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بررسی تطبیقی عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله با  
 روی آنهاکرونا و آینده پیش

  (02/06/1399: بیتصو خیتار -27/02/1399: افتیدر خیتار)

   1ی آباد  فیس  یعیشف  محسن

   2ی دولت آباد  یباقر  یعل

 چکیده 

  لیتبد  المللیبین  بزرگ  دغدغه   مرحله فراگیری و یک کرونا به    روسی وامروزه  
به دولت  این ویروس،   شده است.  اختی جهانهاتوانسته است  بدهد که    ی اراتی، 

شرا  نبود.   یعاد  طیدر  محدودیت  ممکن  طرفی  آنها از  برای  نیز  زیادی  های 
مقاله   این  هدف  راستا،  همین  در  است.  آورده  عملکرد   ی ق یتطب  یبررسبوجود 

ی  روشیپ اجتماعی  ـ   سیاسی  نده ی و سنگاپور در مقابله با کرونا و آ   ران ی دولت ا 
پژوهی  های مذکور و وضعیت نهایی این ویروس در چارچوب روش آیندهدولت

ین، پرسش این است که »عملکرد دولت ایران و سنگاپور در مقابله است. بنابرا
ها  روی این دولتاجتماعی پیشـ    با ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی

و وضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟« نتایج حاصل از  
کرونا    سنگاپور در رویارویی با ویروسدهد که عملکرد دولت  تحقیق نشان می

ایران سریع برنامهبه نسبت  قانونریزی شدهتر،  بوده است،  مندتر و شفافتر،  تر 
روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه  در باب آینده پیش
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الف دسته از:  عبارتند  هز  کرونا،   انی پا  مطلوب: آینده  ـ    بندی    هاینهی کاهش 
نظام  به  و  هادولت  یبرا  یشغل بشهروندانیی  دانابود  محتمل:    ـ  ؛  ـ  1آینده 

  ؛بر دولت  یو فشار حداکثر  کار یجوانان ب  کرونا، ظهور بحران  یج ی تدر  شکست
اطالعات  یج ی تدر  مهار  ـ2 تسلط  و  نفوذ  گسترش   ی بقا  ـ3؛  هادولت  یکرونا، 

ممکن:    آینده   ـ  ؛ پ کی دموکرات  یشدن فضاکرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته 
کر درازمدت  اقتصادشکست  بحران  حداکثر  یونا،  فشار  ظهور    یو  و  مردم  بر 

 اجتماعی.  اعتراضات 
 پژوهی، دولت. ایران، سنگاپور، کرونا، آینده کلیدی: واژگان
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 مقدمه 

های دولت 1ی همچون کرونا، ماریب  ک ی شدن    فراگیراز جمله  ی  بحران  ط ی شرا در  
دهند که به  خود نشان میهای متفاوتی نسبت به مقابله با آن از  مختلف واکنش

سیاسی کنونی    ـ  لحاظ  شرایط  در  است.  تامل  قابل  آور  حیرت  آنچهاجتماعی 
سرعت   و  حجم  فقط  و  شده،  نوقایع  دولت  ستیرخدادها  عملکرد  به  که  را  ها 

باشد.  باره نیز میهای جهان در ایننحوه مدیریت دولت بلکه  چالش کشیده است،
میا در  کار  اینجای  تا  که  کشورهای  مدیریتی  از  گروه  دو  و    تدموکران 

به بوده است.  ها  ای که بسیاری از این دولتگونهاقتدارگرا متفاوت از یکدیگر 
رسانه سوی  به چالش کشیده شدههایاز  و شهروندانشان  از    اند. آزاد  نباید  البته 

ابَراتفاقات   ها و که بحران  کند ثابت می  ،خی به تار  ی نگاهمی ننظر دور داشت که  
. تغییراتی که در برخی  اند شده  ات اساسی و دائمی رییتغ  سازنهی زمهمواره    بزرگ

اند.  را بهتر کردههمگانی  زیست    وضعدر ادامه    مواقع برای بشریت مفید بوده و
با    ی مل  سالمت  ظهور مراکز به    1918آنفوالنزا در سال  گیری  به عنوان مثال، همه

.  منجر شد   ییاروپاهای  کشور  تعداد زیادی از در  رن  استانداردهای مناسب و مد 
دولت    سازنهیرکود بزرگ، زم و  دوم    یجهان  جنگ   یقلو  دو   پدیده دو  همچنین  

شدند.   مدرن  مسلم  رفاه  اینجا  در  کهباشدمیآنچه  است  این  دولت  ،    هاامروزه 
در بحران کرونا نیز    هستند. و خدمات به جامعه    یمسئول رفاه و عدالت اجتماع

گر  ها و توان تاثیر آنها در بهبود روند امور، همواره در ذهن پرسشدولت  نقش
عیار  تطبیقی  صورت  به  محققان  و  اندیشمندان  میشهروندان،  شوند.  سنجی 

با   پرسشبنابراین،   مقابله  در  سنگاپور  و  ایران  دولت  »عملکرد  که  است  این 
ها و  روی این دولتاجتماعی پیشـ    ویروس کرونا چگونه بوده و آینده سیاسی

فوق    پرسشوضعیت نهایی این ویروس به چه شکل رقم خواهد خورد؟« طرح  

 
1. COVID-19 
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های دو کشور به خوبی واقف هستند و  درحالی است که نویسندگان به تفاوت
هی مولفهبه  وجه  نمیچ  یکسان  را  دو  این  بر  تاثیرگذار  نگاه  های  در  اما  دانند 

بیرونی آنچه قضاوت شهروندان ایرانی از عملکرد دولت را شکل خواهد داد اگر  
کوچک کشورهای  با  مقایسه  حداقل  نباشد  اروپایی  کشورهای  با  تر  مقایسه 

کشور سنگاپور    ، جنبه مهم  5آسیایی خواهد بود. همچنین نباید فراموش کرد از  
کرونا  می با  مقابله  در  ایران  جمله  از  کشورها  از  بسیاری  به  نسبت  توانست 

( و  لومتری ک  722مساحت  وسعت کم )ـ  1پذیرتر باشد؛ عواملی همچون:  آسیب
باال؛   بسیار  جمعیت  زیاد  ـ  2تراکم  بسیار  خارجی  شهروندان  جمعیت  وجود 

آنکه )توضیح  چینی  مهاجران  هزار    ششصدو    ونیلیم   کیاز    ش ی ب  بخصوص 
درصد مجوز    ۴1  حدودا،  مقدار  نی و از ا   وجود دارندسنگاپور  کشور  در  مهاجر  

برای   دن   نی دوم  ـ3  ؛(دارند را  کار  الزم  شلوغ  شانگه  ایبندر  بندر  از  از    یاپس 
  اولین ـ5  ی؛ کشت یریبارگ  ک یاز لحاظ تراف  دنیابندر  ن یدوم ـ ۴ کاال؛ وزن لحاظ 

فاصله نزدیک    ـ6؛  هایکشتو آمد و شد    یری گ ختوس  مقدار  نظر از    ایدن  گاهبندر 
بحران کرونا   با  اولین کشور درگیر  عنوان  به  -Marks, 2007: 15)به چین 

  ن ی تریاز اصل ی کی سنگاپور  که  شودمیبه این موارد این مطلب هم اضافه   (.75
ر  د  . دلیل آن هم این است که است  ایآس   قاره  مراکز تبادل سفر در ترین  و مطرح

و   یافته   یامنطقهمکان  از    استقرار  در  ترین ترافیکرپُجمله  که  و    یی ای مناطق 
مهمترین    (.Yap, 2004: 35) .  شودیم  یتلق  ییهوا از  برخی  اینحال  با 

میتفاوت  سخت  را  مقایسه  کار  که  کشور  دو  ازهای  عبارتند  اینکه    : سازد 
و پنجاه هزار نفر و ایران قریب    سنگاپور جمعیتی حدود پنج میلیون و هشتصد 

از    85 کشور  این  دارد.  نفر  اقتصادنسبتاً    ط ی شرا میلیون  درآمد    یمطلوب  با 
  یو معضالت اقتصاد  دار یناپا  ت یوضع با    برد حال آنکه ایرانسود می  سرانه باال

از حد    شی ارزش شدن ب یب  و  ندهیزاف  یکاریب،  هدفمند  یهامی از اعمال تحر  یناش
مل میپول  نرم  پنجه  و  دست  ایرانی  س  کند.    ده یچ یپ  یاجتماع  ـ  یاس یساختار 

شکاف بر  مذهب یقوم  هایمبتنی  داردو    ی ،  آنکه  زبانی  به مردم    حال  سنگاپور 



 145  ...و  رانیعملکرد دولت ا يق یتطب يبررس

 

 اند.  نوعی همگرایی و فرهنگ تساهل و قانونمداری رسیده
تفاوتیعل به  توجه  و  رغم  فوقها  نشان    ، تشابهات  تحقیق  از  حاصل  نتایج 

دولت می عملکرد  که  نسبت    دهد  به  کرونا  ویروس  با  رویارویی  در  سنگاپور 
سریع برنامهایران  شدهتر،  شفافریزی  و  قانونمندتر  باب  تر،  در  است.  بوده  تر 

آینده پیش روی هر دو دولت نیز پنج سناریو قابل طرح است که در سه گروه  
  هاینهی کرونا، کاهش هز  انی پا  مطلوب:  آینده ـ    را جای داد: الف   می توان آنها

دانابه  و   هادولت  ی برا  یشغل نظام  ب شهروندان  یی بود  محتمل:    ـ  ؛   آینده 
جوانان  یج ی تدر  شکست   ـ1 بحران  ظهور  حداکثر  کاریب   کرونا،  فشار  بر    یو 

اطالعات  ی جی تدر  مهار ـ  2  ؛دولت و تسلط  نفوذ    ـ3؛  هادولت  یکرونا، گسترش 
-  آینده   ـ  پ ؛  کی دموکرات  یشدن فضاکرونا، متمرکز شدن قدرت و بسته  یبقا

بر مردم و    ی و فشار حداکثر  ی شکست درازمدت کرونا، بحران اقتصادممکن:  
 اجتماعی.  ظهور اعتراضات

پژوهی استفاده شده است.  فوق از روش آینده  پرسش در این مقاله برای پاسخ به  
این است که بر    بندیشده در قالب سه دسته  استخراج   سناریو  انتخاب چهار   علت

اساس منطق سناریونویسی، سناریوها غالباً بر مبنای سه دسته ارجح یا مطلوب،  
واکاوی   ،شوند. از طرفی نیز به اعتقاد نویسندگانبندی می محتمل و ممکن دسته

دهد که به طور منطقی در بخش  های موجود نشان میحال و تحلیل داده  ایعوق
محتمل   سناریو  بخش  و  سناریو  یک  کدام  هر  ممکن  و  مطلوب  سناریوهای 

باید  می مشخصاً  تحقیق  پیشینه  با  ارتباط  در  نمود.  انتخاب  را  سناریو  سه  توان 
به دلیل تازگی و جدید بودن موضوع و متغیرهای مورد مقایسه  ، تاکنون  گفت 

