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انتشار ویروس کرونا و بیعدانتی فضایی /جغرافیایی

نابرابریهای ناوی ا تو یع نامتوا ن ثروت ،فرصت و قدرت در بین مکانها و فضاهای جغرافیایی بآ ع وان یستگاه
سا ههای انسانی کآ ا شن تحت ع وان بیعدانتی فضایی /جغرافیایی یاد میوود ،یکی ا پیشرانآهای گستر

و تشدید

اثرات مخرب بیماریهای اپیدمیی ا جملآ بیماری کووید  11است .وکاف فقر و ثروت در فضاهای جغرافیایی بآ ع وان
پدیدهای ووم ،مهمترین خروجی ملموس بیعدانتی فضایی بآ حساب میشید .فقر ،عامل تشدید بیماریهای می آای و
باعث کاهش سن شسیبپذیری در برابر بیماریهای مختلف میوود .این نووتار ضمن بررسی مقدماتی اثرگذاری
بیعدانتی فضایی و کرونا در جوامع پیشرفتآ ،تأثیر بیعدانتی فضایی بر اثرگذاری کرونا در ایران را با توجآ بآ واخصآهای
نظام سالمت مورد توجآ قرار دادهاست.
بیعدالتی فضایی و کرونا در کشورهای پیشرفته
شمارها در شمریکا و بریتانیا نشان میدهد کآ ویروس کرونا در میان اقلیتهای اجتماعی تأثیر بیشتری داوتآاست .در
بریتانیا بیش ا ییسوم افرادی کآ در بخش مراقبتهای ویژه بستری ودهاند ،سیاهپوست ،شسیایی یا ا اقلیتهای دیگر
بودهاند .اینها گروههایی هست د کآ اغلب شنها وضع اقتصادی خوبی ندارند ،و همین باعث میوود بیشتر ا بقیآ در خطر
ابتال باو د .1در اسپانیا ،فقرا  ۷برابر بیش ا ثروتم دان ا ویروس کرونا شسیب دیدهاند.2
بآ گ ار

ای دپ دنت ،مشاهدات و شمارهای اونیآ در شمریکا نشان میدهد کآ افراد فقیر و جوامع با وضریت نام اسب

اقتصادی-اجتماعی با درصد بیشتری توسط این ویروس بآ کام مرگ فرستاده میووند .در ویکاگو در ایانت ایلی وی
شمریکا ،ترداد سیاهان (شفریقایی-شمریکایی) بیشتر ا هفتاد درصد جانباختگان بآ کرونا را بآ خود اختصاص میده د .در
نویی یانا ،ایانت ج وبی شمریکا نی وضریت بآ همین م وال است .در این ایانت ،در حانی هفتاد درصد جانباختگان ویروس
کرونا ا جامرآ سیاهپوستان این م طقآ هست د کآ شنها ت ها  ۲2درصد ا جمریت این ایانت را بآ خود اختصاص میده د.

۲

با توجآ بآ شمار ارائآ وده ا ومار درگذوتگان ناوی ا کووید ،11-ترداد سیاهپوستان فوتی در شمریکا  ۷برابر سفیدپوستان
است .در وهر نیواُرنئان ایانت نوئی یانا ،حدود  21درصد جمریت را سیاهپوستان تشکیل میده د ،حال شنکآ  ۷۷درصد
جانباختگان شن ا قشر سیاهپوستان است .در همین راستا دکتر توماس نوایست رئیس بخش بهداوت عمومی و طب
گرمسیری در دانشگاه تونین (دانشگاهی واقع در ایانت نویی یانا) میگوید «ج وب کشور[شمریکا] با موج ودید بیماری
روبروست؛ جایی کآ فقر و مراقبتهای بهداوتی نام اسب سبب باالتر بودن شمار افراد دارای دیابت ،فشار خون باال و
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بیماریهای قلبی ودهاست؛ بیماریهای می آای کآ احتمال ابتال بآ کووید 11-را باال میبرد».
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کرونا و بیعدالتی فضایی در ایران :با تکیه بر دادههای نظام سالمت
در دسترس نبودن شمار استانی در ایران ،مانری مهم در بررسی چگونگی اثرگذاری کرونا با ادنآهای شماری مشابآ کشورهای
پیشرفتآ است .برای رفع نقیصآ فوق میتوان وجوه نابرابری را در واخصآهای کیفی و است باطی چون غربانگری سریعتر،
درمان سریعتر ،دسترسی بآ خدمات درمانی وسیعتر ،شسیبپذیری متفاوت وهروندان ا پیامدهای اقتصادی کرونا و ...
استفاده کرد.
ناگفتآ پیداست کآ پارهای ا تفاوتها در سالمتی افراد ،بآ خصوصیات یستی شنها بستگی دارد .ونی بسیاری ا تفاوتهای
افراد کآ بر کیفیت سالمتی شنها اثرگذار است ،حاصل تو یع نابرابر م ابع و فرصتها است .بآ ع وان نمونآ ،تفاوت در
دسترسی بآ درشمد ،شمو

