
 
 131 تا 99، صفحات 1، شماره 15دوره 

       99در بهار و تابستان منتشر شده  

 13/10/99: تاریخ دریافت

 50/50/99 :تاریخ پذیرش

 

 کید بر شکاف دیجیتالیأبا ت: و نابرابری اجتماعی 91کووید 

  ir.ac.ut@shakoori اجتماعی دانشگاه تهران توسعه و ریزی برنامه آموزشی علی شکوری، دانشیار گروه

 چکیده

را بر  19، اثرات کووید موجودهای  مختلف قابل دسترس و مطالعات و تحلیلهای  دهاین مقاله بر اساس دا

 فرضتجربی، های  بر اساس یک قاعده کلی و نظری و همچنین زمینه . دهد می مورد مطالعه قرارها  نابرابری

 اتفاقی - چه از نوع سلبی ،پیشامدهاچون  . بر یکدیگر اثرات تشدیدی دارند19نابرابری و کووید  که کند می

ساختارهای  در ،ها ها و برنامه اجرای سیاست مانند عمدی - چه از نوع ایجابی و گیراهای فر بیماریمانند 

های  نابرابریعموما  و گذارند ناهمسانی برجای می اثراتمتضررین و منتفعین  هشدت و گستر به لحاظنابرابر 

ی مانند شغل و مهمدر تعامل با ابعاد را  19ات کووید تأثیراین مطالعه رو،  از این.  بخشند می عمقموجود را 

مورد کشوری و بین کشوری  درونصورت  به مانند پایگاه اقتصادی و اجتماعی افراد های پیشین و زمینه درآمد

برای  پرچالش یها سیاست مات وااقدشیوع کرونا در و که  گیرد می نتیجهدر کل،  . است دادهتفحص قرار 

برجسته شدن شکاف  در ویژه بهنقش مهمی در اثرات تبعیضی کرونا حاکم های  در کنار نابرابریمقابله کرونا 

ایفا  ها ی فقر و نابرابرو پایداری تشدید  ومانند شکاف نیروی کار ها  سایر اشکال نابرابری دیجیتالی در کنار

در عصر فضای مجازی، تشدید سایر اشکال نابرابری عمدتا از طریق شکاف  نیزحال  درعین  .کرده است

های  ات درازمدت آن، توصیهتأثیرو  19، با توجه فراگیری کووید نیز در پایان  .دیجیتالی صورت گرفته است

   .کند می برای بهبود وضعیت پیشنهادرا سیاستی 

 شکاف دیجیتالی ،نابرابری اجتماعی ،19کووید : واژگان کلیدی

mailto:shakoori@ut.ac.ir
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  مقدمه

در عرض چند ماه به همه که  طوری ماست، به رخدادهای نادر در عصر از کرونا یکی پاندمی ویروس

  .نفر را آلوده کرد و صدها هزار نفر را به کام مرگ فرو بردها  ترش یافت میلیونسجهان گکشورهای ها  قاره

مرتبط با توسعه های  تمام جنبه که طوری بهبه بحران توسعه انسانی دامن زده است،  19گیری کووید  همه

این پیامدهای آشکار در کنار اثرات  . انسانی مانند درآمد، سالمتی و آموزش آحاد جامعه را درگیر کرده است

تکنولوژی، بین انسان و زمین رایج بین انسان و های  تشدید تنشخانوادگی و های  پنهان آن مانند خشونت

اینکه، بعد از رخت بستن آن، همه جوامع  مهم  .پرداخته شودها  آن به بیشترکافی نبوده  زماناست که هنوز 

طور گسترده  هاتش خواهند بود، و ناچار خواهند بود بهای آن را بتأثیربرای سالیان سال در آینده درگیر 

 .بپردازند

 وسیله و به هاست و مشکالت وجود نابرابریها  بر تشدید تنش 19کووید عنصر اساسی در اثرگذاری 

آن بر  تأثیر ،19اساسی در خصوص شیوع کووید های  از دغدغهو به همین سبب،  شود می مشروطها  آن

؛ 9119؛ بانک جهانی، 1391هرست، ) اپیدمیکِهای  بحران تجربیِهای  بر اساس زمینه . هاست نابرابری

های  سیاستاقدامات و طور اثربخشی  و همین 19کووید  خود اپیدمی پیامدهای، (9191اِ،  اس ایی اندی یو

 1بالفعلصورت  به ها آن دلیل که تمام این به پذیرد می تأثیر اجتماعی اشکال مختلف نابرابری از با آن ای مقابله

 "نابرابری بیشتر یک منبع تضاد"چون بر اساس براهین نظری نیز   .افتد می در ساختارهای نابرابر اتفاق

بسترساز خیلی از  رو، این از  (.1319گیدنز، )و عامل عمده تفرق اجتماعی است  (915: 1335چلبی، )

از طریق ایجاد تضاد توزیعی تبدیل به شکاف و خصومت کلی و  خصوص به است و اختالالت در جامعه

ها  آن سازد و اگر هم می ها را برمال تعارضمثل اپیدمی کرونا  ییها در بحران بدین معنی کهشوند  می انتشاری

 بر توسعه و تحققو درازمدت مخرب  یاثر تواند می رو از اینو  کند می را رفعها  آن ندرته تشدید نکند برا 

 خصلتواسطه  و این تا حد زیادی به (1399گامبرگ، ) داشته باشدانسانی و یک زندگی شرافتمندانه 

چون در وهله   .اثرگذاری استهای  مکانیزیسمطور  همین پیامدهای نابرابری وهنجاری، ارزشی و اخالقی 

در اختیار افراد و غیرمنصفانه طور  اجتماعی را بهامتیازات برخورداری از به همان ترتیب که  ،نابرابری، نخست



050 

 ...و نابرابری اجتماعی 91کووید 

 
 

را به طرز اجتماعی مشقات ، دهد می قراربرخوردار  اقتصادی، اجتماعی یا سیاسیهای  با زمینه یهای گروه

به  اینکه، برخورداری غیرمنصفانه از امتیازات دوم . کند می های کمتر برخوردار تحمیل ای بر گروه غیرعادالنه

یایی با ؤر را درها  آن ظرفیت و کند می زندگی مستعدترهای  را در کامروایی های فوقانی گروه کههمان ترتیب 

تغییری های تحتانی  ، تقریبا در ظرفیت و توانایی گروهبرد می اتفاقات غیرمترقبه و فجایع باالو ها  نابسامانی

 ای عموما وفاق گستردهبدین سبب،   .کند می ها آسیب پذیرتر در مواجهه با بحرانرا ها  آن و کند ایجاد نمی

 فرصت و نابرابری در نتیجه منتجدر ها  که عمدتا از نابرابری ای غیرمنصفانه زمینههای  میتوکه محرهست 

 جنسیتی، آموزشی، اقامتی و غیره نمود پیدانژادی، قومی،  در اشکال مختلف تبعیضی مانند شود و می

های  شود و آرمان می ها مقابله با بحران غیرمنصفانه درهای   توانایی نابرابر زندگی وهای  سبب بخت ،کند می

 از این رو، گفته (. 1391گامبرگ، ؛ 1391هرست، )برد  می سئوالزندگی انسانی را در پرتو برابری زیر 

پیامدی آن اثر دلیل  به که دهند می اجتماعی بخش مهمی از سلسله عللی را تشکیلهای  نابرابری شود می

 کند می هرست مطرح گونه که و آن . دارند از جمله اپیدمی کروناها  اپیدمیفجایعی چون تشدید کننده بر 

اال در  ، وکنند می تر تر و نمایان را برجستهها  آن ل و پیامدهای مخربئها، مسا در زمان وقوع بحران تنهاها  آن

زندگی در مواردی چون بهداشت جسمانی و روانی، استفاده از خدمات های  آن را بر بخت تأثیرحالت عادی 

 اذعان همهمورد آشکار و ه ار و غیرکبهداشتی، دسترسی به کمیت و کیفیت غذا و مسکن، ارتکاب جرایم آش

   (.000-331 ؛1391هرست، )است 

تری  عامهای  عدالتی باید در بطن و متن بیرا رخدادهایی چون کرونا  اثر توان گفت که می با این وصف

 - یک سنت تحلیلی ساکه بر اس دهد می اجتماعی اساس آن را تشکیلهای  کرد که نابرابری مطالعه و تحلیل

ند که اغلب شامل گیر میبردر یرها را در سطوح مختلفمتغای از  مجموعه پیچیده ،اقتصاد سیاسیانتقادی در 

  .لحاظ شوند مرتبطهای  و تحلیلکه باید در مطالعات ( 1911، و دیگران هیر)ات چندگانه و متضادند تأثیر

نخست : متغیرهاستاز نابرابری اجتماعی حداقل شامل سه دسته و  19کووید  نسبت بین بنابراین مطالعه

 اتخاذها  هایی در ارتباط با کرونا از سوی دولت ت و سیاستااقداماست؛ دوم،  گیریالحاظ فره ب ماهیت بیماری

برای به همین سبب،  . دنگذار می بر همساختارهای موجود نابرابری  ات متقابلی کرونا وتأثیرشود؛ و سوم،  می
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در جهان  ومیر مرگابتال و ی گلحاظ پراکنده ب 19کنونی کووید وضعیت شمایی از ، ابتدا اتتأثیرفهم بهتر 

در   .گردد می حاکم در جهان به اجمال مرورهای  در بخش دوم وضعیت نابرابریشود؛  می ارائهاجمالی  طور به