همین از  است،  نشده  منتشر  ادامه  پژوهشی  در  پژوهش،    برایرو،  سازماندهی 
شفاف و  جزئی  بررسی  به  روشی،  چارچوب  بررسی  دو  ضمن  عملکرد  سازی 
الزمه ورود به  که    ـدولت سنگاپور و ایران در مقابله با کرونا به صورت تطبیقی  

می نیز  سناریوها  می  ـ  باشد طراحی  در  پرداخته  بهره شود.  با  نیز  از  ادامه  گیری 
وضعیت کرونا و دو دولت سنگاپور    پژوهی و سنارویوسازی، آیندهروش آینده
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 شود. روی آنها بررسی میو ایران و سناریوهای پیش 

 روش پژوهش 

 آینده پژوهی 

  مطالعه   متنوع  هایمدل  و   علمی  رویکردهای  و   فلسفی  هایاندیشه  ؛ پژوهیآینده
بدیل   احتمالی   هایآینده  آنها،  کمک   با  و   تبیین   را   آینده  می  و  تعریف    کند.را 

تئوریزه کردن    برای   پژوهی، ابزاری کارآمدآینده  توان مدعی بود کهبنابراین، می
مهندسی استپیش  آینده  هوشمندانه  و   معادل   .(25  : 1379ابادی،    ناصر) رو 

می   .است  Future Studies  ، پژوهی آینده  لغت   التین نظر  اولینبه    بار رسد 
سال  پژوهشی   روش  یک   چارچوب   در   پژوهی آینده   1933  تا  1930  هایدر 

محققان  بوسیله از  با  تعدادی  با    در  1آگبرن   اف   ام یلی و  راهنمایی   و  ارتباط 
جامعه شد   آمریکا   در   شناسی موضوع  گرفته  به   2. بکار  توجه  شروع  نقطه  البته 

آینده  یک روش  عنوان  به  دهه  تقریباًعمومی،    فعالیت  پژوهی    بر  شصت  به 
  برتراند نیز توسط    اولین پژوهش تئوریک و نظری در ارتباط با آینده  .گرددمی

به آنجا رسید  یافته.  نگاشته شد  «گمان  هنر»  با عنوان 3دوژوئنل  او  های تحقیق 
اشراف اطالعاتی در مورد متغییر    به  نیاز  آینده،   صحیح  که مدعی شد برای یافتن

 . است معمول  غیر هایاستفاده از روشمورد نظر و حتی 
آینده  با  گوناگون  علوم  در  محققین   از   وسیعی   پژوهی طیفپژوهشگران عرصه 

با این حال در موارد    گیرند.می  متفاوت را در بر  سالیق  ها و نظرات وفرضپیش 
ویژگی تبیین  و  تعریف  در  یکیدیگر آینده   هایبسیاری  با  اجماع   پژوهی    به 

عباررسیده که  از:  اند    به   وابسته)  گرا کل   رویکرد  یک   انتخابـ  1تند 
  توجه بهـ  2  ؛در واکاوی تحوالت(  یکپارچه  هایسیستم  همبسته یا  هایسازواره

 
1. William F.Ogburn. 

 .و وندل بل  کارسون راشل براون، سونیهارپردازان عبارتند از: هینظر از گرید ی. برخ 2
3. Bertrand de Jouvenel 
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قامت   تغییرات مهم  یک   در  حال  که  امر  مطالعه   ـ3  ؛است  تزاید  در  در  دقت 
وم  ابه صورت مد   که  تنیده   مرتبط و در هم   هایپدیده  عنوان   به   رویدادها  وقایع و 
زیاد    بسیار  هایپذیرفتن امکان تحقق گزینه  ـ ۴  ؛ گذارنداثر می  یکدیگر   بر روی 

  فرض یا حتی فرضیهیک پیش  تواندکه می  آینده   برای  و در عین حال متفاوت
باشد اهمیتـ  5  ؛اصلی  و ایده  مثبت،  تفکرات  پذیرش  خوب    در  هاارزش  های 

مردم  ـ6  ؛آینده  در  بهتر  جهانی  خلق ظرفیت  نیکو  باالبردن  انتخاب    و  برای 
عملکردها  حال،  زمان  در  شناسیمسئولیت خلق   در  زیرا  و  بهتر  ساختن    آینده 

خواهد   تأثیرگذاری عبارتی .  داشت  زیادی  جامعه  همه  گفت   باید   به    افراد 
.  آورند  به وجود  انداراده کرده و خواسته  که  آنچه  اساس   بر  را   دگرگونی  توانندمی
انجام    برای  شناس بوده واز این امر، مسئولیت  آگاهیضمن    باید   دلیل   همین   به

ای داشته  برنامه  باشد،   تأثیرگذار   آینده   شدن  بهتر  در   تواندمی  کارها و وظایفی که
اهمیت   پذیرفتنـ  7  ؛(30  : 1391  منطقی، )باشند   و   ریزی برنامه  ضررت 

  به   را  آینده و کیفیت تحقق آن  مدت. بنابراین، نبایدو کوتاه  مدتبلندمدت، میان
  تحقق آینده بهتر  جهت   در   گر بوده و فعاالنهکنش   باید   بلکه.  کردشانس واگذار  

  قائل   فهم دقیق و تفکیک  ـ 8و    ( 122  :1386  زاده و دیگران،   مظلوم)  کوشید 
آینده  شدن را    .ارجح  و  محتمل  ممکن،   هایمیان  خود  تعاریف  گروه  سه  این 

  ترین بهترین و مطلوب  بینی پیشبه معنای  :  ارجح  آینده مطلوب یا ـ  دارند، الف 
تشریح:  محتمل  آیندهـ    ب   ، آینده   در   تحقق   برای   وقایع و  تببین    یعنی 

ـ    و پ   دارند  را  احتمال  باالترین   روپیشآینده    در  وقوع  برای  که  رویدادهایی 
همه:  ممکن  آینده نگارش  بد،  از   اعم   رویدادها   یعنی  و ضعیف    محتمل،  خوب 

 . (35: 1388 مظفری،)رخ دادن آن در آینده وجود دارد  امکان که االمکان
 محققان   تمام  مشترکی بود که تقریباً  هاییویژگی  بعضی از  تشریح شد،   که  آنچه
صرفاً    که  دارد  وجود  نیز  دیگری  موارد  البته  .دارند   نظرآن وحدت  بر  پژوهیآینده

مشترکویژگی  عنوان  به  توانمی اشار  فکری   طیف  یک  های  آنها  به  ه  خاص 
در   روشاین  کرد.  میان  از  آیندهمقاله  مختلف  دلفی،  های  روش  یعنی  پژوهی 
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و تحلیل روندها، دیدهرانتجزیه و تحلیل پیش  راه،    بانی آینده، نقشهها، تجزیه 
نگری؛ با توجه به هدف و موضوع  سازی و پسسناریوپردازی، مدلینگ و شبیه

داده و  اطالعات  همچنین  و  تحقیق  در  مورد  سناریونویسی  دسترسهای  ، روش 
 انتخاب شده است. 

 پژوهی آینده  هایروش  از سناریونویسی به عنوان یکی

روش از  یکی  عنوان  به  آیندهسناریونویسی  تبیین  های  و  شرح  همان  پژوهی، 
آینده تحقق آن در  امکان  معین  از شرایط  متأثر    وقایع و رویدادهایی است که 

تی از آینده مطلوب، محتمل و ممکن است.  وجود دارد. در واقع، سناریو تصورا 
گروه این  بکارگیری  از  بههدف  آینده،  از  کیفیت  بندی  گذاشتن  آزمون 

های آینده، با  های اتخاذ شده در مقابل مشکالت و چالشها و سیاستاستراتژی
ترسیم فضایی از ممکنات است. بر این مبنا، سناریوها در خدمت اتخاذ و تدوین  

قرااستراتژی میها  نظامنگیرر  کشف  طریق  از  عمل  این  فرصتد.  و  مند  ها 
البته سناریوها تنها یک گمانه در باب آینده  رو محقق میهای پیشچالش شود. 

می کمک  ما  به  بلکه  کرده،  نیست،  فکر  آینده  به  حال،  شرایط  در  چگونه  کند 
مدیریت  تصمیم را  آن  و  نموده  میکنیمگیری  بنابراین  که .  بود  مدعی  توان 

تأکید    سناریونویسی،   بر همین اساس نیز هدف .  است  آینده   رخ و چهره  سناریو،
-وسعت بخشیدن به آلترناتیو یا گزینه  و  آینده  مورد  در  اندیشیدن  بر ضرورت

البته واقعیت این است که    ،باشد  ما  نظر  مورد  احتماالً  که  است  های جایگزینی
نامعلوم  آینده و  حال،   مجهول  این  با  تعمقت  ؛سناریو  است.  و    مورد  در  فکر 

نامشخص و  نامعلوم  وقایع  و  می  ما   به  را   رویدادها  عبارتی،  .  دهدآموزش  به 
  کنیم؛   مند فکرنظام  مجهوالت و نامعلومات  درباره   که   آموزندمی  ما  به  سناریوها

پیش وفرضتخیالت،    و نماییم  خارج    خود  ذهن  از   را   نادرست   هایفرضیه  ها 
متحول    را   ما  جهان  است   ممکن   که  را   هایی و چالشها  بستمعضالت، بن  یم بتوان

 این اساس، آینده نامعلوم و   بر  .(Martin, 1982: 123)  بشناسیمبهتر    سازند،
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سکوت و سکون    برای  ایبهانه  تواندنمی  به هیچ عنوان  به این ویژگی آن،  اقرار 
برابر مخاطرات و چالش باشد های پیشدر    آینده   در  ما  هایمجموعه کنش.  رو 

  وجود  دگرگونی و تغییر  برای   که   باشد  امکاناتی  فهم و شناختمان از   پایه   بر   یدبا
حال   و   دارد و  امروز  یعنی  فعلی  شرایط    .کنیم   شناسایی   توانیم می  را   آنها  در 

سعی در    ،ارتباط دارد   فکر  ماهیت، چگونگی و کیفیت  با  سازیبنابراین، سناریو
  فرهنگی   اصول  به  که  یعنی همان نگرشی   ؛دارد  دنیا  به  ما  شرطی«  تغییر »نگرش

  هدف   رو،از همین.  است  آینده   به  نسبت   ما   دید  و بانی محدودیت   بوده  وابسته  ما
است    اما و اگرها  و  ها محدودیت  کنارزدن   سناریویی،   نگرش   روش و نوع  ؛اصلی

(Chermack, 2004: 261.)  
کلیت   هایسناریوسازی  برای هم  باید   منطقی  هم    موضوع  و  باشد  شفاف 
کلیت    فهم  از  سازی کند. پسدغدغه و تا حد امکان شفاف  پژوه باید بدونآینده

