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مقدمه

بــه رغــم اینکــه پیامدهــای ناگــوار شــیوع ویــروس کرونــا همچنــان 
در ایــران شــدید بــه نظــر مــی رســد، دولــت ایــران مجبــور بــه از 
ســرگرفتن فعالیــت هــای اقتصــادی کــم خطــر در اکثــر اســتان هــای 
کشــور شــد. بــا توجــه بــه افــت شــدید منابــع درآمــد، فشــارهای 
اقتصــادی و شــرایط دشــوار زندگــی، دولــت ایــران از مقابلــه بــا 
بحــران ویــروس کرونــا ناتــوان اســت. بــا ایــن همــه، دولــت ایــران 
مایــل نیســت فرصــت بهــره بــرداری از ایــن بحــران در ســطح ملــی و 
ــرای  بیــن المللــی را از دســت بدهــد. دولــت جمهــوری اســامی ب
فــرار از مســئولیت در برابــر بحــران دراز مدتــی کــه کشــور از آن رنــج 
بــرده اســت و همچنیــن ســرکوب خشــم عمومــی مــردم، ایــاالت 

ــه توطئــه علیــه ایــن کشــور متهــم کــرده اســت. متحــده را ب
ــار  ــه رغــم پیامدهــای انســانی، اجتماعــی، و اقتصــادی فاجعــه ب ب
ناشــی از بحــران ویــروس کرونــا، دولــت ایــران موفــق بــه سیاســی 
کــردن موضــوع و بهــره بــرداری از مزایــای موقــت و نمادیــن آن 
شــده اســت. جمهــوری اســامی از نهادهــای بیــن المللــی و چهــره 
هــای مهــم خواســت تــا تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران را 
بــه دالیــل بشردوســتانه بــه تعلیــق درآورنــد؛ و همچنیــن مکانیســم 
اینســتکس را – کــه در ژانویــه ۲۰۱۹ از ســوی تروییــکای اروپایــی 
اعــام شــده بــود امــا بــه دلیــل فشــار آمریــکا بــر اروپایــی هــا بــه 

مــدت تقریبــا یــک ســال بــه تعویــق افتــاده بــود – فعــال کننــد. 
شکســت در پرداختــن بــه ایــن بحــران و پیامدهای آن، شــبحی اســت 
کــه پــس از بازگشــت زندگــی بــه روال عــادی خــود، دولــت ایــران 
را رهــا نخواهــد کــرد. ایــن امــر افــزون بــر دســتاوردهای شــکننده 
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دولــت ایــران پــس از اســتفاده از بحــران ویــروس کرونــا اســت؛ ایــران 
کوشــید جامعــه بیــن المللــی را متقاعــد ســازد بــر واشــنگتن فشــار 
بیشــتری وارد کنــد تــا اســتراتژی تحریــم علیــه تهــران را تغییــر دهــد.  
ــا پرســش هایــی در خصــوص شــرایط داخلــی  بحــران ویــروس کرون
ایــران، دلیــل شــدت گرفتــن ایــن بحــران تــا ایــن حــد، و همچنیــن تاثیــر 
آن بــر وخیــم تــر شــدن شــرایط داخلــی کشــور مطــرح مــی کنــد. 
ــر مــی  ــر ایــن، مجموعــه ای از پرســش هــای دیگــر را نیــز ب عــاوه ب
انگیــزد: مقامــات ایرانــی در عمــل چگونه ابعــاد گوناگون این بحران 
را مدیریــت کردنــد؟ دولــت ایــران چگونــه از ایــن بحــران ســود بــرد تــا 
بــه اهــداف سیاســی خــود در داخــل و خــارج برســد؟ و ســرانجام از 
همــه مهمتــر اینکــه مهمتریــن پیامدهــای ایــن بحــران و آینــده آن در 

ایــران چــه خواهــد بــود؟ 
ایــران  در ایــن مطالعــه، چنیــن اســتدالل مــی شــود کــه دولــت 
در مدیریــت بحــران ویــروس کرونــا شکســت خــورده و بــه عمــد 
کوشــیده اســت تــا بــا سیاســی کــردن آن، بــه اهــداف خــاص خــود در 
داخــل و خــارج برســد و همیــن امــر منجــر بــه عمیــق تــر شــدن بحــران 
و ایجــاد پیامدهــا و چالــش هــای متعــددی شــد. طــرح کلــی ایــن 

ــارت اســت از:   مطالعــه عب
یک – ابعاد داخلی بحران ویروس کرونا در ایران

دو – حکومت ایران و پرداختن به بحران ویروس کرونا 
سه – حکومت ایران و کوشش برای سوءاستفاده از این بحران

چهــار – نتایــج و ارزیابــی مدیریــت بحــران ویــروس کرونــا از ســوی 
ایــران

پنج – قرائن و سناریوهای محتمل
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پاندمــی ویــروس کرونــا در بدتریــن بحرانــی کــه نظــام حاکــم ایــران 
پس از انقاب 1357 با آن مواجه شــده اســت، در سرتاســر کشــور 
از سیاســت »فشــار  ناشــی  بحــران  ایــن  اســت.  یافتــه  گســترش 
پیامدهــای  کــه  اســت  ایــران  علیــه  متحــده  ایــاالت  حداکثــری« 
اجتماعی و اقتصادی شــدیدی را موجب شــده اســت.1 تظاهرات 
ــر ســوال  ــه زی جناحــی و مردمــی کــه مشــروعیت نظــام حاکــم را ب
مــی بــرد، پــس از تظاهــرات دی مــاه 96 هرگــز متوقــف نشــده 
اســت. رژیــم حاکــم بــر ایــران هرگــز بــا چنیــن تظاهــرات عظیمــی در 
ســه ســال متوالــی – 96، 97 و98 – روبــرو نبــوده اســت، و بــا 
خشــونت بــی ســابقه ای بــا آنهــا برخــورد کــرده اســت. در پایــان 
ســال 1398، موج جدیدی از تظاهرات بر ســر آن رخ داد که نظام 

ــکار کــرد.  حاکــم ســاقط کــردن هواپیمــای اوکراینــی را ان
ایــران بــه مرکــز اصلــی ایــن ویروس در خاورمیانه تبدیل شــده اســت 
ــر را داشــته  ــا و مــرگ و می ــروس کرون ــزان مــوارد وی و باالتریــن می
اســت. بنابــر آمارهــای رســمی ایــران، ۴۵۰۰ مــورد مــرگ و ۷۰ هــزار 
مــورد ابتــا از آغــاز شــیوع ایــن ویــروس تــا ۱۳ آوریــل ۲۰۲۰ در ایــن 
کشــور به ثبت رســیده اســت. اپوزســیون ایران و ســازمان های بین 
المللــی بیطــرف، دولــت ایــران را بــه پنهــان کــردن تعــداد واقعــی 
مــوارد ابتــا متهــم مــی کننــد و همچنیــن آنهــا بــا زیــر ســوال بــردن 
صحــت آمــار رســمی دولــت، ادعــا مــی کننــد کــه تعــداد جانباختــگان 

بــه ۲۰ هــزار نفــر رســیده اســت.2 
شــیوع ویــروس کرونــا شــکنندگی سیســتم خدمــات بهداشــتی 
در ایــران را آشــکار کــرد؛ ایــن کشــور از کمبــود شــدید تجهیــزات 

یک - ابعاد داخلی بحران ویروس کرونا در ایران        
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پزشــکی اساســی مــورد نیــاز بــرای کنتــرل ایــن بحــران رنــج مــی بــرد. 
اگرچــه اکثــر کشــورها بــا همیــن بحــران روبــرو هســتند، ســازمان 
ــران قــادر نیســت در  بهداشــت جهانــی هشــدار داده اســت کــه ای

برابــر پیامدهــای شــیوع ایــن ویــروس تــاب بیــاورد.3 
دولــت ایــران بــه طــور مکــرر متهــم بــه نبــود شــفافیت در خصــوص 
آمــار واقعــی مــوارد ویــروس کرونــا شــده اســت. هنگامــی کــه 
ایــن  نــام  بــدون ذکــر  ســپاه پاســداران در صــدور گواهــی فــوت 
ویــروس نقــش ایفــا کــرد، میــزان ایــن اتهامــات نیــز افزایــش یافــت. 
بــرای مخفــی کــردن آمــار جانباختــگان و میــزان فاجعــه، برخــی از 
مجوزهــای صــادر شــده عامــل مــرگ را »مشــکات حــاد دســتگاه 
ــد.4 عــدم شــفافیت دولــت موجــب شــد  تنفســی« ذکــر مــی کنن
ــا در داخــل و خــارج از کشــور اعتمــاد همــگان را از دســت بدهــد.  ت
برخــی از کشــورهای خلیــج عربــی نیــز ایــران را بــه انتشــار ایــن ویروس 
متهــم کردنــد زیــرا دولــت ایــران واقعیــت را در خصــوص شــیوع ایــن 
ویــروس مخفــی کــرده بــود و همچنیــن در پاســپورت مســافرانی 
کــه وارد یــا از ایــران خــارج مــی شــدند، مهــر ورود و خــروج نمــی زد. 
بحــران اقتصــادی شــدید در ایــران بــه دلیــل کاهــش در درآمدهــای 
اصلــی بودجــه کشــور بــه وجــود آمــده اســت. ایــران شــاهد افــت 
در درآمــد حاصــل از مالیــات، صــادرات نفــت، و بخــش خدماتــی 
بــوده اســت. صــادرات نفــت بــه دلیــل تحریــم هــای ایــاالت متحــده 
بــه کمتریــن میــزان خــود رســیده اســت و همچنیــن بــه دلیــل نبــود 
تقاضــا بــرای نفــت پــس از شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی در 
ســطح جهــان، افــت شــدیدی در قیمــت نفــت در ســطح جهانــی 
بــه وجــود آمــده اســت. از آنجــا کــه اقتصــاد ایــران بــه دلیــل شــیوع 
ویــروس کرونــا بــا شــرایط اضطــراری مواجــه اســت، حســن روحانــی، 
رییــس جمهــور ایــران، اعــام کــرد کــه بودجــه دولــت بــا کمبــود 

