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جغرافیایی بآ ع وان  یستگاه ی هافضاو  هامکانبین  در قدرت وثروت، فرصت نامتوا ن  تو یع های ناوی ا ینابرابر

دید های گستر  و تشآ، یکی ا  پیشرانوودد مییا / جغرافیاییفضایی عدانتیبی ع وان تحت شن ا  کآ های انسانیسا ه

بآ ع وان  و ثروت در فضاهای جغرافیایی فقروکاف  .است 11کووید  بیماریهای اپیدمیی ا  جملآ بیماریاثرات مخرب 

ای و های  می آعامل تشدید بیماری ،فقر شید.بآ حساب می نتی فضاییعداترین خروجی ملموس بیمهم ،ای وومپدیده

ر ضمن بررسی مقدماتی اثرگذاری این نووتا .وودمی های مختلفپذیری در برابر بیماریباعث کاهش سن شسیب

های اخصآنا در ایران را با توجآ بآ وعدانتی فضایی بر اثرگذاری کروثیر بیأتعدانتی فضایی و کرونا در جوامع پیشرفتآ، بی

 است.نظام سالمت مورد توجآ قرار داده

 عدالتی فضایی و کرونا در کشورهای پیشرفتهبی

. در استثیر بیشتری داوتآأهای اجتماعی تدهد کآ ویروس کرونا در میان اقلیتشمارها در شمریکا و بریتانیا نشان می

های دیگر پوست، شسیایی یا ا  اقلیتاند، سیاههای ویژه بستری ودهسوم افرادی کآ در بخش مراقبتبریتانیا بیش ا  یی

 وود بیشتر ا  بقیآ در خطرو همین باعث می ،وضع اقتصادی خوبی ندارند هاشن کآ اغلب هست د هاییگروهها این اند.بوده

 .2اندبیش ا  ثروتم دان ا  ویروس کرونا شسیب دیدهبرابر  ۷در اسپانیا، فقرا  .1ابتال باو د

دهد کآ افراد فقیر و جوامع با وضریت نام اسب مشاهدات و شمارهای اونیآ در شمریکا نشان میبآ گ ار  ای دپ دنت، 

  در ویکاگو در ایانت ایلی وی د.ووناجتماعی با درصد بیشتری توسط این ویروس بآ کام مرگ فرستاده می-اقتصادی

 در ده د.کرونا را بآ خود اختصاص میباختگان بآ شمریکایی( بیشتر ا  هفتاد درصد جان-شمریکا، ترداد سیاهان )شفریقایی

 ویروس باختگانجان درصد هفتاد حانی در ،ایانت این در ت بآ همین م وال است.وضری نی  شمریکا ج وبی ایانت نویی یانا،

  ۲.ده دمی اختصاص خود بآ ار ایانت این ا  جمریت درصد ۲2 ت ها هاشن کآ هست د م طقآ این پوستانسیاه جامرآ  ا کرونا

 سفیدپوستان برابر ۷ شمریکا در فوتی پوستانسیاه ترداد ،11-کووید ا  ناوی درگذوتگان ومار ا  وده ارائآ شمار بآ توجآ با

 درصد ۷۷ شنکآ حال ،ده دمی تشکیل پوستانسیاه را جمریت درصد 21 حدود ،نوئی یانا ایانت رنئاننیواُ وهر در .است

 بط و عمومی بهداوت بخش رئیس نوایست توماس در همین راستا دکتر .است پوستانسیاه قشر ا شن  باختگانجان

 بیماری ودید موج با کشور]شمریکا[ ج وب  »گویدمی( نویی یانا ایانت در واقع دانشگاهی) تونین دانشگاه در گرمسیری

 و باال خون فشار دیابت، دارای افراد شمار بودن باالتر سبب نام اسب بهداوتی هایمراقبت و فقر کآ جایی روبروست؛

  4.«بردمی باال را 11-کووید بآ ابتال احتمال کآ ای می آ هایبیماری است؛وده قلبی هایبیماری
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 های نظام سالمتدر ایران: با تکیه بر داده یعدالتی فضایکرونا و بی

ای شماری مشابآ کشورههای اثرگذاری کرونا با ادنآ در بررسی چگونگی در ایران، مانری مهماستانی  شمار در دسترس نبودن

تر، سریع ن غربانگریچو کیفی و است باطی هایوجوه نابرابری را در واخصآ توانبرای رفع نقیصآ فوق می پیشرفتآ است.

