تحليل سياسات |  12نيسان /أبريل2020 ،

وباء كورونا املستجد يف إيران:
واقع القطاع الصحي واستجابة الحكومة
مهران كامرافا

ريإ يف دجتسملا انوروك ءابو :ةموكحلا ةباجتساو يحصلا عاطقلا عقاو
سلسلة :تاسايس ليلحت
12ليربأ /ناسين  12  12

افارماك نارهم 
مدير وحدة الدراسات اإليرانية يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ،وأستاذ القضايا الحكومية يف جامعة جورجتاون

بقطر .له العديد من الكتب والدراسات واملقاالت ،أحدثها كتاب بعنوانA Concise History of Revolution and Inside the Arab :

 ،Stateصادر عام  2019عن مطبعة جامعة كامربيدج.

جميع الحقوق محفوظة للمركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات © 2020

مؤسسة بحثيّة عربيّة للعلوم االجتامعيّة والعلوم االجتامعيّة التطبيق ّية
السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
ّ
ٍ
السياسات
ما لدراسة
اإلقليمي والقضايا الجيوسرتاتيجية .وإضافة إىل كونه مركز
والتّاريخ
أبحاث فهو يويل اهتام ً
ّ
ّ
ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه املنطقة العربيّة ،وسواء كانت سياسات
مؤسسات وأحزاب وهيئات.
حكوم ّية ،أو سياسات
ّ
يعالج املركز قضايا املجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم االجتامعيّة واالقتصاديّة والتاريخيّة ،ومبقاربات
ٍ
سامت
يب ،ومن وجود
ومنهج ّيات تكامل ّية عابرة للتّخصصات .وينطلق من افرتاض وجود أمن
ين عر ّ
قومي وإنسا ّ
ّ
كربامج
يب ،ويعمل عىل صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كام يطرحها
ومصالح مشرتكة ،وإمكانيّة تطوير اقتصاد عر ّ
َ
ٍ
البحثي ومجمل إنتاجه.
وخطط من خالل عمله
ّ

السياسات
يب لألبحاث ودراسة
املركز العر ّ
ّ
شارع الطرفة ،منطقة 70
وادي البنات
ص .ب10277 :
الظعاين ،قطــر
هاتف+ 974 40354111 :
www.dohainstitute.org

املحتويات
مقدمة

1  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ملحة عامة عن نظام الرعاية الصحية يف إيران

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

عامل السياسات
خامتة

.

املراجع

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.

.

.

8

 10 .

تاسايس ليلحت | 12ليربأ /ناسين

12  12

مقدمة
يف  12شباط /فرباير  ،2020أحيت إيران الذكرى السنوية الحادية واألربعني لثورة  1979 - 1978وإقامة
الجمهورية اإلسالمية .ويف  21شباط /فرباير ،نظمت ،كام هو مقرر ،االنتخابات الربملانية الحادية عرشة
ملجلس الشورى .ثم بعدها بشهر ،شهدت بداية عام جديد يف التقويم الفاريس واحتفاالت نوروز املرافقة
ن ذكرى الثورة واالنتخابات تحظيان بأهمية أيديولوجية وسياسية كبرية بالنسبة إىل الجمهورية
له .ومبا أ ّ
اإلسالمية ،فهام تتيحان لقادة الدولة فرصة استعراض إنجازات الثورة ،والحفاظ عىل املظهر األيديولوجي
للنظام ،وصياغة سياسات وأولويات جديدة ،لضامن استمراره وسالمته عىل املدى الطويل عرب توظيف كوادر
جديدة يف املناصب العادية والقيادية.
خ ّيم عىل انتخابات مجلس الشورى واحتفاالت نوروز لعام  2020ظهور فريوس ليس معروفًا من قبل ،ظهر
أول مرة يف ووهان يف الصني .وأُبلغ رسميًا يف إيران عن أول حالة ملا أصبح يدعى كوفيد -19يف مدينة قُم
يف  18شباط /فرباير  .2020ورسعان ما انترش الفريوس كالنار يف الهشيم إىل مدن أخرى ،وإىل خارج حدود
إيران ،حيث أصبحت قم مرك ًزا للعدوى يف البالد وإيران مرك ًزا للعدوى يف منطقة الرشق األوسط .وتزايدت

اإلصابات املسجلة برسعة؛ يف البداية بالعرشات ثم باملئات ثم باآلالف .وارتفعت أعداد املوىت ،ورسعان ما
أصبحت إيران من الدول ذات اإلصابات األكرث يف العامل .فوفق األرقام الرسمية عىل األقل ،عانت بلدان مثل
الواليات املتحدة األمريكية وإيطاليا وإسبانيا والصني من عدد أكرب من اإلصابات والوفيات بسبب هذا الوباء،
لكن يسود اعتقاد أن أعداد املصابني يف إيران ال يتم اإلبالغ عنها رسميًا ،وأن الحاالت الفعلية أعىل بكثري.
وهناك أيضً ا حاالت مل تكتشف أو مل يتم إبالغ الطاقم الطبي عنها.
أي فئة من املجتمع ،بل شمل أعىل املستويات الحكومية .وحتى كتابة هذه السطور
مل يستنث تأثري الوباء ّ
أصيب  23برملانيًا عىل األقل ،مبن فيهم رئيس مجلس الشورى عيل الريجاين ،وعدد من كبار أعضاء السلطة
مسؤول حكوم ًيا حال ًيا
ً
التنفيذية ،مثل نائبة الرئيس معصومة ابتكار .وحتى أوائل نيسان /أبريل  ،2020لقي 12
أو سابقًا عىل األقل حتفهم بسبب هذا الوباء(((.