مواجــه اســت.5 
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از همــان آغــاز بحــران ویــروس کرونــا، اختــاف بیــن شــاخه هــای 
ــه محمــد فاضــل میبــدی  مختلــف حکومــت آشــکار شــد. آیــت الل
– عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه مفیــد در قــم، گفــت: »مقامــات 
ایــن بحــران را سیاســی کــرده و ادعــا مــی کننــد کــه ایــن موضــوع 
بــه دلیــل تحریــم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران اســت.« دولــت 
روحانــی بــا انتقــادات زیــادی مواجــه شــد زیــرا گســترش ایــن بیمــاری 
را از آغــاز شــیوع آن بســیار کوچــک تــر از واقعیــت نشــان داده بــود. 
دولــت متهــم بــود کــه از سیاســت قدیمــی و همیشــگی پیــروی 
کــرده اســت کــه پیشــتر در مواجهــه بــا فجایــع طبیعــی و بحــران 

هــای سیاســی از آن ســود بــرده بــود.   
پــس از اینکــه مقامــات عالــی رتبــه ایرانــی بــه ویــروس کرونــا مبتــا 
شــدند، گســترش ویرانگــر ایــن ویــروس در سرتاســر کشــور کامــا 
مشــهود بــود. بســیاری از نماینــدگان مجلــس بــه ایــن ویــروس 
مبتــا شــدند و رییــس مجلــس، علــی الریجانــی، بــه دلیــل ابتــای 
بــه ویــروس کرونــا نتوانســت در جلســه نخســت مجلــس پــس از 
انتخابــات حضــور پیــدا کنــد. در نتیجــه، جلســات مجلــس از ۲۵ فوریــه 
تــا ۷ آوریــل ۲۰۲۰ بــه حالــت تعلیــق درآمــد. روحانــی و ســایر مقامات 
بــه نــدرت خــود را نشــان مــی دادنــد و همیــن موجــب آشــفتگی و 
عــدم اعتمــاد در میــان شــاخه هــای مختلــف حکومــت شــد. برخــی 
از فرماندهــان ســپاه، اعضــای مجلــس تشــخیص مصلحــت نظــام 
و شــورای نگهبــان نیــز بــه ایــن ویــروس مبتــا شــدند. ویــروس 
ــران،  ــر ای ــواده خــود رهب ــا سرتاســر کشــور را فــرا گرفــت و خان کرون
روحانیــون، مقامــات عالــی رتبــه، و چهــره هــای عمومــی نیــز بــه آن 

مبتــا شــدند.6
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نخســتین مــورد ویــروس کرونــا در ایــران در ۱۹ فوریــه ۲۰۲۰ رســمًا 
ــه  ــات مجلــس یازدهــم ب اعــام شــد. درســت پــس از اینکــه انتخاب
پایــان رســید، مقامــات ایــران نخســتین اقــدام خــود را بــرای مبــارزه 
بــا ایــن ویــروس انجــام دادنــد و دانشــگاه هــا را بــه مــدت یــک هفتــه 
تعطیــل کردنــد. پنــج روز بعــد، آنهــا تعطیلــی نمازهــای جمعــه را نیــز 
ــه  ــه ۲۰۲۰، گســترش اولی ــن همــه، در ۲۸ فوری ــا ای ــد. ب اعــام کردن

ایــن ویــروس در سرتاســر کشــور زنــگ خطــر را بــه صــدا درآورد. 
مقامــات ایــران اظهــارات گوناگونــی درباره ویروس کرونا داشــتند: 
رهبــر ایــران علــی خامنــه ای و فرمانــده ســپاه حســین ســامی 
ادعــا کردنــد کــه ایــن ویــروس نوعــی از جنــگ افــزار بیولوژیــک اســت 
کــه آمریــکا علیــه ایــران اســتفاده کــرده اســت؛ در عیــن حــال، وزیــر 
بهداشــت گفــت کــه او دو مــاه پیــش از اعــام رســمی شــیوع 
ایــن ویــروس، بــه مقامــات دولتــی دربــاره ویــروس کرونــای جدیــد 
ــف  ــه نظــر مــی رســد کــه شــاخه هــای مختل ــود. ب هشــدار داده ب
حکومــت در خصــوص مقابلــه بــا ایــن بحــران هماهنگــی الزم را 

نداشــتند. 
بحــران شــدت بیشــتری پیــدا کــرد. کمیســیون جدیــدی بــه ریاســت 
محمــد باقــری رییــس ســتاد کل نیروهــای مســلح، تشــکیل شــد تــا 
بــا ویــروس کرونــا مبــارزه کنــد. باقــری اعــام کــرد کــه بــرای مبــارزه 
ــد، و بازارهــا  ــان هــا، مراکــز خری ــرای همــه خیاب ــا، ب ــروس کرون ــا وی ب
طــی ۲۴ ســاعت، ســاعت منــع تــردد برقــرار خواهــد کــرد. پــس از آن، 
روحانــی در ۱۶ مــارس گفــت: »نــه امــروز و نــه پیــش یــا پــس یــا طــی 
ــردد  ــوروز قرنطینــه ای وجــود نخواهــد داشــت.« ســاعت منــع ت ن

دو – حکومت ایران و مقابله با بحران ویروس کرونا
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اعــام شــده از ســوی باقــری اجــرا نشــد و اقــدام جــدی در مبــارزه 
بــا ایــن ویــروس صــورت نپذیرفــت.7 

دولــت ایــران کوشــید تــا شکســت خــود در مقابلــه بــا ایــن بحــران را 
جبــران کنــد. از همیــن رو، در ۱۵ مــارس، کمیســیون ملــی مبــارزه بــا 
ــا اقدامــات پیشــگیرانه ای از قبیــل تعطیلــی مراکــز  ویــروس کرون
دینــی– بــه رغــم فشــار از ســوی روحانیــت – انجــام داد. همچنیــن 
مســافرت بیــن شــهرها از ۲۶ مــارس ممنــوع شــد. بــا ایــن همــه، ایــن 
اقدامــات زمانــی صــورت پذیرفــت کــه تعــداد جانباختــگان از ۲۰۰۰ 
ــران تاخیــر در انجــام ایــن اقدامــات  نفــر عبــور کــرده بــود. دولــت ای
را بــر ایــن اســاس توجیــه کــرد کــه نمــی خواهــد اقتصــاد کشــور را 
کــه تحــت فشــار تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــوده اســت بــه خطــر 

بیانــدازد.8  
در  کرونــا،  ویــروس  بــا  مبــارزه  ملــی  نخســت، کمیتــه  مراحــل  در 
مواجهــه بــا ایــن بحــران بســیار ســهل انــگاری کــرد و بــه هشــدارهای 
ناقــص  پاســخ  و  هماهنگــی  عــدم  نکــرد.  توجهــی  متخصصــان 
جانباختــگان  تعــداد  در  جهــش  موجــب  پاندمــی  ایــن  بــه  دولــت 
شــد. در اوایــل مــاه آوریــل، ایــن کمیتــه بــه اعمــال قوانینــی ماننــد 
ممنوعیــت گردهمایــی هــای عمومــی، جریمــه نقــدی ۵۰۰ هــزار 
تومانــی، توقیــف وســایل نقلیــه بــه مــدت یــک مــاه، و ممنوعیــت 

ســفرهای بیــن شــهری رو آورد.9
فعالیــت هــای اقتصــادی کــم خطــر بــه طــور نســبی در اکثــر اســتان 
هــای کشــور از ســر گرفتــه شــد – بجــز تهــران کــه از ۱۸ آوریــل از 
تعطیلی خارج شــد. بســیاری از ادارات دولتی بازگشــایی شــدند و 
یــک ســوم از کارمنــدان ســر کار بازگشــتند. مــدارس و دانشــگاه هــا 
همچنــان تعطیــل و گردهمایــی هــای ورزشــی، دینــی و فرهنگــی 