 ... و پذیری متفاوت وهروندان ا  پیامدهای اقتصادی کروناشسیب ،تردسترسی بآ خدمات درمانی وسیعتر، درمان سریع

 کرد. استفاده

های تفاوت ونی بسیاری ا  .ها بستگی داردها در سالمتی افراد، بآ خصوصیات  یستی شنا  تفاوت ایپارهناگفتآ پیداست کآ 

اوت در ، تفبآ ع وان نمونآها است. ها اثرگذار است، حاصل تو یع نابرابر م ابع و فرصتشن یسالمت کیفیتافراد کآ بر 

عملکرد و حاصل  بودهسالمت و وغل پایدار اغلب خارج ا  خواست و اراده افراد  ،دسترسی بآ درشمد، شمو  ، بهداوت

های مهم اثرگذاری بی عدانتی فضایی و نفآؤم .استسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فره گی و نهادهای مختلف  ساختارها

 .توان بآ ورح ذیل بیان کردکرونا در ایران را می

 هنگامزود دسترسی نابرابر به کیت تشخیصالف( 

 حکایت ا  دسترسی نابرابر مردمها افتاد، بر سر  باندر ایران نابرابری کآ در رو های ابتدایی ویوع کرونا  نمود ترینمهم

 دسترسی راحت مقاماتدر این ورایط وایرآ  بیماری داوت. درمانی م اسب جهت تشخیص و درمان احتمانیبآ امکانات 

اد یکی ا  وجوه نابرابری قلمدهای اجتماعی بآ ع وان در وبکآ ،و درمانی مت اسب بآ امکانات تشخیصی اجرایی -سیاسی

 گردید. 

 برخوردارترشهروندان کم پذیریو آسیب های بهداشتیهزینهنابرابری در ب( 

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

ل اجتماعی و سیاسی حاص -های اقتصادینابرابری در سالمت واقریتی است کآ ا  ساختارها و سیاست .تواند ه ی آ ک دمی

امید بآ  ندگی است کآ در ایران بین م اطق مرک ی و برخوردار  ،واخص سالمت و حتی توسرآترین اونین و مهم وود.می

 ،نطور میانگی بلوچستان بآ و مردم استان سیستانامید بآ  ندگی  سانآ وجود دارد.1۷محروم، وکافی  با م اطق پیرامونی و

 در این واخص دارای کشور های مرک یبا استان های مر یاستان. استتهران و انبر   هایکمتر ا  ساک ان استانسال 1۷

 باو د.میسانآ وکاف میانگین پ ج
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 ایو ضعف خدمات بیمه کرونا به پیشگیری از ابتالنابرابری در تهیه لوازم  ج(

ا  ابتال، دسترسی بآ اقالم بهداوتی و محافظتی است. با اف ایش تقاضا، با ار در  ترین اقدام برای پیشگیریاونین و ضروری

 کردنتهیآ ن یکی ا  علل ،پایین بودن توان مانی .فرووی بر با ار مسلط ودمین اقالم وکست خورد و احتکار و گرانأت

 بلوچستان و های محروم چون سیستانو استان مر ی م اطق. در بودبرخوردار وهروندان کم اقالم محافظتی و ضدعفونی

ی م اسب، بآ مر ای اعدم وجود پووش بیمآ. شورتر استتر و دردمسأنآ غامض ،درصد جمریت  یر خط فقر مطلق ۷۷با 

تری رسمی ا  سطح شمو   پایینواغلین بخش غیر محدودیت یا عدم دسترسی افراد بآ خدمات سالمت است. عمدتاً

 ل ارتباط جمری و بآیوسا ،های اجتماعیهای جامرآ برخوردارند و دسترسی کمتری نی  بآ وبکآخشنسبت بآ سایر ب

 های عمومی جهت محافظت در برابر کرونا دارند. تبع شن دسترسی کمتری بآ شمو  

 برخوردارترکم مناطق ینده و ناامیدی شهروندانااسترس فزد( 

استرس  .ستا در همبستگی کامل  ایی کرونا مت اسب با توان سیستم ایم ی فردبیماریهای پ وکی، توان بر اساس یافتآ

غده فوق کلیوی را تحریی نموده و م جر بآ اف ایش  ،غده هیپوفی  -هیپوتاالموس مسیر ا  طریق اعصاب سمپاتیی و

 های سیستم ایم ی بدنها نقش مهمی در کاهش پاسخاین هورمون .وودستروئیدها میاهای گلوکوکورتیکوتروح هورمون

ی ، ناام قراردادهای موقت کار برخوردارند.طبقات فرودست  بآ ا  استرس کمتری نسبت طبقات مرفآ و ثروتم د .5دارند

هروندان اقتصادی واجتماعی و بوده و رابطآ مستقیمی با پایگاه  استرس ک  دها  عوامل تشدیدوغلی، فقر و درشمد پایین 

است کآ بر اساس  های مجلسمرک  پژوهش 1۷ عالمی سالخط فقر ا ،ای در دسترس در این حو ههشخرین یافتآ. دارند