احتماالتی    از آن، کلیه   پس .  شوند   آوریجمع  اطالعات مرتبط   کلیه  باید  موضوع
  بعدی،  گام.  گردد  بررسی   بگیرند   شکل   توانند می  زمان  طول   در   هاداده  این   که

مقوالتی  تحلیل  و  تجزیه  و  شناسایی و  و    تشکیل   در   که  است  نیروها  وقایع 
تخصصی    هایتحلیل  و  منطق  این چرخه، در ادامه با کمک.  موثرند  شرایط خاص

کمّی، موارد  برخی  در  می  تصحیح   و  بازنویسی  عوامل .  شوندو  نیز  نهایت    در 
زده  نامربوط  :Swap, Leonard & M Shields, 2001)شوند  می  کنار 

سناریوها،  ترجامع  بطور  .(103 ساخت  است:  زیر   موارد   رعایت  در   ضروری 
نموده و   را  آن  از  کننده  استفاده  تفکر  شیوه  سناریو  یک  هنگامی کهـ  1 متحول 

  ـ2  ؛است  گشته  تبدیل  آموزش  برای  ابزاری  به  سناریو   درحقیقت  دهد، می  تغییر
  باید  خوب  سناریوی  یک  ـ3  ؛ تدوین گردند  حال  وقایع  اساس  بر  باید  سناریوها

  آن   داخلی  دهنده   تشکیل  عوامل  بین  و  نگارش شود  دقیق  تحلیل  و  تجزیه  پایه  بر
  سناریو  آن  کننده   استفاده   دید  از  باید   سناریو   هر   ـ۴  ؛باشد  داشته   وجود  هماهنگی

  سناریوها  از  استفاده  امکان  مستقیماً  اینکه  برای   ـ5  و   بگیرد  قرار   قبول  مورد
  بیان   وضوح  به   و  مستقیم   آن  سازندگان   منظور   باید  باشد   داشته  وجود
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اقدامات مشترک  در ادامه ضمن تعریف    . (Chermack, 2005: 114)گردد
با کرونا و    هادولت  تیاکثر مقابله  ایران و سنگاپور در  نکات مؤثر در  ازجمله 

اقدامات   به فهم  پیش  طرح   آنها،  آینده  با  ارتباط  در  روی وضعیت  سناریوهایی 
 شود. ایران پرداخته میویروس کرونا و دو دولت سنگاپور و 

 و سنگاپور در مقابله با کرونا  رانی عملکرد دولت ا

 هااقدامات مشترک اکثریت دولت

بس ا  که  آنجا  کشورها   ی ار ی ز  چالش   جهان   ی از  سو   ی ا سابقه ی ب   ی ها با  کرونا    ی از 
آن بر مردم در سراسر    ر ی و تأث   د ی شد   ار ی بس   نیز   ها دولت   ی رو بر  روبرو هستند، فشار  

چون    ی ی ها گروه   گیری از ها با کمک در این میان اکثر دولت   جهان رو به رشد است. 
  ، و پزشکان ، معلمان های برجسته مذهبی چهره محالت،  ی ها و انجمن   ی محل  ان داوطلب 

آگاه  اقدامات الزم کمک    ی ساز به  و  در مورد خطرات  این،  مردم  بر  کردند. عالوه 
دولت و شهروندان    ن ی اعتماد ب   جاد ی ا کار قرار گرفته است:    ستور اقدامات زیر در د 

، تالش  ر ی پذ ب ی به اجتماعات آس   ی اب ی و تمرکز بر دست   ی ارتباطات قو   ق ی ازجمله از طر 
کسب  استراتژ   یی ها داده   در  بر  تأث   ی ها ی که  ایجاد  گذار ی م   ر ی دولت    ستم ی س ند، 

  ی عموم  کردن مشارکت شهروندان، فعال   ی آگاه  ی برا  ی تال ی ج ی د  ی ها برنامه  ا ی ها  عامل 
بهداشت،   رعایت  اطالعات   مقابله ی،  تال ی ج ی د   خدمات   ارائه در  بصورت    با  نادرست 

انرژی   انتشار ،  ن ی آنال  روانی،    ده ی د ب ی آس   شهروندان   ی برا   بخش خبرهای  ابعاد  در 
  اطالعات گسترده   ی گذار ، به اشتراک ی د ی تول   ی ها ، بستن بخش اجتماعی ـ    اقتصادی 

و    ی ها ش ی آزما   ی اجرا   و  اجتماعی گسترده  نفر ون ی ل ی م   تامین    ها 
 (Opengovpartnership, 2020 )  .  از موارد یا تجربه هر کدام  مشاهده، مطالعه 

کند که تقریبًا همه کشورهای درگیر  فوق به نوعی به محققان این مقوله را القا می 
انجا  یا همه اقدامات باال را  اما  م داده کرونا، بخشی  اصلی این است که    پرسش اند، 

  در   اند؟ امروزه چرا با این وجود تنها کشورهای اندکی موفق به مهار نسبی کرونا شده 
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با  تحلیلگران،  از  یک  هر  کرونا،  آینده  پیش   باب  به  پیش فهم توجه  و  های  فرض ها 
ی  خود، نسبت به اقدامات دول مختلف، تحلیلی خاص و متفاوت دارند. این درحال 

پژوهی )سناریونویسی(، برای درک  رسد با توجه به روش آینده است که به نظر می 
باید  آنها،  آینده  تحلیل  و  ایران  و  سنگاپور  دولت  دو  و  فرصت   ـ 1  : اقدامات  ها 

به    ـ 2روی هر دو دولت به دقت مورد تامل قرار گیرد؛  های پیش بخصوص چالش 
داده  و  مقایسه   ی ها اطالعات  بررسی  و  توجه  آنها  عملکرد  ای الزم صورت  پیرامون 

های موجود با دیدی جامع نسبت به نوع و  با تفکر در برخی نظرسنجی   ـ 3پذیرد و  
.  خت ها و تحوالت صورت گرفته پردا کیفیت اقدامات این دو دولت، به رصد کنش 

ستر الزم برای  با این کار ضمن بررسی تطبیقی عملکرد دو دولت سنگاپور و ایران، ب 
که ابزار الزم جهت نگارش  ـ  روی کرونا و دو دولت مذکور نیز بینی آینده پیش پیش 

 آید.  فراهم می   ـ   رو است سناریوهای پیش 

 سنگاپور و ایران در مقابله با کرونا  نکات مؤثر در فهم اقدامات دولت

دو دولت  به عنوان مقدمه ذکر این نکته اهمیت دارد که در فهم تطبیقی اقدامات  
پیش آینده  و کشف  ایران  و  سناریونویسی،  سنگاپور  روش  با  میدان  رو  پایش 

رو، باید تا جایی که  بسیار اهمیت دارد. از همین  احتماالتتحوالت، اقدامات و  
جوانب   همه  دارد  که  آینده  امکان  است  این  آن  دلیل  شود.  همواره  بررسی 

جامعپیاده سناریوهای  منطقی  برتر  ،سازی  ازو  سناریوهای   تر  اجرای 
همان یکجانبه جامع  سناریوهای  و  است  بدبینانه  و  خوشبینانه  از  اعم  گرایانه 

رسد در شرایط فعلی دولت  بر همین مبنا، به نظر مینگر هستند. سناریوهای واقع
فکری و  اجرایی  نخبگان  میان  همدلی  با  را    ،سنگاپور  دقیق  و  واحد  رویکردی 

  ـ فته است. این درحالی است که دولت ایران  کنی کرونا در پیش گر برای ریشه
شرایط   در  البته  دارد  اقتصادی  دشوار که  قرار  اجتماعی  داده    ل ی تما  -و  نشان 

را به عنوان   خود  دی، عقااز زاویه دید متخصصان سخن بگویداز آنکه    شی است ب
شود بین  ی را بوجود آورده که احساس میتیموقع  ط ی شرا   ن ی کند. ا  انیب  ت یواقع
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ندارد   نمونه آن   نی ، مهمتر نخبگان اجرایی و نخبگان فکری وحدت رویه وجود 
تضاد در تبیین منشا ویروس کرونا، تعیین زمان پایان کرونا، پایان بسته بودن 

رسد  های مذهبی، شیوه مقابله با کرونا و غیره است. به نظر میها و مکاندانشگاه
(  1ای که انجام شده )ر.ک نمودار شماره  مجموعه اقدامات درمانی و پیشگیرانه
برنامه بر مبنای  یکدیگر و  به  نه در طول  یکدیگر و  بلکه در عرض  ریزی دقیق 

 است.  صورت روزمره بر حسب شرایط زمانه بوده

 رانی ا  دولت  در  کرونا  درمان  روند  و  اقدامات  .1  نمودار

  
  هادولت  یبرا   ش ی آزما  نی ترسخت  دیبحران شا  ت ی ر ی مدحالی است که    این در
 ا ی سابقه    چی صادق است که هرو  ، از این19کووید در مورد  ژه ی امر بو  نی باشد. ا 

  فقط.  در حال تحول است  آن مدام  دیندارد و تهد  یاسهی قابل مقا  ی خی حل تار راه
رهبران    اثباتزمان    گذر  که  کرد  مدیران  خواهد  چقدر  و  عمل  جهان  موفق 
استراتژ  اندکرده کدام  بهتریو  ا  جهینت  نیها  کرده  کسب   ,Glazer  سترا 

این درحالی است که اقدامات دولت سنگاپور تا این زمان روشمند، با    (.(2020
کنش   و  عمل  شیوه  مطالعه  است.  کشور  این  مسئوالن  اتحاد  حاصل  و  برنامه 

به موقع، پایش صحیح و هدفمند دولت سنگاپور نشان می با تشخیص    دهد که 

نمودار اقدامات و 
روند درمانی دولت 

ایران

تعطیلی دیرهنگام 
مراکز عمومی، مذهبی و 

آموزشی
چند روزه کنترل 

ورودی و خروجی 
شهرها و ترمینال های 

زمینی و هوایی

روند محدود پیگیری 
درمان افراد مراجعه 

کننده به مراکز درمانی
و قرنطینه آنها

گندزدایی محالت و 
شهرها به طور موقت و 

پراکنده

پایش اطالعات سالمت 
افراد به صورت تلفنی
و اینترنتی در برخی 

شهرها

سنجش دمای بدن غیر 
بومیان در ورودی 

برخی شهرها به صورت 
پراکنده و بی هدف

پخش برنامه های 
آموزشی و تلوزیونی 
جهت آگاهی بخشی
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بخشی و قرنطینه مبتالیان،  افراد مبتال، بررسی و گرداوری اطالعات آنها، آگاهی
به خوبی توانسته است کشور خطرپذیر خود را تا حدود زیادی از بحران کرونا  

ای گونههمند است. بخارج سازد. روند درمان در این کشور بسیار شفاف و نظام
می خوبی  به  شکه  به  نموداری  شاکله  در  مطالعه  توان  را  رویکرد  این  زیر  رح 

 نمود. 