تبحث هذه الورقة يف بعض األسباب الرئيسة لالنتشار الرسيع يف إيران للوباء الناجم عن فريوس كورونا
املستجد؛ فتفاقُم انتشاره يف إيران نتج من عوامل عدة متشابكة ومتعاضدة ،وهي:
•رغم التحسينات الكبرية التي طرأت عىل نظام الرعاية الصحية األولية يف البالد منذ ثورة ،1979 - 1978
فقد بقيت جودة الرعاية الثانوية والثالثية ضعيفة جدًا ألسباب عديدة .ومنذ وقوع أوىل اإلصابات ،مل
يكن النظام الطبي يف البالد مجه ًزا للتعامل مع طوفان املصابني.
•تعامل صانعو السياسة يف البالد ببطء يف إدراك ضخامة األزمة التي تواجههم ،وضاعفت استجابتهم
العشوائية واملنكرة أحيانًا للوباء يف األيام األوىل الحاسمة انتشاره .كانت بعض االستجابات األولية،
عىل األخص من جانب املرشد األعىل عيل خامنئي ،سياسية وأيديولوجية .أما الرئيس حسن روحاين
عا إىل طبيعته وأن
فقد سعى أيضً ا إىل طأمنة الجمهور يف البداية وأفاد بأن الوضع سيعود رسي ً
اإليرانيني سيستأنفون قري ًبا منط حياتهم املعتاد.
•ع ّزز العامل الثاين يف حد ذاته سببًا ثالثًا النتشار الفريوس الرسيع ،وهو تحديدًا التقاء األحداث عىل
تقويم زمني جعل من التباعد االجتامعي ،وهو أحد أشد السبل فاعلية للحد من انتشار الفريوس ،أم ًرا
1 “Iran parliament speaker tests positive for COVID-19,” France 24, 2/4/2020, accessed on 9/4/2020, at: https://bit.ly/2V9IBHO

1

ريإ يف دجتسملا انوروك ءابو :ةموكحلا ةباجتساو

يحصلا عاطقلا عقاو

مستحيل .ومن هذه األحداث ،كام سبق ذكره ،االحتفاالت بالذكرى السنوية
ً
شديد الصعوبة ،إن مل يكن
للثورة ،واالنتخابات الربملانية ،ثم احتفاالت نوروز والسنة الجديدة .والواقع أن املعايري االجتامعية
والثقافية السائدة تجعل من الصعب إجراء تباعد اجتامعي يف إيران ،هذا ،إضافة إىل الظروف
هل تصادف
االقتصادية والرضورات يف املناطق الريفية والحرضية ذات الدخل املنخفض .لقد س َّ
تفش املرض واتساع انتشار الفريوس.
عا يف األيام واألسابيع األوىل
ّ
هذه األحداث الكربى م ً

ملحة عامة عن نظام الرعاية الصحية يف إيران
بذلت الجمهورية اإلسالمية منذ تأسيسها ،جهودًا منسقة وناجحة إىل ٍ
حد بعيد لتحسني الصحة العامة
لإليرانيني العاديني يف املناطق الريفية والحرضية ،وكان التحسن الحاصل ملحوظًا بكل املقاييس .ومع
هل للتعامل مع األزمات
ذلك ،بقي النظام الصحي يف البالد يعاين أوج َ
ه قصو ٍر بنيوية تجعله غري مؤ ّ
الصحية الكربى ،خاصة وباء بحجم كوفيد .-19تنجم هذه العيوب غال ًبا عن محور تركيز النظام الصحي
جل االهتامم عىل حساب الرعاية الثانوية والثالثية وهي التي
وطبيعته العامة التي تويل الرعاية األولية ّ
يتطلبها الوباء .وإن الطبيعة البريوقراطية املعقدة لنظام الرعاية الصحية ،والعقوبات الدولية الشاملة
عىل إيران قبل عام  2015ثم بعد عام  ،2018زادت يف تعقيد قدرة النظام عىل مواجهة الوباء.
خطت إيران ،منذ ثورة  ،1979 - 1978خطوات كبرية نحو توفري خدمات الرعاية الصحية يف جميع أنحاء البالد.
ففي عام  ،1984أنشأت الجمهورية اإلسالمية أول مرة شبكة شاملة للرعاية الصحية ،توسعت يف عام
 2005لتشمل أطباء األرسة .ومتثلت أهدافها الرئيسة بتعزيز توفري خدمات الرعاية الصحية ،وزيادة فرص
حصول السكان عليها وتحسني إنتاجيتها ،والح ّد من أوجه التباين يف جودتها ،وإيصالها إىل املناطق
الريفية واملناطق األشد حرمانًا((( .ونتج من هذا إقامة منشأة صحية واحدة عىل األقل يف كل قرية
من قرى البالد التي يتجاوز عددها  63ألف قرية ،تحت مسمى دار الصحة ،ويعمل فيها عاملون صحيون
مدربون وتخصص لخدمة  1200نسمة .يتوىل طبيب عام إدارة دُور الصحة يف القرى الكبرية ،ويعمل فيها
عىل األقل عرشة عاملني صحيني يُفرتض أن يخدموا  7آالف نسمة((( .وبني يف املدن مستشفيات جديدة،
رسة املستشفيات الجديدة من  72,321رسي ًرا يف عام
و ُ
و ِّ
سعت طاقة املستشفيات القامئة .وارتفع عدد أ ّ
 1986إىل  113,244رسي ًرا يف عام .(((2005
حا عىل نح ٍ
و خاص يف املدن .ولقد أدى توسع الدولة يف
كان التحسن يف الرعاية الصحية األولية واض ً
مجال التعليم الطبي إىل انتشار أطباء وعاملني يف مهن طبية أخرى يف مختلف أنحاء البالد .وزاد التأمني
الصحي الذي توفره الدولة ملعظم اإليرانيني من تيسري تأمني الخدمات الصحية األولية .ويوضح البنك
الدويل أن «معدل الطلب الفردي لخدمات اإلسعاف والعيادات الخارجية ،يف الرعاية األولية أو املتخصصة
عا ،يف إيران يبلغ أكرث من ضعفي معدله يف بلدان أخرى يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا».
م ً
كام أن تواتر زيارات أطباء الرعاية األولية للفرد أعىل من نظريه يف العديد من بلدان االتحاد األورويب
وبلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ذات الدخل املرتفع((( .وليس من املستغرب ،كام تشري البيانات
الواردة يف الجدول ( ،)1التحسن الكبري يف العقود األخرية يف الوضع الصحي العام للبالد ويف العديد
2 Reza Dehnavieh, et al., “Future Trends of the Primary Healthcare System in Iran: A Qualitative Study,” International Journal of Preventative
Medicine, vol. 10 (2019), p. 158.
3 Ibid.
4 The World Bank, Islamic Republic of Iran Health Sector Review (Washington, DC: The World Bank, 2008), p. 92.
5 Ibid., p. 106.
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من مؤرشات الصحة األساسية؛ إذ تضاعف متوسط العمر املتوقع لإليرانيني ( 76.7سنة يف عام  ،2018مقابل
 64سنة يف عام  ،)1990وعدد األطباء لكل  1000شخص ( 1.1يف عام  ،2015مقابل  0.318يف عام  ،)1993وزاد
مؤرش التنمية البرشية ( 0,759يف عام  ،2018مقابل  0,577يف عام .)1990
الجدول ( :)1املؤرشات الصحية العامة يف إيران
مؤرش التنمية البرشية