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

 .6اندداوتآ قرار فقر خط  یر در( 1۲1۷

  های ضرورینابرابری در دریافت کالریعدالتی فضایی و بیه( 

واند باعث تنقص یا انحراف سیستم ایم ی می .ک دمی استفاده هابادیشنتی ا  کرونا با مقابلآ برای بدن ایم ی سیستم

های گروه .8ویودسیستم ایم ی در دفاع ا  می بان دچار وکسیت میی ،نقایصبا وجود این  .۷اف ایش تکثیر ویروس وود

نذا داوتن یی سیستم ایم ی قوی نیا م د رژیم  .توان سیستم ایم ی نقش دارنداف ایش  ها درمختلفی ا  ویتامین

های آترین پیشراننابرابری درشمدی یکی ا  مهم .ار   است های غذایی بامیوه و گروه ،ستاندارد و مقادیر کافی پروتئینا

حلیل و بررسی، تدر طرح مطانراتی  بدن است. سیستم ایم یک  ده ضروری تقویتهای مفید و نابرابری دریافت کانری
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ام یت ایران بآ نحاظ وضریت  ،استانجام وده 14تا  11های کآ طی سال ملی تغذیآ و ام یت غذایی کشور تدوین س د

 ،پرخطر ،ب دی کشورها در طیف بسیار پرخطردر این نقشآ تقسیم .استقرار گرفتآجهانی م طقآ پرخطر  سطح غذایی در

 .هفت استان در وضریت ناامن تا بسیار ناامن قرار دارند، کشور ایران سطح ملی. در استخطر بودهبا خطر متوسط و کم

 ورقی، شذربایجان در ؛امن بسیار ،ی د و های قم، اصفهان، سم ان، تهراندر این مطانرآ وضریت ام یت غذایی در استان

 گیالن و گلستان همدان، مرک ی، ومانی، خراسان رضوی، خراسان غربی، شذربایجان  نجان، در ؛امن ،ما ندران و ق وین

های اردبیل، چهارمحال و بختیاری، فارس، کرمانشاه، کردستان، نرستان و خراسان ناستا. استوده گ ار  امن نسبتاً

های خو ستان، کرمان، ایالم و بووهر . عالوه بر شن استاناندغذایی مررفی وده ناامن نسبتاً هایج وبی بآ ع وان استان

  .1دانبسیار ناامن غذایی مشخص ودههای بویراحمد و سیستان و بلوچستان بآ ع وان استان ناامن و هرم گان، کهگیلویآ و

 ابرابری در دسترسی به پزشک و تخت بیمارستانیو( ن

بیشترین ترداد تخت بیمارستانی بآ ا ای ه ار نفر جمریت مربوط  .وجود دارد نابرابری حیاتی نی  در ایران نآأاین مسدر 

های بیمارستانی کشور در استان درصد تخت 22ها و درصد بیمارستان 1۷های ی د، سم ان و تهران است. حدود بآ استان

های است. تختبرشورد وده 1۷۷/۷های کشور برابر با های بیمارستانی در استان. ضریب جی ی تو یع تختاستتهران 

های خراسان ومانی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال های انبر  و ی د بآ صورت عادالنآ و در استانبیمارستانی در استان

بلوچستان کمترین سرانآ تخت بیمارستانی را دارد.  و استان سیستان .1۷استو بختیاری تا حدودی ناعادالنآ تو یع وده

اکم  ندگی نی  ح نام اسب های کیفیتمان د سایر واخصو مر ی کشور، های پیرامونی این نابرابری در کمرب د استان

 .است

 پیشنهادات

 شار و ابتالک  ده انتدتشدیو  فقر سا ترین  می آبآ ع وان مهم / جغرافیاییعدانتی فضاییبی نبآ رسمیت و اخت 

 های اپیدمییو سایر بیماریکرونا  بآ

 یروس با و مقابلآ هایگذاریدر سیاست ،عدانتی فضاییناوی ا  بی اجتماعی -های اقتصادیبآ تفاوتفوری  توجآ

ایی )ب یاد مستضرفان، ستاد اجر ی مانی کشورهاهای نهاداستفاده ا  پتانسیل های جبرانی باو اتخاذ سیاست کرونا

 (و .. ها، بانیهای مقدسآستانش، (رهامام خمی ی ) ، کمیتآ امداد(ره) فرمان امام
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 ش و تال  برای اف ای فاقد حمایت اجتماعی کافیو نی  افراد رسمی غیر مشاغلای اندیشی برای پووش بیمآچاره

 های جبرانیای و کمیبیمآ ،بهداوتی دسترسی شنان بآ سیستم
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