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ویژه هفته دولت

نقش دولت به معناى مدرن در مدیریت کالن کرونا

هفته ای که در آن به سر می بریم، هفته  دولت است؛ یا به عبارتی 
که در تقویم ها می نویسند، هفته گرامیداشت دولت. پیش از این در 
بیش از دو سال گذشته که بیماری کرونا همه گیر شده بود و در زمین 
می تاخت، درباره کرونا و سطوح متفاوت برخوردها و کنش هایی که 
جامعه با آن داشت، نوشته ام. اینجا و در این یادداشت کوتاه، بار دیگر 
از کوتاهــی در قبال آن خواهم گفت؛ اما این  بار می خواهم به کرونا 
و چگونگی مدیریت آن از دریچه «دولت» نگاهی بیندازم. قبل از آن 
الزم اســت واژه دولت را به درســتی تعریف کنم تا خوانندگان عزیز 
بدانند در این یادداشــت منظورم از دولت چیســت. شاید ساده ترین 
تعریفی که به ذهن هر کسی از واژه دولت خطور کند، چنین است که 
به رئیس جمهور که به نوعی نامستقیم با رأی مستقیم مردم برگزیده 
می شود، به همراه هیئت دولت و کابینه و وزیران و معاونان، دولت 
می گویند. در میان مردم واژه دولت بسیار به کار می رود. برای نمونه 
مردم عادی وقتی می خواهند بگویند چیزی به شکل قانون درآمده 
یا کاری ممنوع شــده است، می گویند دولت فالن چیز یا فالن کار را 
اجبار کرده یا قدغن کرده اســت. این تعریف از دولت، دم دستی ترین 
تعریف از آن اســت. مردم عادی بیشــترین چیزی را که می شناسند، 
دولت اســت. اما حقیقت این است که در کشور ما دولت مفهومی 
پیچیده است. درواقع در تمام دنیا مفهوم دولت پیچیده شده است. 
اگر یک گام جلوتر برویم، شــاید برخی دولت را کسانی بدانند که در 
استخدام نهادهای دولتی هستند؛ مثال از اعضای هیئت علمی گرفته 
تا کارمندان بانک و اداره ها را دولت می نامند که از یک ســو درست 
و از ســوی دیگر نادرســت اســت. اما در این یادداشت می خواهم 
دولــت را نوع دیگری تعریف کنم. پیش از ورود کشــورها و جوامع 
انســانی به عصر مدرن و توســعه محور، دولت و مردم دو چیز جدا 
از هم بودند که می شــد هر دو را تا حد زیــادی از هم تفکیک کرد. 
حتی جوامع هم چنین بودند. برای مثال در یک روســتا یا یک شهر 
کوچک، هر خانواده ای مشغول کار خودش بود و زندگی روزمره اش 
چندان به دیگری گره نخورده بود؛ گویی یک روستا یا یک شهر مانند 
ســنگ های کف پوشــی بودند که کنار هم چیده شده بودند و صرفا 
کنار هم چیده شــدن  آنها معنادار بود. اما با ورود به عصر صنعتی و 
مدرن، معنای دولت هم کم وبیش در بسیاری از کشورها عوض شد. 
حاال دیگــر یک مفهوم جدید با نام «دولت-مردم» یا دقیق تر بگویم 
«دولت-نفان» پدید آمده اســت. برای اینکه راحت تر متوجه شوید، 
تعداد زیادی چرخ دنده را که همگی تو در تو به هم تنیده شده اند، در 
نظر بگیرید. این چرخ دنده ها همگی یک سامانه یکپارچه را تشکیل 
می دهنــد که نتیجه نهایی چرخیدن تک تک آنها به حرکت درآمدن 
کل ســامانه یا کشور اســت. چرخ دنده ها اندازه های متفاوتی دارند. 
رئیس جمهور، کابینه و مســئوالن رده های باالیــی، چرخ دنده های 
بزرگی  هستند. در ســامانه «دولت-نفان» هرچند اندازه ها مهم اند، 
اما ســالمت هر چرخ دنده بســیار مهم تر اســت. شکســتگی چند 
دندانه از یک چرخ دنده کوچک می تواند حرکت کل کشور را مختل 
کنــد. شکســتگی دندانه ها را بــه ناکارآمــدی، نامتخصص بودن و 
کم بهره وری ترجمه کنید. برای کسانی هم که با واژه «نفان» آشنایی 
ندارنــد، بگویم که این واژه برابرنهاد واژه «Nation» اســت. پس با 
این پیش آگاهی که دولت نه به معنای سیاســیون، بلکه به معنای 
بدنه ای از کشــور و بخشــی از آحاد جامعه که بیشترین کنش را با 
یک مسئله دارد، به بررسی عملکرد دولت در دوره کرونا می پردازم.
اگر بخواهم در یک کالم و به کوتاهی هرچه تمام بگویم، کادر 
درمان ایران در دوره کرونا سربلند و سرافراز بود. اجازه دهید یک 
بار مشکالت کادر درمانی کشور را با هم در دوره کرونا مرور کنیم 
و پیش از آن کادر درمان را بازتعریف می کنم. کادر درمانی شامل 