)1990( 0.577

)2017( 0.798

عدد أرسة املستشفيات (لكل  1000شخص)

)1990( 1.43

)2014( 1.5

عدد األطباء (لكل  1000شخص)

)1993( 0.318

)2015( 1.1

معدالت وفيات الرضع (لكل  1000مولود حي)

)1990( 56

)2018( 14

متوسط العمر املتوقع عند الوالدة

)1990( 64

)2018( 76

املصدر :من إعداد الباحث اعتامدًا عىل بيانات البنك الدويل.

ٍ
ثغرات مهم ً
ة متثَّل أبرزها بأن
لكن ،بقي النظام الصحي يف إيران ،بالرغم من هذه التحسينات الكبرية ،يعاين
الرتكيز عىل الرعاية األولية أدى إىل إهامل التغريات التدرجية يف أمناط العديد من األمراض ،ويف احتياجات
املجتمع ،والبنى الوبائية التي تتطلب إدخال تعديالت عىل نظام الصحة العامة((( .ويف عام  ،2014أطلقت
جا إضاف ًيا لتحسني الرعاية الصحية يف البالد .بيد أن الرتكيز ال يزال منص ًّبا عىل العالج وليس عىل
الدولة برنام ً
(((
الصحة الوقائية والنظافة الصحية .
تتعاظم ثغرات النظام غالبًا بفعل تغيريات اجتامعية وثقافية ،وتوافر تكنولوجيات متقدمة جديدة وامتالكها
باستمرار ،واعتبارات اقتصادية أو متعلقة باملوازنة وقضايا إدارة املوارد ،وعوامل بيئية ،وتطورات سياسية،
وقضايا خاصة بالنظام الصحي نفسه ،كاملشاكل البريوقراطية واإلدارية ،ودور القطاع الخاص ،والتطور املتصاعد
يف التعليم الطبي((( .وقد خلصت دراسة أجراها يف عام  2019مجموعة من املتخصصني يف الرعاية الصحية
اإليرانية إىل أن «البنية الحالية لنظام الرعاية الصحية األولية يف إيران تحتاج إىل مراجعة وإصالح»(((.
وباملثل ،فإن توافر الرعاية الصحية الثانوية والثالثية ،اللتني تتطلبان دامئًا تخصصات أعىل وعالجات ومستلزمات
أرسة املستشفيات مل
طبية أكرث تقد ً
ما ،مل يواكب االحتياجات املتغرية للمجتمع اإليراين( .((1فالزيادة يف ّ
خصوصا؛ ورغم ازدياد عدد املستشفيات يف البالد ،فإن العديد منها
ما وكبار السن
ً
ت ُساير منو السكان عمو ً
ال يتوفر إلّ عىل عدد قليل من األرسة .إضاف ً
ة إىل ذلك ،فإن الدعم الحكومي يغطي الرعاية األولية بينام ال
(((1
يغطي أغلب عالجات الرعاية الثانوية والثالثية األكرث تكلفة  .واألهم من ذلك أن الخدمات الصحية ليست متاحة
6 Dehnavieh, et al., p. 159.
7 Behzad Damari, “Naghshe-ye Rah-e Howzeh-e Behdasht dar Nezam-e Salamat-e Iran,” (Roadmap of Iran’s Health System), Social Welfare Quarterly, vol.
)18, no. 70 (Fall 2018), p. 24. (Persian
8 Dehnavieh, et al., p. 162.
9 Ibid., p. 164.
10 Hassan Almaspoor Khangah, et al., “Comparing the Health Care System of Iran with Various Countries,” Health Scope (February 2017), p. 2.
11 Ibid., p. 3.
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بالقدر نفسه للجميع .ففي العقود املاضية تركزت جهود الدولة عىل توفري الرعاية األولية لألرياف واملدن.
لكن بعد نجاح الثورة شهدت الهجرة من الريف إىل املدينة زيادة كبرية ،وأضحى الحصول عىل الرعاية الصحية
يف املناطق العشوائية ذات الكثافة السكانية العالية عىل أطراف املدن ناد ًرا يف أحسن األحوال(.((1
تتوافر ،أيضً ا ،عوامل مؤسسية معقدة تقوض قدرة النظام الصحي عىل مواجهة الظروف املتغرية وأداء
الوظائف األساسية بفاعلية .فالعامل نفسه الذي يفرس حتى اآلن النجاح النسبي للرعاية الصحية األولية يف
إيران ،وهو السياسة املركزية التي تضع عبء الصحة العامة عىل عاتق الدولة ،يعوق اآلن تحسني الوصول
إىل الرعاية الثانوية والثالثية وتوافرهام( .((1كام قادت البريوقراطية املعقدة والبطيئة يف وزارة الصحة إىل
ريا.
خفض إنتاجيتها كث ً
ومن املشاكل البنيوية األخرى للنظام الصحي تعدد الهيئات واملنظامت الحكومية املسؤولة عن قضايا
الصحة العامة والتدخل فيها ،وجوانب الضعف والصعوبات املؤسسية يف وزارة الصحة ،وغياب الشفافية
يف أداء الوظائف وعدم الرغبة يف تحمل املسؤولية ،وعدم االهتامم بالعوامل الكلية التي تؤثر يف الصحة
العامة ،وعدم وجود سياسات مدعمة باألدلة ،وعدم املتابعة لضامن تنفيذ السياسات املوضوعة( .((1ولذلك،
فضل عن سعة النطاق الرضوري للتعامل
ً
فإن النظام الصحي يفتقر إىل رسعة الحركة والقدرة عىل التكيف،
بفاعلية ورسعة مع األزمات الصحية الناشئة .وقد ترتب عىل هذا الجمود املؤسيس عواقب وخيمة عىل
صعيد وباء كورونا املستجد.
وفاقمت العقوبات الدولية الشاملة املفروضة عىل إيران ،منذ عام  ،2018التقييدات البنيوية لنظام الرعاية
الصحية .وتشمل هذه العقوبات ،التي كانت سارية قبل عام  2015أيضً ا ،جميع أشكال التجارة أو التعامالت مع
ريا للنظام الصحي .فقد واجهت الرشكات األجنبية واإليرانية التي تقدم خدمات الرعاية
إيران ،وكان أثرها أشد تدم ً
الصحية «صعوبات هائلة عىل كل املستويات» بد ًءا من استرياد بعض مكونات العقاقري املنتجة محليًا أو التغليف
الالزم لها ،إىل إقناع البنوك الدولية ورشكات التأمني واملؤسسات املالية بضامن املستوردات الطبية ،مع أنها
كثريا ما تحتاج إىل
معفاة من نظام العقوبات( .((1وعىل الرغم من أن إيران تنتج العديد من األدوية محليًا ،فإنها
ً
ريا يف
استرياد بعض املركبات أو العبوات الالزمة لتصنيعها ،وال تستطيع تأمينها من الخارج .ويرتدد املوردون كث ً
التعامل مع املستوردين اإليرانيني ،رغم أن األدوية واملعدات الطبية معفاة من نظام العقوبات ،خشية مخالفة
الواليات املتحدة ،إضافة إىل أن البنوك الدولية ورشكات التأمني أيضً ا ال ترغب يف التورط ألسباب مامثلة .ولذلك،
فإن األدوية املتوافرة داخل البالد تكون غالبًا متدنية الجودة ،وأسعارها باهظة عادةً.
لقد قرر بعض املهنيني الطبيني اإليرانيني أخذ زمام املبادرة وإطالق عريضة عىل اإلنرتنت إىل األمني العام
لألمم املتحدة أنطونيو غوترييش للضغط من أجل إلغاء العقوبات األمريكية .ويزعمون أنه يف غضون شهر
من تفيش املرض ،ساهمت العقوبات بصورة مبارشة يف وفاة  80من العاملني الصحيني الذين يعالجون
مرىض فريوس كورونا(.((1
أدى نقص األدوية واإلمدادات الطبية األخرى إىل تفاقم مشاكل بنيوية أخرى يف النظام .فكام هو الحال مع
أي بريوقراطية مستفحلة ،فإن النظام الصحي اإليراين الواسع ليس محص ًنا ضد الفساد واملحسوبية وعدم
12 Ali Muhammad Mosadeghrad & Parisa Rahimitabar, “Olgo-ye Hakemiyat-e Nezam-e Salamat-e Iran: Yek Motale‘eh Tatbighi,” (Health System
Governance in Iran: A Comparative Study), Razi Journal of Medical Science, (2019), vol. 26, no. 9, pp. 14, 24.
13 Hassan Almaspoor Khangah, et al., p. 5.
14 Mosadeghrad & Rahimitabar, pp. 14, 24.
15 Kaveh Ehsani, “Voices from the Middle East: US Sanctions on Iran Devastate the Health Sector,” Middle East Report Online, 31/3/2020.
16 “Iranian Officials Send Mixed Signals on Coronavirus Fight,” Al-Monitor, 1/4/2020, accessed on 9/4/2020, at: https://bit.ly/2yFkl8K
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الكفاءة ،واإلجراءات البريوقراطية التي تبدو عصية عىل التخطي .ويقول أحد العاملني الطبيني يف طهران،
إن «الندرة فتحت الباب أمام االكتناز والرتبح ،وغال ًبا بالتواطؤ مع املسؤولني وواضعي اللوائح الذين يتعرضون
لضغوط شديدة مثل أي شخص آخر .نحن نشهد نزع الرشعية عن النظام بأكمله حيث يعاين الناس العاديون
شح األدوية وارتفاع أسعارها»(.((1
تتضافر العقوبات ونقص األدوية والعوامل املؤسسية لتشكل عوائق كبرية أمام مواجهة النظام لوباء
كورونا املستجد .وترى مجموعة من العاملني الطبيني اإليرانيني أن العقبات الرئيسة أمام مواجهتهم الوباء
تشمل التقييدات وعدم توافر مصادر التوريد نتيجة العقوبات الدولية ،ونقص املعرفة بالفريوس واملرض
الذي يسببه ،ورفض السلطات استخدام تكنولوجيا املعلومات املتاحة إلعالم الرأي العام ،وعدم اهتاممها
ما(.((1
الكايف بقضايا الصحة العامة عمو ً

