات مدنی ،بنگاههای عظیم دول ی و سازمانهای اج ماعی مانند
دانشگاه یا یک برنامه کامیونی ی است .ارتقا بر اساس شایس گی است و عملکرد افراد
هر ساله از طریق مصاحبه با روسا ،همکاران و زیردس ان آنها مورد بررسی قرار میگیرد
و رف ار و نحوه عملکردشان ارزیابی میگردد و موفقترینها به مسئولیت های باالتر
دست پیدا میکنند .در مقایسه با سی ،بیست یا ح ا ده سال پیه همه چی در جامعه
چین از مح دودترین سطوح محلی گرف ه تا باالترین مراک قدرت ،م اوت شدهاند و این
تغییرات ژره ج در سایه اصالحات سیاسی نمیتوانست رخ دهد .اریک ایکس لی
ادامه میدهد که جرج دبلیو بوب پیه از آنکه فرماندار تگ اس شود یا باراک اوباما پیه
از آنکه به ریاست جمهوری آمریکا برسد ،نمی توانس ند در نظاس چین ح ی مسئولیت
یک محله کوچک را هم به عهده بگیرند .او با توجه به رضایت مردس چین از جهت -
گیری اق صادی کشور ،خوب بینی به آینده و بهبود زندگی نسبت به گذش ه ،از
مشروعیت باالی نظاس سیاسی در این کشور سین میگوید(Li: 13 August 2013) ".

اگر از منظر ادبیات دول های توسعهگرا به چین بپردازیم ،میتوان این دولت را در قالب
مدل اق دارگرای توسعهگرا جای داد زیرا اساسا در این کشور فعالیت ح بی و ان یابات
وجود ندارد .از سوی دیگر سایر مول ههای دولت توسعهگرا مانند ضعف و تحقیر جامعه
مدنی ،دیوان ساال ری کارآمد ،نیبگان مصمم و مشروعیت و کارآمدی به چشم میخورد
و این کشور پرجمعیت ،ذیل دولت اق دارگرای توسعه گرا توانس ه از کشوری فقیر و
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مب نی بر کشاورزی در چهل سال پیه به دومین قدرت اق صادی جهان در سال 2020
دست یابد .الب ه باید توجه داشت که در رابطه با تعریف دولت توسعهگرا همچنان ابهاس
وجود دارد و همانطور که گ ه شد برخی با توجه به کمتوجهی به بیه خصوصی در
سالیان گذش ه ،تردیدهایی را در مورد این کشور ابراز نموده اند ،با این حال در سالهای
اخیر ،توجه به مشارکت بیه خصوصی و دول ی ) (PPPدر این کشور بیش ر شده و
نهاده ایی چون وزارت امور مالی و کمیسیون اصالحات و توسعه ملی ،نقه مهمی در
این راس ا داش ه اند .دولت چین با بوروکراسی کارآمد و نیبگان مصمم و ساخ اری
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م مرک  ،توانایی باالیی در اجرای سازمانیاف ه تصمیمهای سیاسی در سراسر قلمرو
حاکمی ی دارد .چین با در اخ یار داش ن دومین اق صاد جهانی؛ اف ایه سرمایه انسانی که
در باالرف ن جایگاه دانشگاههای این کشور نی نمود دارد؛ بوروکراسی کارآمد ،و
ساخ اری تک ح بی و به شدت م مرک  ،می تواند به خوبی از اجبار ،تبلیغات و مشوقها
در راس ای اهداه خود اس اده کند و قابلیت کمنظیری در کن رل جامعه دارد.
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بررسی مدل دولت در ایران حاکی از عدس وجود دولت توسعهگرا و هم مان وجود
نوعی رقابت و دموکراسی در میان جناحهای سیاسی داخل حکومت است(Niakooee: .

)  2020فقدان نیبگان مصمم با نگاه کالن؛ عدس وجود اجماع در میان نیبگان ح ی در
رابطه با الگو و یا م هوس تو سعه؛ درجه نسب ا باالی فساد در میان نیبگان؛ نبود ش افیت
در تصمیم گیری؛ ضعف بوروکراسی و عدس ارتقا براساس شایس گی در نظاس اداری؛
رقاب های شدید جناحی و من عت محوری در میان نیبگان که ح ی در موضوعی چون
برجاس به چشم می خورد؛ غالب شدن رویکردهای ایدئولوژیک و امنی ی و کنار رف ن
پارادایم توسعه؛ رگه هایی از سیاست جایگ ینی اح اب و جناحها که منجر به عدس تداوس
برنامه ها شده است؛ سیاست خارجی نامالزس با توسعه؛ بحران کارآمدی و بیثباتیهای
سیاسی و اق صادی روزاف ون همگی حاکی از این است که دولت در ایران را نمیتوان
در قالب دول های توسعهگرا ارزیابی نمود.
از سوی دیگر در سالهای اخیر ،بحران اق صادی که در رشد اق صادی من ی در چند سال
نمود داش ه ،بر درآمدهای دولت تاثیر من ی داش ه و توان آنرا برای مشوقهای اق صادی به
عنوان مثال برای اعمال موفق سیاست قرنطینه تحت الشعاع قرار داده است .بوروکراسی