 سنگاپور   دولت  درمان  روند  .2  نمودار

 
و    دارو  به  محدود  دسترسی  واسطه  به  ایران  دولت  که  است  شرایطی  در  این 

تحریم به خاطر  هزینهتجهیزات  بودن  باال  آزمایشها،  فشار  های  و  پزشکی  های 
مالی بر دولت، جمعیت زیاد و کمبود مراکز درمانی و آزمایشگاهی در سراسر  

کرونا نیست. با این وجود،  مشکوک به  تمامی شهروندان    شی آزماکشور قادر به  
قرار می باال مطالعه و مبنای تطبیق  نموداری  گیرد عادالنه این است  وقتی مدل 

نمی  نظر  به    ،یک ی زیف  یهایریگ و فاصله  یاجتماع  نیقوانرسد که  که گفته شود 
جداساز تست،  رد   یبدون  مشخصابی و  درمانی  رویکرد  و  ش  ، ی    وعیچرخه 

را    روسی و سادگی  کرونا  به  ایران  مرور    . کندمتوقف  در  با  ادامه  در  مهم  این 
چند   در  ایران  دولت  رویکرد  با  آن  تطبیقی  بررسی  و  سنگاپور  دولت  اقدامات 

 مشخص خواهد شد.  محور ذیل، بیش از پیش

 کرونا کنترل و مشکوک افراد یاب ی رد در دولت دو برنامه تیفیک

سناریوهای   نگارش  روی    ی منطقبرای  مستندسازی  از  نوعی  به  باید  علمی  و 



 يفصلنامه دولت پژوه  154

 

شفاف ضمن  عبارتی  به  دغدغه،  سآورد.  بدون  و  شجاعانه    د ی با  پژوهنده ی آ ازیِ 
مقایسه با ذکر جزئیات بپردازد.  مطابق امر واقع به نگارش مقدمات و بسترهای  

های هر دو دولت به صورت مشخص مورد مطالعه بخصوص اینکه کیفیت برنامه
برخالف   سنگاپور رو، نباید این نکته را از نظر دور داشت که از همین. قرار گیرد

پیشرفته، و  از کشورهای مدرن  مبتالیان را حتی    بسیاری  اردیابی  از    نکهیقبل 
کرونا   ابتال  مورد  نیاول بیماری  شوند  به  گونه  نمود.  شروع  ، شناخته  که به  ای 

جهان  سازمان عجیب  بهداشت  شاید  نمود.  تقدیر  سنگاپور  دولت  اقدام  این  از  ی 
کارآگاهان سنگاپور،  کشور  در  اما  ب  یکسان  نیاول  باشد  با  که    مارانیهستند 

ببه به  ب  کنند یصحبت م  مارستانیمحض ورود  فرد  بپرسند    ی با چه کسان  ماریتا 
فرد مشکوک پس از    وآمد داشته است. رفت  ییهادر تماس بوده و در چه مکان

گیرد. مجموعه  تشخیص قطعی بیماری مطابق نمودار باال در مدار درمان قرار می
را    ی در مورد اشخاص مشکوک یا مبتال اتیتمام اطالعات ح  های ذکر شده،گروه

م  واحد اطالعاتیبه     .و این یک رویکرد مستمر است  رسانندیسازمان بهداشت 
آوری ، حتی از نیروهای ارتش نیز برای جمع1398این کشور از اواخر دی ماه  

این،   بر  عالوه  کرد.  استفاده  حت برخی  در  اطالعات  بخش  یموارد   یهاماموران 
اطالعات  ، یی جنا و  -یماموران  مخدر    امنیتی  مواد  با  خدمبارزه  به  نیز  مت  را 

به    .گرفتند  ابتال  برای کشف چگونگی  آنها  تحقیقات  از  نتیجه حاصل  نهایت  در 
حدود    ه،ی اواسط ژانو این ویروس و نقطه شروع آن، به خوبی مشخص کرد که  

به    ینی سال نو چ  التیتعط  یبرا  «گوانجو»از شهر    ینی چ  گردشگران از    نفر  20
آمدند واکاوی  سنگاپور  آن  برنامه.  گروهها  سفر  سنگاپور  هابرای  تحقیقاتی  ی 

گروه   این  که  نمود  اقالم  که فروشگاه    کیاز  مشخص  آن  روغن    یدر  چون 
بازدید کرده و این بیماری را منتقل    شودیفروخته م  ی اهیگ   بات یتمساح و ترک

که  .  اندنموده است  درحالی  همهاین  طول    ران ی ادولت  ،  191کووید یریگدر 

 
1. COVID-19 
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که البته در مورد شروع آن  در قم گزارش داد    را   آلوده به ویروس  موارد   نیاول
بردر همین شهر هم حدس و گمان و  بسیاری مطرح است  احتماالت    های  پایه 

سفر کرده بود    نیاز قم که به چ  ی توسط تاجر شاید   روسی و ن ی اشود که  گفته می 
ئه دشمن  برخی نیز به صورت کلی این بیماری را توطبه کشور آورده شده است. 

  ی ، فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمیسرلشکر سالمدانند به عنوان مثال،  می
ب  ران ی ا»  : گوید می به طور حتم    ی کی ولوژیدر حال حاضر مشغول جنگ  است و 

 . (Frantzman, 2020) «برنده جنگ خواهد شد
ریشه پیگیری  باب  با  در  مقایسه  در  ایران  دولت  رویکرد  کرونا،  سنگاپور  ای 

ایران طی  دولت  به تدریج    متفاوت بود، زمانی که شیوع این بیماری باال گرفت
مجالس کلی،  کرد  یعموم  حکمی  لغو  را  جمعه  نماز  کم  و  و ها  دانشگاه  کمو 

و    اصلی  یهاارتگاهی ، بازارها و زد ی مراکز خر دولت همچنین    شدند.  مدارس بسته 
ه این اقدامات بر مبنای آزمون و  البتممنوع کرد.  نیز  را    مذهبی   -ملی  یهاجشن

ای که شک و تردید در تصمیمات مشهود بود. به عنوان  خطا انجام شد، به گونه
رو، تا  از همینرد کرد و  را  کل شهرها    نهیقرنط  یهادولت در ابتدا برنامهمثال،  

تعداد    شیپس از افزا لذا  شهرها ادامه داشت.    ن یب  ن یسنگ  ک ی از نوروز تراف  ش یپ
 ,New York Times)گردید  شهرها اعالم    نیسفر ب  تی ، ممنوعد ی موارد جد 

February 2020).   جستجوی دنبال  به  که  سنگاپور  دولت  مقابلِ  نقطه  در 
  ایران حکم کلی داد و  دولت  98اسفند    12روز دوشنبه  در  جزئیات ماجرا بود،  

دارد   قصد  که  کرد  برا  300،000اعالم  را  داوطلب  و  شم  یسرباز  با    وعیقابله 
خ   یضدعفون  ی برا  روسی و هیچ کند.    جیبس  هاابانیکردن  مهم  به  این  وقت 

انجام نشد. در اقدامی مشابه،     یبرا  یطرح  اسفند  23در  صورت دقیق و کامل 
عموممغازه  ها، ابانیخ  یپاکساز اماکن  و  پ  یها  سپاه  شد  اسداران توسط    اعالم 

(The New Yorker, March 2020).  ا بر  درمانگاه    1000،  نی عالوه 
برای  و    یارتش در کنار کادر پزشک   گردید.  یاندازراه  ار یثابت و س   یصیتشخ

های زیادی  تختخواب  را آغاز و ماسک صورت و دستکش    دی تولیاری دادن آن  
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درمانگاهکردفراهم    مارانیب  یبرا  را با  مقایسه  در  امکانات  این  اگرچه  های . 
پیشرفته   تجهیزات  و  نمیمدرن  دریافت  مناسبی  نمره  در  سنگاپور  اما  کنند 

ایران علیه  اقتصادی  تحریم  بود    ، شرایط  سازنده  و  مثبت   ,Eqbali) اقدامی 

Coles, 2020 .) 

رسد دولت سنگاپور ضمن فهم  مبنای موارد ذکر شده، به نظر می با این وجود، بر 
دقیق و موشکافا بسیار  رفع مشکل،  ردیابی و  از خطر کرونا، در  نه عمل دقیق 

ادعا،   این  مصادیق  از  یکی  است.  های تماس  یابی رد   یهامیت   لیتشکنموده 
تلفنی  و  دوربین  اینترنتی  از  استفاده  مداربستهو  وسیله    های  سنگاپور    دولتبه 

دولت    است. این  روش،  این  کمک  با    کسانی  یتمامبا  به آلوده    شخص که 
بود  19-کووید تماس  شناسا  هدر  کرونا  سریعا  و    نموده  ییرا  تست  آنها  از 

ی  افراد عالئم  ن ی ا چنانچه    وسواس در این زمینه به حدی است که اگر .  گیردمی
خفیف  سرعت  داشتند  هم    حتی  ببه  ادامه  و    ی بستر  مارستانیدر    نهیقرنط در 

  معینی  مدت  ی برا  مجبور بودندنداشتند  هم    یاگر عالئماین افراد حتی    .شدندیم
این موارد باز هم مسئولین حوزه سالمت  .  نندباقی بما  یانگخ  نهیدر قرنط  ظاهراً 

را قانع نمی  به  کنترل    ی براکرد زیرا  دولت سنگاپور  از    نان یجهت اطمنهایی و 
میافراد    نی ا   نکهی ا حفظ  شهروندان  مابقی  با  را  خود  فیزیکی  و  فاصله  از  کنند 

تلفن    کارت  م یس   یابمکان  یهاداده  بوسیله،  شوندنمیخارج  خانگی    نهی قرنط
و    همراه گرفته  قرار  نظر  آنها  شدنیم  یاب ی ردزیر    امکیپ  ک ی دوبار    یروزد. 