  .شود می های کنترلی اپیدمی کرونا توسط کشور در جهان وصف مختصر اقدامات سیاستطور  بهبخش سوم، 

شود؛ در  می بحثدر چهار محور سپس نسبت متقابل کرونا و نابرابری درچهارچوب ساختارهای نابرابرانه 

 .شود می ارائهراهکارهای مقابله با چنین بحرانی از منظر سیاست اجتماعی  بندی و مباحث جمع نهایی،بخش 

 در جهان 91د یوگستره کو

ای ابتدا در آسیا و  طور گسترده چین آغاز شد و به ن و هوبیاهوواز شهرهای  19ید وبیماری فراگیر کو

 1جدول   .جهان شیوع پیدا کردهای  سایر قارهدر جهان پرتراکم ارتباطی به  یکوتاهمدت زمان در  ابعد

بررسی کل   .دهد می نشانها  برحسب قاره 9191ر بدر اواخر ماه دسام 19توزیع وضعیت ابتال به کووید 

 آمریکای شمالی، (درصد 99/91)دهد که باالترین مبتالیان به ترتیب به اروپا  می نشانمبتالیان در شش قاره 

 71/1)اقیانوسیه  ،(درصد 31/3)، آفریقا (درصد 11/90)آسیا درصد  37/93آمریکای جنوبی ، (درصد 13/93)

ها  این فراگیری اعالم شده نسبت چندانی با درصد جمعیت قاره ،توجه اینکه نکته قابل  .تعلق دارد( درصد

مریکای آدرصد،  7/9اروپا  دهد که می تناظر جمعیتی با ترتیب میزان ابتال مزبور نشان که طوری به  .ندارد

درصد  5/1درصد و اقیانوسیه  9/13درصد، آفریقا  0/1درصد، آمریکای جنوبی  5/59درصد، آسیا  3/0شمالی 

ق ها متعلومیر مرگدهد که باالترین  می نشان ومیر مرگهای  نسبت.  هان را به خود اختصاص دادندجمعیت ج

درصد،  19/93)آمریکای جنوبی های  است و بعد از آن به ترتیب به قاره (درصد 35/31)به آمریکای شمالی 

  .دارد اختصاص( صدرد 11/1)و اقیانوسیه ( درصد 91/0)، اروپا (درصد 13/0)، آفریقا (درصد 99/95)ا یآس

ستون چهارم  که طوری بهای وضع وخیم است ارها با مبتالیان دومیر مرگتوجه عدم تناظر زیاد  نکته قابل

نسبت به ( درصد 17)که آمریکای التین دارای درصد وضع وخیم کمتری  حالی ، درسازد می نمایان 1جدول 

 91/0درصد و اروپا  19/93آمریکای التین )ها معکوس است ومیر مرگدارد ولی درصد ( درصد 59/95)اروپا 

چنین آمارهایی شاید در وهله نخست فرضیه بهداشت و تمهیدات پزشکی باال را در اذهان تداعی  (. درصد

باالترین  و کانادا کند، ولی ارقام باالی مرگ  ومیر در آمریکای شمالی که دو کشور پیشرفته ایاالت متحده
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وجود  کند، ولی می ردآن فرضیه را  ، تا حدی(9جدول ) دهند می به خود اختصاصنسبت جمعیت را 

این در کشورهای اروپایی در ذهن اتفاق جمعیت  به و امکان پوشش بهداشتی  اکثریت قریبرفاهی های  دولت

یا  9گرا ادخالهای  تکنولوژیکی در کنار سیاست های کند برخورداری از پیشرفت می فرضیه را تداعی

   .کند می هایی آشکار با چنین بحران تر پذیر خود را در برخورد موفق شمول

 و مبتالیان و وضعیت آنانها  در جهان بر حسب قاره 19توزیع کووید  -1جدول 

 ها قاره کل مبتالیان بهبود یافتگان خیمو دارای وضع میرو مرگ کل جمعیت

 آسیا 9147334399 1941114103 904950 3374391 0470141504335

5945%  درصد 90411 39401 93401 95499 

 آمریکای شمالی 9341154913 1049994153 304910 5114793 37141794703

043%  31435 39437 90490 13/93  درصد 

 آمریکای جنوبی 1341194901 1147934310 134151 3714111 75349794331

140%  93419 17411 13/19  37/57  درصد 

 آروپا 9340374119 1145554150 934197 534119 30347374197

947%  0491 95459 19459 99/91  درصد 

 آفریقا 943004333 949914111 94009 704917 1430145914103

1349%  0413 9499 31/3  31/3  درصد 

 اقیانوسیه 014313 334007 90 14159 0947334113

145%  درصد 1471 1471 1419 1411 

 جمع کل 13941994155 5940104531 1174335 141934901 111411

 .(aY9191و  b9191)وردمترز های  استخراج از سایت: خذأم

دهد که در قاره آسیا باالترین  می نشان نشان 9توزیع پنج کشور اول مبتالیان در جهان در جدول 

این ترتیب به استثنای ایران  . مبتالیان به ترتیب به کشورهای هند، ترکیه، ایران، اندونزی و عراق تعلق دارد
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باالترین تست مبتال بودن در یک  از نظر  .میر مبتالیان استو که در رتبه دوم قرار دارد، متناظر با میزان مرگ

لحاظ دسترسی به امکانات و تجهیزات پزشکی و درمانی باشد، به   هبهداشتی ب میلیون نفر وضعیت مطلوب

در قاره آمریکای شمالی، باالترین مبتالیان به ترتیب به   .ترتیب ترکیه، هند، عراق، ایران و اندونزی قرار دارند

رهای مبتالیان میو ایاالت متحده، مکزیک، کانادا، پاناما و جمهوری دومنیکن اختصاص دارد و میزان مرگ

به لحاظ تست جمعیت به میلیون نفر، به ترتیب ایاالت متحده، کانادا،  . مبتالیان مطابقت دارد ی کامال با رتبه

در آمریکای شمالی، باالترین مبتالیان به ترتیب به کشورهای  . دنپاناما، جمهوری دومنیکن و مکزیک قرار دار

میرها در این کشورها کامال متناظر با و صاص دارد و رتبه مرگبرزیل، کلمبیا، آرژانتین، پرو و شیلی اخت

برخالف این ترتیب، باالترین تست به میلیون نفر به ترتیب به شیلی، پرو، کلمبیا، برزیل و   .مبتالیان است

در قاره آفریقا، باالترین پنج کشور مبتال به ترتیب به آفریقای جنوبی، مراکش،   .آرژانتین اختصاص دارد

قرار دارد، متناظر با رتبه ها  میرو که به استنثای تونس، که در رتبه چهارم مرگ هستندس، مصر و اتیوپی تون

به میلیون نفر جمعیت در این قاره نیز برخالف مراکش که در ها  رتبه تعداد تست  .هاستومیر مرگمیزان 

باالترین مبتالیان به ترتیب به کشورهای در قاره اروپا،   .رتبه اول قرار دارد متناظر با میزان مبتالیان است

میرها به ترتیب به ایتالیا، و میزان مرگحال  این با روسیه، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و اسپانیا اختصاص دارد،

ها به میلیون نفر است  توجه در قاره اروپا میزان تست نکته قابل  .انگلستان، فرانسه، روسیه و اسپانیا تعلق دارد

هاست و به ترتیب به انگلستان، روسیه، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا متعلق است که  عموما باالتر از سایر قارهکه 

   .یافته و فراگیرتر است احتماال انعکاسی از یک زمینه سیاست اجتماعی توسعه
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 ها جهان و وضعیت آنهای  کشور اول در قاره 5نا بر حسب وتوزیع مبتالیان کر - 9جدول 

تست در 

یک میلیون 

 نفر

ده کشور  مبتالیان ومیر مرگ

 اول

تست  قاره

در یک 

میلیون 

 نفر

ده کشور  مبتالیان میرو مرگ

 اول

 قاره 

3734333 

934999 

3734315 

3114335 

394313 

 

3504915 

1954113 

154717 

04199 

94010 

 

9140054750 

140974190 

5114395 

9074391 

1314315 

 

ایاالت 

 متحده

 مکزیک

 کانادا 

 پاناما

. ج

 دومنیکن

 

آمریکای 

 شمالی

19041

99 

91149

90 

19451

9 

974193 

11141

13 

 

1094111 

914111 

554993 

994399 

194113 

 

11491743

19 

94911475

9 

14995410

9 

3514931 

5954991 

 

 هند

 ترکیه

 ایران

 اندونزی

 عراق

 

 

 آسیا

 

1304133 

1594111 

1154939 

1774333 

3374101 

1904937 

034913 

034905 

334711 

174711 

347354933 

147094335 

147954510 

141154133 

7114933 

 برزیل

 کلمبیا

 آرژانتین

 پرو

 

 

آمریکای 

 جنوبی

11143

01 

19141

51 

51413

914079 

34311 

04737 

34731 

14993 

1415341

71 

0394193 

1394101 

1314179 

 مراکش

 تونس

 مصر

 اتیوپی

 لیبی

 

 

 فریقاآ
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 شیلی

 

1 

94711 

15403

1 

1904970 

0014919 

934509 

9114153 

04171 

994111 

 

919 

110 

 

95 

9 

 

914093 

174997 

94179 

311 

09 

 

 استرالیا

پولنزیا 

 فرانسوی

 نیوزلند

گینه 

 جدید

 فیجی

 

 

 

 

 