ضعیف و کاهه سرمایه انسانی نی به شیوه دیگری بر توانایی دولت تاثیر گ ارده است.
در گ ارب سرمایه انسانی بانک جهانی در سال  ،2019ایران در رتبه  71قرار دارد که
جایگاه نامناسبی را نشان میدهد( .حیدری  )65: 1399از منظر رویکرد رابینسون و
اوغلو نی میتوان به نهادهای اق صادی و سیاسی غیرفراگیر و اس ثماری اشاره نمود که
ح ی در ادبیات مسئوالن بلندپایه کشور نی از اقلیت  4درصدی که بر تماس شریانهای
کشور مس ولی شده اند ،سین گ ه شده است .مهاجرت نیبگان و سرمایه مالی از کشور
همگی حاکی از کاهه سرمایه انسانی و توانایی دولت است .به طور کلی میتوان
اس دالل نمود که دولت در ایران ،غیرتوسعه گرا بوده و به دلیل معضالت می لف دارای
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توانایی محدودی است که این عوامل در مواجهه با بحران کرونا نی تاثیرگذار است که
در بیشهای بعدی دقیقتر بررسی خواهد شد.
اگر بیواهیم به نظاس سیاسی آمریک ا بپردازیم ،شایان ذکر است که این نظاس به دلیل
نهادهای سیاسی و اق صادی فراگیر باالترین می ان جذب سرمایه مادی و انسانی را دارد
و در مول ه هایی چون قدرت نظامی ،قدرت اق صادی ،قدرت نرس و دانه و تکنولوژی
در باالترین جایگاه ایس اده است .ایاالت م حده یکی از مهم رین مقاصد سرمایه مالی و
انسانی در جهان به شمار می رود .نگاهی اجمالی به جایگاه و تعداد دانشگاهها و مراک
تحقیقاتی این کشور حاکی از وضعیت بسیار مناسب سرمایه انسانی در آمریکا است .بر
این اساس این کشور موفق به تولید واکسنهایی با باالترین مطلوبیت و به رین بازار
جهانی شده و این واکسنها بیه از واکسنهای تولیدی سایر کشورها مورد توجه قرار
گرف ه است .درآمد سرانه باالتر از  40ه ار دالر در سال نی حاکی از وضعیت اق صادی
بسیار مناسب در این کشور است .می توان اس دالل نمود که دولت ایاالت م حده از نظر
شاخصهایی چون درآمد سرانه ،سرمایه انسانی و اطالعات و تکنولوژی ،توانایی باالیی
دارد .با این حال به دلیل ماهیت فدرالی حکومت و ت اوت رویکردها بین ایال ها و
شکافهای سیاسی ،اعمال یک سیاست واحد با دشواریهای زیادی مواجه است .در
سالهای اخیر ،شکافهای سیاسی نی در این کشور به باالترین درجه رسیده و جامعه
آمریکا به شدت دوقطبی شده و این عامل بر توانایی دولت تاثیر گذاش ه است .به عنوان
مثال می توان به تالب ح ب دموکرات در مجلس نمایندگان و سنا برای برکناری رییس -
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جمهوری که دوره او سپری شده آن هم در شرایطی که روزانه بیه از  4000ن ر در این
کشور به دلیل پاندمی کرونا فوت میشدند ،اشاره کر د .در واقع اخ الفات سیاسی بین
اح اب جمهوری خواه و دموکرات ،رویکردهای می لف ایاالت ،درگیری و چالشهای
نهادهای می لف قدرت مانند دولت و مجلس درباره چگونگی مواجهه با کرونا چه در
سطح ایال ی و چه در سطح فدرال ،همگی بر توانایی دولت تاثیر من ی گذارده است.
قدرتمندی جامعه مدنی نی برخاله دول های توسعه گرا عامل پراهمیت دیگری است که
باید لحاظ شود .در این کشور امکان قرنطینه شدید ،نامح مل است و در الیههایی از
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جامعه به شدت در مقابل آن مقاومت میشود .در بیه بعدی ،تاثیر این عوامل در
شکلگیری و تعمیق بحران کنونی دقیقتر بررسی میگردد.
تجربه کشورهای منتخب در مواجهه با پاندمی کرونا
پیه از آنکه به تجربیات کشورهای من یب در مواجهه با پاندمی کرونا اشاره کنیم ،به ر
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است کمی در مورد این پاندمی و چگونگی مقابله با آن بپردازیم .در مورد منشا این
بیماری نظرات می ل ی وجود دارد طوری که برخی ریشههای آن را به بازار حیوانات
وحشی در ووهان من سب کرده و بر سرایت آن از خ اب تاکید کرده اند .برخی از ناظران
غربی نی آزمایشگاه ویروس شناسی ووهان را منبع اصلی شیوع بیماری دانس هاند .در
این میان ،مسئوالن چینی نی اح ما ل سرایت این بیماری از کشورهای غربی به ووهان و
سپس گس رب آن در این منطقه را مورد توجه قرار داده اند(Khalil: 2 November .

) 2020گذش ه از این مباحث که به شدت با مسایل سیاسی گره خورده ،آن چه قطعی
است ،مسری بودن شدید بیماری است و با توجه به فقدان واکسیناسیون در سال 2020
در سطح کالن ،تنها راه مقابله با این پاندمی و تعدیل آن ،رعایت فاصلهگذاری اج ماعی،
پوشیدن ماسک ،اعمال سیاس های قرنطین ه در رابطه با بیماران و افراد مظنون ،کن رل دقیق
مبادی ورودی کشور و همچنین مناطق می لف آلوده ،تعطیلی مشاغل ،غربالگری گس رده
و در یک کالس ،داش ن رویکرد منسجم در سطح ملی و بهرهگیری از تمامی اب ارهای
تشویقی ،تنبیهی و همچنین تبلیغی برای کن رل بیماری است .با گذشت زمان و در سال
 2021نی