نیــز ممنــوع شــدند.10
در ســطح اقتصــادی، دولــت ایــران مجموعــه ای از اقدامــات را 
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بــرای مقابلــه بــا ایــن شــرایط وخیــم و کمــک بــه مردمــی کــه متاثر از 
ویــروس کرونــا شــدند اعــام کــرد. روحانــی از رهبــر اجــازه خواســت 
تــا یــک میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی بــرای هزینــه مبــارزه 
بــا ایــن ویــروس برداشــت کنــد. خامنــه ای پــس از مــوج اعتراضــات 
داخلــی و خارجــی، بــا درخواســت روحانــی موافقــت کــرد. پیــش از 
آن نیــز ایــران از صنــدوق بیــن المللــی پــول تقاضــای وام کــرده بــود. 
دولــت ایــران مــی خواســت یــک وام یــک میلیــون تومانــی بــا بهــره 
۱۲ درصــد بــه ۲۳ میلیــون خانــواده مســتحق یارانــه بدهــد، امــا ایــن 
مبلــغ قــرار بــود از یارانــه آنهــا طــی ۲۴ مــاه کســر شــود. عــاوه بــر 
ایــن، کســب و کارهــای کوچــک مــی تواننــد بازپرداخــت قســط وام 
هــای خــود از بانــک هــا را بــه تعویــق بیاندازنــد و بــه خانــواده هــای 

متاثــر از ویــروس کرونــا نیــز کمــک مــی شــود.11 
ــد فعالیــت هــای خــود را  ــا بتوانن ــه شــرکت هــا وام داد ت دولــت ب
ادامــه دهنــد و رفــاه کارگــران را تامیــن کننــد. بانــک مرکــزی ایــران 
وعــده داد کــه ۷۵۰۰۰ میلیــارد تومــان – معــادل بــا ۵ میلیــارد دالر 
– بــه کســب و کارهــا اعطــا کنــد، امــا از ذکــر ایــن موضــوع کــه آنهــا 

بایــد همچنــان حقــوق کارگــران را بپردازنــد خــودداری کــرد.12
خــود در میــان گســترش  بودجــه  بــرای پوشــش کمبــود  دولــت 
ویــروس کرونــا، از صنــدوق بیــن المللــی پــول – تحــت وام هــای 
ــن  ــا ای ــارزه ب ــه کشــورها در مب ــرای کمــک ب ــن صنــدوق ب کمکــی ای
پاندمــی – تقاضــای ۵ میلیــارد دالر کــرد.13 وزارت اقتصــاد ایــران 
تــاش بســیار کــرد تــا از بانــک هــای توســعه کمــک هــای مالــی و 
غیــر مالــی دریافــت کنــد. معــاون وزیــر اقتصــاد تاییــد کرد کشــورش 

ــد.14 ــول دریافــت کن ــل اســت از بانــک هــای توســعه پ مای
بــرای ســرکوب انتشــار اطاعــات دربــاره ایــن ویــروس - کــه ایجــاد 
وحشــت و نگرانــی میــان ایرانــی هــا مــی کــرد و موجــب انتقــاد 
بیشــتر از عملکــرد دولــت ایــران در مقابلــه بــا ایــن بحــران مــی شــد - 
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مقامــات ایــران چندیــن نفــر را کــه ویدئوهایــی از قربانیــان ویــروس 
کرونــا منتشــر کــرده بودنــد بازداشــت کــرد و بــرای برخــی دیگــر نیــز 

حکــم جلــب صــادر کــرد.15
جدول شماره یک: گاهشمار اقدامات انجام شده از سوی 

مقامات ایران در مبارزه با گسترش ویروس کرونا
۳۱ دسامبر 

۲۰۱۹
دفتــر ســازمان بهداشــت جهانــی در چیــن از 
اطــالع  در شــهر ووهــان  الریــه  ذات  مــوارد 

یافــت.
مــورد ۱۹ فوریه ۲۰۱۹ دو  نخســتین  ایــران  بهداشــت  وزارت 

روز  یــک  در  را  کرونــا  ویــروس  اثــر  در  مــرگ 
داد. گــزارش 

ــه مــدت ۲۲ فوریه ۲۰۲۰ ــی مــدارس و دانشــگاه هــا ب تعطیل
یــک هفتــه.

ســازمان بهداشــت جهانــی اعــالم کــرد کــه ۲۴ فوریه ۲۰۲۰
جهــان بایــد بــرای یــک پاندمــی احتمالــی خــود 

را آمــاده کنــد. 
روحانــی: برنامــه ای بــرای اعمــال قرنطینــه بــر ۲۶ فوریه ۲۰۲۰

مناطــق مبتــال بــه ویــروس در دســت نیســت.

تعطیلی نمازهای جمعه.۲۸ فوریه ۲۰۲۰
یــک مطالعــه ۲۸ فوریه ۲۰۲۰ بنابــر  بــی ســی فارســی:  بــی 

مســتقل، در ایــران ۲۱۰ مــورد مــرگ در اثــر 
رســیده  ثبــت  بــه  کرونــا  ویــروس  بــه  ابتــال 
ــران، ۳۴ مــورد  اســت. در آمارهــای رســمی ای

اســت. گــزارش شــده  مــرگ 
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آینــده، ۳۱ مارس ۲۰۲۰ ســاعت   ۲۴ در  باقــری:  سرلشــگر 
ــر همــه بازارهــا و مراکــز  ــردد ب ــع ت ســاعت من

شــد. خواهــد  اعمــال  فــروش 

تعطیلی برخی زیارتگاه ها در مشهد و قم.۱۵ مارس ۲۰۲۰

روحانــی بــرای بــار دوم از اعمــال قرنطینــه بــر ۱۶ مارس ۲۰۲۰
اســتان هــا خــودداری کــرد.

ممنوعیت سفر بین شهرها.۲۶ مارس ۲۰۲۰

کــم ۱۱ آوریل ۲۰۲۰ اقتصــادی  هــای  فعالیــت  ســرگیری  از 
خطــر.

منبع: موسسه بین المملی مطالعات ایران/ مرکز مطالعات و پژوهش ها
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نظــام حاکــم بــر ایــران فرصــت اســتفاده از بحــران ویــروس کرونــا را 
ــت  ــن کســب حمای ــت ســلطه خــود در داخــل و همچنی ــرای تقوی ب
مردمــی از دســت نــداد. نظــام ادعــا کــرد کــه پشــت شــیوع ویروس 
کرونــا در ایــران توطئــه قــدرت هــای خارجــی اســت. رهبــر ایــران علــی 
خامنــه ای ایــاالت متحــده را متهــم کــرد کــه ایــن ویــروس را بــه 
طــور ویــژه بــرای ایــران ســاخته اســت. برخــی از صداهــا نیــز خواســتار 
آن شــدند کــه اختافــات سیاســی کنــار گذاشــته شــود، همــکاری 
هــا افزایــش یابــد، و از اتهــام زدن بــه یکدیگــر خــودداری کننــد و 
ــا ایــن چالــش بپردازنــد. ایــن امــر در اظهــارات معــاون  بــه مقابلــه ب
اســت:  یافتــه  بازتــاب  جهانگیــری  اســحاق  جمهــور  رییــس  اول 
ــا  ــد ت »همبســتگی اجتماعــی و اراده ملــی بیشــتر، کمــک مــی کن

ایــران زودتــر بــر ایــن بحــران غلبــه کنــد.«16 
هــای  بیمارســتان  خــود  نقــش  تحکیــم  بــرای  پاســداران  ســپاه 
صحرایــی ایجــاد کــرد17، و در عیــن حــال نیروهــای بســیج ۶۰۰ هــزار 
نفــر از اعضــای خــود را در سرتاســر کشــور بــه کار گرفــت تــا از همــه 
ســازمان هــای مشــغول مقابلــه بــا ایــن بحــران پشــتیبانی کننــد. و 
همچنیــن هــزاران بســته حمایتــی – کــه بــا کمک های مالی مردمی 
تهیــه شــده بودنــد – در مناطــق بحــران زده توزیــع کــرد.18 رســانه 
هــا از تــاش هــای گــروه هــای شــبه نظامــی مــورد حمایــت ایــران – 
ماننــد حشــد الشــعبی در عــراق و حــزب اللــه لبنــان – در مقابلــه بــا 
ایــن ویــروس خبــر دادنــد. دولــت ایــران مــی خواســت تصویــر بهتــری 

سه – حکومت ایران و تالش برای استفاده از این

بحران
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از گــروه هــای شــبه نظامــی نیابتــی خــود کــه تظاهــرات مردمــی در 
کشــورهای ذکــر شــده را بــا کشــتن تعــداد زیــادی از مــردم ســرکوب 