 شان تلفن  اد دیکه نشان م  نمودند می  کیکل  یوند یپ   یرو  دیو با  کنندمی  افت ی در
با    (Vaswani, 2020)  قرار دارد  چه موقعیت جغرافیاییدر   طبیعی است که 

می جدی  برخورد  نیز  این  خاطیان  در  شهروندان  شد.  ردیابی  روند  مسیر  میان، 
برنامه و  شفاف  قدری  به  سنگاپور  در  مشکوک  و  که  مبتال  است  شده  ریزی 

 توان آن را در شاکله نموداری به شرح زیر تصور کرد. می
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 نیقوان  اعمال  و  مشکوک   و   مبتال  شهروندان  یابی رد  روند  .3  نمودار

 
سنگاپور برنامه خاص خود را دارد. دولت در  در باب مجازات افراد خاطی نیز دولت  

ای که  باره شفافیت در قانون و جدیت در عمل از خود نشان داده است. به گونه این 
م   ی نقد   مه ی جر   ، بار اول   ی برا   نه ی قرنط محدوده  نقض   حدود    ا ی دالر    ده هزار   زان ی به 

صورت نقض  در .  باشد  ه داشت ی  را درپ مورد هر دو  تواند  حتی می  ا ی شش ماه زندان و 
نیز    نه ی قرنط مجدد   داده  تکرار  جریمه  افزایش  و  در  اگر  د.  و ش ی م شده  را  موارد  این 

هزار تومانی دولت ایران برای مدت کوتاهی در فروردین ماه قرار    500کنار جریمه 
  کرونا موارد    افتن ی   ی سنگاپور برا بدهیم، تفاوت مشخص گردیده و باید بپذیریم که  

تر از ایران  شده   تر و سازماندهی ی جدی کار روشمند  و به صورت  در تمام ساعات  
است  داده  کشور،  .  انجام  این  مورد  در  در  گفتن  نباید    شهروندان که    مکانی دروغ 

دولتی  نیروهای  با  همکاری  عدم  و  به  ی م   باشند  منجر  زندان    6تواند    مه ی جر   ا ی ماه 
 (Brueck, 2020).  دالر شود   10،000حداکثر  

اما   ایران  حوزه    یابی رددر  مسئولین  دارد.  دیگری  شکل  کرونایی  شهروندان 
وزارت بهداشت برای ردیابی این افراد دست به چند اقدام زدند که یکی از آنها  

ی است.  سالمت همگان  ـ  یمل  یهمبستگ  یمعرف  خوداظهاری شهروندان در سامانه
راه اصلی  دلیل  ظاهراً  جلوگیالبته  سامانه  این  و  اندازی  جمعیت  ازدحام  از  ری 

به  خودشان  که  است  کسانی  از  آزمایش  بعد  مورد  بود.  بیماری  بیشتر  شیوع 
کردند. در این میان چنانچه حال شخصی وخیم بود و پس  بیمارستان مراجعه می

می شناخته  مبتال  آزمایش  انجام  نیز  از  وی  یک  درجه  اطرافیان  از  شد، 
کشف   یبرا که  است    هادان سالردیابی شهرون  گرفت.هایی صورت می آزمایش
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همه بیماری  استبه  گیر مبتالیان  رفته  از   کیفیت  اما  .کار  روش    نیا   استفاده 
بخصوص  توسط    یمی قد  و  سنگاپور    وزارتدولت  و  بهداشت  دقیق  حدی  به 

که است  بوده  اپ  روشمند  بیماری  یشناس یدمی متخصصان  دانشگاه  و  واگیر  های 
به را  آن  طال»عنوان  هاروارد  بیماری    صی تشخ   روش  برترینو    یی«استاندارد 

های بین ایران و  با وجود همه تفاوت (Misha, 2020). کردند  ش یستاکرونا  
می  نظر  به  به سنگاپور  آنکه  از  بیش  کرونا  با  مقابله  در  ایران  مشکالت  رسد 

به نحوه مدیریت، هماهنگی بین  باشد  قوانین  دستگاه  کمبود امکانات مرتبط  ها، 
توصیه با  شهروندان  همراهی  نحوه  اعمال  نظارتی،  کیفیت  نهایتاً  و  دولت  های 

 گردد. های اعمالی علیه خاطیان قوانین بازمیمجازات

 ی روان آرامش جادیا  یبرا تالش و دولت دو یمال یهاکمک

  ریثاتافراد  شت یبر مشاغل و مع این یک واقعیت غیر قابل انکار است که کرونا
ه و نحوه حمایت از مشاغل آسیب دیده برای یک دولت تا حد بسیاری به  گذاشت

منابع   چنین  از  ایران  دولت  کنونی  شرایط  در  و  دارد  بستگی  آن  درآمدهای 
است.  محروم  کمک  درآمدی  نحوه  مورد  در  وجود،  این  به  با  مالی  رسانی 

میآسیب نیز  تفاوتدیدگان  دو  توان  بین  چشمگیری  و  های  ایران  دولت 
راستا، همین  در  دید.  سنگاپور    سنگاپور  پشت  ی برادولت    از  یمال  ی بانی ارائه 

که سه نمونه موفق آن    است  به اجرا گذاشتهرا    یمختلف  یهاها، طرحیسنگاپور
 عبارت است از: 

امداد   1: موقت  حمایتصندوق  *    مک  کطرح    کی   ، موقت یا حمایت  صندوق 
در واقع این صندوق    است. برای فروردین ماه بوده    یدالر  500طرفه    ک ی   ینقد
داده  یبرا دست  از  را  خود  شغل  که  است  سنگاپور  شهروندان  به    ای اند  کمک 

 است.   بیماری کرونا از دست رفته لیاز درآمد آنها به دل یبخش قابل توجه

 
1. Emporary Relief Fund 



 159  ...و  رانیعملکرد دولت ا يق یتطب يبررس

 

کووید بانیپشت   ی مالکمک*    نیز    :119ی  مورد  به    ی برا  ی طرحاین  کمک 
، در حال حاضر  یا توقف کارخاتمه قرارداد    ل یشهروندان سنگاپور است که به دل

مرخص  ای هستند    کاریب برا  حقوق بدون    ی در  متوال   یحداقل  ماه  سر  سه  به  ی 
حداقل    برای  وقحق  درصد   30کاهش ماهانه  با    اینکه در شرایط فعلی   ای   برندمی

دالر را    800ماهانه    ینقد  نهیکمک هزاند. این صندوق  روبرو شده  ی سه ماه متوال
 . کند شهروندان واریز می  یماه به حساب بانک 3به مدت 

  یدالر  1000های مالی  بر مبنای برنامه این صندوق، کمک 2: امداد صندوق  *   
ه بیماری کرونا آنها ب  یهاخانواده  یاعضاعضوی از  درآمد که  کم  یهاهبه خانواد
شده در  اندمبتال  خانگی  یا  دولتی  نهادهای  و  بیمارستان  در  تحت    نهی قرنط  و  یا 

می تعلق  هستند  این  مداوا  مواقع  برخی  در  البته  تا   یهاکمکگیرد.  بالعوض 
برا  2۴00 شهروندان  یدالر  از  می  حمایت  پیدا   Singapor)کند  افزایش 

administration, 2020).  
جدا شوند    د ی با   نه ی افراد تحت قرنط عالوه بر این، از آنجا که از منظر دولت سنگاپور،    

کنند، تعامل  می   ی که در همان محل زندگ   گران ی توانند با د ی نم   فیزیکی و از لحاظ  
  اند شده   نه ی که قرنط   ی به افراد  ی اساس   ی ازها ی ن برای رفع   نه ی بسته قرنط لذا  داشته باشند 

خود را تحت نظر  بدن    ی دما  د ی با این صورت، فرد قرنطینه شده . در  شود ی ارائه م  نیز 
در کنار    کند. خود را گزارش    ی سالمت   ت ی بار در روز وضع   3و حداقل    د داشته باش 

  یی و ی د ی و   ی ها تماس   ق ی بار در روز از طر حداقل سه   نه ی افراد تحت قرنط این عمل،  
 . (Cheok, 2020)  رند ی گ ی قرار م   ی مورد بررس 

نیز   ایران  که  دولت  گرفت  نظر  در  خود  شهروندان  به  کمک  برای  طرح  سه 
ده  خانوا  ونیلیسه م حدود  به    م یمستق   به صورتکمک بالعوض    ـ 1عبارتند از:  

مرحله.  در    ایرانی  اچهار  مالی    ن ی رقم  افراد  حمایت  تعداد  بستگی  به  خانواده 

 
1. COVID-19 Support Grant 
2. The Courage Fund 
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که کمکششصد  رقم    داشت  حداکثر  تومان  دولتهزار  که  بود    یبرا  ی 
نظر گرفت.    ت یجمعپر   هایهخانوار در  مراحل چهارگانه  این  از  مرحله  یک  در 

تنها بخش کوچکی از   احتساب میزان تورم موجود در جامعه  با  البته این مورد 
توانست  میلیونی ایران را می  80مشکالت این تعداد خانوار از جمعیت بیش از  

  ونیلیچهار م  حدود به    یتومان  ونیل یتا دو م  کی  التیپرداخت تسه  ـ2  ؛حل کند
سال    ایرانی   خانوار پایانی  روزهای  سیاست  98در  از  دیگر  حمایتی  یکی  های 

دولت بود. این وام با نرخ سود چهار درصد، برای شهروندانی درنظر گرفته شد  
  نی مثبت ا  ی ژگی و  . بودند خود را بر اثر بحران کرونا از دست داده   که منبع درآمد

سخنان  بر  التیتسه نوبخت،  دولت  یسخنگو  ، یعیرب  ی عل  مبنای    ، محمدباقر 
.  است  و سرعت در وصول وام  معمول  فاتیحذف تشر ی،  جمهور  س یمعاون رئ

می مشخص  را  روزها  این  واقعیت  که  آنچه  است  این  خانوار    کی  یبراکند 
و   از  التیتسه  نی ا   زده،بحران   یی روستاشهری  کوچکی  بخش    یهانهی هز  تنها 

میماه    کی  تامین  را  که  آنها  است  درحالی  این  کرونا کند.  بحران  جریان  در 
شدند  حمایت  نه  و  رصد  درستی  به  نه  دیده،  آسیب  مردم  از  در    ـ3  و  بسیاری 

شهروندان  به تمام    یتومان  ونیلیم  کی  دولت از بسته حمایتی  1399ابتدای سال  
میلیون نفر را در    23تر و حدود  بار وسیعخبر داد. جامعه آماری این  ریبگ   ارانهی 

درصد در نظر گرفته شده است، دوره    12  التیتسه  ن ی نرخ سود ا   گرفت. بر می
برنامه   نی بودن ا   عام. مشکل اصل چنین حمایتی  ماهه است  2۴بازپرداخت آن  

های هدف به  رسد ضمن دور کردن دولت از حمایت از گروهبود که به نظر می 
برنامه منصورت  شده،  براریزی  دولت  محدود    بی آس  بهموثر    کمک   یابع 

 . (Bozorgmehr, 2020) دهد یدر مه را  واقعی  دگانی د
نظر می   بر به  بیان شد  آنچه  اینکه  رسد کمکمبنای  های دولت سنگاپور ضمن 

های هدف را شناسایی نموده  گروه  ، عام بوده و در سه طرح مهم به صورت دقیق 
می مشکل  حل  قرض  ؛ کندو  صورت  به  اعطایی  بدون  تسهیالت  و  الحسنه 

در   مورد  این  است.  کمکبازگشت  نرخ  مقابل  با  که  ایران  دولت  مالی  های 
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سودهای مشخص و تورم باال و فزاینده همراه است، بیش از پیش توانسته است  
دو مورد از  ای که  به گونه  رامش روانی نزدیک کند.آ که مردم این کشور را به  

توسط    یهاینظرسنج شده  تایم انجام  تحقو    «1»استریتس  بازار    قاتیشرکت 
از انواع    ی ندگ یبه نماخانوار بود و    ۴01که جامعه آماری آن    «2»نکسوس لینک 
اقامتگاه با هدف    ت یجنس  ع ی و توز  تی ، قومیسن  یهاها، گروهمختلف  سنگاپور 