 اقیانوسیه

790411

1 

53549

91 

117403

9 

00149

51 

53343

19 

 

534555 

704739 

334519 

304159 

514133 

 

3411743

37 

9479140

95 

9401143

11 

9411341

77 

1493743

11 

 

 روسیه

 فرانسه

 انگلستان

 ایتالیا

 اسپانیا

 

 

 

 اروپا

 (.a9191)وردمترز استخراج از سایت : خذأم

 ها در جهان گستره نابرابری

لحاظ تاریخی پیدایش تولید مازاد  شود که به می عموما نابرابری یک پدیده غالب جامعه بشری تلقی

ها را برای اثبات سیطره و برتری بر  گری برخی از افراد و گروه زمینه توجیه به تبع آن وامکان عینی پیدایش 

 (. 1399؛ گامبرگ، 1391؛ هرست، 1379لنسکی و لنسکی، )است  در تصاحب بیشتر آن فراهم کردهدیگران 
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دارد ها  نابرابریات کاهنده بر تأثیرمنتج از توسعه اقتصادی در درازمدت  مازادشود که تولید  می گفتههرچند 

دهد این امکان تنها با الزامات اخالقی،  می ، ولی تجربه معدود جوامع نشان(1993لیپسیت و همکاران، )

جهان امروز  ،در غیبت فراگیر چنین اقدامات و الزاماتی . اقدامات سیاستی محقق شده است ویژه بهعقیدتی و 

 کیدأت( 9191-9111)اجتماعی ملل متحد های  رشگزا که طوری به. بوده استها  شاهد گسترش نابرابری

در ها  ، نابرابری1991ها، از  بر اساس این گزارش  .کشوری و بین کشوری اغلب باالست کند نابرابری درون می

تا اوایل دهه  1991مریکای التین آن هم بین آیافته باال رفته و به استثنای برخی کشورهای  کشورهای توسعه

توسعه اقتصادی معدود کشورهای هرچند   .توسعه صعود داشته است درحالدر کشورهای  9111

دهد  مزبور نشان میهای  اخیر شکاف بین کشوری را کاهش داده ولی گزارشهای  توسعه در دهه درحال

یافته و  طور واضحی بین کشورهای توسعه بین کشوری هنوز باالست و این شکاف خصوصا بهها  نابرابری

   .کند می ها را آشکار مهم این شکافهای  که اطالعات زیر برخی جنبه توسعه حاد است کشورهای درحال

برابر  11متوسط درآمد افراد در اتحادیه اروپا دهد که  می موجود نشانهای  و دادهها  برای مثال، گزارش

. برابر باالتر است 17کنند؛ این رقم برای آمریکاییان  می باالتر از افرادی است که در صحرای آفریقا زندگی

توسعه اقتصادی اخیر درآمدهای دلیل  به توسعه کشورهای درحال ی ازاندکشود که تعداد  می گفتههرچند 

دالر  0911به  1991دالر در  93711کنند، ولی شکاف مطلق بین درآمد متوسط سرانه از  می باالتری تجربه

ای بین  مالحظه قابلهای  طور تفاوت همین  (.99: 9191ملل متحد، )دهد  می افزایش نشان 9111در 

 گزارشات . مشاهده است قابلترین گروه و باالترین گروه را در توزیع درآمد بین و درون کشورها  پایین

 بر اساس سازمان ملل متحد،برای مثال  . سازد می این واقعیت را در کشورهای خاص نمایان مختلف تطبیقی

  .استبوده توسعه  متوسط درآمد بلغارستان زیر درآمد فقیرترین دهک تمام کشورهای درحال 9115 در

این حال  درعین  .استبوده فریقای جنوبی آبرابر ثروتمندتر از  91برابر ثروتمندتر از بلغارستان و  5دانمارک 

-9115ملل متحد، )وضعیت در کشورهای دیگر در آسیا، آفریقا و آمریکای التین با اندک نوسان مشابه است 

یافته هم ملموس است  لحاظ ذهنی در بین کشورهای توسعهه لحاظ عینی و چه به چه بها  نابرابری (. 9191

گزارش  برای مثال،  .فقر قرار دارندافراد دهک پایین در کشورهای دارای درآمد سرانه باالتر در معرض  ویژه به
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در ایاالت متحده نسبت به سوئد در وضعیت ( درصد پایین 11)ترین دهک  پاییندهد که  می تطبیقی نشان

؛ ملل متحد 9111بانک جهانی، )است  باالترمراتب  هبا اینکه درآمد سرانه ایاالت متحده ب قرار دارند فقیرتری

9191.)   

بین )دهد که نابرابری جهانی  می نشان 9113تا  1911های  جینی بین سالهایی چون ضریب  سنجه

کاهنده توسعه اقتصادی  تأثیرتوان گفت این رقم با فرض  می است کهبوده   5/79تا  9/79بین ( کشوری

بر   (.90: 9191ملل متحد )اخیر بر شاخص مذکور هنوز باالست های  برخی کشورهای جهان سوم در دهه

درصد  91، سهم گروه ثروتمند یک درصد  از (3-959: 9113) 3نی پژوهشگاه نابرابری جهانیبی اساس پیش

  . افزایش خواهد یافت که به معنی تدوام و افزایش نابرابری است 9151درصد در  90به  9117در سال 

 تابعها  آن درونی کشورهاست که کنترلش نابرابری جهانی، سهم نابرابری یک عامل مهم در افزای

  .مدت متصور شد توان کاهشی را در میان عوامل پیچیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که نمی

 1991درصد در  31کشوری در نابرابری جهانی از  دهد که سهم نابرابری درون می برای مثال برآوردها نشان

جمعیت ( درصد 31)نی دو سوم طورکلی نیز نابرابری درو افزایش داشته و به 9111درصد در  01به نزدیک 

در کنار توزیع درآمدها، ها  عالوه، توزیع دارایی هب (. 9115بورگیگنون، )تشکیل داده است  9117جهان را تا 

ق آمدن بر معضالت ئدانه و فاناولیه افراد برای یک انتخاب زندگی حداقلی و شرافتمهای  که معرف قابلیت

کمتر ( درصد 11)ترین گروه ثروتی  نیمی از جمعیت جهان در پاییندهد که بیش از  می زندگی است، نشان

مالک ( درصد فوقانی 11)ثروتمندترین گروه  که در اختیار دارند، درحالی 9111در را از یک درصد کل ثروت 

را درصد ثروت جهانند و یک درصد فوقانی به تنهایی نیمی از این ثروت را تصاحبند که نابرابری مطلق  15

این نوع نابرابری خود معرف و مولد فقر گسترده و مطلق برای   (.31: 9191ملل متحد، )دارد  یم بیان

   .برآورده کردن نیازهای حداقلی برای اکثریت است

توجهی از نابرابری به نابرابری گروههای اجتماعی مانند قومیت، نژاد، جنسیت، محل زندگی،  بخش قابل

به گروه ها  و داراییها  عامل اختصاص منابع، موقعیت)های انتسابی  گاهیمذهب، پایگاه اقتصادی و سایر پا
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 و طردهای چندگانه را سببها  شوند که عواقب درازمدت و پایدار دارند و محرومیت می مربوط( خاص بوده

های  های سیاسی و اجرای برنامه دهد حتی با اصالحات و تغییرات در نظام می مطالعات نشان.  شوند می

 اجتماعی خود را تحمیل - میراثی تاریخیعنوان  به به سهولت قابل محو نیستند وها  کننده نابرابری تعدیل

نیافته وجود دارد ولی در  یافته و توسعه ها در ملل توسعه این نوع محرومیتهرچند  (. 9111کبیر، )کنند  می

به امکانات آموزشی و بهداشتی  ها در دسترسی این محرومیت  .تر است مراتب عریان توسعه به جهان درحال

دهد که در مناطق روستایی برخی  تحقیقات نشان می  .ای را بیفزایم وقتی عنصر منطقه ویژه بهشود  می دیده

به ها  زنان و اقلیتبه ندرت طور  همین  .کنند می تحصیالت متوسطه را تمامبه ندرت درصد افراد  91کشورها 

مثال مطالعات در کشورهای آمریکای   (.9117ملل متحد، )کنند  می یک بازار کار منصفانه دسترسی پیدا

کمتر ها  آن زنان آفریقای تبار یک دالر در هر ساعت درآمد دارند و دریافتی ویژه بههد زنان  د التین نشان می

شرایط در کشورهای   (.9111کبیر، )اند  هاست و غالب در معرض سوءتغدیه از مردان و زنان دیگر اقلیت

   .فریقایی و برخی از مناطق آسیا خیلی متفاوت نیستآ

های برابر برای همه ورای پایگاهای انتسابی،  دهد که جهان با هدف فرصت می شواهد فوق همه نشان

زندگی افراد های  بخت ،فردی شود، فاصله زیاد دارد، لذا مقتضیات فرا می ییدأالمللی ت که توسط نهادهای بین

شاید  . سازد می پذیرتر را در مقابل رویدادهای مختلف آسیبها  آن دهد و می قرار یرتأثبرای موفقیت تحت 

شود تحت شعاع قرار گرفتن   می کشوری آشکار یک وجه مهمی که در مطالعات نابرابری بین کشوری و درون

هاست که از  شان از نابرابری مطلق به لحاظ شرایط زندگی و بهزیستی آن برداشت و تجربه مردم در احساس

 - 9191ملل متحد، : 1391هرست، )کند  می را در مواجهه با مشقات تضعیفها  آن نظر روانی اعتماد به نفس