کــرده بودنــد، ارائــه دهــد. 
بــه نظــر مــی رســد کــه ســپاه پاســداران از دخالــت در بحــران ویــروس 
کرونــا خــودداری کــرد و مســئولیت را بــه نیروهــای مســلح واگــذار 
کــرد، زیــرا نمــی خواســت مــورد انتقــاد قــرار بگیــرد.19 نظــام حاکــم 
بــر ایــران بــرای بهتــر کــردن تصویــر خــود در ســطح بیــن المللــی پــس 
از اســتفاده از خشــونت برای ســرکوب تظاهرات علیه گران شــدن 
قیمــت بنزیــن در نوامبــر ۲۰۱۹ – کــه منجــر بــه کشــته شــدن ۱۵۰۰ 
نفــر و بازداشــت صدهــا معتــرض شــد – حــدود ۸۵ هــزار زندانــی را 
بــرای آهســته تــر کــردن گســترش ویــروس کرونــا بــه طــور موقــت 
آزاد کــرد. گزارشــگر ویــژه ســازمان ملــل در خصــوص حقــوق بشــر در 
ایــران از مقامــات ایرانــی خواســت تــا همــه زندانیــان سیاســی را بــه 

طــور موقــت آزاد کنــد.20
همانطــور کــه همــه دنیــا درگیــر نبــرد علیــه پاندمــی ویــروس کرونــا 
اســت، ایــران از ایــن فرصــت اســتفاده مــی کنــد تــا جبهــه هــای 
نظامــی در منطقــه را افزایــش دهــد. گــروه هــای شــبه نظامــی 
ایــران در عــراق حمــات نظامــی را علیــه ســربازان آمریکایی افزایش 
دادنــد، و در عیــن حــال، شــبه نظامیــان حوثــی نیــز حمــات خــود را 
بــه عربســتان ســعودی از ســر گرفتنــد. هــدف ایــران اعمــال فشــار 
بــر قــدرت هــای منطقــه ای و بیــن المللــی بــود تــا در سیاســت 
هــای خــود نســبت بــه ایــن کشــور بازبینــی کننــد. عــاوه بــر ایــن، 
ایــران از بحــران ویــروس کرونــا اســتفاده کــرد تــا همــدردی جهانــی 
نســبت بــه شــرایط انســانی موجــود در ایــران - کــه ناشــی از شــیوع 
ــر واشــنگتن فشــار  ایــن ویــروس بــود - جلــب کنــد؛ در عیــن حــال ب

وارد کنــد تــا نیروهــای خــود را از عــراق خــارج کنــد.21 
ایــران بزرگتریــن کمپیــن دیپلماتیــک خــود را بــا حضــور همــه ارگان 
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هــای دولتــی بــه راه انداختــه اســت تــا همــدردی جهانــی را کســب 
کنــد و حمایــت قــدرت هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی را در مبــارزه 
علیــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــه دســت آورد. هدایــت ایــن 
ــر امــور خارجــه  ــی، وزی ــران حســن روحان ــن را رییــس جمهــور ای کمپی
محمــد جــواد ظریــف و رییــس مجلــس شــورای اســامی علــی 
الریجانی برعهده داشــتند. آنها با همتایان خود در سرتاســر جهان 
تمــاس تلفنــی داشــتند و بــا ایــراد ســخنان احساســی در رســانه هــا، 
فاجعــه ویــروس کرونــا را بــا تحریــم هــای آمریــکا مرتبــط ســاختند و 
کوشــیدند تــا بــه تاثیــر تحریــم هــای ایــاالت متحــده بــر مــردم ایــران 
چهــره انســانی بدهنــد. همچنیــن دولــت ایــران یــک کمپیــن مردمــی 
بــه را انداخــت و مــردم آمریــکا را مخاطــب خــود قــرار داد تــا بــر 
خزانــه داری آمریــکا فشــار وارد کننــد و تحریــم هــای مســتمر را بــر 

ایــران متوقــف کنــد.22 
سرتاســر  در  کرونــا  ویــروس  پاندمــی  میــان  در  اینکــه  ســرانجام 
جهــان، ایــران تهدیــدات هســته ای خــود را افزایــش داد. جمهــوری 
ــه  ــداد بازرســان آژانــس بیــن المللــی هســته ای ب اســامی اجــازه ن
برخــی از ســایت هــای هســته ای دسترســی داشــته باشــند و ادعــا 
کــرد کــه تقاضــای ایــن آژانــس بــرای دسترســی بــه ایــن ســایت هــا 
تحــت فشــار آمریــکا اســت. ایــران همچنیــن تهدیــد کــرد اگــر جامعــه 
بیــن المللــی بــه تقاضاهــای ایــن کشــور پاســخ ندهــد از پیمــان منــع 
آژانــس  خــارج مــی شــود.23   )NPT( گســترش ســاح هســته ای 
ــر رفتــن از حــد مجــاز غنــی ســازی  ــا فرات تهــران را متهــم کــرد کــه ب
اورانیــوم و ســاخت ســانتریفیوژهای پیشــرفته تــر، تعهــدات خــود 

را زیــر پــا گذاشــته اســت. 
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رژیــم حاکــم بــر ایــران ادعــا مــی کنــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از 
۴۰ ســال پس از انقاب ســال ۱۹۷۹ با تحریم ها و فشــار ســر و کار 
داشــته اســت، در مواجهــه بــا بحــران هــا تجربــه کســب کــرده اســت. 
ایــن امــر بــه وضــوح در ســخنان علــی شــمخانی، دبیــر شــورای عالــی 
امنیــت ملــی ایــران، بازتــاب یافتــه اســت: »طــی ســالیان گذشــته، 
مــا هنــر مدیریــت زندگــی خودمــان در زمــان بحــران را یــاد گرفتــه 
ایــم.«24 عملکــرد و نتایــج مدیریــت بحــران از ســوی ایــران را مــی 

تــوان اینگونــه ارزیابــی کــرد: 
1_پیامدهـای سیاسـی کـردن ایـن بحـران: دسـتاوردهای 

 محدود بیـن المللـی و داخلـی
الف – کنترل امور داخلی و کاهش تظاهرات ضد دولتی در 
داخل و خارج از کشور: دولت ایران از وحشت اجتماعی ناشی 
از شیوع ویروس کرونا - که دنیا را تحت تاثیر قرار داده است و 
به ایران منحصر نمی شود- سود برد و این بحران به بازگرداندن 

آرامش و ثبات در داخل کشور کمک کرد. پس از شیوع این 
ویروس، همه تظاهرات و راه پیمایی های عمومی علیه دولت 
ایران کاهش یافت. همزمان با کاهش خشم عمومی ملی علیه 
دولت که چند ماه به طول انجامیده بود، خشم عمومی علیه 

نفوذ ایران در عراق و لبنان نیز به همین ترتیب کاهش یافته 
است.25 

چهار – نتایج و ارزیابی مدیریت بحران ویروس کرونا

از سوی ایران
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ب – بهتــر شــدن تصویــر تندروهــا: ایــن بحــران و مدیریــت آن در 
حالیکــه تاثیــر منفــی بــر محبوبیــت روحانــی و اصــاح گرایــان داشــته 
اســت، امــا موجــب بهتــر شــدن تصویــر جنــاح تنــدرو کــه قــدرت در 
درون نظــام در دســت او اســت شــده اســت. از همــان آغــاز بحــران 
ویــروس کرونــا، تندروهــا خواســتار اقدامــات ســختگیرانه شــدند، 
از جملــه: ممنوعیــت ســفر، قرنطینــه، ســاعت منــع تــردد، فاصلــه 
گــذاری اجتماعــی، و لغــو همــه رویدادهــای فرهنگی و دینی برای 
مقابلــه بــا گســترش ایــن ویــروس در کشــور. آنهــا همچنیــن از دولت 
خواســتند تــا بــه افــرادی کــه دچــار ایــن بحــران شــده انــد کمــک 
کنــد. امــا نهادهــای حکومتــی بــه ویــژه ســپاه پاســداران، نیروهــای 
بســیج، و نهادهــای مــوازی مالــی نیــز کوشــیدند تــا بــا ایــن بیمــاری 
همــه گیــر مقابلــه کننــد. دولــت ایــران بــه ریاســت روحانــی از آنجــا 
کــه از آغــاز ایــن بحــران را جــدی نگرفتــه بــود، بــه دلیــل گســترش ایــن 
ویــروس مــورد انتقــاد قــرار گرفــت، بویــژه پــس از آنکــه از اعمــال 
بــرای  تــر  ســختگیرانه  پیشــگیرانه  اقدامــات  اجــرای  و  قرنطینــه 