عامل السياسات
قد تؤدي املشاكل املتأصلة يف النظام الصحي إىل خموله وبطئه يف مواجهة الوباء .ولكن مسؤولية
أول عىل عاتق الزعامء السياسيني وصناع السياسات .والحقيقة أن
مواجهة الطوارئ واألزمات الصحية تقع ً
الحكومة وهيئات الدولة املختلفة رفضت االعرتاف باتساع الوباء وحجمه حتى بعد عدة أيام من بداية األزمة.
ومل تبادر الحكومة برسعة إىل منع انتشار الفريوس .بل إن بعض سياسات الحكومة ،كإجراء انتخابات الربملان
ة يف تفيش الفريوس بني السكان.
يف موعدها ،ساهم مبارش ً
ما ،وأداء الرئيس روحاين عىل وجه الخصوص ،النتقادات شديدة
وتعرضت معالجة الحكومة للوباء عمو ً
بسبب عدم شفافيته وتردده الشديدَين منذ البداية .فطوال األزمة ،عزف روحاين باستمرار عن تقديم
بدل من ذلك
محاول ً
ً
أخبار مؤملة وسلبية حتى عندما واصلت أعداد القتىل ومعدالت اإلصابة يف االرتفاع،
إعطاء األمور أعىل قدر من اإليجابية .بل رصح أنّ إجراءات الحكومة الحتواء الوباء كانت أشد فاعلية من تلك
عا يف جميع املقاطعات ،دون استثناء».
املط َّبقة يف أوروبا والصني ،وبأنّ معدل اإلصابات «شهد تراج ً
ورغم االرتفاع املستمر يف اإلصابات والوفيات وتضارب أعدادها اليومية ،أعلن روحاين بثقة يف مطلع
نيسان /أبريل  2020أن إيران «عىل الطريق الصحيح»( .((1لكن رأي العاملني الصحيني يف البالد كان مختلفًا
ما .فبينام واصل روحاين إصدار بيانات متفائلة ،أطلق مسؤول يف وزارة الصحة الترصيح الواقعي
متا ً
التايل« :نظ ًرا إىل اإلرهاق الذي لحق بالعاملني الصحيني ،فإن الذروة الوشيكة قد يكون لها عواقب أكرث
رض ًرا من ذي قبل»(.((2
حينا جان ًبا الرتدد الشخيص والخصائص الفردية ،تتوافر عوامل عدة داخل النظام السيايس تجعل من
إذا ن َّ
غري املمكن الدفاع عن قرار صعب ،أو عىل األقل تزيد صعوبة اتخاذه .فالنظام اإليراين بنيويًا عاجز عن وضع
سياسات شاملة قابلة للتنفيذ تستطيع مواجهة الوباء بفاعلية ،ألن الدولة تعاين نقص املوارد املادية
واملالية الالزمة لتنفيذ العديد من سياساتها .واستعداد الشعب اإليراين لاللتزام بتوجيهات الحكومة ضعيف،
ورغبته يف تقديم دعم مادي ومايل لها أضعف.
17 Ehsani.
”18 Leila Doshmangir et al., “Rahbord-haye Keshvar-haye Sharq-e Asia dar Movajehe-ye Mo‘aser ba COVID-19: Dars-e Amookhteh-hai Baraye Iran,
(Strategies of East Asian Countries in Dealing Effectively with COVID-19: Lessons for Iran), Rahbord-haye Salamat dar Nezam-e Salamat, vol. 4, no. 4
(Winter 2020), p. 371.
”19 “Iranian Officials Send Mixed Signals on Coronavirus Fight.
20 Ibid.
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يحصلا عاطقلا عقاو