برنامه جامع واکسیناسیون عامل مهم دیگری است که می وانست در مهار

بیماری نقه موثری داش ه باشد .با توجه به این موارد ،به ر میتوان تجربه کشورهای
من یب را مورد بررسی قرار داد .اولین موج شیوع کرونا در ووهان چین گ ارب شد .در
مراحل اب د ایی شیوع بحران ،اطالع رسانی مناسبی انجاس نگرفت و محدودی هایی برای
ان قال اخبار و اطالع رسانی در مورد بیماری اعمال شد طوری که گ ه شده دک ر لی
ولیانگ پ شک ووهانی که اولین گ ارشها درباره این ویروس را من شر کرده بود نی
احضار و مورد بازجویی قرار گرفت .ناظران غربی عمدتا این واکنه را به ماهیت
اق دارگرای حکومت و نبود ش افیت و گردب اطالعات من سب و ادعا میکنند که این
عامل نقه مهمی در گس رب بیماری در جهان داش ه است .برخی نی ضعف سیس م
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گ اربدهی و ناکارآمدی مسئوالن محلی ووهان در گ ارب به موقع بیماری به مقامات
بهداش ی در پکن را مورد توجه قرار دادهاند که منجر به تاخیری مرگبار در مقابله با
بیماری شد (Haggard: April 7, 2020) .به هر حال آنچه قطعی است اینکه با گس رب
شیوع این بیماری ،دولت چین به راهبردی منسجم و بسیار سیتگیرانه برای مواجهه با
آن اقداس نمود .مسئوالن چینی از ه ه آخر ژانویه تا آغاز آپریل  ،2020قرنطینه بسیار
شدیدی را در اس ان هوئ بی اعمال نمودند و هرگونه رفت و آمد به این اس ان را به مدت
ماهها محدود کردند .در داخل شهر نی حمل و نقل عمومی تعطیل ،اس اده از خودروی
شیصی ممنوع و کارخانجات و کل اق صاد اس ان هوبئی تعطیل شد.
ساکنان این شهر ح ی برای خرید غذا مجاز به خارج شدن از خانههای خود نبودند و
غذا به درب خانهها تحویل داده میشد .قرنطینه ووهان به گونهای بود که میلیونها ن ر
ماهها خانه های خود را ترک نکردند و از این شهر به شهر ارواح ناس برده شد .الب ه
دولت چین نی منابع را از تماس کشور برای حمایت از این منطقه بسیج نمود که از جمله
می توان به ایجاد دو بیمارس ان صحرایی در چند روز اشاره نمود.
گذش ه از ووهان ،دولت چین در سایر مناطق کشور نی مقررات دقیقی را وضع کرد.
تعطیلی مدارس و دانشگاهها ،ل وس ماسک اجباری ،ممنوعی های مسافرتی و انجاس
تس های گس رده تنها بیشی از اقدامات دولت در سرتاسر چین بوده است .در هر منطقه -
ای از چین که مواردی از اب ال در آن یافت شده ،قرنطینه شدید اعمال گردیده و کل
مردس آن منطقه و افرادی که در طی دو ه ه گذش ه با فرد مب ال در تماس بودند ،مورد
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آزمایه قرار میگرف ن د .دولت چین همچنین پس از مهار نسبی بحران ،مقررات بسیار
سیتگیرانه ای برای ورود به کشور اتیاذ نموده است طوری که صدور وی ای تحصیلی
یا توریس ی م وقف شده و ج در موارد خاص اجازه ورود به کشور داده نمیشود
وکن رل بسیار شدیدی در مبادی ورودی به کشور اعمال میگردد.
به عنوان مثال افرادی که اجازه ورود در چین را دارند مانند اتباع کشور ،دیپلماتها و یا
افرادی که گذرنامه خدمت دارند ،در وهله اول و برای اجازه پرواز باید تست من ی
کرون ا از کشور مبدا را ارائه دهند .در صورت من ی بودن تست و اجازه پرواز ،از کلیه
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مسافران در فرودگاه چین مجددا تست گرف ه و در صورت من ی بودن مجدد تست،
مسافران مجددا به مدت  14و یا  21روز باید در ه ل و یا اقام گاههای دیگر در قرنطینه
کامل به سر ببرند و تنها پس از انجاس چند تست کرونا در دوره قرنطینه و ن یجه من ی
تس های فوق و در پایان دوره قرنطینه ،امکان تردد را خواهند یافت .در ژانویه  2021نی
شیوع بسیار محدود بیماری منجر به تعطیلی مدارس در پکن و مناطق دیگر شد.
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دولت چین همچنین از امکانات تکنولوژیک مانند گوشی تل ن هم راه برای کن رل رفت و
آمدها و نظارت بر جامعه اس اده می کند .سیس م نظارت دیجی ال در همه جا در چین به
چشم می خورد .ظرفیت آن برای نظارت همراه با تج یه و تحلیل دادهها به آن امکان داده
است که ردیابی تماس را به طور خودکار انجاس دهد ،که از منظر بهداشت عمومی آن را
کارآمد می کند .این فناوری ترکیبی از فناوری تشییص چهره ،دوربین های امنی ی در
فضاهای عمومی و بس ه ،نظارت بر شبکه های اج ماعی ،ردیابی ارتباطات از راه دور و
ردیابی اطالعات دیجی ال مسافران است .توان باالی چین در عرصه نظارت دیجی الی به
گونهای است که من قدان از آن به اق دارگرایی دیجی الی ناس می برند و بر این باورند که
کووید  19توان این دولت را برای گس رب اق دارگرایی از جهات گوناگون اف ایه داده
است(Khalil: 2 November 2020) .