  10تا      8  تاریخاز    روسی و   وعیو پاسخ به شاز اقدامات دولت  درک عموم مردم  
اقدامات دولت  درصدی مردم از کلیت    80حکایت از رضایت  انجام شد،    هی فور
ی   .(Straitstimes, 2020)  دارد نظرسنج  یهاافتهاین درحالی است که    یپنج 

  از(  سپای )ا   «رانی ا   انی دانشجو  ی مرکز افکارسنج»و    «تهران  یشهردار»مشترک  
درصد    20تنها    حکایت از آن دارد که  ، 1399  بهشت ی ارد   انهیاسفند تا م   اواسط 

ابراز    19-کووید در مقابله با بحران    ایران   عملکرد دولتکنش و  مردم تهران از  
کرده  ت ی رضا دیگر،    .اند کامل  عبارت  ا   ج ی نتابه  از  موج  که    ینظرسنج  نی پنج 

شد   1399خردادماه  ابتدای   که  ،منتشر  نمود  شهروندان    65  مشخص  از  درصد 
درصد    15  ی،ضاکرونا نارویروس  از عملکرد دولت در مقابله با    پایتخت ایران

اظهار رضا  20بوده و صرفاً    یراض   یتا حد   نیاند. همچنکردهکامل    تیدرصد 
نگران  درصد شهروندان تهران    82  کهمشخص ساخت    ینظرسنج  نی از ا  یبخش

ماه  یاقتصادوضعیت   در  خود  میان،  .  هستند  ندهی آ  یهاخانواده  این  سطح  در 
ب   ی نگران جمع  6۴از    ش یدر  درصد  تهران   ت یاز  است.    شهر  شده  عنوان  »باال« 

حداقل    اند کهمدعی شده پنجم    ی در نظرسنج  انی درصد از پاسخگو   35  نیچنهم
کرونا شغل خود را از دست داده    وعیبه سبب ش آنها    خانواده  از اعضاینفر    ک ی 

 . (30/2/1399)اقتصاد آنالین،  است
مشکالت  رفع  در  خود  دولت  جدّیت  دیدن  با  سنگاپور  مردم  مقابل،  نقطه  در 

 
1. Straits Times 
2. Nexus Link 
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جریمه و  شهروندان  مابقی  کنترل  و  مبتال  افراد  ردیابی  اقتصادی،  و  های شغلی 
نیز   سنگاپور  دولت  دادند.  انجام  دولت  با  خوبی  همراهی  خاطیان،  با  مشخص 

درمان   ای و    کرونا  انجام تست   یرا به مردم داد که برا  نانی اطم  ن ی ا  ی مال  ت ی حما
به هیچ وجه   ندارد و خانواده  نهیبه پرداخت هز  ی ازینآن،  نباید نگران  وجود  ها 

مردم  برنامه مراکز،  معیشت خود باشند. از همان ابتدای بحران، بجای تعطیلی بی
  ای مدارس و    ،یتجار  یهاساختمان  نهادها،  از حضور در اغلب  ش ی پاین کشور  

خود    یدما  ،هاورزشگاه کنترل  بدن  به صورت    هدکررا  را  بهداشتی  مقررات  و 
کمک حوزه  در  بنابراین،  نمودند.  رعایت  گفته  کامل  به  بهداشتی  و  مالی  های 

بلکه آن را به نحو احسن    ، ند ده یانجام نم  یکار متفاوت  مسئولین آن کشور، آنها
  (Sheridan, 2020). ند دهیانجام م

 نقل  و حمل نیتام و کنترل در دولت نقش

بیماریبا   تجربه  به  دولت  توجه  سارس،  و  آنفوالنزا  چون  پیشین  مسری  های 
مسافرت کنترل  اعمال  به  سریع  خیلی  دریایی  سنگاپور  و  زمینی  هوایی،  های 

ب پرداخت.   ب  یدرصد  89از    ش یکاهش  اول   نیچ   ن یپروازها  از  سنگاپور    ن یو 
ا  با کرونا    نی اقدامات  مقابله  ببود  کشور در  ب  نی شتریکه  در  همه    نیکاهش را 

است. داشته  ش  کشورها  پ   ییمایهواپ  یهارکتالبته  محدود  یدر    یهاتی اعمال 
.  ند دید  بی ، به شدت آسر یگهمهبیماری    نی ا   وعیاز ش  یریجلوگ  یبرا  یمسافرت

 ی که از کشورها  ی مسافران  ی سفر خود را برا  یهاتیمحدودهمچنین  سنگاپور  
، (الئوس و کامبوج  انمار،یم  تنام، ی و ی،  برونئو    لند،ی تا  ، ی اندونز  ، یمالز)  آن.سه.آ
سوئ  االتی ا و  ژاپن  دادکرده  د ی بازد  سی متحده،  گسترش  اعالم اند،  مبنای  بر   .

سنگاپور مایهواپ   شرکت کشورپروازها  یی  این  دولت،    ی  سوی  نصف از  به 
است.  کاهش   شده  تمام  نیهمچن داده  تا  خواست  مردم  از   ی سفرها  یدولت 

تعو  ی خارج به  را  آمده،    . ندازند ی ب  ق یخود  عمل  به  خسارت  جبران  دولت  برای 
نقل    یبرا و  حمل  بخود  بخش  و    19000از    شیکه  دارند  اشتغال  آن  در  نفر 
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  750  ت ی شود، حمای کشور را شامل م  ی ناخالص داخل  د یدرصد از تول  5از    ش یب
امر   داد. اختصاص    ی دالر  ونیلیم این  این کش  به صنعت   بدیهی است    ورهوایی 

 . ابدی بهبود  از کرونا یاز ضربات ناش عتری کند تا سریکمک م
ادعای    دولت مطابق  نیز  هواپایران    م یمستق  یپروازها  ی، کشور  ییمایسازمان 

به حالت تعلیق  بهمن    11  تاریخ  کرونا از   روسی و   وعیش  ل یبه دلرا    ن یچ  خود با
وجود این  با  به    ن یچ  به  ماهان  هواپیمایی   شرکت  یپروازهاظاهراً    درآورد. 

هایی نیز صورت  و مسافرت  ادامه داشته   «بشردوستانه  یهاکمک»ارسال  منظور  
بهمن    13  کشنبهی روز    ؛ مجلس  ندهی نما  ،ییبهرام پارساای که  گونهبه  است.  گرفته

دولت، همچنان شاهد ورود مسافر    م یبرخالف تصم»نوشت:    ت یتوئ  ک یماه در  
چ  ا  نیاز  چ  رانی به  مسافران  انتقال  سا  ینی و  توسط    یهافرودگاه  ری از  جهان، 

خودمختار است و تابع دولت    ،یی مایسازمان هواپ  ا ی . آمی هست  ی رانی ا  ی هانی رالی ا
بنابراین،  (13/11/1398  یی، پارسا)  ست؟«ین در    ران ی ا  یاسالم  یجمهور. 

  کی   چیکه ه  یو درست در زمان  ور حرکت کرده استمتفاوت با سنگاپ  یریمس
هم پروازهای خود را    ، داشته باشد   نیپرواز به خاک چ  برای  یلی از کشورها تما

های هواپیمایی متضرر شده  به چین ادامه داده و هم حمایت مشخصی از  شرکت
است نیاورده  عمل  منطقه  .(Zheng, 2020)  به  عرصه  که  در  آنجا  از  نیز  ای 

ایران اولین کشور خاورمیانه بود که درگیر ویروس کرونا شد خیلی زود سایر  
کشورها سفرهای خود به ایران را محدود و به حالت تعلیق درآوردند و این امر  

 های هواپیمایی تحمیل کرد.  فشارهای مالی بیشتری را بر شرکت

 ران های سنگاپور و ایرو درباره آینده کرونا و دولتسناریوهای پیش 

آنچه تا کنون نگاشته شده است ضمن مقایسه پیوسته کنش دو دولت سنگاپور،  
آماده سازی زمینه های آینده پژوهی به سبک سناریونویسی بود. توضیح آنکه از  

سناریونویسی،   روش  در  شوارتز  اولمنظر  تصمیم  ، گام    اصلی  هایشناسایی 
ن و در گام دوم باید  کنشگران، یعنی دو دولت سنگاپور و ایران بود. پس از آ
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و جزئیات عملکرد هر دو دولت پرداخته    پیشرانو  شناسایی نیروهای کلیدی  به  
را به   فکر و عملکرد مسئولین را مشخص و نویسندگان که کیفیت شد، اقدامیمی

از   .(Schwartz, 1991: 83)نمود  آنها کمک می  یروپیشِ   هاینوشتن آینده
به   رو وهمین توجه  پنج  با  و در چارچوب روش سناریوسازی،  یاد شده  نکات 

توان برای آینده  را می  ـ  های مطلوب، محتمل و ممکندر قالب آینده  ـ  سناریو
 کرونا در دو دولت سنگاپور و ایران  به شرح زیر در نظر گرفت: 

  آینده مطلوب 

هزینه کاهش  کرونا،  دولتپایان  برای  شغلی  دانایی  های  نظام  بهبود  و  ها 
 وندان    شهر

بحران میواکاوی  نشان  تاریخی  بزرگ  که  های  نسلبحراندهد  را  ها  تغییر  ها 
مجدد  می یا  بران کیم   فی تعردهند  جهان  یند.  جنگ  برخی  دوم    یمثال  در 

ورود    ـ1د که سه مصداق مهم آن  دا  رییتغ  شهی هم   یرا برا  جهانی  جامعهها،  زمینه
کاربه  ها  خانم  حداکثری غذا  سیتأس  ـ2  ؛محل  و   وزارت  دارو    ر یتکث  ـ3  و 

بنابراین،    کنسرو شده  یغذاها جنگ را پشت  جهانی همانطور که  جامعه  است. 
نیزسر   را  کرونا  نامرئی    گذاشت  دشمن  این  اما  داد،  خواهد  ات  رییتغشکست 

مهمترین آنها عبارتند از:  .   (Patel, 2020)مثبتی را هم به همراه خواهد داشت
  یماریباین  که از    ی اساس  رات ییتغاخل خانه؛ یکی از  انجام امور شغلی در د  ـ1

معیشتی در داخل خانه ـ    دورکاری یا انجام امور اداری   م یکن یمشاهده م   ریگهمه
می  نظر  به  شغلاست.  گونه  این  آینده  رسد  در  دائمیمها    ـ 2شوند.    ی توانند 

 ها و مراکز های مجازی؛ این شکل از نشر دانش بخصوص برای دانشگاهآموزش
عالی هزینه بسیار کمتریآموزش  را    های  مهم  بدیلی  آینده  در  و  خواهد داشت 

رسد  به نظر می  ـ3فراروی دو دولت سنگاپور و بخصوص ایران قرار خواهد داد.  
بهتری   سامان  کرونا  ایام  در  سنگاپور  و  ایران  مردم  باورهای  و  دانایی  نظام 
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مشاهده   قابل  خود  که  کردند  مشاهده  را  ویروسی  حکمرانی  آنها  یافت.  خواهد 
طبقه   مذهب،  نژاد،  شخصیت،  هیچ  به  قربانی  انتخاب  و  گرفتن  در  اما  نیست 

اکن مذهبی جهان را  ترین امکند. این ویروس مقدساجتماعی و آیینی رحم نمی
این   با  رویارویی  در  که  ساخت  باورمند  مساله  این  به  را  شهروندان  و  تعطیل 

کرد.   ، ویروس اعتماد  نوین  و  عقلی  علوم  به  و  نمود  پیشه  خردمندی  راه  باید 
بحران کرونا از  مردمی که  عقالنیت مدرن    ، بنابراین  بهداشت و  و  نظم  آموزش 

های ن در مواقع مهم، هدفمندی و جواباند از این پس از مسئوالدریافت کرده
 منطقی نیز انتظار خواهند داشت. 