شت
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ی

مدیران بخش درمانی و دارویی و تجهیزاتی اســت؛ شامل تمام 
پزشــکان، پرستاران، بیمارســتان ها و درمانگاه ها و داروخانه های 
دولتی و خصوصی، تمام کادر خدماتی و بهداشــتی کشور است. 
نیروهــای نظامی ارتش هم که از انعطــاف باالیی برخوردارند و 
می توانند در بحران های مختلــف به کمک آحاد مردم بیایند، در 
بحران کرونا بســیار درخشــان عمل کردنــد و هرچند در تعریف 
کالســیک زیرمجموعه دولت نیســتند، اما در بحــران کرونا کنار 
دولت-مــردم بودند. تأکید می کنم در بحــران کرونا که هنوز هم 
تمام نشــده، کل کشــور درگیر بود و کل ایران نمره قبولی گرفت؛ 
درحالی که کمبودها، محدودیت ها و مشــکالت بسیار بود؛ از نبود 
واکسن گرفته تا مشــکالت برآمده از بحران های اقتصادی کشور 
و پیامدهــای تحریــم. به همه اینهــا، کادر درمانی در خط مقدم 
بــود. اجازه دهید به کوتاهی دربــاره بخش های اصلی درگیر در 
کادر درمان توضیح دهم. بیمارســتان های دولتی و کادر درمانی 
آنها که حاال گویی دولتی بودند که در خط مقدم اســت، در خط 
مقدم بودند و سختی های جانکاهی متحمل شدند. چندین و چند 
پزشــک عالی قدر جان خود را برای پاســداری از جان مردم ایران 
از دست دادند. عالوه بر پزشــکان، پرستاران و دیگر اعضای کادر 
درمــان هم جان ها دادند تا ایران جان بگیــرد و همه گیری کرونا 
مهار شود. بخش دیگری از کادر درمان که بسیار درگیر همه گیری 
کرونا بودند، داروخانه های کشور بودند. داروخانه ها تمام قد کمر 
به همراهی بیماران بســتند و در وانفسای کمبود ماسک و الکل 
و نبود واکســن، فشــار کاری زیادی را تاب آوردند. داروخانه ها از 
آن جاهایی هســتند کــه برخالف تصور نیازمند تاب آوری بســیار 
داروســاز و کادر فنی هســتند. بیماران کرونایی مراجعه کننده به 
داروخانه چند دســته بودند؛ برخی نســخه بیمارستان به دست 
دنبال دارو برای بیماران شــان بودند و داروخانه آخرین جایی بود 
که با اعصاب خراب مراجعه می کردند و بسیار دیده شد که حتی 
تاب پاسخ دادن به یک پرســش داروساز داروخانه را نداشتند که 
باید پرســیده می شــد. برخی از بیماران بدون مراجعه به پزشک، 
یک راســت به داروخانه می آمدند و تقاضای دارو داشتند. برخی 
از داروســاز یا کادر فنی می خواســتند دارو تجویــز کند و برخی 
خودشــان اصرار داشتند که فالن دارو را می خواهند و گوش شان 
هم بــه حــرف کادر داروخانه بدهــکار نبود. برخــی بودند که 
متوهمانه می گفتند کرونا در کار نیســت و باورهای توهم توطئه 
داشــتند؛ این دسته ماســک نمی زدند و وقتی برای تهیه دارو به 
داروخانه مراجعــه می کردند، با کادر فنی کــه تذکر می دادند و 
دیگر افراد دچار تنش می شدند. از واکسن ستیزان و واکسن گریزان 
چشم پوشــی می کنم که تا چه حد موجب زحمت چندین برابری 