مقابلــه بــا ایــن پاندمــی خــودداری کــرد.26  
پ – تقاضــای بیــن المللــی بــرای تعلیــق تحریــم هــای آمریــکا 
از  برخــی  اســت همــدردی  توانســته  ایــران  دولــت  ایــران:  علیــه 
قــدرت هــا و ســازمان هــای بیــن المللــی را کســب کنــد و برخــی از 
آنهــا نیــز خواســتار برداشــته شــدن تحریــم هــای ایاالت متحــده علیه 
ایــران شــده انــد. کمپیــن دیپلماتیــک ایــران توانســت توجــه برخــی از 
طــرف هــای بیــن المللــی را بــه دســت آورد. نماینــده هــای ایــران، 
ــا، کــره شــمالی، عــراق، ونزوئــا، و نیکاراگوئــه  روســیه، چیــن، کوب
در نامــه ای بــه دبیــرکل ســازمان ملــل، از او خواســتند تــا خواســتار 
برداشــتن تحریــم هــا علیــه ایــران شــود. گزارشــگر ویــژه ســازمان 
ملــل در زمینــه حــق غــذا، هــال الــور نیــز خواســتار برداشــته شــدن 
تحریــم هــای بیــن المللــی علیــه کشــورهایی ماننــد ایــران، ســوریه، 
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ونزوئــا بــه دلیــل پاندمــی ویــروس کرونــا شــد.27 در ۳ آوریــل ۲۰۲۰، 
ــا از ایــده معــاف کــردن کمــک هــای بشردوســتانه از  اتحادیــه اروپ
تحریــم هــای اقتصــادی علیــه کشــورهایی ماننــد کوبــا، ونزوئــا، 
ــه  ــد ب ــن کشــورها بتوانن ــب ای ــن ترتی ــه ای ــا ب ــت کــرد ت ــران حمای و ای

ســرعت بــه تجهیــزات پزشــکی ضــروری دســت یابنــد.28 
اینســتکس:  طریــق  از  مالــی  مبادلــه  نخســتین  انجــام   – ت 
اتحادیــه اروپــا موفــق شــد مکانیــزم اینســتکس را بــرای نخســتین 
ــار از زمــان ایجــاد آن در ژانویــه ۲۰۱۹ فعــال کنــد. آلمــان از طریــق  ب
بــه دولــت  ایــن مکانیــزم کمــک هــای پزشــکی و بشردوســتانه 
ایــران کــرد، هرچنــد کــه ایــاالت متحــده کوشــید از فعــال شــدن ایــن 
مکانیــزم جلوگیــری کنــد. در خصــوص تــاش هــای آمریــکا بــرای 
توقــف فعــال شــدن ایــن مکانیــزم، رییــس اتــاق بازرگانــی بریتانیــا-
ایــران، لــرد نورمــن المونــت گفــت: »آمریــکا در راه فعــال شــدن 
اینســتکس مانــع ایجــاد مــی کنــد و زمــان اجــرای آن را طوالنــی تــر 
مــی کنــد.«29 کاندیــدای ریاســت جمهــوری در آمریــکا جــو بایــدن 
ــرای مقابلــه  خواســتار تســهیل ارســال دارو و تجهیــزات پزشــکی ب
ــران بــه عنــوان امــری بشردوســتانه شــد و  ــا در ای ــا ویــروس کرون ب
همچنین خواســتار آزادســازی و بازگشــت آمریکایی های بازداشــت 

ــران شــد.30   شــده در ای
ث – دریافــت کمــک هــا بشردوســتانه برای مبارزه با گســترش 
ــروس: بیــش از ســی کشــور و تعــدادی از ســازمان هــای  ــن وی ای
ــا کمــک  ــروس کرون ــا وی ــه ب ــه مقابل ــران در زمین ــه ای ــی ب ــن الملل بی
کــرده انــد. در همیــن زمینــه،  چیــن بــا ۲۸ پــرواز محمولــه هایــی را 
ــران فرســتاده اســت. ایــن کمــک هــا  ــه ای پــس از آغــاز ایــن بحــران ب
شــامل مــوارد زیــر مــی شــود: بیــش از ۱۰ میلیــون ماســک، ۵۰۰ 
هــزار تســت آزمایــش ویــروس کرونــا، ۳۰۰ هــزار لبــاس ایزولــه بــرای 
ــون دســتکش پزشــکی،  ــن ۲.۲ میلی ــه، و همچنی جراحــی و قرنطین
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۳۵۰ دســتگاه تنفــس مصنوعــی، ۵۰۰ اتــاق بیمارســتانی از پیــش 
ســاخته شــده، و مجموعــه ای از داروهــا و تجهیــزات متفــاوت 

ــرای بیمارســتان هــا.31  ب
بانــک هــا و ســازمان هــای توســعه نیــز بــه ایــران کمــک کــرده انــد. 
بــه عنــوان مثــال، صنــدوق اوپــک بــرای توســعه جهانــی ۵۰۰ هــزار 
دالر بــه ســازمان بهداشــت جهانــی کمــک کــرد تــا تجهیــزات مــورد 
نیــاز بیمارســتان هــا را جهــت مقابلــه بــا ویــروس کرونــا خریــداری و 
توزیــع کنــد. صنــدوق اوپــک بــرای توســعه جهانــی پیــش از آن نیــز 
بــرای مبــارزه بــا ســیل بــه ایــران در ســال ۲۰۱۹ کمــک کــرده بــود.32 
اگرچــه ایــران مــی کوشــد ایــن بحــران را سیاســی کنــد و ادعــا مــی 
کنــد کــه شکســت در مدیریــت بحــران ایــن ویــروس بــه دلیــل تحریــم 
لــوازم  هــا اســت، ایــن کشــور کمــک هایــی شــامل تجهیــزات و 
پزشــکی بــه ارزش ۲۰۰ میلیــون دالر از ترکیــه، قطــر، ژاپــن، فرانســه، 
چیــن، و چنــد ســازمان بیــن المللی مانند ســازمان بهداشــت جهانی 

دریافــت کــرده اســت.33
2_ پیامدهــای کنتــرل ویــروس: شکســت در عملکــرد و تعلیــق 

تحریــم ها
دســتاوردهای محــدود ایــران از بحــران ویــروس کرونــا، پیامدهایــی 
بیــن  بــرای شــرایط داخلــی و  بــرای نظــام حاکــم و در مجمــوع، 

المللــی داشــت. 
ــا: در واقــع،  ــا تاخیــر بــه شــیوع ویــروس کرون الــف – واکنــش ب
بحــران شــد.  تــر شــدن  ایــران موجــب وخیــم  دولــت  تصمیمــات 
مقامــات ایــران شناســایی و اعــام وجــود ویــروس کرونــا را کــه در 
۱۹ فوریــه ۲۰۲۰ مــورد تاییــد قــرار گرفتــه بــود بــا تاخیــر انجــام دادند. 
تصــور مــی شــود کــه ایــن تاخیــر در زمانــی کــه بیماری شــیوع نیافته 
بــوده  بــود و خطــرات آن همچنــان نامشــخص بودنــد، تعمــدی 
اســت. دلیــل ایــن تاخیــر آن بــود کــه دولــت مــی خواســت اطمینــان 
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حاصــل کنــد مشــارکت مــردم در انتخابــات پارلمانــی در نیمــه دوم 
فوریــه ۲۰۲۰ تحــت تاثیــر قــرار نخواهــد گرفــت. امــا بــه همیــن دلیــل 
مقامــات اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری را کــه منجــر 

بــه گســترش ســریع بیمــاری شــد، بــا تاخیــر انجــام دادنــد.34
نهادهــای  بیــن  همچنیــن  بحــران:  مدیریــت  در  شکســت   – ب 
دوگانگــی  نداشــت.  وجــود  هماهنگــی  هیچگونــه  حکومتــی 
موجــود در نهادهــای ایــران کــه نظــام سیاســی را دچــار مشــکل 
کــرده اســت، مدیریــت بحــران و تصمیــم گیــری هــا را نیــز تحــت تاثیــر 
قــرار داد. روحانــی بــه دلیــل نداشــتن اختیــارات الزم بــرای مقابلــه بــا 
نهادهــای مــوازی و نهادهــای نظامــی و همچنیــن تنــش میــان او 
ــت  ــن مســئولیت اداره کمیســیون مدیری ــن نهادهــا، از پذیرفت و ای
بــار  خواســت  مــی  زیــاد  احتمــال  بــه  او  کــرد.  خــودداری  بحــران 
مســئولیت ایــن بحــران را بــر شــانه جنــاح طرفــدار رهبــر ایــران - کــه 
بــا روحانــی مخالــف اســت -قــرار دهــد. روحانــی همــواره ایــن جنــاح 
را پــس از خــروج ایــاالت متحــده از توافــق هســته ای، مســئول 

ناکامــی حکومــت در ســال هــای اخیــر دانســته اســت.35 
دولــت ایــران بــه دالیــل گوناگونــی در مدیریــت بحــران ویــروس 
ــا ســایر کشــورهای منطقــه شکســت خــورد:  ــا در مقایســه ب کرون
واکنــش بــا تاخیــر بــه ایــن بحــران، نبــود شــفافیت و تــاش بــرای 
اســتفاده سیاســی از ایــن بحــران بــه جــای مقابلــه بــا آن. ایــن رویکرد 
بویــژه بــا توجــه بــه گســترش ویرانگــر ویــروس کرونــا، بــه نارضایتــی 
عمومــی نســبت بــه سیاســت هــای دولــت منجــر شــده اســت. 
اخبــار و ویدئوهــا منتشــره در شــبکه هــای اجتماعــی، واقعیــت 
ایــن فاجعــه و همچنیــن بدتــر شــدن شــرایط زندگــی مــردم را بــه 