يعاين النظام ،أيضً ا ،انقسامات داخلية عميقة( .((2فنظ ًرا إىل بقاء األحزاب السياسية املنظمة يف الظل ،تطغى
ريا ما تستخدم الفئات املختلفة أدوات مؤسسية وسياسات لتقويض
الفئوية عىل النظام السيايس ،وكث ً
ٌ
خصومها .ومن اآلثار الجانبية الصارخة للفئوية
شلل يف السياسات واختالل وظيفي سيايس( .((2مل يكن نهج
التعامل مع فريوس كورونا استثناء .فالرئيس روحاين ،ومعه وزير خارجيته جواد ظريف ،يرى يف األزمة فرصة
لرفع العقوبات األمريكية أو تخفيضها عىل األقل ،بل رمبا إطالق محادثات مع الواليات املتحدة .ويف املقابل،
ن حرب بيولوجية ضد إيران(.((2
ألقى خامنئي باللوم عل ًنا عىل الواليات املتحدة يف تفيش كورونا واتهمها بش ّ
بعد تأجيلٍ وتردد ،شكلت الحكومة اإليرانية لجنة وطنية ملكافحة الفريوس ،تضم األجهزة املعنية مبا فيها
الحرس الثوري اإليراين ،وتعمل تحت إرشاف وزارة الداخلية ،وتتوىل وضع تدابري الحكومة الحتواء الوباء،
وتنفيذها .ويوضح الجدول ( )2بعض أهم هذه السياسات.

الجدول ( :)2سياسات مكافحة فريوس كورونا املستجد
إغالق املؤسسات

جميع األماكن العامة وتشمل املحال التجارية والشوارع واملدارس واملواقع الدينية واملرافق
الرياضية ودور السينام .وتصنف األعامل إىل نشاطات يُعد استمرارها رضوريًا ،وأخرى ميكن إيقافها،
ونشاطات يسمح لها بالعمل لتلبية احتياجات محلية .وباستثناء املرافق الصحية ،ال يسمح ألي جهة
حكومية بإبقاء أكرث من ثلث موظفيها عىل رأس عملهم يف أي موقع.

قيود عىل التجمعات

تغلق جميع املرافق العامة التي ميكن التجمع فيها.

العامة
قيود السفر الداخيل

تقييد الرحالت الجوية إىل إيران ووضع خطة إلقامة نقاط تفتيش لتقييد السفر املحيل املرصح به.

بني املدن وضمنها،

ما يف معظم البلدان
ويواجه املسافرون الذين يغادرون إيران حج ًرا صحيًا إلزاميًا ملدة تصل إىل  14يو ً

والسفر الخارجي

ويواجهون تقييدات عىل الرحالت الجوية ألن رشكات الطريان توقف رحالت من إيران وإليها .ويخضع

السفر الداخيل إىل تقييد شديد حيث الجميع مضطرون للعودة إىل مكان إقامتهم .وتواجه الطائرات
والقطارات والحافالت "قيودًا قصوى" يف رحالتها بني املدن ،وال يُسمح للسيارات الخاصة عىل الطرق
إل بإعادة املسافرين إىل منازلهم.
ّ
الحجر الصحي اإللزامي

نوقش لكن مل ينفَّذ.

إغالق املدن

حجاج البحرين والهند تقطعت بهم السبل يف مدينة قم بسبب القيود عىل السفر بني املدن الكربى،
كامل.
ً
والبلد بأكمله مغلق إغالقًا

21 Abbas Abdi: Rouhani Bekhater-e Barjam va Hall-e Masa‘el-e Tahrim-ha Mokhalef-e Gharntineh Ast,” (Abbas Abdi: Rouhani Opposes Quarantine Because
of JCPOA and Solving the Issue of Sanctions), Aftab News, accessed on 9/4/2020, at:
https://bit.ly/39SRGtJ
22 Mehran Kamrava, “National Security Debates in Iran: Factionalism and Lost Opportunities,” Middle East Policy, vol. 24, no. 2 (Summer 2007), pp. 84 - 100.
23

أملح خامنئي أول مرة إىل هذه املسألة يف خطاب رأس السنة الجديدة يف  22آذار /مارس  ،2020يف:
“US officials are charlatans and terrorists,” Khamenei.ir, 22/3/2020, accessed on 9/4/2020, at:
https://bit.ly/2JTGB0Z
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إنشاء مستشفيات

اإلفراج املؤقت عن  85ألف سجني ،وإنشاء  1000عيادة فحص متنقلة ،وإنشاء مستشفى ميداين يضم

ميدانية

 2000رسير من جانب الحرس الثوري اإليراين يف طهران يف غضون  24ساعة ،وإتاحة مستشفيات
عسكرية ملعالجة الوباء.