در پژوهه دقیقی که به چرایی موفقیت چین پرداخ ه ،عوامل زیر مورد توجه قرار
گرف هاند :حکمر انی سازگار با شرایط م غیر؛ فرهنگ پیروی اخالقی از قوانین؛ همکاری
مب نی بر اع ماد بین حکومت و مردس؛ و یک چارچوب فن آوری پیشرف ه شامل رایانه
ابری ،فنآوری بالک چین ،هوب مصنوعی ،دادههای ب رگ و تکنولوژِی  .5Gچینیها در

عرصه فن آوری پیشرف ه ،به سرعت یک سکوی کن رل دیجی ال برای شناسایی موارد
تایید شده و تماسهای ن دیک افراد و نظارت بر دمای بدن ایجاد کردند .از این فناوریها
در تقویت پردازب اطالعات ،تحقق سریع مدیریت کارآمد سالمت و راه اندازی کد
بهداشت نی اس اده شد .این امر به طور قابل توجهی به مبارزه با اپیدمی و با زگشت به
کار کمک کرد .دولت همچنین کالسهای یادگیری آنالین و از سرگیری دورکاری را ارتقا
داد .تماس این اقدامات بر اساس کاربرد فن آوریهای پیشرف ه مذکور انجاس شده است.
) (Wang, Yan and Boasson: 12 October 2020از نظر واکسیناسیون نی چین اولین
کشور جهان از نظر می ان واکسیناسیون است که الب ه با توجه به جمعیت باالی این
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کشور باید مورد توجه قرار گیرد .گ ه شده که این کشور تا دهه اول آگوست بیه از
 223میلیون ن ر را کامال واکسینه نموده و بالغ بر یک و نیم بیلیون واکسن ت ریق نموده
است .چین همچنین یکی از ب رگ رین عرضه کنندگان واکسن در سطح جهانی است.
اگر بیواهیم مقایسه ای با وضعیت ایران و همچنین ایاالت م حده داش ه باشیم ،ت اوتها
بیه از پیه آَشکار میگردد .مسئوالن دول ی در ایران در اواخر فوریه  2020و پس از
مدتها تکذیب اخبار ورود ویروس به کشور ،به مرگ دو ن ر در شهر قم اذعان کردند.
این بدان معنا بود که ویروس تا این تاریخ عمال گس رب یاف ه بود(Salehi Isfahani .

) September 23 2020در واقع در حالی که در دی ماه و تا اواخر بهمن ،مسئوالن وجود
هرگونه اب ال به کرونا را به شدت تکذیب میکردند و رویدادهایی چون  22بهمن بدون
کوچک رین تدابیر بهداش ی انجاس گرفت ،ناگهان در  30بهمن  1398از فوت دو ن ر در
شهر قم سین گ ه شد که با توجه به نسبت مرگ و میر ناشی از این بیماری ،به معنای
اب الی صدها ن ر در ه ههای گذش ه بوده است گذش ه از عدس اطالعرسانی ش اه،
سیاست دولت و ارزیابی آن از بحران نی مبهم و نادرست بود .مسئوالن دول ی از همان
اب دا به شدت با هرگونه سیاست قرنطینه میال ت کرده و آنرا سیاس ی م علق به قبل از
جنگ جهانی اول ارزیابی نمودند .رییس جمهور نی در همان ماه اب دایی بحران بیان
نمود که از شنبه آینده اوضاع عادی میشود .در این میان ،برخی نهادهای مذهبی نی
نسبت به تعطیلی مراک مذهبی واکنه نشان دادند که خود زمینه گس رب بحران را
فراهم آورد .کیانوب جهانپور مسئول روابط عمومی وزارت بهداشت از محدود نشدن
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گردهمایی ها در مراک مذهبی ان قاد کرد و بیان شد که برخی مسئوالن مکانهای مذهبی
در قم ،مصوبات مراجع قانونی را اجرا نمی کنند( .حیدری  )58- 59: 1399عدس کن رل
مرزها و نبود ضرورت تست کرونا قبل از ورود به کشور و همچنین عدس قرنطینه مناطق
آلوده منجر به گس رب بیه از پیه بیماری شد .در این میان موضوعی که تا مدتها مورد
توجه قرار نگرفت ،محدود کردن پروازها از مقصد چین و یا حداقل انجاس پروتکلهای
بهداش ی ضروری بود که مورد ان قاد مسئوالن وزارت بهداشت نی قرار گرفت .بدتر از
همه ،افرادی که دارای تست کرونای مثبت بوده و اصطالحا ناقالن بدون عالمت
58

محسوب میشد ند ،به راح ی و بدون هیچ مانعی مشغول س ر در سرتاسر کشور شده و
بیماری را گس رب دادند .سیاس های نامنسجم همچنین باعث شکلگیری چندین موج
کرونا و شیوع آن در مناطق می لف کشور شده است .نمکی وزیر بهداشت جمهوی
اسالمی ایران از عدس همراهی دس گاههای اجرایی در مدیریت کرونا ان قاد و بیان نمود
که هشت ماه است م شغول خواهه و تمنا و ال ماس هس یم .او به عدس برخورد محکم با
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قانونشکنان به عنوان مثال افرادی که ماسک نمی پوشند؛ عدس ارتقای ناوگان اتوبوسرانی
تهران؛ عدس انطباق پروازها با پروتکلهای بهداش ی؛ و ضعف منابع از جمله ارز اشاره
میکند و میگوید :در حالی که بیمارس انی در تهران مملو از بیماران بدحال کرونایی
بود ،تنها کمی آن طره تر ایس گاه صلواتی با جمعی ی بیه از  500تا  600ن ر که عمدتا
بدون ماسک در صف چایی هس ند ،دیده می شود .نمکی همچنین اشاره نمود که روزی
چندین اتوبوس از مرزهای شرقی با انواع آلودگی وارد شده و به چالدران میروند و من
نمی وانم جلوی آنها را بگیرس؟ (خبرگ اری الف  20 :مهر )1399
مثال بارز دیگر از سیاس های نامنسجم را می وان در عدس اجازه ورود خودرو به برخی
شهرها در شرایطی که مسافران با اتوبوس یا از طریق هوایی و بدون پروتکلهای بهداش ی
وارد شهرهای مقصد می شوند ،مشاهده کرد .مسافرت گس رده مردس به مناطقی چون
کیه و قشم در زمس ان سال  1399بدون دادن تست کرونا و در شرایطی که عمده
مسافران نه فاصله اج ماعی را رعایت کرده و نه ماسک داش ند ،بار دیگر رسانهای شد و
توجهات را به عدس مدیریت یکپارچه در ایران م مرک نمود .عدس اعمال سیاست ماسک
اجباری ،عدس رعایت موازین بهداش ی در رابطه با س رهای داخل شهری و بین شهری،