پردازد گسترده است و در ادبیات به وفور اشاره شده است  می البته بهایی که جوامع برای نابرابری  (.9111

، در اینجا ما فقط طلبد می مطالعه مستقلی را ها آن همه طرح، (1399؛ گامبرگ، 1391برای مثال، هرست، )

اختصار  به منتهی برای درک بهتر ابتدا  .کنیم می در ساختارهای نابرابر تمرکز 19ید وبه پیامدهای اشاعه کو

  .کنیم می را در جهان مرورهای مقابله با آن  سیاست
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 91ها و اقدامات مقابله با کووید  سیاست

فی را برای و اقدامات مختلها  در کشورهای مختلف سیاستها  دولت 19گیری کووید  از زمان همه

توان در محورهای زیر ذکر  میها  آن اند که مهمترین ترش آن به مرحله اجرا گذاشتهکنترل و جلوگیری از گس

  . نمود

کشورها برای کنترل بیماری اختیارات گسترده به  خیلی ازدر : اقدمات سازمانی و سازماندهی -الف

ونا نمختلف قاهای  ها و بخش رتبط پزشکی و درمانی داده شد و در زمینه کنترل بیماری سازمانمهای  ازمانس

در برخی کشورها مانند تایوان و چین و ایران مرکز یا ستاد فرماندهی مرکز اپیدمی یا   .تابع تصمیمات شدند

ای مرکب از  فرماندهی حرفه - این مرکز پانل مشورتیتشکیل شد و  ای کرونا در سطح ملی یا منطقه

های ستادی مهم کشوری برای  طور نمایندگان سازمان مرتبط مختلف و همینهای  متخصصان رشته

طور  فرض بر این بود که یک سیستم فرماندهی متمرکز به . باشدها  آن هماهنگی در تصمیمات و اجرای

رسانی به عموم با  کند و جریان اطالع می یجثری منابع مالی، پزشکی و غیره را برای کنترل بیماری را بسؤم

برخی کشورها نیز بیمارستانهای تخصصی برای بیماران کرونا تاسیس یا  . دقت و اعتمادی بیشتری انجام دهد

   .اختصاص دادند

( کشور، شهر)هایی بود که از منطقه  آنبه ابتدا در غالب کشورها معطوف ها  تست: تست و ردیابی  -ب

ردیابی  با هدفبعدا معاینات پزشکی   .یا با فرد آلوده مرتبط بودند گشتند یا سابقه سفر داشتند آلوده برمی

البته پوشش این اقدامات بستگی به . بیماری مبتالیان محتمل در ادارات بهداشت و درمان محلی انجام شد

و تایوان بدلیل سازمانی و امکانات پزشکی و بهداشتی کشورها داشت کشورهایی چون چین های  ظرفیت

کشورهای اکثر حال  درعین . بودند یافته توسعه کشورهای دیگرحتی تر از  موفق ،تجربه سازماندهی متمرکز

   (.9191، اف ام آی؛ 9191یه و چنگ،)با موانع جدی مواجه بودند غالبا درحالتوسعه 

گرفت که در  میدربرها طیف وسیعی را  این سیاست: و ممنوعیتی یمحدودیتهای  اعمال سیاست -ج

صورت گرفت  یاین اقدام ابتدا علیه کشورهای ؛یت سفرعمحدودیت و ممنو -1  .محورهای زیر نمود پیدا کرد
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کرد و در گام  می هوایی مصداق پیداهای  و عمدتا برای مسافرت که درگیر شیوع کرونا تشخیص داده شد

ناچارا   .ها گرفت آلوده در دستور کار دولتمکمل بستن مرزهای کشورها به روی کشورهای دیگر و هم مرز 

روزه تعیین شد که بعدها  10قرنطیه  ،های آلودهأدر بسیاری موارد برای تمام مسافران و افراد مشکوک با مبد

با گسترش امکان آزمایش تمام مسافران ملزم به ارائه یا انجام تست از مراکز مورد ( کمتر از یک سال بعد)

یلی تعط -9  .مد شهری اعمال شدآرفت و در شکل حاد شیوع در برخی کشورها مقررات سخت  . یید شدندأت

یک ماهه و )غالبا ابتدا برای یک دوره مشخص کسب و کارهای ضروری تعطیلی به استثنای  ؛کسب و کارها

رت صو به ها کز آموزشی دانشگاهی و زیردانشگاهی و برگزاری آموزشاتعطیلی مر -3. اعمال شد( بیشتر

های تجاری و تولیدی  طور مجازی در مورد برخی بنگاه طور اعمال دورکاری به مجازی در مرحله بعد و همین

  . های بخش عمومی طور غالب سازمان و همین

های  نه خیلی ضروری که تماسهای  نوعیت برگزاری تجمعات یا اعمال محدویت در فعالیتمم -د

به شرح  حوزهاین ای موارد ممنوعیتی را در  طیف گسترده  .ها و غیره کند مانند آرایشگاه می نزدیک را الزام

گذاری در مراکز تفریحی، ورزشی و  های فاصله تعطیلی و یا اعمال محدویت -1  .ذکر کردتوان  می ذیل

تعطیلی حمل و نقل  -9  .غیرهها  و استادیومها  و کافهها  توریستی و کسب و کارهای مرتبط مانند رستوران

مسافران و  گذاری اجتماعی گیرانه معطوف به فاصله عمومی در وهله نخست و اجازه فعالیت با مقررات سخت

ممنوعیت و محدودیت در تجمعات و مجالس فرهنگی و مذهبی مانند مراسم  -3  .سایر تمهیدات الزم

   .و امثالهم عروسی  و مراسم جشن ملی یا محلی، مراسم ترحیم و تدفین، جشن تولد

ها طیفی از اقدامات را  این سیاست . دیده های حمایت مالی از کسب و کارها و افراد آسیب سیاست -ذ

ها صورت  ها و سیاست قرنطینه کردن کشور از سوی دولت شد که در چارچوب اعمال محدودیت می شامل

گرفت  میدربرهای خاص  ها به تمام ساکنان یک کشور تا یک شهر یا گروه گرفت که از پرداخت ملی دولت

ها، معافیت یا  ها برای افراد و بنگاه سررسید وامتصمیمات خرد و مکمل مانند به تعویق انداختن حال  درعین

های صندوق  طور گسترده در گزارش ها و غیره در این خصوص دنبال شد که به تعویق یا تخفیف مالیات
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سیون اروپا، ی؛ کم9191اف،  ام آی)ذکر شده است المللی مرتبط  و سایر نهادهای بین ها ، دولتالمللی پول بین

 (.9191، ا؛ گزارش دولت کاناد9191

و ها را درگیر کرده  اپیدمی کرونا همه کشورها و همه گروه کند، می کیدأت( 9191)ورث  ویت که طوری به

یا موفقیت در مقابله و  ات مخرب اپیدمیتأثیررسد میزان  می حال، به نظر این با . اتش نیز فراگیر استتأثیر

گیر و امنابع مالی، امکانات، تجیهزات و پرسنل درمانی و پزشکی و بهداشتی فر بهدر وهله نخست کنترل آن 

  .بستگی داشته باشد( های اقتصادی و اجتماعی آنان ثر از ویژگیأمت)توانایی افراد  طور همین کشورها و مدآکار

  .ها مرتبط باشد د دولتمآکارسازماندهی به ظرفیت ها و اقدامات کنترلی  اعمال سیاست به در وهله بعد

بنابراین اند،  ها در سطوح بسیار متفاوتی در جهان توزیع شده دلیل اینکه کشورها از نظر منابع و توانایی هب

 (حتی فراگیر اعالم شده) های ممنوعیتی و محدودیتی کرونا و در کنار آن سیاست رود فراگیری انتظار نمی

و ساختار ( ها لحاظ ظرفیته ب)ات برحسب کشورها تأثیررو  از این . فراگیر و یکسانی برجای بگذاردات تأثیر

مطالعات وسیع میدانی ات به تأثیرنشان دادن این هرچند .  اقتصادی و اجتماعی کشورها متفاوت خواهد بود

توان در حد  میحال  این با ،ذیرند قابل دسترسی و یا تحققرت به ندنیاز دارد که در حال حاضر و اسنادی 

   .پردازد می اتتأثیربخش بعدی به این   .ات پرداختتأثیرقابل دسترس به تحلیل نحوه های  داده

 

  91کووید  ونابرابری 

در ساختارهای نابرابر بر جوامع رخ  19کووید  ترشسوقوع و گ با توجه مباحث فوق و این واقعیت که

مهم زندگی های  ها در حوزه را بر نابرابری 19بوده است لذا در این بخش اثرات کووید  حاکم از قبلداد که 

نسیت، سن، قومیت و مکان جاجتماعی،  - با توجه به ابعادی چون پایگاه اقتصادی مانند اشتغال و درآمد،

موجود را های  برجسته شدن برخی نابرابریکنیم  می و سعی دهیم می طالعه قرارزندگی و تحصیالت مورد م

 .در زمینه شکاف دیجیتالی، شکاف شغلی، تشدید فقر و نابرابری نشان دهیم
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   اشتغال و درآمد نابرابری در  :ات اقتصادیتأثیر  

تولید ناخالص  که در اثر شیوع کرونا کند می بینی کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد پیش

با فرض بهبودی وضعیت کرونا در جهان این  و حتی کاهش یابد 9191درصد در سال  0/3 ملی در جهان تا

شان در  سهم باالیدلیل  به یافته، انتظار بر این است اقتصادهای توسعه  .برسد 9191درصد در  0/1 رقم به