إنتاج كاممات وغريها

زيادة إنتاج مؤسسات الجيش للكاممات والقفازات.

من مستلزمات النظافة
الصحية
املصدر :وزارة الداخلية ،التوجيهات  1و 2و 3للجنة الوطنية ملكافحة كورونا ،موقع قاعدة معلومات وزارة الداخلية-26 ،
 ،2020/3/30شوهد يف  ،2020/4/9يفhttps://bit.ly/3e9US7V :؛ https://bit.ly/2RoMAPG؛ https://bit.ly/3aXyIn8

بعد تردد كبري ،حظرت الحكومة السفر بني املدن (حتى  8نيسان /أبريل  ،)2020وأغلقت أربعة من أهم املقامات
الشيعية يف البالد ،منها مقام اإلمام رضا يف مشهد ومرقد السيدة فاطمة املعصومة يف مدينة قم ،ألن

اإلبالغ عن اإلصابات األوىل يف إيران جاء منها .ومن الجدير بالذكر أن املقامات اكتسبت يف السنوات األخرية
أهمية أيديولوجية ورمزية واقتصادية وسياسية كبرية للدولة .كام أغلقت املدارس والجامعات ،وألغيت صالة

الجمعة ،وأغلق الربملان مؤقتًا .وش ّنت الحكومة حملة صارمة عىل محتكري الكاممات واملعقامت .وكلفت

وزارة الصحة جميع الجهات الحكومية  -من مؤسسات خدمة مدنية ووزارات وجامعات حكومية  -مبراقبة التباعد

ٍ
وقت كان(.((2
االجتامعي عرب السامح لثلث موظفيها فقط بالعمل يف أي

أقام آية الله خامنئي عىل مدار العقد األخري ،خاص ً
ة بعد االنتخابات الرئاسية املتنازع عليها عام  2009وفرتة

محمود أحمدي نجاد الرئاسية الثانية املثرية للجدل ،تحالفًا سياس ًيا وأيديولوج ًيا وثيقًا جدًا مع الحرس الثوري

اإليراين وقادته الرئيسني .ومل يكن مستغربًا مع استفحال تفيش الوباء ،أن يعهد خامنئي إىل اللواء محمد

باقري ،رئيس هيئة األركان العامة للقوات املسلحة ،بقيادة خطة عسكرية ملواجهة األزمة بالتوازي مع حملة

الحكومة .كانت استجابة الحرس الثوري اإليراين رسيعة وحاسمة .فبعد فرتة وجيزة من تويل مسؤولياته
الجديدة ،أعلن باقري عن إنشاء مستشفى ميداين يضم  2000رسير يف طهران .كام قيل إن أحد املستشفيات

العسكرية يف العاصمة يعالج  1000مصاب بوباء كورونا املستجد ،وإن الحرس الثوري حشد مئات اآلالف من
متنقل الختبار اإلصابة بالفريوس ،وبدأ
ً
ربا
ميليشيا الباسيج لتعقيم شوارع جميع املدن اإليرانية .كام أنشأ مخت ً
يف استخدام منشآت اإلنتاج التابعة لوزارة الدفاع إلنتاج أجهزة اختبار ومعدات حامية شخصية بكميات كبرية(.((2

ن عزل مدن بأكملها يف إيران أو حتى أحياء داخل املدن أم ٌر غري
لقد أدرك القادة املدنيون والعسكريون بجالء أ ّ
م ٍ
جد .فالحجر الصحي ،عىل غرار بعض دول أوروبا والصني ،يتطلب إدارة قوية لشؤون البالد يف
عميل وغري ُ

مجاالت مثل صنع القرار والتنفيذ وتوفري السلع والخدمات الالزمة ،والقبول النسبي من جانب الشعب .وال وجود

ألي من هذه العنارص الرضورية يف إيران ،والدولة ليست يف وضعٍ يسمح لها باقرتاح الحجر الصحي أو تنفيذه
ٍ
يف جزء أو أكرث من البالد( .((2كام أن الحكومة غري راغبة يف تقييد النشاطات االقتصادية بطريقة تلحق مزيدًا

هش باألساس.
ّ
من الرضر باقتصا ٍد
24

أُبطل هذا اإلجراء الخاص بعد أن كان نافذًا مدة أسبوعني ،من  26آذار /مارس إىل  11نيسان /أبريل .2020
25 Sune Engel Rasmussen, “Iran’s Hard-Liners Clash with Government in Struggle to Contain Coronavirus,” Wall Street Journal, 31/3/2020.
”26 “Abbas Abdi: Rouhani Bekhater-e Barjam va Hall-e Masa‘el-e Tahrim-ha Mokhalef-e Gharntineh Ast.
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مل تكن معظم التوترات بني إدارة روحاين والحرس الثوري اإليراين بخصوص التعامل مع الوباء نابعة من
فمثل عندما تدافعت
ً
اختالفات جوهرية يف السياسات ،حيث تدور معظمها حول قضايا عملية دنيوية.
الحشود حول نعش قائد الحرس الثوري اإليراين حسني أسد اللهي ،الذي وافته املنية يف  21آذار /مارس
جهت وزارة الصحة انتقادًا مبط ًنا عرب تويرت ملنظمي الجنازة ،أي الحرس الثوري اإليراين الذي رفض
 ،2020و ّ
(((2
ذلك بشدة  .وباملثل ،رفض قائد الحرس امليجر جرنال حسني سالمي عرض الرئيس األمرييك دونالد ترامب
وبدل من ذلك عرض
ً
بإرسال مهنيني طبيني إىل إيران للمساعدة يف معالجة الوباء ،ألنه «خداع وأكاذيب».
إرسال إمدادات طبية ومساعدة للشعب األمرييك( .((2ورغم أنه جرى يف طهران بالفعل تجهيز مجموعة من
املستلزمات الطبية بغية إرسالها إىل الواليات املتحدة ،فإن املتحدث باسم وزارة الصحة سارع إىل رفض
هذه اللفتة باعتبارها غري حكيمة .وقال« :لسنا عىل اإلطالق يف وضعٍ يسمح لنا بإرسال معدات ومستلزمات
طبية إىل أي دولة»(.((2
حصل تناقض ،أيضً ا ،يف املعلومات املتعلقة بالحجر الصحي أو القيود املفروضة عىل الحركة يف املناطق
األش ّد ترض ًرا .وحصلت أحيانًا خالفات بني جهات حكومية متنوعة ومسؤولني متعددين ،بشأن الجهة املخولة
مثل ،وهي من أشد املناطق ترض ًرا يف البالد ،اعترب
ً
بتنسيق سياسات مكافحة الوباء .ففي محافظة جيالن
ممثل وزارة الصحة أن اللجنة الوطنية ملكافحة فريوس كورونا هي الجهة الرئيسة املسؤولة عن الحجر الصحي
يف املدن .يف حني زعم أمري حسني غازي زاده هاشمي ،عضو هيئة رئاسة مجلس الشورى وعضو اللجنة
رصا(.((3
الوطنية ملكافحة فريوس كورونا ،أ ّ
ن تنفيذ جميع تدابري الحجر من مسؤولية الحرس الثوري اإليراين ح ً