عدس بس ن راهها و اعمال قرنطینه و سیاس های نامنسجم همگی به بحران کرونا در ایران
انجامید .ناکارآمدی مدیری ی در نوروز  1400نی به واضحترین شکل نمود یافت و زمینه
ساز موج جدید و مهلکی از بیماری شد .همچنین دولت به دلیل بحرانهای اق صادی
عمیق و ضعف در کارآمدی ،توانایی حمایت از مشاغلی که م اثر از کرونا آسیب دیدند
را نداش ه و ح ی از نظر مالی نی برای انجاس تس های رایگان الزس و فراگیر با مضیقه
مواجه بوده در حالی که در کشوری مانند چین از میلیونها ن ر تنها طی دو روز تست
کرونا گرف ه می شود .عالوه بر اینها ،بی توجهی اج ماعی و قانون گری ی که در عدس
پوشیدن ماسک ،س رهای مکرر ،عدس رعایت فاصله اج ماعی و حضور پررنگ مردس در
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رس ورانها و اماکن سرپوشیده م جلی میشود ،نی اوضاع را بیه از پیه دشوار نموده
است طوری که در بدترین روزهای پایی  1399و تابس ان  1400و در اوج شیوع کرونا،
زندگی عادی و بیتوجهی به این بیماری توجه ناظران را به خود معطوه کرد.
ناکارآمدی مدیری ی در تهیه و توزیع به موقع واکسن نی نقه بسیار مهمی در گس رب
بیماری داش ه است .اح ماال با توجه به مشکالت قرنطینه و نبود سیاست منسجم در
برخورد با این پاندمی و ویژگیهای فرهنگی در ایران  ،واکسیناسیون گس رده تنها راه
مهار کرونا و عادی نمودن شرایط اق صادی و اج ماعی در ایران میباشد .با این حال تا
 19مرداد  1400معادل با  10آگوست  2021تعداد افرادی که دو دوز واکسن را دریافت
نمودند 3274980 ،ن ر بوده و تنها  13520127ن ر دوز اول را دریافت نمودند
(خبرگذاری ان یاب  19:مرداد  )1400که بدین معنا است که کم ر از  4درصد جامعه
کامال واکسینه شدهاند .این رقم یکی از پایین ترین و ضعیفترین نرخهای واکسیناسیون
نه تنها در مقایسه با کشورهای اروپایی ،چین و آمریکا که ح ی در مقایسه با کشورهایی
مانند ترکیه ،عربس ان سعودی ،عمان و پاکس ان است .این وضعیت ح ی موجب گس رب
مسافرتهای زمینی و هوایی به ارمنس ان برای دریافت واکسن در تابس ان  1400شد که
مورد توجه رسانههای داخلی و خارجی قرار گرفت و خود به مثابه نمادی از ضعف
مدیریت تلقی میشود .عجیبتر آنکه در حالی که از چندین نوع واکس در ایران
رونمایی و تبلیغات گس ردهای انجاس شد ،بیه قریب به ات اق واکسنهای ت ریق شده در
ایران خارجی و عمدتا سینوفارس چین ،اسپوتنیک روسی و آس رازنکا ژاپن بوده و حداقل
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تا بازه زمانی مورد بررسی در این تحقیق ،تجلی چندانی از انواع واکسنهای ایرانی
مالحظه نشده است .گذش ه از اینها ،برخورد سیاسی با برخی برندهای واکسن نی بر
سرعت واکسیناسیون تاثیر گذارد .در ایاالت م حده نی اگرچه سرمایه مادی و انسانی و
تکنولوژِی مناسبی برای مواجهه با کرونا وجود داش ه ،ولی شکاه و چندپارگیهای
سیاسی عمال بحران چشمگیری را در این کشور ایجاد نمود .در سطح فدرال ،رییس
جمهور ترامپ عمدتا نسبت به ویروس کرونا بیتوجهی نشان داده و پوشیدن ماسک و
فاصلهگذاری اج ماعی و تعطیلی اق صاد کشور را رد میکرد .واکنه دولت مرک ی به
60

پاندمی ،ضعیف و درهم آمیی ه و نامشیص بود .از سوی دیگر در سطح ایال ها نی
واکنشهای می ل ی رخ داد .برخی ایال ها به سمت قرنطینه رف ه و برخی به این سو
حرکت نکردند .ح ی درون ایال ها نی ن اع و چندپارگی قدرت بین دولت ایال ی ،مجلس
و دادگاه عالی مانع شکل گیری یک سیاست منسجم و پایا بوده است .به عنوان مثال در
ایالت ویسکانسین ،سنای ایال ی علیه دس ور اجباری بودن ماسک رای داد(Foxnews: .
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) January 26 2021در کالی رنیا نی که سیاس مداران دموکرات ،رویکرد بس ن اق صاد و
کسب وکارها را ان یاب نمودند ،گ ه شده که  1.2میلیون امضا برای برکناری فرماندار
کالی رنیا جمع شده و مردس نسبت به تصمیم نیوساس برای تعطیلی مدارس ،کسب و کارها
و عبادتگاهها خشمگین هس ند( .سایت ان یاب  7 :بهمن )1399
از سویی دیگر شکاه بین ح ب دموکرات و ح ب جمهوری خواه که به عدس امکان
حصول یک برنامه جامع مورد توافق انجامید ،سطح دیگری از بحران تصمیمگیری و
شکاه سیاسی در این کشور را نشان می دهد .شگ ت آور آنکه پس از وقایع  6ژانویه و
حمله طرفداران ترامپ به کنگره و ح ی پس از پایان دوره ترامپ و اس قرار بایدن در
منصب ریاست جمهوری ،فضای سیاسی آمریکا بیه از آنکه مب نی بر مدیریت به ر و
اجماعی برای مقابله با پاندمی کرونا باشد ،تحت تاثیر تالب برای اس یضاح ترامپ به
منظور ممانعت از فعالیت سیاسی آتی او قرار گرف ه است .نک ه حائ اهمیت دیگر در
ایاالت م حده ،قدرتمندی جامعه مدنی است به گونهای که در مقابل سیاس های بس ن
اق صاد و یا محدود کردن آزادیها و ح ی اجبار به ماسک ،مقاومت شدیدی رخ میدهد و
ح ی برخی دادگاهها ،چنین سیاس هایی را خاله قانون اساسی دانس ه و ملغی میکنند.