منفی بپذیرند که در بهترین حالت به  تأثیرتوسعه از کرونا  درحال تولید ناخالص جهانی، بیش از کشورهای

حتی در مقایسه با بینی،  بر اساس این پیش . کنند می تجربه 9191در را  درصد  -9/1 درصد و -1/5ترتیب 

و اگر  تجربه خواهند کردافت زیادتری در تولیدات  یافته ، کشورهای توسعه9111-9119بحران مالی جهانی 

 (. 13: 9191ملل متحد ) رسد می درصد -1/5بر اثر بحران کرونا به  9191بوده در سال  -0/3 ،9119ر افت د

رو استثنائات معدودی وجود  از این کند آشکار نمیای  کالن روندهای کشوری و منطقههای  البته این برآورد

 اندک برخوردهرچند چین و جمهوری کره از رشد مثبت  ،بر اساس گزارش مذکور ،برای مثال  .دارد

مثال آرژانتین   .کنند می رشد منفی را تجربه یافته در قاره آمریکا توسعه و توسعه کشورهای درحال . شوند می

به  . کنند می درصد تجربه -0/5ت متحده درصد و ایاال -11، مکزیک 3/5درصد، برزیل  -0/11رشدهای 

برای مثال، فرانسه رشدهای  . شود می بینی پیش یدر کشورهای اروپایی روند منفی مشابههمین منوال، 

درصد را تجربه خواهند  9/9صد و بریتانیا و ایرلند شمالی رد 7/1رصد، ایتالیا د 9/0درصد، آلمان  1/1منفی 

 (. 15: همان)کرد 

پذیری گروههای اجتماعی مختلف از بحران تأثیر شدت اثرات کیفی رکود اقتصادی و رشدهای منفی در

های  های تعطیلی و کنترلی گسترده بخش سیاست واسطهالمستقیم و ب تأثیرای از  بخش عمده. کروناست

  .که وجود داشته است شود می مربوط و کارگران بین کارکناندرآمدی نابرابری  شکاف بهکشورها مختلف 

کارکنان ها ابتدا در بین  سیاست تأثیردهد که  می برخی مطالعات پراکنده در کشورهای مختلف نشان

این کارکنان توجهی از  بخش قابل . اعمال شد متمرکز شدها  آن و تعطیلی در ها هایی که محدودیت بخش
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مطالعه   .در مقایسه با بقیه بیشتر آسیب دیدند زنان، جوانان، شاغلین موقت و شاغلین با دستمزد پایین بودند

برابر  دوبیش از احتماال سال  95شاغلین زیر ه در بریتانیا آشکار ساخت ک( 9191)بالندل و همکارانش 

درصد پایین  11که شاغلین  ، درحالیکنند می سال در بخش مشمول مشمول تعطیلی کار 95شاغلین باالی 

های  گروه  .فعالندها  اند در این بخش درصد فوقانی درآمد هفتگی 11هایی است در  برابر آن 3درآمد هفتگی 

حمل و نقل مسافر و های  بخشکارگران پاکستانی و بنگالدشی عمدتا در  قومی مشخصی مانندهای  اقلیت

آور  غالبا تنها نانها  آن اگر در نظر بگیریم که ویژه بهرستوران و غذا مشغولند بیشترین لطمه را دیدند، 

شاغلند ها  اینکه بیشتر در این حوزهدلیل  به طور این مطالعه نشان داد که زنان همین  .خانوارشان هستند

این  9191پراسل و همکاران در اواخر مارس  - پیمایش آدامز . مجبور شدند به خانه برگردند و آسیب دیدند

شان قرار  ها در معرض بیکاری و کاهش یا قطع درآمدهای این گروهاینکه  ویژه بهکند  می ییدأرا تها  یافته

ثر شد أشان مت هایی که معیشت از آنبخش مهمی حال،  درعین . گرفتند و به خیل بیکاران پیوستند

 کار( مین اجتماعیأبدون قرارداد و الحاق به سیستم ت)اند که با شرایط غیرایمن  خودفرمایان و کارگرانی

از کاهش  کار المللی برآورد سازمان بین  .کردند که در بهترین حالت با افت ساعات کار مواجه شدند می

 9191در ربع اول و دوم  مناطق مختلفدرآمدی متفاوت و بین  متوسط ساعات کار در کشورهای با سطح

این  ،درگیر کرده است و در ربع دومرا طور نامتناسب کشورها  که به دهد نشان می طور فراگیر واقعیت را به

 .دهد می چشمگیری افزایش نشانطور  بهکاهش 
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 سطوح درآمدی مختلف و مناطق مختلفدر بین کشورها با  9191افت ساعات کار در برآورد  - 3جدول 

 دوم ربع ربع اول مناطق

 جهان

 

 کشورهای با درآمد پایین

 کشورهای با درآمد متوسط پایین

 کشورهای با درآمد متوسط باال

 کشورهای با درآمد باال

 

 فریقاآ

 آمریکا

 عربیهای  دولت

 آسیا و اقیانوسه

 اروپا و آسیای مرکزی

0/5- 

 

0/9- 

3- 

3/9- 

5/5- 

 

0/9- 

3- 

1/3- 

1/3- 

0/3- 

10- 

 

1/11- 

1/17- 

7/19- 

9/13- 

 

1/19- 

3/11- 

9/13- 

5/13- 

9/13- 

 (.9191)المللی کار  سازمان بین: خذأم

کاهش ساعات کار  بخش مهمی از . کند می آشکار (9191)تحقیقات کراوفورد و همکارانش  که همچنان

 را درگیر( نپایگاه پایین اقتصادی و اجتماعی پایی پایین،تحصیالتی های  با زمینه) های تحتانی گروهو درآمد 

اجتماعی  - در یک ساختار اقتصادیکرونا شیوع ناشی از کردهای طبقات فوقانی  هزینه کاهش بهکند که  می

نزدیک ها،  آنهای  بر اساس یافته  .رو وقوع چنین پیامدهایی غیرعادی نیست ، از اینشود می مربوططبقاتی 

ها،  و رستورانها  ها، تفریح، هتل ده درصد باالی جامعه به حمل و نقل و مسافرتهای  هزینهیک سوم کل 

شود که با تعطیلی یا اعمال  می و تئاترها و غیره مربوطها  های فرهنگی مانند موزه ها، مکان آرایشگاه

 ،قاضا برای این کاالهاو در نتیجه فقدان تها  آن و عدم گرایش این گروه درآمدی به مصرفها  آن محدودیت بر

شدیدا ( اند الذکر و پایین درآمدی های فوق که اکثر از گروه)شان  و شاغلینها  معیشت این بخش بر عایدی و
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پوشی کنند و مهم اینکه  توانند از مصارف ضروری خود چشم که این افراد نمی گذاشته است درحالی تأثیر

ایجاد موازنه شود که  می و غذا و پوشاک مصرف مانند مسکنآنان بر مایحتاجی اولیه های  هزینه از نیمی

  . کند می را با از دست دادن موقعیت شغلی مشکل هزینه - درآمد

تعطیلی کسب و کارها هرچند  ویژه به 19های کنترل شیوع کووید  توان گفت سیاست می با این وصف،

عموما در کشورهای وم را درگیر کرده ولی کارگران فقیر را بیشتر صدمه زده است و هرچند این موضوع مع

پذیری در کشورهای فقیر بیشتر است که بخش عمده از  توسعه مشابه است ولی آسیب یافته و درحال توسعه

 ردهد و غالبا به کا می تشکیل و معیشتی پناه بی و زیرزمینی 0شاغلین و فعالین اقتصادی را بخش غیررسمی

هم حال  درعینی ملحق نیستند و اجتماع نمیأتهای  یک از نظام عمال به هیچاند که  روزانه و موقتی وابسته

این ( 9191)گونه که سن  همان . مینی این کشورها ناکارمد و دارای پوشش ضعیفی هستندأتهای  سیستم

های دهلی را در نظر  دستفروش زن خیابان در خیابان"کند  می له را در کشور هند به وضوح ترسیمئمس

هند را فرا گرفت و دولت فرمان ماندن در منازل را  19از زمانی که کووید  . فروشد می بگیرید که سبزیجات

گردان و  تنها دوره  .طور غیرمترقبه خودش را در پایان زندگی یافت صادر کرد، دستفروش خیابان به

معرض از دست دادن کار و معیشت هستند بلکه طیفی از کسب و کارها که با  دستفروشان نیستند که در

ها، و  های فوق برنامه، ورزشگاه ها، آموزشگاه ها، غذاخوری با کاهش تقاضا مواجه شدند مانند قنادیها  تعطیلی

پناه رها  توسعه و فقیر بی که در کشورهای درحال شان شدند امثالهم مجبور به تعدیل و اخراج کارگران

 .  اند شده

 پذیری و ماهیت کار لحاظ آسیبه برجسته شدن شکاف بین نیروی کار ب

شاغالن غالبا ( معیشتی و سالمتی)پذیری  آسیباز  مهمیبخش ، 19با توجه به ماهیت اپیدمی کووید 

یف محوله خانه وظادر  دتوانن میها  آن که آیا نمود پیدا کرده است در خانه کار و توانایی نیروی کار نوعدر 

 شان بدون تعارض با کارفرما احساس ایمنی در انجام شغلها  آن شان را انجام دهند یا اینکه آیا شغلی