 ،بهداوت ،سالمت و وغل پایدار اغلب خارج ا خواست و اراده افراد بوده و حاصل عملکرد

ساختارها و نهادهای مختلف سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فره گی است .مؤنفآهای مهم اثرگذاری بی عدانتی فضایی و
کرونا در ایران را میتوان بآ ورح ذیل بیان کرد.
الف) دسترسی نابرابر به کیت تشخیص زودهنگام
مهمترین نمود نابرابری کآ در رو های ابتدایی ویوع کرونا در ایران بر سر بانها افتاد ،حکایت ا دسترسی نابرابر مردم
بآ امکانات درمانی م اسب جهت تشخیص و درمان احتمانی بیماری داوت .در این ورایط وایرآ دسترسی راحت مقامات
سیاسی -اجرایی بآ امکانات تشخیصی و درمانی مت اسب ،در وبکآهای اجتماعی بآ ع وان یکی ا وجوه نابرابری قلمداد
گردید.
ب) نابرابری در هزینههای بهداشتی و آسیبپذیری شهروندان کمبرخوردارتر
طبق گ ار

مرک شمار ایران در سال  ،1۷دهی ثروتم د جامرآ  24برابر دهی فقیر جامرآ برای بهداوت و درمان خود

میتواند ه ی آ ک د .نابرابری در سالمت واقریتی است کآ ا ساختارها و سیاستهای اقتصادی -اجتماعی و سیاسی حاصل
میوود .اونین و مهمترین واخص سالمت و حتی توسرآ ،امید بآ ندگی است کآ در ایران بین م اطق مرک ی و برخوردار
با م اطق پیرامونی و محروم ،وکافی 1۷سانآ وجود دارد .امید بآ ندگی مردم استان سیستان و بلوچستان بآ طور میانگین،
1۷سال کمتر ا ساک ان استانهای تهران و انبر است .استانهای مر ی با استانهای مرک ی کشور در این واخص دارای
وکاف میانگین پ جسانآ میباو د.
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ج) نابرابری در تهیه لوازم پیشگیری از ابتال به کرونا و ضعف خدمات بیمهای
اونین و ضروریترین اقدام برای پیشگیری ا ابتال ،دسترسی بآ اقالم بهداوتی و محافظتی است .با اف ایش تقاضا ،با ار در
تأمین اقالم وکست خورد و احتکار و گرانفرووی بر با ار مسلط ود .پایین بودن توان مانی ،یکی ا علل تهیآ نکردن
اقالم محافظتی و ضدعفونی وهروندان کمبرخوردار بود .در م اطق مر ی و استانهای محروم چون سیستان و بلوچستان
با  ۷۷درصد جمریت یر خط فقر مطلق ،مسأنآ غامضتر و دردشورتر است .عدم وجود پووش بیمآای م اسب ،بآ مر ای
محدودیت یا عدم دسترسی افراد بآ خدمات سالمت است .عمدتاً واغلین بخش غیررسمی ا سطح شمو

پایینتری

نسبت بآ سایر بخشهای جامرآ برخوردارند و دسترسی کمتری نی بآ وبکآهای اجتماعی ،وسایل ارتباط جمری و بآ
تبع شن دسترسی کمتری بآ شمو

های عمومی جهت محافظت در برابر کرونا دارند.

د) استرس فزاینده و ناامیدی شهروندان مناطق کمبرخوردارتر
بر اساس یافتآهای پ وکی ،توان بیماری ایی کرونا مت اسب با توان سیستم ایم ی فرد در همبستگی کامل است .استرس
ا طریق اعصاب سمپاتیی و مسیر هیپوتاالموس -غده هیپوفی  ،غده فوق کلیوی را تحریی نموده و م جر بآ اف ایش
تروح هورمونهای گلوکوکورتیکواستروئیدها میوود .این هورمونها نقش مهمی در کاهش پاسخهای سیستم ایم ی بدن
دارند .5طبقات مرفآ و ثروتم د ا استرس کمتری نسبت بآ طبقات فرودست برخوردارند .قراردادهای موقت کار ،ناام ی
وغلی ،فقر و درشمد پایین ا عوامل تشدیدک ده استرس بوده و رابطآ مستقیمی با پایگاه اجتماعی و اقتصادی وهروندان
دارند .شخرین یافتآهای در دسترس در این حو ه ،خط فقر اعالمی سال  1۷مرک پژوهشهای مجلس است کآ بر اساس
گ ار