 آینده محتمل 

 ها شکست تدریجی کرونا، ظهور بحران جوانان بیکار و فشار حداکثری بر دولت
  .، ویروسی نیست که با تغییرات آب و هوایی و فصول کاهش پیدا کند کرونا

دولت بیماری  ماین  زیادی  مدت  تا  را  مردم  و  خود  ها  با  همزیستی  به  جبور 
که  زمانی  کرد.  و    خواهد  آموزشی  نظام  سطح  در  بخصوص  دولت  قرنطینه 

شودیطوالن  تفریحی نوجوانانکودکان  ؛تر  جوانان    ،  بخصوص  در ینمو    توانند 
و  ارکپ  ها، دانشگاه برابوستانها  مهم  یی هابازی  و   ح ی تفر  یها  بخش  از    ی که 
آنرشد  دوران   فکری  و  روانی  میشخصیتی،  تشکیل  را  داشته  ها  حضور  دهند 

شرایط .  باشند مهارت  نسلی  ، این  با  فرزندان  خلق    یاجتماع  یهااز  را  پایین 
که  می تأثکند  همراه  شرا   ی ناش  ی روانشناخت  رات یبه  در  رشد  ،  قرنطینه   ط ی از 

والد  است    ی ن ی توسط  ممکن  باشند،که  شده  استرس  و  افسردگی  دچار    خود 
دو ، جوانان  نده ی آ  یهاها و ماههفته  در . از طرف دیگر  شوند یمیا کنترل  مراقبت  

ایران و  سنگاپور  دانشجویان    دولت  ناچار  بویژه  بهبه  زمان    نسبت  گذشته 
اجتماعی    -حجم اطالعات سیاسی  ، گذرانند یم   یاجتماع  یهارا در رسانه  یشتریب

به   با کرونا  به کیفیت برخورد دولت متبوعشان  با توجه  نادرستی که  یا  درست 
می مخابره  آنها  کهذهن  گذاشت  خواهد  آنها  بر  خاصی  ذهنی  تأثیرات    تا  شود 
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آن  یهاسال اثرات  شد.    سال  خواهد  افراداحساس  ایران    این  در  بدون  بویژه 
و با تورم زیاد و فشار زجرآور اقتصادی    دار یکار ناپا  یایدر دن  خاص  فاتی تشر
با  خواهند شد  لیالتحص فارغ نیروی کار  استخدام  به حداقل  .  بیماری  این  شیوع 

رنج را  آنها  بیش  از  بیش  آینده  در  ابهام  و  شده  زیاد  بیکاری  .  دهد می  رسیده، 
وزارت تعاون، کار و رفاه  بنابراین، آینده جوانان در شرایط کنونی که به گفته  

ی بر اثر  اقتصاد   یهابنگاه  تی کاهش فعالدر پی    درصد از شاغالن  20  ی،اجتماع
خوششده   بیکارکرونا    وعیش با  نیست.اند،  بررسی  قابل    یسازمدل  دفتر  بینی 

امام صادق تحقی  )ع(  دانشگاه  از  یکی  از    ات خود مدعی شده است که قنیز در 
ی  اقتصاد  یهادرصد بنگاه  65  ، حدوددیتول  ، در عرصهکرونابیماری    وعیآغاز ش
  شیافزاها  درصد بنگاه  ۴  تی فعال  مواجه شده و صرفاً  دی کاهش تولبا    رانی ا  دولت

تا    15درصد جوانان    26از    ش یب   یکاریب. این مساله با اضافه شدن  ه استیافت
تابستان سال  که  ساله    2۴ بزرگ    1398در  از چالشی  رسیده حکایت  ثبت  به 

-(. چالشی که دولت  28/12/1398حسکوئی،  فراروی دولت ایران دارد )بکی
زایی )سنگاپور نه تنها  اشتغال  ـ2مهار روشمند کرونا و    ـ1سنگاپور به دو دلیل  

شهروندان از  نفر  هزاران  برای  که  خود  ایجاد  برای جوانان  نیز  دیگر  کشورهای 
 اشتغال کرده است( با آن مواجه نخواهد شد. 

 ها  دولتنفوذ و تسلط اطالعاتی گسترش مهار تدریجی کرونا، 

ا شد  خواهد  مهار  آن  داروی  کشف  و  دانشمندان  کمک  با  آینده  در  ما  کرونا 
دولت همها  برخی  مردم  را  به  نسبت  اطالعاتی  اشراف  زمینه  در  سنگاپور  چون 

کرونا بحران  عبارتی  به  رساند.  کمال  به  فن  به  خود  از  دولت   ی هایورا استفاده 
دولت    ، همانطور که اشاره شد در سنگاپور.  سرعت باالیی بخشید   ینظارت   دی جد 

که احتماالً در    ی شهروندان  یبای رد   یهوشمند برا  یهاتلفن  ی ابی مکان  یهااز داده
م   روس ی معرض و   یابی رددولت    ،همچنین در این کشورکند.  ی هستند، استفاده 

م   ها تماس  گسترده انجام  مفصلیرا  اطالعات  و  مورد    ی دهد  هر  مبتال  درباره 
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در سنگاپور  توان مدعی بود،  بنابراین، در مجموع میکند.  یشناخته شده منتشر م
های مدار بسته مردم خود را به  طریق تلفن و اینترنت و دوربیندولت نه تنها از  

اپلیکیشن بلکه  است  داده  قرار  اطالعاتی  رصد  و  کنترل  تحت  نیز  شدت  هایی 
می  رصد  را  آنها  حرکات  کوچکترین  که  شده  داده  مردم  به  و  این طراحی    کند. 

ها  از بیمارستان  ترخیص شده   بیماران   وضعیت  دهی ها که کار گزارشاپلیکیشن
  از محل خانه و  شهروندان حتی اگر  اند که  ای طراحی شدهگونههب  را برعهده دارد 

خود    مکان شوندقرنطینه  و  خارج  رصد  را  دهد  میهشدار    شهروندانبه    آنها 
.(Brechenmacher, 2020) افزارهایی چون  در ایران هم دولت با طراحی نرم

AC19،   اطالع  ، ماسک  شنیکیاپل ب  یابی ارز خود  ، ی رسانسامانه  ثبت    مارانیو 
و غیره و تبلیغ آن جهت حضور مردم و دادن اطالعات، در واقع خود را تا    کرونا

به   شرفتهی اگرچه نظارت پ با این همه،  تر نموده است.حدود زیادی بر آنها مشرف
از    ی اسیاستفاده س  خطرات سوءاما  ،  ست ین  کی ضد دموکراتحرکتی  خود    یخود

 .  استپذیر اطالعات امکان نی ا

 کیدموکرات  یفضا ه شدنو بست شدن قدرتمتمرکز بقای کرونا، 

طوالنی بهداشتی  معضل  یک  اینکه  بر  عالوه  کرونا  امروزه  بیماری  است،  مدت 
سیاسی چالش  یک  به  دولت  ـ  تبدیل  برای  بزرگ  است.  امنیتی  شده  نیز  ها 

از   بیماری حکایت  این  ابعاد سیاسی  بسته  بررسی  و  قدرت  شدن  متمرکز شدن 
دارد. توضیح آنکه سانسور، رصد و کنترل اطالعات مربوط    ک یدموکرات  یفضا

امروزه   آن  گستره  و  بیماری  این  سر به  گسترش  به  گسترده    عی منجر  قدرت  و 
جهان    ییاجرا سراسر  پ  شدهدر  چشمگ  یامدهایو  فضا  یریبالقوه    یبر 

است  کیدموکرات و  دولت.  داشته  ایران  فقط  نه  و  جهان  ها  هفته  سنگاپور، های 
که   عموماست  آزاد   یتجمعات  کرد  یو  محدود  را  شهروندان  در  اندهحرکت   .

موارد،   این  ی؛ اماکن عموم  ی درو ورزش   ی فرهنگ  یدادهایرو  یلیتعط ـ  1کنار 
ها و  لغو همه کنسرت  . ـ3؛  از جمله مسابقات فوتبال  ی ورزش   یهالغو برنامه  ـ2
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شدن    ـ۴  ی؛ فرهنگ  یهابرنامه  ری سا پارکهبسته  و  مه  ی،  عموم  هایبوستانها 
اعالم    یاضطرار  ت ی وضع  های جهانکشور  اکثریت  مزید بر علت شده است. در

می برخورد  مجازی  فضای  اخبار  جاعالن  با  کشورها  برخی  در  و  به  شده  شود. 
اعالم کرد، به منظور    رانی ا دولت    یبری سا  سی ، پل اسفند   7  خی در تار عنوان مثال،  

عکس انتشار  کردن  ف متوقف  و  دروغ   یدارا  یهالمیها  مورد    نیاطالعات  در 
کرونا به  ویروس  ا  118،  د  2۴و    هداده شد   خطاریهنفر  ،  شدند  ری دستگ   گرینفر 

  3600های رسمی اعالم کرد کهاین روند به تدریج باال گرفت و دولت از رسانه
کرده    ر یدر کشور دستگ  ویروس کرونارباره  د  «عاتی انتشار شا »  لینفر را به دل 

توز  رانی ا دولت  ،  فروردین  11تاریخ  در    است.  و  را  هروزنام  ع ی چاپ  نیز  ها 
در این زمینه چنانچه در ابعاد سایبری   . (Shekarchi, 2020)ممنوع اعالم کرد

به   نسبت  هم  ایران  از  حتی  سنگاپور  دولت  شد،  داده  توضح  این  از  پیش 
بنابراین،   بیشتر مسلط شده است.  وجود    ییهاحال حاضر نشانه  درشهروندانش 

مبن  ا  ی دارد  برخ  ن ی بر  مدولت   ی که  استفاده  بحران  از  خودشان  ی ها  به  تا  کنند 
نظارت   یها سمیبحران بهداشت و درمان، با مکانو به بهانه بدهند  یشتریقدرت ب 

جریان  کردن    مقاومسرکوب مخالفان و    یگسترده خود برا  ارات یاز اخت ی،  کاف
اس بنابرا  تفادهقدرت  همهن ی کنند.  عقب  یریگ،  است    کیدموکرات  ین ینشممکن 