غیرمستقیم طور  بهشدید نیستند، های  تعطیلی و محدودیتمشمول هایی که لزوما  در بخشحتی   .کنند می



001 

 ...و نابرابری اجتماعی 91کووید 

 
 

ترین  مهم . اقدامات احتیاطی و کار از خانه خیلی از کارگران موقت یا دائمی به نیروی مازاد تبدیل کرده است

د نشو می ضروری محسوبهای  علت این امر، تمرکز این طیف از کارگران بر مشاغلی است که در گروه فعالیت

درمانی،  - ، بهداشتیامنیتی و حراستی و قاعدتا وظایف باید در محل کار انجام شوند مانند خدمات نظافتی،

حتی در اموری که نیاز به بستن کسب و کار امکان کار از خانه حال،  بااین  .فروشی  فروشی و عمده  خرده

براتل و  . بستگی دارد و خصوصا پایگاه آنان اجتماعی - اجتماعی و جمعیتی - های اقتصادی نباشد به گروه

سطح تحصیالت افراد که تا حد زیادی با د، نده میدانی در بریتانیا نشان میدر تحقیقات ( 9191)همکارانش 

چون غالب کارکنان دستمزد پایین و   .پذیری ناشی از کرونا مهم است مرتبط است در آسیب سطوح درآمدی

متمرکزند که امکان کار از  محدودیتی - مشمول تعطیلیهای  عموما با سن و تحصیالت پایین عموما در بخش

در دهک پایین درآمدی در دهد که کمتر از نصف کارکنان  می او نشانهای  یافته  .وجود نداردانه خ

هایی مشغولند که مشمول تعطیلی نبودند، در مقابل کارکنان در گروه باالی درآمدی بیش از دو برابر  بخش

ظاهر معیشت کارکنان  که به درحالی  .فعالند که بیانگر توزیع نابرابر از نظر کار از خانه استها  در این بخش

همانند دیگر کارکنان در مخاطره نباشد، ولی ماهیت  ستندییت و تعطیلی نعونی که در معرض مممشاغل

به  . برد می ن کار کنند احتمال ابتال به بیماری را باالاش کند در بیرون از خانه می را مجبورها  آن مشاغلی که

مانند  ضروری رده اولدهند که شاغلین در مشاغل  می نشان، (9191)کاران استناد آمارهای ملی، براتل و هم

بیشتر از بقیه برابر  3/3و  9کارکنان مراقبتی، رانندگان تاکسی، اتوبوس و فروشندگان خرده فروشی بین 

است که در خیلی موارد  در این گزارش این نکته مهم این  .میر قرار دارندو در معرض مرگکارکنان در سایر 

که در بین برخی از این مشاغل هرچند درآمدی متوسط به پایین است های  قرار گرفتن این شاغلین در دهک

لحاظ جنسیت غالب کادر پزشکی و درمانی ه ب  .مانند مراقبان بهداشتی و درمانی دارای مهارت و تحصیالتند

اساس گزارش  بر  .له بیشتر صادق استئتوسعه این مس در کشورهای درحال ویژه بهمتعلق به زنان است و 

 درصد  نیروی کار بخش درمان و پزشکی خصوصا مراقبتی را زنان تشکیل 31المللی کار نزدیک  سازمان بین

لحاظ تاریخی دچار ه بها  آن اند و قومی و نژادیهای  در کشورهایی که دارای اقلیت (. 9191او،  ال آی)دهد  می

از ...( تحصیالت و مهارت و )ای  زمینهدلیل  به نیز فعللاهای شغلی باال هستند و ب پایگاه تبعیض در اشغال
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ضروری بیشتر در معرض ابتال و مرگ هستند که های  دلیل اشتغال در فعالیت ههای فوقانی مطرودند، ب هپایگا

که  کند می ذکرو ایرلند پوستی را در انگلستان  در مورد شاغلین با زمینه سیاه (9191)پلت و واریک 

با زمینه هندی نیز در بهترین حالت در  شاغلین سفیدپوستپایین است،  های درآمدی شان در دهک جایگاه

پی بردیم که " ند کهکن می بیان( 9191) شبرای مثال، بارتل و همکاران  .اند پنج دهک پایین درآمدی

 پذیری کمتری با کار از خانه دارند، که تا حدی انطباقپوست در مشاغلی تمرکزند که  کارگران مرد و سیاه

یا در تهران اکثریت قریب به اتفاق   ."تعطیل خنثی کندهای  را در بخشها  آن توانست تمرکز اندک می

 - لحاظ پایگاه اجتماعیه اند که ب مشخصیهای  بار متعلق به قومیت یا قومیت کارکنان میادین میوه و تره

 در ریسک باالی کارکنان فوق به ریسک استخدامی نکته مهم . اقتصادی مشابهت زیادی با وصف بارتل دارند

شیوع کرونا به نوع  تأثیردر گزارشی مفصل به ( 11-11: 9191)پراسل  - آدامز . کند می ارتباط پیداها  آن

بگیر  می، حقوقئیسند که کارکنان دانو می استخدام در سه کشور آلمان، انگلستان و ایاالت متحده پرداخته و

ات تأثیرساعتی متغیر تحت به لحاظ بگیر و  حقوق -و کارکنان ساعتی ثابت کمتر از کارکنان موقتی، غیر

میر و در واقع کارکنان اخیر هم در معرض بیکاری و ابتال و مرگ.  منفی شدید این بیماری قرار گرفتند

هایی که امکان کار از  بندی رسیدند که در آن حوزه ها، به این جمع با تفکیک صنایع و نوع فعالیت  .هستند

 (. 19ص )هایی که این امکان وجود ندارد در معرض بیکاری بودند  منزل وجود دارد شاغلین کمتر از حوزه

و عدم امکان کار از  ه در جهانکه در بخش زیر اشاره خواهد شد، با توجه به شکاف دیجتالی گسترد همچنان

 .تر متصور بود گسترده ،را برای این ممالک 19های کووید  توان ریسک می فعالیت،های  منزل برای اکثر حوزه

  تالییشکاف دیجاثرات  برجسته شدن

موثر واقع ها  توانند در کمک به بهبود زندگی بشر در مواجهه با بحران می هرچند ابزارهای دیجیتالی

در شرایط بحران بر جوامع را های به حاشیه رانده شده  ریسک باالیی از طرد گروهها  آن حال درعینشوند، 

واسطه عدم امکان  در دسترسی اطالعات و مشارکت در زندگی واقعی بهها  این ریسک . کنند می تحمیل

به معنای دسترسی  ،19طور خاص در ارتباط با کووید  هو ب کند می امکانات دیجیتالی نمود پیدابه دسترسی 

های  که در سایه سیاست است هایی فعالیتانجام محرومیت گروهی از مردم در حال  درعیننابرابر و 
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به ها  بخشی از این محرومیت . باشد می پذیر از طریق ابزارهای دیجیتالی امکانیتی دمحدو - ممنوعیتی

بخش مهمی دیگر به و ای افراد  زمینههای  نابرابریو توان مالی  ،مانند سواد دیجیتالی و افرادهای  ویژگی

نسبت پذیری عادالنه وسایل و تسهیالت دیجیتالی برای آحاد مردم در مناطق مختلف ارتباط  امکان دسترس

 تأثیررسد شکاف دیجیتالی  می نظره هایی که ب یکی از حوزه  .(9191وودوارد و کروگار، )شود  می داده

از طریق فضای ها  نمایان ساخته در تعطیلی مدارس و شرکت در کالسرونا در سایه اشاعه کخودش را 

 .مجازی است

پیامدهای  میتوان بهدیجیتالی های  نابرابری نگاهی به آمارهای مربوط به دسترسی به اینترنتبا 

 0در جدول خالصه آن که  ،(9191) ستایگزارش استاتبر اساس  . پی بردمحتمل در بحران کرونا در جهان 

کردند، در حالی  می درصد از جمعیت از جهان اینترنت استفاده 0/51 9119های  در سالمنعکس شده است، 

درصد و کشورهای  0/00توسعه  درصد، برای کشورهای درحال 3/17یافته  این رقم برای کشورهای توسعه

 343دهد که  می نشان( 9191)جهانی گزارشی از سازمان بهداشت .  درصد بوده است 5/19یافته  کمتر توسعه

کشورهایی که نیاز به  . میلیارد از جمعیت جهان به اینترنت دسترسی ندارند که اکثریت در کشورهای فقیرند

مهاجران و فقیرترین افراد در این کشورها در عالوه  به  .دارند 19نشر اطالعات در باره نحوه مبارزه با کووید 

   .یشتر در معرض ویروس کرونا هستنداین دسته قرار دارند که ب

 توزیع دسترسی به اینترنت در جهان - 0جدول 

 درصد دسترسی کشورها

 کل جهان

 یافته کشورهای توسعه

 توسعه کشورهای درحال

 یافته کشورهای کمتر توسعه

0/51 

3/0 

17/00 

5/19 

 .9191ستا، یایستاتبر اساس خذ، أم
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در کنار توزیع نابرابر دسترسی به اینترنت در  که دهد می قابل دسترس نشانهای  مطالعات و داده

یافته بین داراها و ندارها و بین مناطق به  کشورهای توسعه این کشورها از جمله در داخلها  جهان، دسترسی

تک کشورها اشاره به  تفصیلی در مورد تکهای  در قبال عدم وجود داده . نابرابرانه است متفاوتیهای  نسبت

، مجمع جهانی اقتصاد 9113به استناد گزارش کنگره  . دییتالی برمال سازدهای  کشورها شاید نابرابریبرخی 