ــر مــی کشــد. تصوی
اقدامــات  رغــم  بــه  دولــت:  بــه  مــردم  اعتمــاد  عــدم   – پ 
پیشــگیرانه ضعیــف از ســوی دولــت و نهادهــای آن، مــردم ایــران 
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ــد. پیــروی مــردم از تصمیمــات و  واکنــش مناســب را نشــان ندادن
دســتورالعمل هــا محــدود بــود زیــرا مــردم اعتمــاد خــود بــه دولــت 
را از دســت داده انــد.36 ایــن بــی اعتمــادی بــه دلیل واکنش ضعیف 
دولــت بــه ایــن بحــران و همچنیــن تناقضــات موجــود در اظهــارات 
ــر ایــن، از آنجــا کــه  رســمی در خصــوص ایــن بحــران اســت. افــزون ب
دولــت ایــران در همــه بحــران هــا از اســتراتژی انــکار اســتفاده مــی 
ــران و دولــت شــکاف وجــود دارد. ایــن امــر در  کنــد، بیــن مــردم ای
مــورد ســاقط کــردن هواپیمــای اوکراینــی در ژانویــه ۲۰۲۰ و دیگــر 
حوادثــی کــه در تحــت تاثیــر قــرار دادن رفتــار مردم نســبت به دولت 

نقــش داشــته انــد، صــادق اســت. 
ت – تاثیــر منفــی روحانیــون بــر ایــن بحــران: روحانیــون بــا بســتن 
زیارتــگاه هــا در شــهر قــم مخالفــت کردنــد و از اعمــال قرنطینــه بــر 
شــهری کــه اپیدمــی از آنجــا آغــاز شــده بــود و بــه شــهرهای دیگــر 
ایــران منتقــل شــده بــود، جلوگیــری کردنــد؛ آنهــا بــه ایــن ترتیــب در 
وخیــم تــر شــدن ایــن بحــران نقــش ایفــا کردنــد. همچنیــن باورهــای 
دینــی و فتواهــای آنهــا موقعیــت را پیچیــده تــر کــرد، بویــژه بــه ایــن 
دلیــل کــه ایــن فتواهــا در عــدم پیــروی عمــوم مــردم از دســتورات 

ایمنــی ضــروری نقــش داشــتند.37 
ث – وخیــم تــر شــدن بحــران اقتصــادی: دولــت ایــران بــی شــک 
آمادگــی مقابلــه بــا بحرانــی در ایــن مقیــاس را نداشــت. ایــن بحــران 
فشــار اقتصــادی مضاعفــی را بــر دولتــی وارد کــرده اســت کــه 
تحمــل پیامدهــای آن را نــدارد. و همچنیــن بــر رنــج هــای شــهروندان 
افــزوده اســت و شــرایط زندگــی آنهــا بدتــر کــرده اســت. عــاوه 
بــر ایــن، در اثــر تحریــم هــا، فشــار بیــن المللــی، و همچنیــن کمبــود 
بودجــه کــه بــه دلیــل افــت صــادرات نفــت وخیــم تــر شــده اســت، 
ــا بــه طــور اخــص بــرای  پیامدهــای اقتصــادی بحــران ویــروس کرون

ایــران در مقایســه بــا ســایر کشــورها فاجعــه بــار خواهــد بــود.
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ایــن بحــران همچنیــن شــکنندگی موقعیــت اقتصــادی و ناتوانــی 
نظامی از تحمل فشــار بحران را نشــان داد. این امر در تعلل دولت 
در خصــوص اعمــال قرنطینــه و همچنیــن درخواســت از شــرکت هــا 
بــرای ادامــه فعالیــت هــای خــود قابــل مشــاهده اســت. دولــت 
واهمــه داشــت کــه کارگــران کار خــود را از دســت بدهنــد و میلــی 

بــه پذیرفتــن چنیــن مســئولیتی نداشــت.38 
ج – کمپین دیپلماتیک برای تاثیر بر سیاســت فشــار حداکثری 
ایــاالت متحــده علیــه ایــران شکســت خــورد: تــاش هــای ایــران 
ــر  ــا مقصــر دانســتن تحریــم هــا و تاثی ــرای کاهــش فشــار آمریــکا ب ب
آنهــا در مقابلــه دولــت ایــران بــا شــیوع ویــروس کرونــا شکســته 
خــورده اســت. ایــاالت متحــده بــه فشــارهای ایــران و همچنیــن 
تقاضاهــای بیــن المللــی بــرای برداشــتن تحریــم هــا توجهــی نکــرد. 
بــا اعمــال فشــار  را  آمریــکا همچنــان سیاســت فشــار حداکثــری 
اقتصــادی ادامــه مــی دهــد و هــر طــرف خارجــی را کــه خــارج از 
ــد  ــران همــکاری مــی کن ــا ای چارچــوب کمــک هــای بشردوســتانه ب

مــورد تنبیــه قــرار مــی گیــرد.39
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سیاســت واکنــش دولــت بــه شــیوع ویــروس کرونــا از گســترش این 
ویــروس در آینــده جلوگیــری نخواهــد کــرد. از ســر گیــری فعالیــت 
هــای اقتصــادی کــم خطــر موجــب گســترش بیشــتر ایــن ویــروس 
خواهــد شــد. ضــرورت اقتصــادی باعــث شــده اســت تــا دولــت ایــن 
اقــدام را بــرای مقابلــه بــا رکــود اقتصــادی در اثــر تعطیلــی در ایــران 
ــا  انجــام دهــد. امــا ایــن اقــدام برخــاف تــاش هــا بــرای مقابلــه ب
گســترش ایــن ویــروس اســت و ممکــن اســت موجــب رکــودی 
شــود کــه دولــت از آن واهمــه دارد – بویــژه اگــر گســترش ایــن 

ویــروس همچنــان فروكــش نکنــد. 
پــس از پایــان بحــران ویــروس کرونــا، دولــت همچنــان دچــار مشــکل 
خواهــد بــود. تحریــم هــای ایــاالت متحــده همچنــان ادامــه دارنــد و 
راهــی بــرای برداشــتن آنهــا نیســت. اگــر دولــت تعطیلــی و قرنطینه 
کامــل بــر سرتاســر کشــور اعمــال نکنــد، تعــداد بیشــتری از ایرانیــان 
بــه طــور قطــع بــه ایــن ویــروس مبتــا مــی شــوند. بــا گســترش 
بیشــتر ویــروس کرونــا در ایــران، مشــروعیت حکومــت بیشــتر از بیــن 
خواهــد رفــت و بــر خشــم عمومــی کــه ریشــه در عوامــل اجتماعــی، 

اقتصــادی و سیاســی دارد افــزوده خواهــد شــد.
اگــر قرنطینــه و تعطیلــی کامــل اعمــال شــود، ایــران بــه احتمــال 
زیــاد دچــار رکــود اقتصــادی، تــورم گســترده و ورشکســتگی خواهد 
شــد. ایــن امــر بــه طــور حتــم خشــم عمومــی را بــه طــور گســترده 
ای برخواهــد انگیخــت و بــه تظاهراتــی ماننــد ســال ۲۰۱۹ دامــن 
خواهــد زد. عبــور از ایــن بــن بســت تنهــا زمانــی ممکــن اســت کــه 
ایــن بحــران در ســطح جهانــی پایــان یافتــه باشــد. امــا ایــن بــه معنای 

پنج – پیامدها و سناریوهای آینده
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ــران در  ــران نیســت و بــه تغییــر موضــع ســخت ای ــان بحــران در ای پای
قبــال مذاکــرات بــا ایــاالت متحــده نیــز منجــر نخواهــد شــد. 

ایــران ممکــن اســت سیاســت مقاومتــی را دنبال کنــد و پیامدهای 
بــه  نســبت  داخلــی  تهدیــد  کــه  اگــر  کنــد  تحمــل  را  بحــران  ایــن 
ــا  مشــروعیت نظــام وجــود نداشــته باشــد. ایــن ســناریو حداقــل ت
مــاه نوامبــر کــه نتایــج انتخابــات ریاســت جمهــور آمریــکا مشــخص 
مــی شــود، بســیار محتمــل اســت. ایــران بــر ایــن بــاور اســت کــه 
بخــت پیــروزی ترامــپ بــه دلیــل بحــران ویــروس کرونــا ممکــن اســت 
کاهــش یافتــه باشــد. در ایــن صــورت، ایــران بــاور دارد کــه آمریکایــی 
ــد شــد کــه ترامــپ احتمــاال پیــش از  ــری خواهن هــا مشــغول درگی
انتخابــات ریاســت جمهــوری در نوامبــر ۲۰۲۰ در عــراق بــه وجــود 
خواهــد آورد تــا عملکــرد ضعیــف خــود در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا 