دموکراس تسر  یهایدر  را  اجرا   عیناقص  قدرت  و  کشورها  یی کند  در   ی را 
 . (Brow, 2020)نماید  ت ی تقویا اقتدارگرا  کیتدموکرا

 آینده ممکن 

شکست کرونا در دراز مدت، بحران اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و  
 ظهور اعتراضات اجتماعی 

های بهداشتی و کاهش میزان قربانیان  های درمان کرونا و مراقبتبا کشف دارو
می  نظر  به  درازمدت،  به  در  ناش  بعدی   بزرگ چالش    یزودرسد  بروز    ی که  از 
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اقتصاد است  یبحران  در جهان  را  سنگاپور  کمتر  نسبت  به  و  ایران  .  بربگیرد  ، 
های یکجانبه علیه ایران،  تحریم،  یاقتصاد  هایینابرابر  رانگر ی وو  بالقوه    ش یافزا

فقر و همچن  ی، بده یکاریب بر    ییفشارها  ن یو  مال  ساختار که  وارد    یمؤسسات 
  خواهد گذاشت.  یت ی ر ی مد  یهاستمیبر انواع س   ی میعظ  اثرات مخرب و ،  شودیم

کم و  است  تدریجی  اتفاقات  دقیقا  این  خواهد گرفت.  به خود  سیاسی  ابعاد  کم 
  ی رخ داد، کمتر کس  2008که در سال    یجهان  ی بعد از بحران مال  همانطور که

تکه  ، تکهیرمذهب یغ  سم یظهور و گسترش پوپولچون    یاسیس   ی منف  ار یبس  جی نتا
س تثب  ی حزب  یهاستمیشدن  پ  میرژ  ن ی چند  تی و  را    کرد می  ین ی بشی اقتدارگرا 

(Carothers, 2020).   ای نیز،  مبنا  همین  ببر  انسجام   ری گهمه  یمارین 
بحران    یافتراق   رات ی. تأثکندموارد مختل میاز    ی اریرا در بس  ی اسیس  -یاجتماع

  ی، شهرری در مقابل فق  طبقات غنی  همچون  ی دی کل  یسالمت در امتداد محورها
روستا مقابل  مهاجریی  در  مقابل  در  شهروندان  شکاف  انو  است   ی هاممکن 

بکشد رخ  به  پیش  از  بیش  را  شکاف  طبقاتی  اینکه  پیشتر  یا  که  طبقاتی  های 
این امر به نسبت شدت موارد یاد  کند.    تردهی چیپ تر و  متراکمرا  اند  وجود داشته

ب کشور  دو  هر  برای  است  ممکن  م  ش یافزا  اعثشده،  تنش  و    ان یخصومت 
نظام  یاس یس  احزاب  سیاسی  مشروعیت  و  امنیت  بعدها  و  به  شده  را  های حاکم 

زیرا   بیندازد.  آلودگخطر  که  همانطور  ه  روسی و  یدرست  احترام    یمرز   چیبه 
تأثینم زمان کاهش    ی اسیس  راتیگذارد،  تا  و  فرا گرفته  مرزها را  ناچار  به  آن 

م   ی اضطرار  تیوضع ادامه  بیابدی یسالمت  این  .  مردمی که  شک زندگی عادی 
های دولتی و رسمی که بوسیله روزها اطالعات خود را نه صرفاً از طریق رسانه

میرسانه روز  به  دامنههای جهانی  معضل  با وجود  بیکاری،  کنند،  فزاینده  و  دار 
حمایت عدم  زیاد،  تورم  اندک،  اقتصادی  اجتماعیرشد  اف  -های  زایش  مالی، 

تر از پیش شده و در آینده احتمال اینکه آتش خفته  شکاف طبقاتی بسیار سخت
خیابان و  رسمی  غیر  اجتماعات  در  را  دارد.اعتراضات  وجود  یابد  افزایش    ها 

هایی از این  نمونه  2020اعتراضات سیاسی در آلمان و فرانسه در ماه آگوست  
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حس    ی واجتماع  یاهای رو   و  د یام   رسدبه نظر می  متأسفانهپیامدها هستند. زیرا  
به تدریج  روز روزبه  یخوداثربخش بین   و  رسد  به نظر می.  رفتن است  درحال از 

 ی هاگونهبه  یمختلف اجتماعو طبقات  ها  گروهدوران پساکرونا دورانی است که  
 در رنج هستند.   متفاوتی

 گیرینتیجه

واکنش دولت  نوع  موفق  نسبتاً  مواجهه  ب  و  عنوان   روسی و   اسنگاپور  به  کرونا 
کشورها  یکی  ارتباطات   ییاز  سایر    یاقتصاد  پررنگ  که  و  چین  کشور  با 

هم قابل  دارد،    آنهابا    زین   یبه تبع آن رفت و آمد فراوانکشورهای جهان داشته و  
است کشورها  سایر  در  اجرا  قابل  هم  و  الگو  یک  قامت  در  به  طراحی  نظر  . 

باجربترسد  یم رویارویی  در  سنگاپور  سال  ه  در    2003تا    2002  یهاسارس 
مداری، اعتماد اجتماعی و شفافیت در  پذیری، جدیت دولت، قانونهمراه با نظم

کمک  عملکردها سنگاپور  تا    به  اکرد  کنترل  ایران    روسی و   نی در  به  نسبت 
باشد موفق بدولت  از دوران پساسارس تاکنون  .  تر  های خود  یمارستانسنگاپور 

های  نیز به داشته  یامکانات بهداشت  ی در زمینهو حتو مدرنیزه نموده    یبازسازرا  
این درحالی است که آخرین تجربه ایران درخصوص بیماری  .  خود افزوده است

بازمیهمه اسپانیایی  آنفوالنزای  و شیوع  اول  زمان جنگ جهانی  به  و  گیر  گردد 
گذ و  زیاد  زمانی  فاصله  و  بخاطر  تاکنون  زمان  آن  از  مجزا  گفتمان  سه  شت 

  -های اقتصادی و بافت جمعیتیمشکالت اقتصادی عدیده کنونی از قبیل تحریم
تواند همچون سنگاپور به سادگی  فرهنگی متفاوت که پیشتر ذکر آن رفت، نمی

برای کسب تجربه، حافظه تاریخی خود را به یاری بطلبد. در کنار عوامل گفته  
ا متن  در  حمایتشده  قبیل  دولت  ز  هدفمند  درمانی  و  بهداشتی  مالی،  های 

نظم ماهیت  دولت  سنگاپور؛  این  به  نیز  آسیا  شرق  مردم  طبعیت  و  جامعه  پذیر 
تا   نموده  مجازاتی   ن یقوانکمک  و  را    و  بحران  وضع    یمواقع اضطراردر زمان 

رو به نسبت  از همین.  اندزیادی نمودهکرونا به دولت کمک    کنترل در    که  نماید
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برخورد    این بیماری و چگونگیاز    یدرک بهتر  ایران، مردم و دولت سنگاپور،
آن   ایران،    . دارندبا  برعکس عملکرد دولت  و کنش  اقدامات  از طرفی، درست 

سنگاپور  رانهیشگیپ آن    دولت  از  و  شد  شروع  مبتال  مورد کشف  اولین  از  قبل 
ش انتخاب  کنار  در  که  نشدند  غافلگیر  تنها  نه  مردم،  پس  به  بخشی  آگاهی  یوه 

با این همه سنگاپور امروز  .  های سختی نیز برای خاطیان در نظر گرفتندمجازات
این خود می دارد که  بر شهروندان خود  بر  اشراف اطالعاتی زیادی  دلیلی  تواند 

بقای نظام سیاسی این کشور باشد. اگر به آینده خوشبین باشیم باید بپذیریم که  
هس تفکر  بر  انسانمعرفتالبته  و    شناسانهیتکرونا  و  هاشناسانه  بیست  قرن  ی 

گوهر و  بر  ها  این انسانبرجا خواهد گذاشت.    عمیقی و    ی جی تدر  ات ریتاث  ،یک
وجود متک  یجوهر  می شده  ی خود  نفس  به  اعتماد  مراجع  یابند ،  مقابل  در  و    و 

قدرتیکانون ب  های  از  درون    رون یکه  بیا  دارند،  را  او  بر  سلطه  ،  روا پیقصد 
رسد آنچه به میزان تندروی آنها بیشتر  به نظر می  د بود.ن خواهجسور و رادیکال  

اقتصادی ساختار  کرد،  خواهد  عدم  -کمک  و  متبوع  دولت  شکننده  بهداشتی 
مسئولیت عدم  و  بودشفافیت  آنها خواهد  در    . پذیری  بیان شده  موارد  ادامه،  در 

 ده است. شاکله جدولی به شرح زیر به صورت جزئی تر مشخص ش 



 های ایران و سنگاپوراجتماعی دولت  ـ  روی کرونا و وضعیت سیاسیآینده پیش.  1جدول

 ردیف 

-پایان کرونا، کاهش هزینه
ها و  های شغلی برای دولت 
بهبود نظام دانایی  

 شهروندان 

کرونا، ظهور   ی جیشکست تدر 
و فشار   کاریبحران جوانان ب

 ا هبر دولت یحداکثر 

نفوذ  گسترش مهار تدریجی کرونا، 
 ها دولت و تسلط اطالعاتی 

 

کرونا، متمرکز شدن قدرت و   یبقا 
 ک یدموکرات  یبسته شدن فضا 

شکست کرونا در درازمدت، بحران  
اقتصادی و فشار حداکثری بر مردم و  

 ظهور اعتراضات اجتماعی 

 
 آینده مطلوب

ایران: پایان کرونا، تغییر  
کیفیت فکر بویژه در میان 

 جوانان و نوجوانان

 
 
 
سنگاپور: پایان کرونا، تمایل به   

 عقالنیت بیشتر و نظم پذیری 

 آینده محتمل

ایران: شکست دراز مدت، احتمال   
 باالی تشدید بحران بیکاری 

ایران: مهار دراز مدت، گسترش نفوذ  
 اطالعاتی 

مدت با  ایران: همزیستی طوالنی 
کرونا، بسته شدن فضای سیاسی به 

 عنوان تهدیدی محتمل 

 

سنگاپور: شکست کوتاه مدت، احتمال  
 ادامه بیکاری صرفا برای کارگران مهاجر 

مدت، تسلط کامل  سنگاپور: مهار کوتاه 
 اطالعاتی همراه با پذیرش مردمی 

  ی بسته شدن فضا سنگاپور: دوام کرونا،  
 محتمل   ی د ی به عنوان تهد   ی اس ی س 

 آینده ممکن

ایران: شکست دراز مدت، ظهور   
اعتراضات به عنوان تهدیدی ممکن  به  

 قدرت اقتصادی دولت سبب کاهش 
احتمال مدت، ز شکست درا سنگاپور: 

 ظهور اعتراضات پراکنده مهاجرین 
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