کادر درمان به معنای کلی آن شدند.
شاید کسی در این میان باشد که بگوید آیا هیچ خطایی رخ نداد؟ 
آیا هیچ پزشــک یا داروخانه ای خطا نکــرد؟ بله در کادر درمان هم 
خطاکار بود؛ مثل هر صنف و شغل دیگری که در نهایت بی اخالقی، 
از بحران ســودجویی می کنند تا پول نامشــروع به دســت آورند. در 
همین تهران و در خیابانی همچون بلوار ... داروخانه ای شبانه روزی 
بود که داروهای کرونا را با قیمت خون مردم می فروخت، اما صدها 
داروخانه دیگر هم بودند که ماسک را رایگان می دادند. پزشکی بود 
که واکسن را گران فروخت، اما هزاران هزار پزشک جان برکف بودند 
که در میان هزاران ســختی و کمبود، جانانه با کرونا جنگیدند. کادر 
درمانی ایران حتی از مدیران هم بهتر عمل کرد و در نهایت توانست 
کشور را از بحرانی که در بر گرفته بود، عبور دهد. بحران کرونا هنوز 
تمام نشده و همین حاال که من مشغول نوشتن این یادداشت هستم، 
برخی در حالی ماســک را کنار گذاشــته اند که کادر درمان کشــور 
سخت مشــغول مهار موج جدید کروناست. اگر دولت را به معنای 
مدرن و نوین آن، چنان که تعریف کردم، بدانیم، دولت-نفان ایران با 

نمره ای بسیار خوب از این آزمون بیرون آمدند.

روزهای سخت کرونایی ادامه داشت
از اسفند ۹۸ تا امروز، هفت موج بیماری کرونا را پشت سر گذاشته ایم 
و در این ۲۶ ماه، تعداد خیلی زیادی از پزشــکان جان خود را در راه مبارزه 
با کرونا و نجات جان هم وطنان خود از دســت داده اند. خیلی ها نیز درگیر 
بیماری شدند و نتوانستند به طبابت ادامه دهند و همه این روزها را دیده اند 
و پا پس نکشیده اند. از یادمان نمی رود که در روزهای ابتدایی شیوع کرونا 
در جهان، برخی از پزشــکان و پرستاران در کشــورهای اروپایی، دست به 
اعتراض و اعتصاب زدند و نتوانســتند روزهای ســخت کرونایی را تحمل 
کنند؛ اما طبیبان ایرانی هرگز حاضر نشدند به خاطر نجات جان خود، جان 
هم وطنانشان به خطر بیفتد. چه بسا اگر رشادت ها و ایثار مدافعان سالمت 

نبود، شرایط ما سخت تر شده بود و آمار مرگ و میر نیز بیشتر .
دفاع مقدس و کرونا

جامعه پزشــکی در دوران هشت سال دفاع مقدس توانست به خوبی 
از جایگاهی که برای آن قســم خورده اســت، دفاع کنــد؛ به طوری که در 
اســناد نظامی هم به این موضوع اشاره شده که کادر درمان ما بدون هیچ 
ترس و واهمه ای از دشــمن، در خط مقدم رزم، مشغول درمان مجروحان 