خامتة
اتخذت الحكومة اإليرانية ،بعد ترد ٍد يف مواجهة األزمة واالكتفاء باألمنيات للخالص منها ،خطوات حاسمة الحتواء
الفريوس والقضاء عليه .وقد كان إلنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة فريوس كورونا ،تحت إرشاف وزارة الداخلية،
دو ٌر كبري يف ترشيد القرارات وتنسيقها بني مختلف أجهزة الدولة .ومع ذلك ،فإن الحدود الفاصلة بني سلطة
ما عىل الدوام.
إدارة روحاين وسلطة الحرس الثوري اإليراين بشأن مكافحة الفريوس مل تكن واضحة متا ً
مل تختلف مقاربة الحكومة اإليرانية للوباء يف عدد من النواحي جوهريًا عن مقاربات العديد من البلدان األخرى.
فلقد قلّلت الحكومات يف جميع أنحاء العامل يف البداية نتيج ً
ة لتخوفاتها املتعلقة بالرشعية السياسية
واألداء االقتصادي ،من التداعيات السلبية املحتملة النتشار الوباء بني مواطنيها .وحرص الزعامء الشعبويون
عىل الخصوص ،والرئيس األمرييك ترامب ورئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون مثاالن بارزان ،عىل
التأكيد عىل تطبيع األوضاع حتى عندما كان الفريوس يفتك بشعوبهم .ومل يكن قادة الجمهورية اإلسالمية
استثنا ًء .فعندما أبلغ عن أول حاالت رسمية يف إيران يف قُم ،ادعى معظم املسؤولني اإليرانيني أن الوضع
تحت السيطرة ،وأرص الرئيس روحاين يف البداية عىل أن الظروف ستعود قري ًبا إىل وضعها الطبيعي وأنه
ميكن الدولة أن تستأنف روتينها املعتاد قريبًا .وظلت املساجد واألرضحة واملباين الدينية األخرى يف قم
واملدن األخرى مفتوحة ،وجرت االنتخابات الربملانية يف موعدها .ورفض خامنئي هذه الهسترييا باعتبارها
جا لحرب بيولوجية ضد إيران.
حيلة أمريكية ومنت ً
27 “Vakonesh-e Sepah-e Muhammad Rasollullah be Hashiye-ha va Enteghadat Nesbat beh Bargozari-ye Marasem-e Tashii’eh Peykar-e Sardar Asadollahi
(Reaction of the Prophet Muhammad Battalion to Stories and Criticism Concerning the Funeral of General Assadollohi),” Khabar Online, 23/3/2020, accessed
on 9/4/2020, at: https://bit.ly/2VeBVbn
28 Rasmussen.
29 Ibid.
30 “Setad-e Melli-ye Moghabeleh ba Corona Mas‘oul-e Gharantineh Ast Ya Sepah-e Pasdaran? (Is the National Command for Combatting Corona
Responsible for Quarantine or the Revoluitonary Guards?),” Etemad Online, 11/3/2020, accessed on 9/4/2020, at: https://bit.ly/2Vb6Zsy
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لكن ،كام حصل يف إنكلرتا والواليات املتحدة ،ال ميكن مواصلة تجاهل ما كان يحدث حقيقة يف مختلف املدن
اإليرانية .فرسعان ما انضم إىل قم وطهران مدينة رشت وبقية محافظة جيالن ،ومن ثم بقية البالد .ومل مي ّر
وقت طويل حتى أعلنت املحافظات اإلحدى والثالثون عن إصابات ووفيات بسبب الفريوس .وفجأة ،بدأ روحاين،
متفائل عىل الدوام ،يؤكد عىل قتامة الوضع .فاعرتف بأن «فريوس كورونا ليس من النوع الذي
ً
الذي كان
معي للقضاء عليه» .وحذّر اإليرانيني من أن الفريوس «قد يظل معنا يف األشهر املقبلة ،أو
خ
ميكن تحديد تاري ٍ
ّ
(((3
حتى نهاية السنة اإليرانية الحالية» ،يف آذار /مارس . 2021
عىل الرغم من جهود الدولة ملكافحة انتشار الوباء واحتوائه ،من املرجح أن تستمر معركة إيران معه زم ًنا
طويل .ففي الرشق األوسط ،قليلة هي الدول التي تستطيع مطالبة شعوبها بالتضحيات الالزمة لوقف انتشار
ً
الفريوس .وإيران ببساطة ال متلك البنية األساسية الرضورية إلتاحة العمل عن بعد ملعظم قوة العمل لديها،
وال لتحويل مدارسها وجامعاتها إىل التعليم عن بُعد .وال يستطيع سوى قلة من الرشكات واملتاجر يف البالد
مواصلة اإلغالق فرتات طويلة ،خاصة املتاجر الصغرية الكثرية املنترشة يف املدن والبلدات والقرى .والتباعد
مستحيل يف ضواحي املدن ،حيث تعتمد أفواج القادمني حديثًا من
ً
االجتامعي غري واقعي وغال ًبا ما يكون
الريف عىل العمل اليومي وعىل أساليب عمل أخرى غري منظمة .أما يف املناطق الحرضية األكرث ثراء ،حيث
حا بسهولة أكرب ،فقد تسببت العقوبات التي فرضتها الواليات املتحدة يف إعاقة
يكون العالج الطبي متا ً
الوصول إىل املستلزمات الطبية الرضورية واألدوية املطلوبة بشدة.