در ایــن کشــور را الپوشــانی کنــد. 
بــه همیــن ترتیــب، تضمینــی در خصــوص شــرط بنــدی بــر اســتفاده 
بــرای  ابــزاری  عنــوان  بــه  کرونــا  ویــروس  پاندمــی  از  سیاســی 
برداشــتن تحریــم هــا و کاهــش فشــارها وجــود نــدارد. اگرچــه ایــران 
بــا اســتفاده از ویــروس کرونــا، کوشــید تــا بــر آمریــکا بــرای خــارج 
ــه  ــد، امــا پاســخ قاطعان کــردن نیروهایــش از عــراق فشــار وارد کن
آمریــکا- فرســتادن نیــرو بــه عــراق، انتقــال ســفارت خــود بــه پایــگاه 
ــه ایــن کشــور -  عیــن االســد، فرســتادن موشــک هــای پاتریــوت ب
ــه  ــه نوب ــن امــر ب ــران داده اســت. ای ــه ای ــده محکمــی ب ــام بازدارن پی
خــود موجــب شــده اســت تــا ایــران در اســتفاده از پاندمــی ویــروس 
کرونــا بــرای فشــار بــر ایــاالت متحــده و متحدانــش از طریق تشــدید 

فعالیــت هــای نظامــی تجدیــد نظــر کنــد.40 
دولــت ایــران از سیاســی کــردن ایــن بحــران دســتاوردهایی داشــته و 
همین امر موجب شــده اســت تا برخی از کشــورها، ســازمان های 
بیــن المللــی و چهــره هــای سیاســی خواســتار برداشــتن تحریــم هــا 
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علیــه ایــران بــه دالیــل بشردوســتانه بشــوند. امــا ایــن دســتاوردها 
موفقیــت چشــمگیری بــه شــمار نمــی رونــد زیــرا تحریم هــا همچنان 
برقــرار اســت. کمــک هــای بشردوســتانه دریافتــی از ســوی ایــران 
در بحــران ویــروس کرونــا، بــه دارو و محصــوالت غذایــی اساســی 
ــاه  ــر ایــن فشــارها کوت محــدود مــی شــود. ایــاالت متحــده در براب
نیامــده اســت. امــا هیــچ یــک از ایــن کشــورها جــرات نمــی کنــد تــا 
ایــاالت متحــده را بــه چالــش بکشــد و تحریــم هــای ایــران را نقــض 
کنــد. بــرای اثبــات ایــن امــر کافــی اســت بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه 
ایــاالت متحــده بــه رغــم وجــود ایــن بحــران، بر کشــورها، شــرکت ها، 
و افــرادی کــه بــا ایــران در زمینــه صــادر کــردن نفــت ایــن کشــور یــا 
بــرای دور زدن تحریــم هــای مبــادالت مالــی همــکاری مــی کردنــد، 
در فوریه و مارس ۲۰۲۰ چندین تحریم وضع کرد. صادرات مخفی 
نفــت و مکانیــزم هــای مالــی ایــران بــه دلیــل بحــران ویــروس کرونــا 

بــا دشــواری هــای بیشــتری روبــرو شــده اســت.41
فعــال کــردن اینســتکس بــه معنــای آن نیســت کــه کشــورهای 
عضــو آن مــی کوشــند زمینــه فعالیــت هــای آن را گســترش دهنــد. 
بنابرایــن، بــه نظــر نمــی رســد ایــن مکانیــزم آینــده ای جــز کمــک های 
بشردوســتانه داشــته باشــد، زیــرا شــرکت هــای اروپایــی بــه دلیــل 
تــرس از تحریــم هــای آمریــکا حاضــر بــه فعالیــت در چارچــوب ایــن 
مکانیــزم نیســتند. خــود کشــورهای اروپایــی نیــز شــرط و شــروطی 
را بــرای فعــال کــردن کامــل ایــن مکانیــزم دارنــد کــه مــی تــوان بــه 
 FATF اشــاره کــرد. امــا ایــران بــا مقــررات FATF موافقــت ایــران بــا
موافقــت نکــرده اســت و بــه همیــن خاطــر در فهرســت ســیاه ایــن 

ســازمان قــرار گرفتــه اســت.42
اروپــا همچنــان نگرانــی خــود را در خصــوص سیاســت هســته ای 
ایــران در پــی کاهــش تعهــدات هســته ای ابــراز مــی کنــد. ایــران 
غنــی ســازی اورانیــوم را افزایــش داد، ســانترفیوژهای پیشــرفته 
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نصــب کــرد، از نظــارت آژانــس بیــن المللــی هســته ای بــر ســایت هــا 
و فعالیــت هــای هســته ای خــود طفــره رفــت43، و همچنــان بــه 
توســعه برنامــه موشــک هــای بالســتیک خــود ادامــه مــی دهــد. 
کشــورهای اروپایــی از رفتارهــای بــی ثبــات کننــده ایــران در منطقــه 
نیــز انتقــاد کــرده انــد. ایــاالت متحــده اقداماتــی را کــه برخــاف 
اســتراتژی فشــار حداکثــری علیــه ایــران باشــد از ســوی هیــچ طــرف 

بیــن المللــی بویــژه اروپایــی هــا نمــی پذیــرد. 
هــای  کمــک  از  ایــران  دولــت  کــه  اســت  کــرده  ثابــت  تجربــه 
بشردوســتانه در زمینــه خریــد کاال، غــذا و دارو جهــت دور زدن 
و  طلبانــه  توســعه  هــای  فعالیــت  مالــی  تامیــن  و  هــا  تحریــم 
سیاســت هــای ایدئولوژیــک و انقابــی خــود اســتفاده مــی کنــد. 
ایــن امــر زمانــی افشــا شــد کــه اخیــرا دولــت ایــاالت متحــده دولــت 
ایــران را بــه سوءاســتفاده از بودجــه هــای بشردوســتانه دریافتــی 

از اتحادیــه اروپــا متهــم کــرد. 
بعضــی از واقعیــت هــا در تضــاد بــا ادعــای ایــران در خصــوص تاثیــر 
تحریــم هــا بــر مقابلــه بــا ایــن بحــران هســتند. دولــت ترامــپ اگرچــه 
بــه دنبــال سیاســت فشــار حداکثــری اســت، امــا غــذا و دارو را از 
تحریــم هــای خــود معــاف کــرده اســت. در واقــع، در ســال ۲۰۱۹، 
ایــران کاالهــای اساســی و دارو بــه ارزش ۱۵ میلیــارد دالر از محــل 
درآمدهــای نفتــی وارد کــرد. ایــاالت متحــده بــا همــکاری دولــت 
ســوئیس در اوایــل ســال ۲۰۲۰ مکانیــزم مالــی بــرای همیــن منظــور 
ایــران  بــا  از شــرکت هــا  برخــی  آن  از طریــق  کــه  انداخــت  راه  بــه 

ــد.44  ــی را انجــام دادن مبادالت
مــردم ایــران اعتمــاد خــود را بــه دولــت از دســت داده انــد. ســابقه 
دولــت ایــران بــه طــور مکــرر بــه مــردم ایــران ثابــت کــرده اســت کــه 
ایــن دولــت نیرنــگ بــاز اســت و همــواره شکســت هــای خــود را 
انــکار مــی کنــد. بــه احتمــال بســیار زیــاد جامعــه بیــن المللــی نیــز 
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اعتمــاد خــود را بــه دولــت ایــران از دســت داده اســت و از همیــن 
ــه  ــم هــا نیســت. پــس از ســال هــا تجرب ــه برداشــتن تحری ــل ب رو مای
مشــخص شــده اســت کــه دولــت ایــران چنــدان اهمیتــی بــه مــردم 
ــر ســر قــدرت  ــدن ب ــال باقــی مان ــه دنب ــران نمــی دهــد و فقــط ب ای
اســت. دولــت ایــران طــی شــش روز در مــاه نوامبــر ۲۰۱۹، ۱۵۰۰ 
معتــرض را بــه خاطــر اعتــراض بــه افزایــش قیمــت بنزیــن کشــت، 
همچنیــن در حــدود ۷۰۰۰ نفــر را بازداشــت کــرد، و در مقابــل از 
گســترش ویــروس کرونــا در سرتاســر کشــور چشــم پوشــی کــرد تــا 
اینکــه بــه فاجعــه ای تبدیــل شــد. تاخیــر دولــت ایــران در مقابلــه بــا 
شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران از ســر ماحظــات سیاســی بــود 
و بــه خاطــر اینکــه ایــن پیــام را بــه خــارج منتقــل کنــد کــه نســبت 
ــوز مشــروعیت دارد. ــم هن ــود و  رژی ــاد ب ــات زی مشــارکت در انتخاب
اگــر دولــت ایــران واقعــًا خواهــان رفــاه مــردم ایران باشــد و بخواهد 
از مشــروعیت واقعی که ریشــه در حمایت عمومی دارد برخوردار 
باشــد، چــرا بــه طــور مســتمر از خواســت مــردم بــرای متوقــف 
کــردن پــروژه توســعه طلبانــه خــود چشــم پوشــی مــی کنــد؟ و 
چــرا نتوانســته اســت شــرایط زندگــی مــردم را بهبــود بخشــد؟ و 
برعکــس، بــه رغــم وخیــم تــر شــدن ایــن بحــران، ایــران همچنــان بــه 
نیروهــای شــبه نظامــی خــود در عــراق دســتور می دهــد تا حمات 
را علیــه ایــاالت متحــده افزایــش دهنــد. و همچنیــن از نیروهــای 
شــبه نظامــی خــود در یمــن مــی خواهــد بــه مبــارزه علیــه عربســتان 