در ایاالت م حده پیه از ان یابات ریاست جمهوری  2020و هم اکنون دو رویکرد
کامال م اوت در بس ر اج ماعی به چشم می خورد .پایگاه اج ماعی دموکراتها عمدتا بر
کرونا تمرک میکنند ،حال آنکه جمهوری خواهان ،اولویت اصلی خود را اق صاد و ح ظ
آزادی های شیصی و مقابله با سوسیالیم و کن رل دولت تعریف میکنند .در واقع در
چنین جامعه م کثری که در آن ،پیرامون مسایل می لف دیدگاههای گوناگون وجود دارد،
قابلیت واکنشی سریع و یکدست تقلیل مییابد .اگر از منظر مول ههای توانایی دولت به
کشور آمریکا بپردازیم ،در خواهیم یافت که اجبار به ویژه در پوشیدن ماسک ،قرنطینه
جدی و محدودیت مسافرتی به دلیل تعدد مراک قدرت و قدرتمندی جامعه مدنی دشوار
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بوده طوری که ح ی در برخی از کلیپهای پربازدید در شبکههای اج ماعی دیده میشود
که مردس با کنار نهادن ماسک در مراک خرید فریاد می زنند که ما در کشوری آزاد به ناس
آمریکا و نه چین زندگی می کنیم .از سوی دیگر با توجه به اینکه آگاهی بیشی به
جامعه  ،و پیاس ش اه دولت به افکار عمومی و اطالع رسانی ش اه را میتوان مول ههای
تبلیغات مناسب درنظر گرفت ،در ایاالت م حده ،عمال سیاسی شدن کرونا و پیوند آن با
ان یابات ،وجود رویکردهای می لف و اخ اله اح اب سیاسی ،و عدس ارائه راهکاری
ش اه به جامعه باعث پیچیدهتر شد ن این پاندمی شد .در پژوهشی که به مقایسه چین و
آمریکا پرداخ ه ،این ت اوتها به زیبایی نمایان شده است.
"در جامعه ای دموکراتیک مانند ایاالت م حده آمریکا ،فضا برای بیان
دیدگاههای م عدد درباره ضرورت و ل وس اعمال هرگونه دس ورالعمل
پ شکی وجود دارد .با توجه به اینکه در سطح فدرالی نی هیچ
مجموعه واحدی از دس ورالعملها ارائه نشده ،این وضعیت تشدید
شده است  .عالوه بر این ،هنجار آزادیهای مدنی و تشکیک در مورد
بهینه بودن دس ورالعملهای پ شکی ،مانع پیروی داوطلبانه ح ی در
سطح ایال ی شده است .در مقابل در چین اق دارگرا ،مجموعه
دس ورالعملهای پ شکی نه تنها به دلیل همکاری داوطلبانه شهروندان
بلکه همچنین به دلیل روندهای اجباری س ت و سیت که تنبیههای
شدید را برای ناقضان به همراه دارد ،اعمال شده است .نظاس چین با

تااا یر سی ساا ا
گاار ی دولتهاا د
مو جهااب ا

اار

کووی اد ( 19مط لعااب
تطبیقی تجر اابه ی
آمریکااا چاااین و
یر )

ساخ اری سلسله مراتبی به ح ب اجازه میدهد که بوروکراسی
گس رده کشور را بر ای دنبال کردن یک هده واحد بسیج کند .کاری
که تقریبا در هیچ جای دیگر دنیا ممکن نیست .در ایاالت م حده
هنگامی که پاندمی کووید  19همچنان رو به گس رب است ،بحث و
گ گو پیرامون زمان و چگونگی از سر گرف ن کالسهای حضوری
همچنان ادامه دارد .فقدان یک راهبرد ملی باعث شده که مناطق
مدارس رویکرد خود را تدوین کنند .والدین در مورد بازگرداندن
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بچهها به کالسها ،نگران هس ند .اتحادیههای معلمان تهدید به
اع صاب میکنند ،در حالی که دانشجویان کالج ،قوانین در مورد
تجمعها و گردهماییها را به تمسیر میگیرند .در چین در ماههایی
که کرونا کامال تحت کن رل قرار دارد ،اصال چنین مباحثی وجود
ندارد .ح ب کمونیست همه دادگاهها و رسانههای جمعی را کن رل و
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هر تهدیدی در مقابل دس ورکار خود را درهم می کوبد .بوروکراتهای
محلی ،ان یاب چندانی ندارند مگر اینکه از دس ورات دولت مرک ی
قدرتمند تبعیت کنند .اتحادیههای کارگری مس قل ممنوعاند و فعالیت
و سازماندهی منع میشوند ....همچنان دانشجویان کالجها در خوابگاه
و کمپهای دانشگاه حضور دارند و امکان ترک این محلها را برای غذا
و یا مالقات با دوس ان ندارند(Cukierman: 26 October 2020)".