لقد أثبتت الجمهورية اإلسالمية يف األزمات السابقة ،مثل حرب الثامين سنوات مع العراق يف مثانينيات
القرن العرشين أو التاريخ الطويل من التوترات مع الواليات املتحدة ،براعة خاصة يف التعامل مع األبعاد
السياسية إلدارة األزمات .بيد أن الزمن هو وحده الكفيل باإلجابة عن السؤال :هل سيكون فريوس كورونا أشد
حا من صدام حسني أو الرؤساء األمريكيني املتعاقبني؟ لكن جميع املؤرشات األولية تشري إىل
إيذا ًء وأكرث نجا ً
أن الجمهورية اإلسالمية ستنجو من هذه األزمة أيضً ا .واالحتامل األرجح أن يتواصل نهج االستبداد الهجني ،بل
ٍ
جح
رمبا يتسارع التوجه الراهن صوب
مترتس أشد لالستبداد .فعندما تواجه الدول االستبدادية الهجينة أزمات ،يُر ّ
أن تعتمد عىل غرائزها يف رفع سوية القمع ،وإيران ليست استثناء.
رسع يف
يرى كريم سادجادبور أن الفريوس لن يع ّ
جل بانهيار الجمهورية اإلسالمية بل «من املرجح أن ي ّ
انتقالها من الحكم الديني إىل الحكم العسكري»( .((3وال شك يف أن الدور البارز جدًا للحرس الثوري اإليراين
عا جزئ ًيا بالرغبة يف إصالح صورته بعد أن أسقط عن طريق الخطأ طائرة ركاب
يف مكافحة الفريوس كان مدفو ً
أوكرانية بالقرب من طهران يف كانون الثاين /يناير  .2020وقد يتبني أن تنبؤ سادجادبور صحيح يف إيران بعد
خامنئي .ولكن من غري املرجح أن يقرر هذا الوباء مبفرده املصائر النهائية للفئات السياسية ومجموعات
الرشكات يف الجمهورية اإلسالمية .إن ما فعله الوباء ،وسيتواصل بال شك بعض الوقت ،هو زيادة تعقيد
أصل ،وال ميكن التنبؤ مبآالته.
ً
املشهد السيايس الذي هو شديد التعقيد،

31 “Iran parliament speaker tests positive for COVID-19,” France 24, 2/4/2020, accessed on 9/4/2020, at: https://bit.ly/2XmYz4b
32 Karim Sadjadpour, “Iran’s Coronavirus Disaster,” Carnegie Endowment for International Peace, 25/3/2020.

9

يحصلا عاطقلا عقاو

 ةموكحلا ةباجتساو:ريإ يف دجتسملا انوروك ءابو

املراجع
“Abbas Abdi: Rouhani Bekhater-e Barjam va Hall-e Masa‘el-e Tahrim-ha Mokhalef-e Gharntineh Ast.”
(Abbas Abdi: Rouhani Opposes Quarantine Because of JCPOA and Solving the Issue of Sanctions).
Aftab News. at: https://bit.ly/39SRGtJ
“Iran parliament speaker tests positive for COVID-19.” France 24. 22020/4/. at: https://bit.ly/2V9IBHO
“Iranian Officials Send Mixed Signals on Coronavirus Fight.” Al-Monitor. 12020/4/. at: https://bit.
ly/2yFkl8K
“Setad-e Melli-ye Moghabeleh ba Corona Mas‘oul-e Gharantineh Ast Ya Sepah-e Pasdaran? (Is
the National Command for Combatting Corona Responsible for Quarantine or the Revoluitonary
Guards?).” Etemad Online. 112020/3/. at: https://bit.ly/2Vb6Zsy
“US officials are charlatans and terrorists.” Khamenei.ir. 222020/3/. at: https://bit.ly/2JTGB0Z
“Vakonesh-e Sepah-e Muhammad Rasollullah be Hashiye-ha va Enteghadat Nesbat beh Bargozariye Marasem-e Tashii’eh Peykar-e Sardar Asadollahi (Reaction of the Prophet Muhammad Battalion
to Stories and Criticism Concerning the Funeral of General Assadollohi).” Khabar Online. 232020/3/.
at: https://bit.ly/2VeBVbn
Damari, Behzad. “Naghshe-ye Rah-e Howzeh-e Behdasht dar Nezam-e Salamat-e Iran.” (Roadmap of
Iran’s Health System). Social Welfare Quarterly. vol. 18, no. 70 (Fall 2018).
Dehnavieh, Reza et al. “Future Trends of the Primary Healthcare System in Iran: A Qualitative Study.”
International Journal of Preventative Medicine. vol. 10 (2019).
Doshmangir, Leila et al. “Rahbord-haye Keshvar-haye Sharq-e Asia dar Movajehe-ye Mo‘aser ba
COVID-19: Dars-e Amookhteh-hai Baraye Iran.” (Strategies of East Asian Countries in Dealing
Effectively with COVID-19: Lessons for Iran). Rahbord-haye Salamat dar Nezam-e Salamat. vol. 4, no.
4 (Winter 2020).
Ehsani, Kaveh. “Voices from the Middle East: US Sanctions on Iran Devastate the Health Sector.” Middle
East Report Online. 312020/3/.
Kamrava, Mehran. “National Security Debates in Iran: Factionalism and Lost Opportunities.” Middle
East Policy. vol. 24, no. 2 (Summer 2000).
Khangah, Hassan Almaspoor et al. “Comparing the Health Care System of Iran with Various
Countries.” Health Scope (February 2017).
Mosadeghrad, Ali Muhammad & Parisa Rahimitabar. “Olgo-ye Hakemiyat-e Nezam-e Salamat-e
Iran: Yek Motale‘eh Tatbighi.” (Health System Governance in Iran: A Comparative Study). Razi Journal
of Medical Science. vol. 26, no. 9 (2019).
Sadjadpour, Karim. “Iran’s Coronavirus Disaster.” Carnegie Endowment for International Peace.
25.2020/3/
The World Bank. Islamic Republic of Iran Health Sector Review (Washington, DC: The World Bank, 2008).

10