می شدند. همین ویژگی را برای دومین بار در دوران کرونا شاهد بودیم.
نکته تشــابه این دو مقطع تاریخی، وجود پدیده های ناشــناخته در هر 
دو مقطع اســت. در زمان جنگ ما با یک پدیده ناشناخته همچون بمباران 
شیمیایی مواجه شدیم و کادر درمان با گروهی از بیماران روبه رو می شدند 
که نمی دانستند راه درمان آنها چیست و در دوران کرونا نیز با یک ویروس 
ناشــناخته مواجه شدند و کادر درمان وارد میدان مبارزه ای شدند که هیچ 

تصویری از آن نداشتند.
کادر درمان مانند رزمندگان با همان انگیزه های جهادی در میدان مبارزه 
حاضر شدند. در دوره هشت ساله جنگ اعمال جراحی طوالنی مدت انجام 
می شد و پزشکان زیادی داشتیم که مانند سردارهای جنگ شبانه روزی در 
جبهه درمان حضور داشتند و در دوره کرونا نیز اتفاقات مشابه زمان جنگ 
را می بینیم؛ کادر درمان بی ادعا و بی وقفه در بیمارستان ها و مراکز درمانی 
بــه مردم خدمت می کنند. این دو مقطع تاریخی نشــانگر خدمت جامعه 

پزشکی به کشور است.
زن و شوهر پرستار

نگران بودم که شــوهرم به کرونا مبتال نشود، ولی متأسفانه شد؛ چون 
پرستار بخش اورژانس بود. اینها را خانم جوانی می گوید که در بیمارستان 

سینا در بخش بیماران مبتال به کووید ۱۹ کار می کند.
این خانم آن روزها را این گونه روایت می کند: مجبور شــدیم همسرم را 
۱۴ روز قرنطینه کنیم و این مدت خیلی نگران او بودم؛ چون واقعا حالش 
بد بود. ولی خوشحالی و امیدم این بود که می دیدم مریض های اینجا خوب 
می شوند، مرخص می شوند و می روند خانه و من از ته دل برای آنها آرزوی 

خوشی و سالمتی می کردم.
از این دســت صحنه ها در دوران کرونا زیاد دیده ایم و شــنیده ایم؛ زن 
و شوهر پزشــک، برادر و خواهر پرستار و... که شــاید این روزها دیگر کنار 
هم نباشــند و کرونا یکی از آنها را گرفته اســت. بااین حال، روزهای ایثار و 
از جان گذشــتگی کادر درمان در روزهای سخت و تلخ کرونا، برای همیشه 

به عنوان میراث ماندگار و جاودان باقی خواهند ماند.
فرزندان این مرز و بوم باید این میراث جاودان را ســینه به سینه و نسل 
به نسل به آیندگان انتقال دهند تا معلوم شود جامعه پزشکی جدا از مردم 

نیست.
مشق عشق کادر درمان

مدافعان سالمت، قهرمانان حکایت کرونا، بزرگ مردان و زنانی هستند 
که با شــیوع این ویروس ســرکش، مردم را در برابر این این بیماری مهلک 
تنها نگذاشتند و با تمام توان پای کار ماندند و در این میان عده ای از آنان به 
این ویروس وحشی مبتال شدند و تعدادی دیگر جانشان را از دست دادند.

پزشکان فقط به فکر پول نیستند
شــاید موضوعــی که جامعه پزشــکی را همــواره دلخــور می کند و 
می رنجاند، برچســب «پزشک پولکی» است؛ زیرا برخی افراد فکر می کنند 
جامعه پزشــکی از طبقه مرفه بی درد اســت. در حالی که قریب به اتفاق 
پزشکان، در سطح متوسط و پایین جامعه قرار دارند و این گونه نیست که با 

درد و رنج مردم بیگانه باشند.
جامعه پزشــکی توقــع دارد در روزهایی که کرونا خاموش می شــود، 
خدمات آنها فراموش نشــود. جامعه پزشــکی دلخوش به اعتماد مردم 
اســت و اگر قرار باشد این اعتماد خدشــه دار شود، قطعا در مسیر خدمت 
پزشــکان به مردم مشــکالتی بروز خواهد کرد که آسیب آن در وهله اول 
متوجه سالمت مردم خواهد شد. بنابراین جایگاه و منزلت جامعه پزشکی 

را ارج نهیم.

 حسن فتاحى