در کشوری چون ایاالت م حده با توجه به تنوع نهادهای سیاسی ،چندپارگیهای سیاسی
و قدرتمندی جامعه مدنی ،تنها انجاس یک واکسیناسیون گس رده میتوانست زمینه مهار
بحران را فراهم آورد که در این رابطه تجربه نسب ا موفقی مشاهده میشود .در وهله اول
شرک های داروسازی آمریکایی از جمله فای ر بیوتک ( با همکاری آلمان) ،مدرنا و
جانسون و جانسون در زمره موفق رین شرک های جهانی در تولید واکسن باکارآمدی باال
بودند و سرعت واکسیناسیون نی در این کشور مناسب بوده است طوری که تا 10
آگوست حدود  167میلیون آمریکایی کامال واکسینه شدند و کال  353میلیون دوز
واکسن ت ریق شده و واکسن بسیار در دس رس میباشد .در واقع بیه از نیمی از

جمعیت تا تاریخ مذکور کامال واکسینه شده اند )(New York Times August 11, 2021

و ایاالت م حده از نظر شاخص واکسیناسیون در زمره کشورهای موفق جهان قرار
دارد .گذش ه از سطح اق دارگرایی و می ان تمرک قدرت ،باید به ت اوتهای فرهنگ
سیاسی در این جوامع و تاثیر آن بر مدیریت بحران کرونا نی دقیقتر اشاره نمود .جامعه
ایرانی اق دارگری بوده و شکاه دولت ملت پررنگ است و مول ههایی چون سوظن،
بیاع مادی و عدس همکاری بر روابط مردس با یکدیگر و نگاه جامعه به دولت سایه
افکنده است ،طوری که ح ی برخی شایعات نه چندان باورپذیر علیه دولت به سرعت
رواج می یابد .در چنین شرایطی ،گروههای می ل ی در جامعه به هرگونه تصمیم
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حاکمی ی و همچنین اخبار و آمار با بدبینی مینگرند و این بر کنه مردس و بیتوجهی
آنها به دس ورالعملهای حکومت تاثیرگذار است .الب ه بدون شک تصمیمها و سیاس های
نادرست مسئوالن در دهه های گذش ه مقوس این رویکرد اج ماعی بوده است .براین
اساس ،تبلیغات و اطالع رسانی دولت برای مهار کرونا در بسیاری مواقع با تردید
اج ماعی مواجه می شود .تردیدها در مورد چرایی عدس خرید واکسن از برخی کشورهای
غربی و همچنین تهیه واکسن از روسیه که بعدها تحقق نی نیافت ،عمال بیشهایی از
جامعه را نسبت به تصمیمها و تبلیغات و اطالعرسانی بدبین نموده و ش افیت ،همکاری
و مشارکت را تحت تاثیر قرار داده است .نقه شبکههای ماهوارهای و رسانهها ی مجازی
در تشدید بی اع مادی جامعه به حکومت نی قابل ک مان نیست.
از سوی دیگر مول ه های فرهنگی و فرهنگ سیاسی در چین و ایاالت م حده نی م اوت
است و این عامل خود بر روب حکمرانی و توانایی دولت در مدیریت کرونا تاثیر
گذارده است .در حالی که در غرب و به طور خاص ایاالت م حده ،ارزشهایی چون
آزادی ،دموکراسی ،برابری و فردیت غالب هس ند و ح ی حق داش ن اسلحه از منظر
بسیاری به عنوان حقی اج ماعی برای مقابله با تعدی دولت تلقی می شود ،در چین این
ارزشها شدیدا محل منازعهاند .مسئوالن دول ی در چین معموال این ارزشها را به چاله
می کشند و بحث سیاسی در مورد این ارزشها را محدود میکنند ،اما این تماس ماجرا و
ح ی مهم رین بیه نیست .بسیاری از روشن کران مس قل ،اصالح طلبان سیاسی و ح ی
محققان فرهنگ و فلس ه سیاسی در خارج از چین نی اس دالل میکنند که سن های غالب

تااا یر سی ساا ا
گاار ی دولتهاا د
مو جهااب ا

اار

کووی اد ( 19مط لعااب
تطبیقی تجر اابه ی
آمریکااا چاااین و
یر )

در فلس ه و تاریخ چین عمدتا شایس ه ساالری ،سلسله مراتب و هماهنگی بوده و این
مول ه ها با ارزشهای سیاسی غالب در غرب مانند دموکراسی ،برابری و آزادی شدیدا
منافات دارد دانیل بل در پ وهشی دقیق به بررسی مول ههای فرهنگی فوق در چین
پرداخ ه و ارزشهایی چون شایس ه ساالری در برابر دموکراسی؛ سلسله مراتب در مقابل
برابری؛ و هارمونی در برابر آزادی را در تاریخ و سنن این کشور مورد مطالعه قرار داده
و تاثیر فرهنگ کن سیوسی و سایر مول ه های تارییی را بررسی کرده است .موضوع
پراهمیت اینجاست که این ارزشهای م اوت خود ب ر اینکه چگونه قدرت سیاسی در
64

چین اعمال و توجیه می شود ،تاثیر دارد(Bell 2017: 93-97) .