ســعودی ادامــه دهنــد. 
مــی تــوان گفــت کــه دولــت ایــران در مدیریــت گســترش بحــران 
ویــروس کرونــا، دو اشــتباه جــدی را مرتکــب شــده اســت. نخســتین 
ــا ایــن بحــران بــه طــور جــدی  اشــتباه زمانــی رخ داد کــه مقامــات ب
کــه  جایــی   – چیــن  بــه  را  خــود  هواپیماهــای  و  نکردنــد  برخــورد 
وجــود  ایــران همچنیــن  فرســتادند.  شــد-  شــروع  آن  از  پاندمــی 
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ــر اعــام کــرد و در انجــام اقدامــات علمــی  ــا تاخی ــن بیمــاری را ب ای
مناســب کــه گســترش ویــروس کرونــا را محــدود مــی کــرد نیــز 
تعلــل کــرد. دومیــن اشــتباه ایــران زمانــی بــود کــه بحــران ویــروس 
کرونــا را در داخــل و خــارج از کشــور سیاســی کــرد؛ ایــن کار نــه بــرای 
نفــع مــردم، بلکــه بــرای اطمینــان حاصــل کــردن از بقــا و تــداوم 
ــا، ایــن  حکومــت صــورت پذیرفــت. امــا پــس از پایــان ویــروس کرون
شکســت بــدون شــک پیامدهایــی خواهــد داشــت و بحــران داخلــی 
را بیــش از پیــش عمیــق تــر و وخیــم تــر خواهــد کــرد؛ بحرانــى اســت 
کــه حکومــت ایــران پــس از خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای بــا آن 

مواجــه بــوده اســت.
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https://bit.ly/3a61WPm
https://bit.ly/2yh2xR9
https://bit.ly/39D69do
https://bit.ly/39D69do
https://bit.ly/3e00sd1
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مبارزه با ویروس کرونا«، Middle East Online، 10 آوریل ۲۰۲۰، 
https://bit.ly/3cclxiD ،2020 تاریخ بازدید: 10 آوریل

20- . آر تی عربی، ایران 85 هزار زندانی از جمله برخی زندانیان 
سیاسی در سایه گسترش ویروس کرونا به طور موقت آزاد کرد، 

https://bit.ly/3fk7JUR ،2020 تاریخ بازدید: 10 آوریل
21- . »گزارش وضعیت ایران«، موسسه بین المللی مطالعات 

ایران )رسانه(، ماه مارس ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 10 آوریل 2020، 
https://bit.ly/3ckXwWH

22-. همان.
NPT« .-23  مهمترین محور مذاکرات برجامی ایران و اروپا«، 

باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۱ اسفند ۱۳۹۸، تاریخ بازدید: 30 مارس 
https://bit.ly/2VzLbbT ،2020

24- خبرگزاری مهر، شمخانی: دو قطبی کاذب اقتصاد-سامت 
نباید ما را متوقف کند«، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹، تاریخ بازدید: 10 آوریل 

https://bit.ly/2x6st1K  ،2020
25- کنت ام. پوالک، »ویروس کرونا جمهوری اسامی را نخواهد 

کشت«، Foreign Policy، ۲ آوریل ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 10 آوریل 
https://bit.ly/3aL0QK5 ،2020

26- همان.
27- »گزارشگر سازمان ملل خواستار رفع تحریم های ایران شد«، 
خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین ۱۳۹۹، تاریخ بازدید: 10 آوريل 2020،  

https://bit.ly/39wP6JR
28- »درخواست اتحادیه اروپا برای تعلیق تحریم های آمریکا علیه 

ایران برای مقابله با کرونا«، خبرگزاری ایسنا، ۱۶ فروردین ۱۳۹۹، 
https://bit.ly/2UFpCpx  ،2020 تاریخ بازدید: 10 آوریل

29-.»اتاق بازرگانی انگلیس و ایران خواستار توسعه عملیات مالی 
با اینستکس شد«، خبرگزاری ایرنا، ۱۲ فروردین ۱۳۹۹، تاریخ بازدید: 

https://bit.ly/39ERJtn  ،2020 10 آوریل
30- »جو بایدن با اشاره به بحران کرونا خواستار کاهش تحریم ها 
علیه ایران شد«، رادیو فردا، فروردین ۱۵, ۱۳۹۹، تاریخ بازدید: 10 

https://bit.ly/3dXf9gX ،2020 آوریل
31- »کمک های چین برای مقابله با کرونا امشب با ۲ پرواز از پکن 

https://bit.ly/3cclxiD
https://bit.ly/3fk7JUR
https://bit.ly/3ckXwWH
https://bit.ly/2VzLbbT
https://bit.ly/2x6st1K
https://bit.ly/3aL0QK5
https://bit.ly/39wP6JR
https://bit.ly/2UFpCpx
https://bit.ly/39ERJtn
https://bit.ly/3dXf9gX
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به ایران ارسال می شود«، آژانس خبری فارس، 16 فروردین 1399، 
https://bit.ly/3bRJWto  ،2020 ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 10 آوریل

32- »صندوق اوپک ۵۰۰ هزار دالر به ایران برای خرید تجهیزات 
مورد نیاز در مقابله با ویروس کرونا می دهد«، خبرگزاری ایسنا، 
https://bit. ،2020 14 فروردین 1399، تاریخ بازدید: 10 آوریل

ly/2w7MwMJ
33- عبدالسام پور سالمی، »دالیل شکست ایران در مقابله با 
https:// ،۲۰۲۰ بحران ویروس کرونا«، خبرگزاری آناتولی، ۲ آوریل

bit.ly/34t7QJx
34- »کرونا و انتخابات ایران: چگونه رژیم ایران جان شهروندان را به 

خطر انداخت؟«، سکای نیوز عربی، ۲۳ فوریه ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 10 
https://bit.ly/3cdb86h ،2020 آوریل

35- »چانه زنی و آینده جنبش اصاحات در ایران«، موسسه بین 
المللی مطالعات ایران، ۷ ژانویه ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: 11 آوریل 

https://bit.ly/2Ru3nRc  ،2020
36-  پور سالمی، همان.

37- مهدی خلجی، »ویروس کرونا در ایران )بخش اول(: عامل 
روحانیت«، Washington Institute، ۹ مارس ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 

https://bit.ly/2XqJzSQ ،2020 10 آوریل
38- نعمت احمدی، »بی برنامگی مطلق دولت«، روزنامه جهان 
https://  ،2020 صنعت، ۱۰ آوریل ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 10 آوریل

bit.ly/2Xa6Kkf
39- ایلی یوسف، »واشنگتن: تحریم ها همچنان باقی می مانند تا 

وقتی که تهران به حمایت مالی از تروریسم ادامه دهد«، الشرق 
https://bit. ،2020 االوسط، ۸ آوریل ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 11 آوریل

ly/2xiM3YA
40- محمد علی و سام الجاف، »واشنگتن آرايش نیروهای خود را 
در عراق تغییر می دهد«، وبسايت العربي الجديد، ۱۷ مارس ۲۰۲۰، 

https://bit.ly/3a0n6hO 2020 تاريخ بازدید: 11 آوریل
41-  موسسه بین المللی مطالعات ایران. »چانه زنى و آینده 

جنبش اصاحات در ایران«، همان.
42- »بروجردی: اروپا نتوانست خا نبود آمریکا را در برجام پر 

https://bit.ly/3bRJWto
https://bit.ly/2w7MwMJ
https://bit.ly/2w7MwMJ
https://bit.ly/34t7QJx
https://bit.ly/34t7QJx
https://bit.ly/3cdb86h
https://bit.ly/2Ru3nRc
https://bit.ly/2XqJzSQ
https://bit.ly/2Xa6Kkf
https://bit.ly/2Xa6Kkf
https://bit.ly/2xiM3YA
https://bit.ly/2xiM3YA
https://bit.ly/3a0n6hO
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کند/ پنج گام کاهش تعهدات برجامی قدرت چانه زنی ایران را 
رشد داد«، ایکانا، ۱۰ آوریل ۲۰۲۰، تاریخ بازدید 11 آوریل 2020.  

https://bit.ly/2X5WmKe
43- »فعالیت های هسته ای ایران: آژانس بین المللی هسته ای 

هشدار داد و از ایران برای عدم همکاری انتقاد کرد«، وبسایت 
https:// .2020 فرانس 24، ۳ مارس ۲۰۲۰، تاریخ بازدید: 11 آوریل

 bit.ly/3eeN3Gx
44- پوالک، »ویروس کرونا جمهوری اسامی را نخواهد کشت«، 

همان.

https://bit.ly/2X5WmKe
https://bit.ly/3eeN3Gx
https://bit.ly/3eeN3Gx
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