شوند که هیچ اینترنتی  می میلیون از کودکان آمریکا در خانوادهایی بزرگ 19کند که  می نقل( 9191)

انوارهای بدون اینترنت در میلیون از خ 19د که نک می این مجمع به نقل از رئیس مایکروسافت بیان . ندارند

میلیون آمریکایی از اینترنت پرسرعت  153طور بیش از  همین . ایاالت متحده در مناطق روستایی هستند

وارین و  - دمارسلیس  .اند کنند لذا از کسب و کارهای مدرن، برگزاری کالس و غیره بی بهره استفاده نمی

آنالین و توزیع نابرابر وسایل دیجیتالی بین فرزندان ثروتمندان و با اشاره به ظهور آموزش ( 9191)همکارنش 

ژونگ   .خواهد انجامیدها  یق نابرابریمداند که به تع می دریافتی را غیرمنصفانههای  ، آموزشدر کانادا فقیر

اقتصادی در های  رغم پیشرفت علی نویسد که می در مطالعه در باب شکاف دیجیتالی در چین( 9191)

بر اساس "  .اخیر بخش بزرگی از جمعیت دسترسی به یک اینترنت زنده و قابل اعتماد ندارندی ها دهه

 - فاقد یک آبونمان اینترنت یا دستگاه مجهز به اینترنتمیلیون نفر در چین  11و  57بین آمارهای دولت، 

طور بر اساس گزارش  همین  ."شوند دلیل ناآشنایی وارد اینترنت نمی همیلیون نفر ب 011. بودند 9111دار در 

   .در استرالیا حدود یک سوم افراد کم درآمد به اینترنت دسترسی ندارند( 9191)بانک جهانی 

بر اساس گزارش برای مثال،  . توسعه وضعیت بسیار نامناسب و پیچیده است در غالب کشورهای درحال

کنند و اکثرا خود را  می روز روزگار سپری دالر در 5/5با کمتر ها  درصد از آفریقایی 15( 9191)بانک جهانی 

برابر با یک ساعت )فریقا نزدیک یک گیگابایت داده آدر صحرای  . در عمل بیگانه با فضای دیجیتالی دیدند

توان حدس زد  می که( 9191مجمع جهانی اقتصاد، )شود  می درصد متوسط درآمد ماهانه را شامل 01( فیلم

توسعه که با نابرابری  در کشورهای درحال  .اینترنت باشند قدرت خرید آن را ندارندکار با که حتی آشنا با 

کشور در آفریقا و  11بر اساس گزارش یونسکو در بین   .جنسیتی مواجهند شکاف دیجیتالی آشکارتر است

ان این در کل جه  .کنند می صد کمتر از مردان اینترنت استفادهرد 51تا  31زنان آمریکای جنوبی و آسیا 
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 (. 9191همان، )شکاف در جنوب آسیا و صحرای آفریقا خیلی شدیدتر است درصد است، ولی  93رقم 

است در مرحله بعد  شخصی طور در خیلی از این کشورها مشکل دسترسی به دستگاه موبایل یا رایانه همین

گوشی موبایل  درصد به 03شود در اوگاندا  می برای مثال گفته  .شود می دسترسی به فضای دیجیتالی مطرح

 (.  9119اِ،  ام اس جی)درصد به اینترنت دسترسی ندارند  19و 

شود به چند عامل  می توسعه و فقیر مطرح آنجا که شکاف دیجیتالی خصوصا در کشورهای درحال

موزش مانند آها  که در عصر کرونایی و الزام به استفاده از فضای مجازی در برخی حوزه کند می ارتباط پیدا

 ،نخست به فقر و قدرت مالی خانوارها که امکان خرید امکانات دیجتالی را ندارند . دهد می خود را نشان

در بسیاری . کند می ادطور فقر سازماندهی کشورها ارتباط پی و همینها  فقر مالی دولتدوم،   .شود می مربوط

حاد مردم آی دسترسی به اینترنت را براهاست که امکان عملی شدن  از این کشورها نبود یا ضعف زیرساخت

های  حتی در شرایط اضطراری مانند کرونا در برگزاری کالس( دست و روستایی دور)در مناطق مختلف 

توجهی از  در تعداد قابلخیلی از مناطق کند مثال  می تضعیف حتی برای خانوارهای برخوردار آموزش رسمی

روستایی به برق دسترسی  مناطق دورافتاده و خصوصا...( و  افغانستان، مانند پاکستان، بنگالدش)این کشورها 

در آموزش یا پوشش اینترنتی وجود ندارد یا با کیفیت پایین است عمال   .تا برسد به اینترنت ندارند

، ولی در کوتاه مدت که کرونا فراگیر شده است قابل رفع نیستندها  نقصاین درحالی لزوما   .بالاستفاده است

دیجیتالی تضعیف های  برآیند شکاف  .ندیدانه پابرجانرات مخرب آن برای یک زندگی مناسب و شرافتماث

  . آموزشی با شدت بیشتر استهای  طور تداوم نابرابری کیفیت آموزش و همین

دیجیتالی در های  برای آگاهی به این امر است که نابرابریرسد شیوع کرونا یک شر ضروری  می به نظر

افراد را ها  توسعه ملت هاست که قابلیتهای  اجتماعی یک مانع اساسی برای تحقق آرمانهای  نابرابریکنار 

مندی از مواهب اجتماعی  هرا برای انتخاب یک زندگی انسانی و بهرها  آن دهد و آزادی می قرار تأثیرتحت 

 تفوق بر که کند می آشکارتررا این نکته  تاحدی همچنین  .کند می محدود( نوین و مفیدهای  مانند فناوری)

ها از شرایط ضروری است و این  ها و یا مدیریت انسانی جوامع در بحران اجتماعی در کنترل بحرانهای  تفرق
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ای در سطح  توسعههای  مستلزم اعتقاد به وحدت منافع فردی و جمعی در سطح ملی کشورها و گذر از شکاف

   .جهان است

 تشدید فقر و نابرابری

ات تأثیرکند ولی ماهیت  می ثرأهمه افراد جمعیت را یکسان متبه ندرت ها  اپیدمیدهد  می نشان تجربه

برای مثال، معروف است که طاعون سیاه در قرن چهادرهم میالدی جمعیت   .بوده استمشابه  از جهاتی

 نیز سپساست و  فقیر بودههای  میرها در بین جمعیت جهان به یک سوم تقلیل داد ولی باالترین تعداد مرگ

ی کاف اطمینانهرچند  (. 9115دانکن و اسکات، )اند  به میراث گذاشته نامشخصی آیندهفقر فزاینده را برای 

 11دهد این بیماری بیش از  وجود دارد، برآوردهای اولیه نشان میها  در محو ویروس کرونا و موفقیت واکسن

درصد کاهش در اقتصاد هر نکته هم این است که برای   .خواهد داشت تریلیون دالر برای جهان خسارت دربر

  (. 9191المللی غذا،  موسسه مطالعات بین)جهانی، بیش از ده میلیون نفر به ورطه فقر سقوط خواهند کرد 

المللی فقر  بر اساس خطوط بین( 9: 9191)سامر و همکارنش توسط بر فقر  19برآورد اثر بالقوه کووید 

اصلی برای نیل به هدف چالش یک دهد که این اپیدمی  می دالر در روز نشان 51/5و  دالر 91/3دالر،  91/1

در جهان است برای اینکه میزان مطلق و نسبی فقر تحت سه خط  9131سازمان ملل متحد بر پایان فقر تا 

در  . دهد می ثبت شده، افزایش خواهد یافت که پیشرفت معکوس در فقر را نشان 1991مذکور، که از 

 31ات معکوس به سطوح فقر مشابه با تأثیرفریقا آناطقی چون خاورمیانه و شمال آفریقا و جنوب صحرای م

 9/1اساس این گزارش، تمرکز فقرای جدید بالقوه زیر خطوط فقر  طور بر همین  .سال پیش منجر خواهد شد

در جنوب صحرای آفریقا و جنوب آسیا رخ خواهد  ویژه بهدر فقیرترین مناطق جهان  دالر در روز 9/3دالر و 

 5/5، برای خط فقر باالتر، عالوه به  .درصد کل فقرا را دربرخواهد گرفت 15تا  11 و دو سوم بین داد که تواما

فقرای جدید در شرق آسیا و اقیانوسیه و یک سوم نیز هم در جنوب ( درصد 01)دالر در روز، اکثریت 

فریقا و آمریکای التین و کارائیب آدر خاورمیانه و شمال درصد  11آسیا، و حدود  فریقا و هم جنوبآصحرای 

 .متمرکز خواهد شد
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و  هستند بیماری و کاری مزمنهای  فقیر بیشتر در معرض شرایط و زمینههای  با فرض اینکه جمعیت

گزارش سازمان بهداشت جهانی در  رب بنا که طوری به دسترسی اندکی به امکانات بهداشتی و درمانی دارند

ریسک باالیی از  ،خصوصا مناطق دور دست و روستایی دسترسی به مواد شوینده ندارندها  آن غالب مناطق

 های اقتصادی و در نتیجه بیکاری و فقر را تداوم از آنجا که اپیدمی بحران  .کنند می میر را تجربهو ابتال و مرگ

 مین اجتماعی کشورهای فقیر تضعیفأهای ضعیف ت خصوصا در نظام مین رفاهی راأ، شبکه تبخشند می

ات بستگی بر تداوم زمانی اپیدمی دارد تأثیرشدت هرچند  . اثر تکاثری داردبر گسترش فقر  خود که کنند می