اگرچه بحث تطبیقی در مورد مول ه های فرهنگ سیاسی در چین و ایاالت م حده بحثی
م صل و فراتر از اهداه این نوش ار است ،اما آنچه آَشکار است ت اوتهای بارز فرهنگی
میان چین و ایاالت م حده موجود است که در شیوه حکمرانی خود را نشان میدهد .در
ایاالت م حده ،قرنطینه و نوع محدودی ها در چین ح ی قابل تصور نیست حال آنکه در
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چین ،اقدامات دولت در مجموع با سطح باالیی از رضایت ،اع ماد و همکاری اج ماعی
تواس بوده و اق دارپذیری و اطاعت از دولت و اع م اد به آن نمایان است.
در واقع چینیها دارای فرهنگ سن ی ریشه داری هس ند که در آن اطاعت از اق دار و
قوانین اج ماعی و تطابق با اس انداردهای اخالقی جمعی مول ه پراهمی ی است .هنگامی
که مسئوالن محلی ،اقدامات کن رلی را برای غربالگری و جداکردن افراد مظنون از
کوچک ری ن واحدهای اقام ی تا سطوح باالتر آغاز کردند ،قدرت سازمانهای موجود در
اج ماعات مورد آزمون قرار گرفت .آنها از شعارهایی چون ماندن در خانه مبارزه با
کرونا و کمک به کشور است ،برای اقناع مردس به منظور همکاری اخالقی بهره بردند.
ن یجه آنکه یک میلیارد و چهارصد میلیون ن ر از پکن و شانگهای تا روس اهای
دوردست ،در خانه ماندن را آغاز کردند و ج مسایل پ شکی و یا ضرورتهای خاص،
خانه را ترک نکردند .کل مردس کشور نی ماسک پوشیدن را رعایت نمودند(Wang, .

) Yan and Boasson: 12 October 2020در آمریکا دقیقا برعکس این وضعیت مشاهده
میشد .گذش ه از بی توجهی دولت فدرال ،ح ی در سطوح ایال ی نی برخی قوانین
محدودی ی با تمسیر و عدس رعایت مواجه بود و اینکه برای مقابله با کرونا چه سیاس ی

باید اتیاذ گردد ،خود موضوع بحثهای مجادله برانگی شد .در ایران نی همانطور که
اشاره شد ،بی اع مادی و سوظن و ف رهنگ اق دارگری ی در کنار سیاس های نامنسجم و
چندپاره زمینه تداوس بحران و موجهای می لف کرونا را ایجاد نمود.
نتیجه گیری
پاندمی کرونا و چگونگی واکنه دول های می لف به آن و نوع سیاست گذاری ها،
مباحث جدیدی را در حوزه علوس سیاسی برانگیی ه است .تجربه کشورهای می لف
الگوهای می ل ی را نشان می دهد .در حالی که کشورهای آسیای جنوب شرقی و به
طورکلی دول های توسعه گرا تجربه موفقی در مواجهه با این پاندمی داش هاند ،در بسیاری
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از کشورهای اروپایی ،ایاالت م حده و برخی کشورهای دیگر ،تجربههای ناموفقی به
چشم میخورد .د ر این پژوهه تجربه کشورهای آمریکا ،چین و ایران در مواجهه با
کرونا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرف ه و به این پرسه پرداخ ه شد که چه
عواملی باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی ایاالت م حده و ایران
در مقابله با این اپیدمی شده است؟ برای پاسخ به پرسه تحقیق از ادبیات مربوط به
گونه های می لف دولت و تاثیر آن بر کارآمدی و توانایی دولت اس اده شد .م روض
تحقیق این بوده که با توجه به مسری بودن شدید بیماری و نبود برنامه جامع
واکسیناسیون در سال  ، 2020تنها راه مقابله با این پاندمی و تعدیل آن ،رعایت فاصله -
گذاری اج ماعی ،پوشیدن ماسک ،اعمال سیاس های قرنطینه در رابطه با بیماران و افراد
مشکوک  ،کن رل دقیق مبادی ورودی کشور و همچنین مناطق آلوده ،و در مجموع داش ن
رویکرد منسجم در سطح ملی و بهرهگیری از تمامی اب ارهای تشویقی ،تنبیهی و تبلیغی
برای کن رل بیماری است که توانایی و انسجاس باالی دولت را میطلبد .همچنین وجود
یک یرنامه موفق واکسیناسیون در سال  2021نی می وانست نقه مهمی در مهار بحران
ای ا نماید.
یاف ه های پژوهه حاکی از این است که دولت اق دارگرای توسعهگرا در چین با
نیبگانی مصمم ،دیوان ساالری کارآمد و سیاستگذاری منسجم ،و همچنین بهرهگیری از
اب ارهای قهری و ضعف جامعه مدنی موفقیت باالیی در مهار کرونا و همچنین بازیابی
رشد اق صادی داش ه است  .در این کشور تمرک قدرت و بسیج کلیه منابع توسط ح بی
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قدرتمند و بهره گیری از انواع اب ارهای تبلیغی ،قهری و تشویقی در کنار اق دارپذیری
جامعه و همکاری مردس و دولت در مهار بیماری ،زمینه گذار از بحران و بازیابی رشد
اق صادی کشور را فراهم نمود .بررسی تجربه ایران و آمریکا از سوی دیگر حاکی از آن
است که علی رغم توانایی م ا وت این دو دولت از منظر شاخصهایی چون درآمد سرانه،
سرمایه انسانی و قدرت تکنولوژیک ،برون داده و ن ایج مدیری ی آنها ناموفق بوده که در
این راس ا میتوان به عواملی چون عدس واکنه منسجم؛ بحران تصمیمگیری و شکافهای
سیاسی؛ و ماهیت اق دارگری جامعه در ایران و قدرتمند ی جامعه مدنی در آمریکا اشاره
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کرد .الب ه ایاالت م حده با گذر زمان و از طریق برنامه گس رده واکسیناسیون موفق به
مهار نسبی کرونا شده در حالی که ضعف واکسیناسیون در کنار سایر مول ههای بیان
شده ،بدترین موج کرونا در ایران را در تابس ان 1400رقم زده است .در پایان باید توجه
داشت که موفقیت چین در این عرصه را نمی توان تنها به اق دارگرایی من سب نمود و
بررسی تجربه دول های موسوس به توسعه گرا از جمله سنگاپور و کره جنوبی حاکی از آن
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است که تجربههای موفقی در این مدل از دول ها نی یافت میشود که میتواند زمینه
مطالعات تطبیقی بیش ری را فراهم آورد.
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