م بور تا پایان سال  1۲1۷حدود  2۲تا 4۷درصد (با س اریوهای مختلف برای وضریت درشمدی خانوار در سال

 )1۲1۷در یر خط فقر قرار داوتآاند.6
ه) بیعدالتی فضایی و نابرابری در دریافت کالریهای ضروری
سیستم ایم ی بدن برای مقابلآ با کرونا ا شنتیبادیها استفاده میک د .نقص یا انحراف سیستم ایم ی میتواند باعث
اف ایش تکثیر ویروس وود .۷با وجود این نقایص ،سیستم ایم ی در دفاع ا می بان دچار وکسیت مییویود .8گروههای
مختلفی ا ویتامینها در اف ایش توان سیستم ایم ی نقش دارند .نذا داوتن یی سیستم ایم ی قوی نیا م د رژیم
استاندارد و مقادیر کافی پروتئین ،میوه و گروههای غذایی با ار

است .نابرابری درشمدی یکی ا مهمترین پیشرانآهای

نابرابری دریافت کانریهای مفید و ضروری تقویتک ده سیستم ایم ی بدن است .در طرح مطانراتی بررسی ،تحلیل و
۲
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تدوین س د ملی تغذیآ و ام یت غذایی کشور کآ طی سالهای  11تا  14انجام ودهاست ،ایران بآ نحاظ وضریت ام یت
غذایی در سطح م طقآ پرخطر جهانی قرار گرفتآاست .در این نقشآ تقسیمب دی کشورها در طیف بسیار پرخطر ،پرخطر،
با خطر متوسط و کمخطر بودهاست .در سطح ملی کشور ایران ،هفت استان در وضریت ناامن تا بسیار ناامن قرار دارند.
در این مطانرآ وضریت ام یت غذایی در استانهای قم ،اصفهان ،سم ان ،تهران و ی د ،بسیار امن؛ در شذربایجان ورقی،
ق وین و ما ندران ،امن؛ در نجان ،شذربایجان غربی ،خراسان رضوی ،خراسان ومانی ،مرک ی ،همدان ،گلستان و گیالن
نسبتاً امن گ ار

ودهاست .استانهای اردبیل ،چهارمحال و بختیاری ،فارس ،کرمانشاه ،کردستان ،نرستان و خراسان

ج وبی بآ ع وان استانهای نسبتاً ناامن غذایی مررفی ودهاند .عالوه بر شن استانهای خو ستان ،کرمان ،ایالم و بووهر
ناامن و هرم گان ،کهگیلویآ و بویراحمد و سیستان و بلوچستان بآ ع وان استانهای بسیار ناامن غذایی مشخص ودهاند.1
و) نابرابری در دسترسی به پزشک و تخت بیمارستانی
در این مسأنآ حیاتی نی در ایران نابرابری وجود دارد .بیشترین ترداد تخت بیمارستانی بآ ا ای ه ار نفر جمریت مربوط
بآ استانهای ی د ،سم ان و تهران است .حدود  1۷درصد بیمارستانها و  22درصد تختهای بیمارستانی کشور در استان
تهران است .ضریب جی ی تو یع تختهای بیمارستانی در استانهای کشور برابر با  ۷/1۷۷برشورد ودهاست .تختهای
بیمارستانی در استانهای انبر و ی د بآ صورت عادالنآ و در استانهای خراسان ومانی ،سیستان و بلوچستان و چهارمحال
و بختیاری تا حدودی ناعادالنآ تو یع ودهاست .1۷استان سیستان و بلوچستان کمترین سرانآ تخت بیمارستانی را دارد.
این نابرابری در کمرب د استانهای پیرامونی و مر ی کشور ،مان د سایر واخصهای کیفیت نام اسب ندگی نی حاکم
است.
پیشنهادات
 بآ رسمیت و اختن بیعدانتی فضایی /جغرافیایی بآ ع وان مهمترین می آسا فقر و تشدیدک ده انتشار و ابتال
بآ کرونا و سایر بیماریهای اپیدمیی
 توجآ فوری بآ تفاوتهای اقتصادی -اجتماعی ناوی ا بیعدانتی فضایی ،در سیاستگذاریهای مقابلآ با ویروس
کرونا و اتخاذ سیاستهای جبرانی با استفاده ا پتانسیلهای نهادهای مانی کشور (ب یاد مستضرفان ،ستاد اجرایی
فرمان امام (ره) ،کمیتآ امداد امام خمی ی (ره) ،شستانهای مقدسآ ،بانیها و )..
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برای اف ایش

 چارهاندیشی برای پووش بیمآای مشاغل غیررسمی و نی افراد فاقد حمایت اجتماعی کافی و تال
 بیمآای و کمیهای جبرانی،دسترسی شنان بآ سیستم بهداوتی
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