پولی  غیرهای  شاخصرود  می انتظار، (9191)های جهانی گذشته دانکن و همکاران  ولی بر اساس تجربه بحران

 . شوند ثرأدر این کشورها مت طور محسوسی بهتحصیلی های  تغذیه و موفقیت ومیر مادران، سوء گچون مر

در سطح مختلف در آینده در درون کشورها ها  رود نابرابری می تر اینکه با وضعیتی که توصیف شد، انتظار مهم

 .و بین کشورها تشدید شود

 نتیجه گیری

هرچند این فراگیری  پرداخت و استدالل شد که بر نابرابری 19گیری کووید  همه تأثیراین مقاله به 

کشورها به شدت از نابرابری در درون  تأثیراین  همه مردم و همه کشورها را در جهان درگیر کرده است، ولی

به )و بین کشورها ( اجتماعی مانند شغل و جنس و پایگاه اجتماعی مردمهای  فقر و نابرابری موجود و زمینه)

ات تأثیرطور مشخص  به . کند می تبعیت( درمانی - انایی سازمانی، مالی، پرسنلی و امکانات بهداشتیلحاظ تو

و  شکاف نیروی کار نمایانیدرآمد و شغل،  به لحاظاین اپیدمی را در محورهایی چون اثرات اقتصادی 

نمایانی شکاف دیجتالی و تشدید ، نیافته یافته و توسعه بندی و ماهیت متمایز کار خصوصا در ملل توسعه دسته

   .و تداوم فقر و نابرابری مورد بحث قرار داد

منابع غنی مالی و قرار شدند ولی  19گرفتار کووید یافته و ثروتمند  که کشورهای توسعه حالی در

  .دهد می را کاهشها  آن مداومهای  پذیری ها، صدمه در آن های درمانی و پزشکی عمومی و غالبا فراگیر نظام

توسعه با منابع اندک، خدمات عمومی و اولیه ضعیف مقابله را با شیوع کرونا و  حال کشورهای فقیر و در ولی
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یافته  که در کشورهای توسعه درحالی . کند می ست و روستایی خیلی مشکلد در مناطق دور ویژه بهآثار آن را 

دیجتالی امکان کار از منزل را دارند و لذا کمتر در ماهیت کار و دسترسی به امکانات دلیل  به غالب شاغلین

در داخل کشورها،   .فراهم استبه ندرت این امکان و مشخصه  توسعه اند در کشورهای درحال معرض ویروس

دسترسی به درآمد، ثروت، آموزش، اشتغال  به لحاظقبل از گسترش کرونا گسترده موجود های  نابرابری

طور  به  .بخشد می آن را شدتات مستقیم و غیرمستقیم تأثیرها، اینترنت و امثالهم  رسمی، برابری فرصت

پذیرین افراد و فقیرترین خانوارها و دارندگان مشاغل غیررسمی، دارندگان مشاغل در سطح  واضحی، آسیب

پذیری  بیشترین آسیبحال  درعینبینند و  می خرده فروشی و تفریحی و توریستی و غیره بیشترین صدمه را

ای  هایی که حاشیه د آننکن می افرادی که برای بقا تالش . کنند می را در معرض ابتال گرفتن و مرگ تجربه

کند و رعایت  معنی پیدا نمی در کنار اشتغال پر خطر ابتال و مرگ( ها، مهاجران مانند زنان و اقلیت)شدند 

   .یابد ها مفهوم نمی دستورات و پروتکل

در شکاف ها  آن شاید بارزترین . در درازمدت استها  تشدید نابرابری 19شیوع کووید مهمترین نکته در 

آموزان در برخی از  دسترسی نابرابر به آموزش مجازی یا عدم دسترسی دانش  .باشدشده تالی نمایان یدیج

ها، توان و  دلیل فقر یا نبود زیرساخت ههای هوشمند دیجتالی، اینترنت ب هدست به دستگا خصوصا دور مناطق

قرار خواهد که به گسترش نابرابری در آینده  تأثیرمعکوسی تحت  طور بهمهارت این گروه از محصالن را 

محو  تأثیرم با نابرابری اثر معکوس بر أاثر منفی بر رشد اقتصادی دارد و تو 19کووید عالوه  به  .خواهد انجامید

خانوادگی و اجتماعی مانند خشونت و ناهنجارهای ی ها تردید برخی تنش بی  .فقر در آینده خواهد داشت

 .اجتماعی که حالت نهان قرار دارند خود را آشکار خواهند کرد

و ها  که نهادهای ملی و عمومی، سیاستپذیر است  اجتنابکنترل نابرابری در صورتی 

ات تأثیرحاکم و برخورد کوتاه و بلندمدت با های  در کنترل نابرابریی اجتماعی نقش مهمی  ها گذاری سیاست

 :زیر مناسب باشدهای  بر اساس مباحث فوق، شاید توصیه  .این اپیدمی ایفا کنند
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های کنترلی بدلیل ساختارهای نابرابر عمال معطوف  سیاست  .پذیر های آسیب هحمایت از افراد و گرو -

رسند  می زیانها  آن یسه با فقر کمتر بههای ممنوعیتی و محدویتی در مقا است و سیاستها  به مرفه

ها با توجه به  ناشی از کرونا، سیاستهای  رو بایستی برای کنترل صدمات درازمدت نابرابری از این

   .پذیر تنظیم شود ها و افراد آسیب گروه

برابری بر  های بهبود اقتصادی فراگیر که نابرابری را در محور خود لحاظ کند و مبتنی اعمال سیاست -

ها برحسب دسترسی به بهداشت، آموزش و امکانات آموزشی، خدمات ضروری و امثالهم  فرصت

در این راستا بایستی   .شدگان را دربرگیرد های مختلف از جمله به حاشیه رانده تنظیم شود که گروه

   .مناسبات قدرت حاکم بازبینی شود

بین مناطق )ای  منطقه به لحاظحمایتی پایدار که فراگیر باشد و این فراگیری هم های  اعمال سیاست -

های فرو دست، کارگران  ها، زنان، گروه اقلیت: قشرهای مختلف)و هم اجتماعی ( شهر و روستایی

مشابه در های  در صورت بروز بحران که طوری بهباید لحاظ شود ( مهاجر، کارگران کشاورزی و غیره

  . ها نشان دهند های مشابهی به اقدامات کنترلی دولت افراد پاسخ آینده همه

ها معطوف به ارتقای توسعه انسانی در  ، باید سیاستپذیری با توجه به شکاف کشورها از لحاظ صدمه -

  .شود می المللی و ملی در این مسیر مهم توسعه و فقیر باشد و نقش نهادهای بین کشورهای درحال

 .المللی است ل در سطح بینئااین مستلزم اتخاذ یک رویکرد سیستمی به حل مس

بین توسعه و فقیر،  ای در جهان و به ویزه در کشورهای درحال منطقههای  وجه به شدت نابرابریتبا  -

دسترسی به امکانات  به لحاظای  ن منطقهزای در دهه آینده باید به توا اقدامات توسعهشهر و روستا 

و ای که در بحران کرونا خودش را نشان داد  برخی اقدامات پایه  .ای معطوف گردد اولیه و توسعه

پذیر ساختن  تواند دسترس میکه از جمله  آموزش است ،شود برشمرده میوسعه انسانی الزمه ت

   .المللی باشد های بینملی یا نهادهای  های دولت کمکپوشش و ارائه رایگان به  به لحاظت اینترن

رسد که  می بدانیم، به نظر دغدغه حکمرانی خوب در کشورما مبنا و دغدغه مدیریت کشور را اگر  -

مینی را زیر سئوال خواهد برد و لزوم تجدید و أقاعدتا کرونا نظام موجود خدمات بهداشتی و پوشش ت
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طور سیستم خدمات  همین ؛طلب خواهد کرد را کشور مینیأت - حمایتی اصالح ساختاری سیستم

و نابرابری در دسترسی به ها  سفانه در کشورها کمبودها و اجحافأمنتهی مت . رسانی پژشکی را

شود احتماال این تابوها اگر نشکنند حداقل در  شود و تابو تلقی می کیفیت بد پزشکی گزارش نمی

   .کند می لذا یک تحول نوین طلب . زیر سئوال خواهند رفت ،اذهان

سیاست های  کرونا که عمدتا ریشه اجتماعی دارد، حداقل نیاز به رشته مخرب با توجه به پیامدهای -

دیدگاه فنی دیدن و سخت افزاری دیدن حال  درعین  .شود می آشکاراجتماعی و بازبینی و توسعه آن 

کشورهای ساالری مدیریتی در  ساالری و طب هرچند دیدگاه مهندسی)برد  می ل را زیر سئوالئمسا

   (.راحتی از بین نخواهد رفته مانند ما ب

منصبان و فقر و سایرین، احتماال ایده  گیری کرونا و در معرض بودن اغنیا و صاحبابا توجه به فر -

اراده بازبینی  گیرد وبیشتر از سوی قشر حاکم مورد پذیرش قرار باید ها  برابرسازی فرصت

   .اجتماعی تسهیل شود های نابرابرانه و تبعیضی امکانات سیاست

 

 نوشت پی

                                                           
0
 De facto 

1
 Inclusionist 

1
 The World Inequality Lab 

1
 که این سهم در درصد متغیر است درحالی 11تا  95توسعه بین  لید ناخالص داخلی کشورهای درحالبر اساس یک برآورد سهم بخش رسمی در تو 
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